
 

 

      
       
      วนัที ่23 มถิุนายน 2563 
 
เรื่อง การเผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย   แนวปฏบิตัสิ าหรบัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 

เน่ืองดว้ยการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 
 
 ตามที ่บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จะจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 
ในวนัที ่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร สริ ิ แคมปัส เลขที ่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง              
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ ตามความละเอยีดแจง้แลว้ 
นัน้ 
 
 บรษิทัขอเรยีนว่า บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 25/2563 พรอ้มดว้ย              
เอกสารประกอบการประชุมทัง้หมด บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.sansiri.com ตัง้แต่วนัที ่23 มถิุนายน 2563
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาเพยีงพอในการพจิารณาวาระประชุมและเอกสารการประชุม  
 
 นอกจากนี้ ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดงันัน้ 
เพื่อประโยชน์ในการดแูลสุขภาพของผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดั
ใหม้กีารคดักรองผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคเ์ขา้ร่วมการประชมุ ดงัปรากฏในแนวปฏบิตัสิ าหรบัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้  

 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ 
                                    

 
 

 

 
ส านักเลขานุการบรษิทั 
โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078 
email address : CompanySecretary@sansiri.com 
 

http://www.sansiri.com/
mailto:CompanySecretary@sansiri.com


ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
 

แนวปฏิบติัส าหรบัผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 25/2563 
เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

 
 ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ 
บรษิทัมคีวามห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีป่ระสงค์จะเขา้ร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี พนักงานผู้ปฏิบตัิหน้าที่ และผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกท่าน และบรษิัทได้ตระหนักและให้ความส าคญักับการ
ด าเนินการเฝ้าระวงั และป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อย่างเขม้งวด จงึขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวทาง
ปฏบิตั ิดงันี้   
 
1. ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 1.1 ส าหรบัผูถ้อืหุน้หรอืบุคคลใกล้ชดิทีอ่ยู่ในกลุ่มเสีย่ง เช่น มกีารเดนิทางหรอืผ่านพืน้ที ่หรอืสถานทีเ่สีย่งต่อ
การตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข หรอืทีร่าชการประกาศก าหนด เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 
14 วนั ก่อนวนัประชุม หรอืมอีาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ เช่น มไีข ้มอีาการไอ และหายใจล าบาก และ/หรอื อาการที่
อาจสงสยัว่าจะตดิเชื้อไวรสั COVID-19 บรษิทัขอความร่วมมอืในการปฏบิตัติามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค โดยงด
การเขา้ร่วมประชุม และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทน  
 
 1.2 ส าหรบัผูท้ีไ่ม่อยู่ในกลุ่มเสีย่ง เพื่อสุขอนามยัของตวัท่านเอง บรษิทัขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้มอบฉันทะให้
กรรมการอสิระของบรษิทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  
  ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จดัส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
บรษิทั พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ และส่งมาภายในวนัที ่20 กรกฎาคม 2563 ใหห้น่วยงาน  
 
  ส านักเลขานุการบรษิทั 
  บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)  
  อาคาร สริ ิแคมปัส เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง  
  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
  โทรศพัท ์หมายเลข 02-027-7888 ต่อ 1076 หรอื 1078  
 
2. ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัไดจ้นถงึวนัจนัทร์ที ่20 กรกฎาคม 2563 โปรดดูรายละเอยีดตาม         
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 18 (ขัน้ตอนการส่งค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้) 
 
3.  กรณีผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคเ์ขา้ร่วมประชุม บรษิทัมมีาตรการดงันี้ 
 3.1 การตัง้จดุคดักรอง  
  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเอง และจะไดร้บัการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย กรณี
พบผู้มคีวามเสี่ยง (อุณหภูมริ่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยประมาณ) และ/หรอื ผู้เขา้ร่วมประชุมหรอื
บุคคลใกล้ชดิมกีารเดนิทาง หรอืผ่านในพืน้ทีห่รอืสถานที่เสี่ยงต่อการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข หรอืทีร่าชการประกาศก าหนด เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และ/หรอื มอีาการผดิปกตอิื่น
ใด บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเขา้ไปในบรเิวณหรอืสถานทีจ่ดัประชมุ อย่างไรกด็ ีผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอื
กรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้
 
 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
 

  ทัง้นี้ เพื่อลดความเสีย่งในการเขา้ร่วมประชุม บรษิทัขอความร่วมมอื ดงันี้ 
• ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีผ่านการคดักรองต้องติดสติกเกอร ์และสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่
อยู่ในบรเิวณหรอืสถานทีจ่ดัประชุม 

