(Q-CON) 013/2563

10 สิงหาคม 2563

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทล่ วงหน้ า
บริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะ
เรื่ องต่าง ๆ ข้ างต้ นได้ ตงแต่
ั ้ วนั ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม – วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ซึง่ ได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.qcon.co.th
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
- ลงนามโดย (นายกิตติ สุนทรมโนกุล)
กรรมการผู้จดั การ

บริษัทควอลิตคี ้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการได้
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการ
ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน) จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์ ให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้ า เพื่อช่วยกลั่นกรองให้ ได้
ระเบี ย บวาระที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท อย่ า งแท้ จริ ง และคัด สรรบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ พิจารณา และให้ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้ องเป็ นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่น้อยกว่า 20 ล้ านหุ้น)
2.2 ผู้ถือหุ้นที่ มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 ต้ องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น Q-CON ประจาปี
2564” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดและส่งถึงเลขานุการบริ ษัทและเลขานุการคณะกรรมการหรื อกรรมการ
อิสระที่สานักงานเลขานุการบริ ษัท เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 หรื อ E-mail
address ของกรรมการอิสระที่ independent@qcon.co.th ได้ ตัง้ แต่ วันศุกร์ ที่ 14 สิ งหาคม – วันจันทร์ ที่ 16
พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ พิจารณา
กลัน่ กรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
กรณีผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบเสนอวาระการ
ประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 หากเรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ามีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทก็จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม
โดยในกรณีที่บรรจุเป็ นวาระการประชุมบริ ษัทจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทปฏิ เสธไม่รับเรื่ องที่ เสนอโดยผู้ถื อหุ้นคณะกรรมการบริ ษัทจะชี แ้ จงเหตุผลให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทราบ โดยเรื่ องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี ้
2.3.1 เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ ไข
เพิ่มเติม*
2.3.2 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัท
หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
2.3.3 เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
2.3.4 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที่
บริ ษัทกาหนด
2.3.5 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ

3. การเสนอชื่อกรรมการ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
3.2 ผู้ถือหุ้นที่ มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3.1 ต้ องกรอก “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อรั บการพิ จารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการ” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดและส่งถึงเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการคณะกรรมการหรื อ
กรรมการอิสระที่สานักงานเลขานุการบริ ษัท เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
หรื อ E-mail address ของกรรมการอิสระที่ independent@qcon.co.th ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม – วัน
จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ พิจารณากลัน่ กรอง
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
3.3 กรณี ผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ” และลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
3.4.1 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
3.4.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท
3.4.3 ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริ ษัท
3.5 บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้ รับการบรรจุในรายชื่อบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใน
ระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:
* เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ แก่
(1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละห้ าของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
(2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัย
เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจทีบ่ ริ ษัทจะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบสิบสองเดือนที่ผา่ นมา และเรื่ องดังกล่าวได้ รับ
มติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการ
นาเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Q-CON ประจาปี 2564
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท
ควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน) จานวน .............................................หุ้น ที่อยู่ เลขที่ ........................
ถนน ............................................. ตาบล/แขวง ....................................อาเภอ/เขต............................................
จังหวัด ....................................... โทรศัพท์..................................โทรสาร ........................................E-mail (ถ้ ามี)
................................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ดังนี ้
เรื่ องที่เสนอ: ..................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์:
[ ] เพื่อทราบ
[ ] เพื่ออนุมตั ิ
[ ] เพื่อพิจารณา
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้ อเสนอข้ างต้ น จานวน ..................... แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และ
ยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็ นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ............................................... ผู้ถือหุ้น
(..............................................)
วันที่ .........................................
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ องหรื อหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ ใช้ สาเนาแบบฟอร์ มนี ้ และกรอกข้ อมูลพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อให้ ครบถ้ วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Q-CON ประจาปี 2564
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท
ควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน) จานวน .............................................หุ้น ที่อยู่ เลขที่........................
ถนน ............................................. ตาบล/แขวง ....................................อาเภอ/เขต............................................
จังหวัด ....................................... โทรศัพท์..................................โทรสาร ........................................E-mail (ถ้ ามี)
................................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว ………………………………………….……...
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และ
ยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ .............................................. ผู้ถือหุ้น
(................................................)
วันที่ .................................................

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ องหรื อหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้ อมทังรั้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ แก่ ประวัติสว่ นตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การ
ทางาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริ ษัทที่บคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารหรื อกรรมการ จานวนหุ้นที่ถืออยูใ่ นบริ ษัท
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่วมของบริ ษัทหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัท ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ และ
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา รวมทังหนั
้ งสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการบริ ษัทหากได้ รับการคัดเลือก

