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ข้อปฏิบัตกิ ารประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ บริษัทควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) เพือ่ ความปลอดภัย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้กาหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื อ้ COVID-19 ซึ่ง
บริษัทขอความร่วมมือให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตาม
ข้อปฏิบตั ินนั้ จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ซึ่งทาให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผูถ้ ือหุน้ อาจมีความล่าช้า
และไม่ได้รบั ความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สนั้ กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจานวนมากมารวมอยู่
ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในระยะ 2 เมตรทุกจุด ทาให้เกิดข้อจากัดด้านสถานที่ท่ีไม่สามารถ
รองรับคนจานวนมากได้
บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถอื หุน้ ดังนี้
1. มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ตอ้ งมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดง
ความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข.) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังสานักงาน
เลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคาร เอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
ภายในวันศุกร์ท่ี 26 มิถนุ ายน 2563
2. ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคาถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับ 11 ให้บริษัท
ล่วงหน้าโดยไม่ตอ้ งมาร่วมประชุม
3. ขอให้ผถู้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 10 และส่งให้บริษัท
4. แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้า และ/หรื อ แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งให้บ ริ ษัท ได้ท างอีเ มล
invest@qcon.co.th หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือส่งไปรษณี ยม์ ายังสานักงานเลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคาร เอสซีจี
100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 ภายในวันศุกร์ท่ี 26 มิถนุ ายน 2563
5. ด้วยพืน้ ที่อนั จากัดบริษัทไม่อนุญาตให้ผตู้ ิดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุม
6. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม ปี นีข้ อความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่รบั ประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถดื่ม
นา้ ที่บริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผถู้ ือหุน้ ก่อนจะเดินทางกลับเท่านัน้
ข้อปฏิบัตกิ ่อนการเข้าร่วมประชุม
1. การคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1) บริษัทได้จดั จุดตรวจคัดกรองให้เป็ นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มายังสถานที่บริเวณคัดกรองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3) บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผทู้ ่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม
4) ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สาหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการเฝ้าระวัง
COVID-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและ
ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
5) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนีเ้ ข้าร่วมการประชุม ภายใต้การวินิจฉัย
ของแพทย์ท่ีบริษัทได้จดั เตรียมไว้
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5.1) ผูท้ ่ีมีไข้ โดยมีอณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป
5.2) บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็ นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนา้ มูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือ
ผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ
5.3) บุคคลที่ สัมผัส กับผู้ป่วยยื น ยันโรคติดเชื อ้ ไวรัส โคโรนา 2019 หรื อ ประกอบอาชี พที่ เกี่ ยวข้องกับ นัก ท่ องเที่ ยว
สถานที่แออัด หรือ ติดต่อกับคนจานวนมากในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคาถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวม
จัดทาเป็ น สรุ ปแนบท้ายรายงานการประชุม ได้ กรณี ท่ี เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้
แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดั เจนได้
ข้อปฏิบัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
มาตรการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบตั ิตนดังนี ้
1. บริษัทได้จดั ที่น่ งั ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่น่ งั ในระยะ 2 เมตร และได้จดั ห้อง Hall 1 เป็ นห้องประชุมสาหรับ
รองรับผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้เพียงประมาณ 120-150 ที่น่ งั และเมื่อที่น่ งั ในห้องประชุมเต็มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมอีกได้
2. ผูเ้ ข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่น่ งั ที่กาหนด โดยไม่ยา้ ยโซนที่น่ งั ตลอดเวลา
3. ผูเ้ ข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิ ดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มนา้ เท่านัน้ )
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผูอ้ ่นื
6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
7. หากผูร้ ่วมประชุม มีไข้ หรือไอ หรือมีนา้ มูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่ อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจาก
บริเวณที่ประชุม
มาตรการการลงทะเบียน การเก็บข้อมูล และการติดตามตัว
1. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึ่งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และทีมงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีขอ้ มูลที่อยู่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดตามตัวได้อยู่แล้ว
2. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีขอ้ มูลที่อยู่ติดต่อตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั จากนายทะเบียน
หุน้ ของบริษัทฯ ในส่วนของผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ นัน้ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมีขอ้ มูลที่อยู่ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะอยู่ดว้ ย นอกจากนัน้ ในขัน้ ตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
เพิ่มเติมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ให้แก่บริษัทฯ ด้วย
3. หากในภายหลังการประชุมพบว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมรายใดมีอาการเข้าข่ายโรค บริษัทฯ จะสามารถทราบได้ว่าผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมรายใดบ้างที่ น่ งั ในบริ เวณเดียวกับผูเ้ ข้าข่ายโรคดังกล่าวจากการกาหนดที่น่ งั ให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุก คนและ
ข้อกาหนดห้ามย้ายโซนที่น่ งั ตลอดเวลา
มาตรการเกีย่ วกับการแจกอาหารและนา้ ดืม่
1. บริษัทฯ จัดพื น้ ที่ แจกอาหารว่างให้ผูถ้ ื อหุน้ เป็ นชุดเดี่ย วแยกต่างหากเป็ นรายคน โดยไม่มีการให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ตักอาหารเองหรือทานอาหารร่วมกัน โดยมีพนักงานที่สวม Face Shield ขณะให้บริการ
2. งดรับประทานอาหารในสถานที่ประชุม
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ข้อปฏิบัตกิ ารซักถามในห้องประชุมเพือ่ ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง)
1. ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะที่ มีข ้อซักถามในที่ ประชุมจะให้เขี ยนคาถามลงในแบบฟอร์มคาถามแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่
รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคาถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มกี ารลงคะแนนเสียงเท่านัน้
2. บริ ษั ท จะสรุ ป ประเด็ น คาถามและค าตอบทั้งหมดที่ ส่ง มาล่ว งหน้า และที่ ส อบถามในห้อ งประชุม โดยรวมไว้เป็ น
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์
ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จดั ไมโครโฟนสาหรับการซักถามให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึง่ อาจใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไร
ก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
อืน่ ๆ
นอกจากนีบ้ ริษัทได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็ นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคาแนะนาสาหรับการจัด
ประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี ้
- จัดให้มีแพทย์และพยาบาล เพื่อให้คาแนะนาแก่ผเู้ ข้าร่วมประชุม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผปู้ ่ วย วินิจฉัย
อาการ และแยกผูป้ ่ วยออกจากการประชุม
- จัดเตรียมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ลา้ งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องสุขา
- จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผสู้ มั ผัสปริมาณมาก
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรค
ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.qcon.co.th หรือ โปรดติดต่อ
- นางสาวกาณจนี เต็มสุข
โทรศัพท์ 02-586-3012 หรือ
- นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศัพท์ 02-586-3078 หรือ
- นางสุนดั ดา จรู ญเจตจานง โทรศัพท์ 02-586-5735
ข้อมูลอ้างอิง : บริษัทจัดเตรียมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 สอดคล้องกับคาแนะนาและแนวทางของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี ้
1. คาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ
กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
2. แนวทางการดาเนินการในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนภายใต้ส ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 หัวข้อ “ก.ล.ต.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปั ญหาการ
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในสถานการณ์ COVID-19”
4. มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับสถานที่มีการรวมกันของคนหมูม่ าก เช่น
การแสดงคอนเสิรต์ การประชุม สัมมนา การแข่งขันกีฬา
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