
 

การก ากับดูแลกจิการ 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ รวมทัง้เพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ  
และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือ
หุ้น (เช่น การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบง่ในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ 
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นต้น) และดูแลให้มัน่ใจว่าเร่ืองส าคญั ทัง้ประเด็น
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือ อนุมัติโดย                    
ผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการดแูลและรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยครอบคลมุหลกัส าคญั ดงันี ้

 
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมลูของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส โดย

ค านึงถึง ความเท่าเทียมกนัในการรับรู้ข่าวสาร ซึง่รวมไปถึงสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับ หรือเร่ืองที่มีผลกระทบ
ตอ่บริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการได้รับเงินปันผล การลด
ทนุหรือเพิ่มทนุ เป็นต้น พร้อมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ กรณีก าหนดให้เร่ืองส าคญัใดต้องผ่านการ
พิจารณา และ/หรือ การอนมุตัิของ ผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้เร่ืองส าคญัดงักล่าวถกูบรรจไุว้
เป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

(ข) บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ                        
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วนั
ก่อนวนัประชมุ) ซึ่งในหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวจะแจ้งรายละเอียด อนัประกอบด้วย วนั เวลา สถานที่ และ
ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนข้อมลูที่ส าคญัเพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 
พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ รวมไปถึงการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sansiri.com) เป็นการ
ล่วงหน้ามากกวา่ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอย่างเพียงพอ 

 
(ค) ประธานในที่ประชมุจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

โดยในระหว่างการประชมุ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ อย่างเต็มที่ 

 
(ง) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย รวมทัง้กรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น) จะเข้าร่วม

ประชมุและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นด้วย 
 

(จ) บริษัทฯ มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  และเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น  

http://www.sansiri.com/


 การประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อก าหนดของ  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ในเร่ืองการเรียกประชมุ การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนงัสือนดัประชุม                             
การด าเนินการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มที่ใน
การประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ โดยน าหลกัการที่เก่ียวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น               
ทกุครัง้ ตัง้แตก่่อนการประชมุ วนัประชมุ และหลงัการประชมุ  

 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัทฯ ได้แจ้งก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ ซึง่มากกวา่ที่กฎหมายก าหนดไว้ ส าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น จ านวน 1 ครัง้ ได้แก่ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 25/2563 ซึ่งจดัขึน้ในวนัที่    
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ                        
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้ นทัง้ที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 204 ราย                        
นับจ านวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทัง้สิน้ 6,305,153,143 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
42.42 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่                      
22 มิถุนายน 2563 (วัน Record Date เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจ านวนทัง้หมด 45,862 ราย                  
ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 14,862,734,320 หุ้น 

 
ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 นี ้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 11 คน จากกรรมการทัง้หมด 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่ ประธานผู้ บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ  เลขานุการบริษัท และผู้ สอบบัญชี                        
เข้าร่วมประชมุอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกนั ทัง้นี ้รายละเอียดการด าเนินการประชมุมีดงันี ้
 

• ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
เอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ซึง่มีการปฏิบตัิดงันี ้
 

-       ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า 
โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วันที่ 6 มกราคม 2563 –                   
13 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือ
เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด 



-   บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้น 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุ รวมทัง้ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชมุผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาประมาณ 30 วนัก่อนวนัประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดงักล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชมุล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสาร 

 
-   ก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น 

โดยที่วนัจดัการประชมุไม่ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรือวนัหยดุท าการที่ติดต่อกนัตัง้แต ่3 วนัท าการ
ขึน้ไป และเป็นจุดที่สะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ กล่าวคือ ในปี 2563 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) บริษัทฯ จึงก าหนดวันประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นขึน้ในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลอง
พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ 

 
-   ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทัง้ไม่เพิ่มวาระการ

ประชมุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ส าคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 
 
ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัประจ าปี คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทฯ จดัให้มีข้อมลูในหนงัสือ
นดัประชมุที่เอือ้อ านวยต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ 
 

-   จดัท าหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อม
กบัฉบบัภาษาไทย 
 

-   ส่งหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 
30 วนัก่อนวนัประชมุ (วนัที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ 23 มิถนุายน 2563) 

 
-   ก าหนดวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นไว้เป็นเร่ือง ๆ อย่างชดัเจน พร้อมทัง้ระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือ

เพื่ออนมุตัิ รวมทัง้ 
: ข้อเท็จจริงและเหตผุล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแตล่ะวาระ 
: ข้อมลูที่ส าคญั เช่น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุ ย่อย เหตผุลความ

จ าเป็น ผลกระทบทัง้ด้านบวกและลบในวาระการประชมุใด ๆ ที่ส าคญั เป็นต้น 
: ในวาระการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ได้ให้ข้อมลูของผู้ ได้รับการ

เสนอแต่งตัง้ ได้แก่ ช่ือ อายุ ประเภทกรรมการ ต าแหน่งในบริษัทฯ การศึกษา การอบรม/
สัมมนาหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและกิจการที่
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง และ
การเข้าร่วมประชมุในฐานะกรรมการชดุต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา การถือหุ้นในบริษัทฯ และ



ข้อมลูอื่น ๆ เช่นการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบ
ปีที่ผ่านมา 

: วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับช่ือผู้สอบบญัชีและส านักงานสอบบญัชี 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี จ านวนปีที่ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ การ
พิจารณาความเหมาะสมของคา่สอบบญัชี โดยแสดงคา่สอบบญัชีแยกจากค่าบริการอื่น 

 
- อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจดัส่งหนังสือมอบ

ฉันทะ แบบ ข. พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ ถือหุ้นไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ส่วนหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sansiri.com) 
 

- การมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดยปี 2563 ได้เสนอช่ือ
กรรมการอิสระ โดยมีรายช่ือพร้อมประวตัิของกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎาวฒัน์ 
เพรียบจริยวฒัน์ นายพรทตั อมตวิวฒัน์ นายศภุนิจ จยัวฒัน์ และนายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์ ให้เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมติในที่ประชมุแทนในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้  
 
ส าหรับการมอบฉนัทะเพื่อเข้าร่วมประชมุนัน้ บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานที่
ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้ในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ซึ่งไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแนวทาง
ปฏิบตัิโดยทัว่ไป และจะไม่มีการร้องขอเอกสารใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ 

 
- จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉนัทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 
• วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งจดัขึน้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ซึง่มีการปฏิบตัิดงันี ้
 

- ก าหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม  3 ชั่วโมง โดยจัดให้มีการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุ โดยจดัเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วยระบบ
บาร์โค้ด และจดัท าใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ ตลอดจนน าระบบบาร์โค้ด มาใช้ในการ
นับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย า และโปร่งใส 
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- ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและมีประธานกรรมการชุดย่อย รวมทัง้
กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม (ตามรายช่ือที่เปิดเผยไว้ในรายงาน
การประชมุ) เพื่อท าหน้าที่ชีแ้จงและตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

 
- ประธานกรรมการดแูลให้การประชมุให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ซึง่ในปี 2563 นี ้ได้ด าเนินการประชมุแบบกระชบั เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยจดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในหนงัสือ
นดัประชมุอย่างเหมาะสม และได้ด าเนินการประชมุโดยเรียงตามวาระที่ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุ  

 
- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2563 มีนายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
เข้าร่วมประชมุ 

 
- ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชมุ ได้แก่ นายเทพชล  โกศล แห่งบริษัท เบเคอร แอนด์ แม็คเค็นซี่ 

จ ากดั 
 

- ก่อนเร่ิมเข้าสู่การประชมุตามระเบียบวาระ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชมุรับทราบจ านวนและสดัส่วน
ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชมุ วิธีการปฏิบตัิ
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ พร้อมทัง้วิธีปฏิบตัิในการนบัคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นซึง่จะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุรับทราบโดยทัว่กนั และ
ได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชมุรับทราบเม่ือจบการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

 
- ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากบั

หนึง่เสียง ทัง้นี ้บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามญั 
 

- บริษัทฯ ได้ด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนงัสือนดัประชมุ 
 

- บริษัทฯ ถือหลกัปฏิบตัิว่า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตดัสินใจ บริษัทฯ จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระการประชมุในที่ประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 
 
ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุอื่นเพื่อพิจารณา
ที่ไม่ได้ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุ 

 
- น าบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยจดัท าบตัรลงคะแนนแยกตามวาระ 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร 



- ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ซึ่งเป็นวาระที่มีหลายรายการ ได้จัดให้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลได้ 

 
- ในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ

บริษัทฯ ได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นส าคญัที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ก่อนการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

 
- จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้ตรวจนบัคะแนน

เสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยระบผุลการลงคะแนนเสียง
ที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทัง้แจ้งจ านวนบตัรเสีย (ถ้ามี) ด้วย 

 
- ในระหว่างการประชมุ ประธานในที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการ

ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดย
บริษัทฯ จะบนัทกึช่ือ-นามสกลุของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว ตลอดจนประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคญั
ไว้ในรายงานการประชมุ 
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจและรายงาน
ทางการเงิน รวมทัง้สิทธิในการจดัสรรเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั 

 
- ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเร่ิมการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระที่ยงัไม่ได้พิจารณาลงมติได้ 
 
• หลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่มี
สาระส าคญัอย่างถกูต้องและครบถ้วน ซึง่มีการปฏิบตัิดงันี ้
 

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการถัดไป  ในวันที่                                
29 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 

- จดัส่งส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 7 สิงหาคม 2563 

 
- เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.sansiri.com) ภายใน 14 วนั นบัแต่วนั

ประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 7 สิงหาคม 2563 
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- ดแูลให้รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นบนัทกึข้อมลูส าคญัอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
 

(ก) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชมุ และสดัส่วนกรรมการทัง้หมดที่มีอยู่ล่าสดุ และบนัทกึ
สดัส่วนของ กรรมการที่เข้าร่วมการประชมุและไม่เข้าร่วมการประชมุ 

 
(ข) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่

เห็นชอบ งดออกเสียง และบตัรเสีย) ของแตล่ะวาระ 
 

(ค) ประเด็นส าคัญที่ผู้ ถือหุ้ นได้มีการซักถาม และการชีแ้จงจากบริษัทฯ โดยสรุป รวมทัง้ช่ือ -
นามสกลุของผู้ถาม และผู้ตอบ 