• กรุณาล้างมอืด้วยสบู่หรอืเจลแอลกอฮอล์อย่างสม ่าเสมอตามสมควร ทัง้นี้ บรษิัทได้จดัเตรยีมเจล
แอลกอฮอลส์ าหรบัลา้งมอืไวบ้รกิารท่านผูถ้อืหุน้ตามจุดต่าง ๆ บรเิวณสถานทีป่ระชุมแลว้ 

• หากระหว่างการประชุม ผู้เขา้ร่วมประชุมมอีาการไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มนี ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ 
และ/หรอืมอีาการที่อาจสงสยัว่ามคีวามเสี่ยงต่อการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 โปรดออกจากบรเิวณ 
หรอืสถานทีจ่ดัประชุมโดยทนัท ี 

• ช่วยกนัสอดส่องดูแล หากพบกรณีทีน่่าสงสยัว่ามคีวามเสีย่งต่อการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 กรุณา
แจง้พนักงานเจา้หน้าทีข่องบรษิทัทนัท ี 

 
 3.2 การเตรียมสถานท่ีจดัประชุม และการลงทะเบียน  
  บรษิทัก าหนดมาตรการเพื่อลดความแออดัในพืน้ทีก่ารจดัประชุม ดงันี้ 
  1) ท าความสะอาด ในสถานทีป่ระชุมและบรเิวณโดยรอบก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมปฏิบตัิตนในการรกัษาสุขอนามยัส่วนบุคคล ตามข้อแนะน าของกรมควบคุมโรค โดยการล้างมือให้สะอาด           
อยู่เสมอ ตลอดจนหลกีเลีย่งการสมัผสั-การใชภ้าชนะสิง่ของร่วมกบัผูอ้ื่น และโปรดเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 
  2) เวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบยีน 
  3) เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ตามมาตรการเวน้ระยะห่าง (Social Distancing) 
บรษิทัจงึจดัใหม้มีาตรการลดความแออดัในสถานทีป่ระชุม โดยการจดัทีน่ัง่ในสถานทีป่ระชุมใหเ้วน้ระยะห่างอย่างน้อย 
1.5 เมตร ซึ่งสามารถรองรบัผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 70 ท่ีนัง่ พร้อมระบุเลขที่นัง่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่
ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแล้ว โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนัง่ตามหมายเลขทีร่ะบุไว ้เพื่อประโยชน์ในการป้องกนั หรอืตดิตาม
ไดใ้นภายหลงักรณีเกดิเหตุการณ์ใด ๆ ขึน้ และเมื่อท่ีนัง่เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นท่ีการประชุม
เพ่ิมเติมได้ บริษทัขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั
แทนการเข้าร่วมประชุม 
  4) เพื่อลดโอกาสในการเกดิความเสีย่งในการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษิทัมคีวามจ าเป็น
ที่จะต้องงดบริการอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงงดจดัสถานที่นัง่รบัประทานอาหารให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอความ
ร่วมมอืในการงดรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มในบรเิวณทีจ่ดัการประชุมโดยเดด็ขาด 
  5) ลดการถาม/ตอบในทีป่ระชุม  และงดจดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม โดยผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์
จะสอบถาม บริษัทจะจัดเตรียมกระดาษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขียนค าถามและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท                              
ณ จุดลงทะเบยีนหรอืภายในสถานทีป่ระชุม โดยบรษิทัจะตอบค าถามต่าง ๆ ในวนัประชุมเฉพาะเรื่องทีเ่กี่ยวกบัวาระที่
มกีารลงคะแนนเสยีงเท่านัน้ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในภายหลงั ทัง้นี้ 
เพื่อกระชบัเวลาในการประชุม (ไม่เกนิ 1.30 ชัว่โมง) ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 
บรษิัทขอความร่วมมอืใหผู้้ถอืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าแทนการส่งค าถามในวนัประชุมตามช่องทางต่าง ๆ รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 18 (ขัน้ตอนการส่งค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้)  
 
  อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวงั
เป็นพเิศษ บรษิัทอาจปรบัเปลี่ยนการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรการของรฐัทีอ่าจจะได้มกีารก าหนด
เพิม่เตมิในภายหลงั ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการแจง้ปรบัเปลีย่นมาตรการทีเ่หมาะสมต่อไป 
 
 บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการ
ดงักล่าวอย่างเคร่งครดั ทัง้น้ี หากเกิดความล่าช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษทัขอ
อภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 


