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ข้อปฏบิัตกิารประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส ์จ ากัด (มหาชน) เพือ่ความปลอดภัย 

ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

เน่ืองจากการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ป็นการประชมุในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงไดก้ าหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชือ้ COVID-19 ซึ่ง
บริษัทขอความร่วมมือใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั โดยมาตรการตาม  
ขอ้ปฏิบตัินัน้จะเพ่ิมกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ซึ่งท าใหก้ารเขา้ร่วมการประชุมของท่านผูถื้อหุน้อาจมีความล่าชา้
และไมไ่ดร้บัความสะดวก โดยบริษัทตอ้งประชมุใหแ้ลว้เสรจ็ในเวลาท่ีสัน้ กระชบั เพ่ือลดเวลาในการที่คนจ านวนมากมารวมอยู่
ในท่ีเดียวกนั และตอ้งจดัใหม้ีการเวน้ระยะห่างทางสงัคมในระยะ 2 เมตรทุกจุด ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดดา้นสถานท่ีท่ีไม่สามารถ
รองรบัคนจ านวนมากได ้

บริษัทจงึขอความร่วมมือผู้ถอืหุน้ดังนี ้
1. มอบฉนัทะการเขา้ประชมุใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไมต่อ้งมาประชมุดว้ยตนเอง โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแสดง

ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (แบบฟอรม์ ข.) พรอ้มกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังส  านักงาน
เลขานกุารบริษัท ชัน้ 19 อาคาร เอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
ภายในวนัศกุรท่ี์ 26 มิถนุายน 2563 

2. สง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษัท ตามแบบฟอรม์ค าถามล่วงหนา้ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบั 11 ใหบ้ริษัท
ลว่งหนา้โดยไมต่อ้งมารว่มประชมุ  

3. ขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุใหบ้ริษัททราบลว่งหนา้ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 10 และสง่ใหบ้ริษัท 
4. แบบฟอรม์ค าถามล่วงหน้า และ/หรือ แบบแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม สามารถส่งให้บริษัทได้ทางอีเมล 

invest@qcon.co.th หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือส่งไปรษณียม์ายังส  านกังานเลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคาร เอสซีจี 
100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ภายในวนัศกุรท่ี์ 26 มิถนุายน 2563 

5. ดว้ยพืน้ท่ีอนัจ ากดับริษัทไมอ่นญุาตใหผู้ต้ิดตามเขา้รว่มในบริเวณหอ้งประชมุ 
6. เพ่ือสขุอนามยัของสว่นรวม ปีนีข้อความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุไมร่บัประทานอาหารในบริเวณหอ้งประชมุ โดยสามารถดื่ม

น า้ท่ีบริษัทเตรียมไวไ้ด ้สว่นอาหารวา่งบริษัทจะมีบริการแจกใหผู้ถื้อหุน้ก่อนจะเดินทางกลบัเท่านัน้ 

ข้อปฏบิัตกิ่อนการเข้าร่วมประชุม 

1. การคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
1) บริษัทไดจ้ดัจดุตรวจคดักรองใหเ้ป็นสถานท่ีโลง่แจง้ อากาศภายนอกถ่ายเท ไมม่ีเครื่องปรบัอากาศ  
2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมายงัสถานท่ีบริเวณคดักรองตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
3) บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผูท่ี้เขา้รว่มประชมุทกุท่านก่อนเขา้บริเวณสถานท่ีประชมุ  
4) ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านกรอกขอ้มลูในแบบสอบถาม ส าหรบัคดักรองโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) เพ่ือการเฝา้ระวงั 

COVID-19 ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 โดยขอความร่วมมือท่านใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นความจริง เพ่ือประโยชนใ์นการรกัษาและ
ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้  

5) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ขา้ร่วมการประชุม ภายใตก้ารวินิจฉัย
ของแพทยท่ี์บริษัทไดจ้ดัเตรียมไว ้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ 9 
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5.1) ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป  
5.2) บุคคลท่ีมีอาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน า้มูก หรือไม่ไดก้ลิ่น หรือหายใจเหน่ือยหอบ หรือ

ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ 
5.3) บุคคลท่ีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียว 

สถานท่ีแออดั หรือ ติดตอ่กบัคนจ านวนมากในช่วง 14 วนัก่อนการประชมุ 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมการประชุมสามารถส่งค าถามใหเ้จา้หนา้ท่ีบริษัทเพ่ือรวบรวม
จัดท าเป็นสรุปแนบทา้ยรายงานการประชุมได ้กรณีท่ีเป็นผูถื้อหุน้ยังสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระโดยใช้
แบบฟอรม์ ข. เพ่ือแสดงความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนได ้

ข้อปฏบิัตกิารเข้าร่วมประชุมในหอ้งประชุม 
มาตรการเพ่ือสขุอนามยัท่ีดีของผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงค์

เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และผ่านการคดักรองแลว้ ใหป้ฏิบตัิตนดงันี ้
1. บริษัทไดจ้ดัท่ีนั่งในหอ้งประชมุโดยมีระยะห่างระหว่างท่ีนั่งในระยะ 2 เมตร และไดจ้ดัหอ้ง Hall 1 เป็นหอ้งประชุมส าหรบั

รองรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดเ้พียงประมาณ 120-150 ท่ีนั่ง และเมื่อท่ีนั่งในหอ้งประชมุเตม็แลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บั
มอบฉนัทะจะไมส่ามารถเขา้หอ้งประชุมอีกได ้ 

2. ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งนั่งในโซนท่ีนั่งท่ีก าหนด โดยไมย่า้ยโซนท่ีนั่งตลอดเวลา 
3. ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา (สามารถเปิดหนา้กากอนามยัไดเ้ฉพาะเม่ือด่ืมน า้เท่านัน้) 
4. หลีกเลี่ยงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) ดว้ยมือท่ียงัไมไ่ดล้า้ง 
5. หลีกเลี่ยงการใช ้หรือสมัผสัสิ่งของรว่มกบัผูอ้ื่น 
6. หา้มรบัประทานอาหารหรือของวา่งใด ๆ ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีประชมุและหอ้งประชมุ  
7. หากผูร้่วมประชุมมีไข ้หรือไอ หรือมีน า้มูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ บริษัทขอความร่วมมือใหอ้อกจาก

บริเวณท่ีประชมุ 

มาตรการการลงทะเบยีน การเกบ็ข้อมูล และการตดิตามตัว 
1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และทีมงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีขอ้มูลท่ีอยู่ติดต่อและ

หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตามตวัไดอ้ยู่แลว้  
2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีขอ้มลูท่ีอยู่ติดต่อตามทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัจากนายทะเบียน

หุน้ของบริษัทฯ ในส่วนของผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้นัน้ในแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉันทะมีขอ้มลูท่ีอยู่ของผูร้บัมอบ
ฉันทะอยู่ดว้ย นอกจากนัน้ในขัน้ตอนการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ จะใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ
เพ่ิมเติมขอ้มลูหมายเลขโทรศพัทใ์หแ้ก่บริษัทฯ ดว้ย  

3. หากในภายหลงัการประชุมพบว่าผูเ้ขา้ร่วมประชมุรายใดมีอาการเขา้ข่ายโรค บริษัทฯ จะสามารถทราบไดว้่าผูเ้ขา้รว่ม
ประชุมรายใดบา้งท่ีนั่งในบริเวณเดียวกับผูเ้ขา้ข่ายโรคดงักล่าวจากการก าหนดท่ีนั่งใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนและ
ขอ้ก าหนดหา้มยา้ยโซนท่ีนั่งตลอดเวลา   

มาตรการเกีย่วกับการแจกอาหารและน า้ดืม่ 
1. บริษัทฯ จัดพืน้ท่ีแจกอาหารว่างใหผู้ถื้อหุน้เป็นชุดเดี่ยวแยกต่างหากเป็นรายคน โดยไม่มีการใหผู้เ้ขา้ร่ วมประชุม 

ตกัอาหารเองหรือทานอาหารรว่มกนั โดยมีพนกังานท่ีสวม Face Shield ขณะใหบ้ริการ  
2. งดรบัประทานอาหารในสถานท่ีประชมุ 
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ข้อปฏบิัตกิารซักถามในหอ้งประชุมเพือ่ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกนิ 1.30 ช่ัวโมง) 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะท่ีมีข้อซักถามในท่ีประชุมจะให้เขียนค าถามลงในแบบฟอรม์ค าถามแลว้ส่งให้เจ้าหน้าท่ี
รวบรวมไว ้โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชมุเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมกีารลงคะแนนเสียงเท่านัน้ 

2. บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบทั้งหมดท่ีส่งมาล่วงหน้าและท่ีสอบถามในห้องประชุมโดยรวมไวเ้ป็น
เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ เว็บไซต์
ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสรจ็สิน้ 

3. เพ่ือสขุอนามยัของสว่นรวม บริษัทจะไมจ่ดัไมโครโฟนส าหรบัการซกัถามใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

4. ในระหวา่งรอผลการนบัคะแนนซึง่อาจใชเ้วลานาน ประธานท่ีประชมุจะด าเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไร
ก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทกุวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ  

อืน่ๆ  

นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ัดเตรียมสถานท่ีและอปุกรณเ์พ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพ่ิมเติมตามค าแนะน าส าหรบัการจดั
ประชมุของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2563 ดงันี ้

- จดัใหม้ีแพทยแ์ละพยาบาล เพ่ือใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยสามารถใหบ้ริการปฐมพยาบาลแก่ผูป่้วย วินิจฉยั
อาการ และแยกผูป่้วยออกจากการประชมุ  

- จดัเตรียมจดุท่ีมีเจลแอลกอฮอลห์รืออปุกรณล์า้งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใชง้านรว่มกนั เช่น หอ้งสขุา 
- จดัใหม้ีการท าความสะอาดอปุกรณ ์และบริเวณท่ีมีผูส้มัผสัปริมาณมาก 
- จดัท าสื่อประชาสมัพนัธแ์นะน าการปฏิบตัิตวั เพ่ือป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้โรค 

 ท่านผูถื้อหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมได ้ทางเวบ็ไซตข์องบริษัท www.qcon.co.th หรือ โปรดติดตอ่ 
- นางสาวกาณจนี เตม็สขุ โทรศพัท ์02-586-3012 หรือ 
- นางสาวไปรยา พรหมมาณพ  โทรศพัท ์02-586-3078 หรือ  
- นางสนุดัดา จรูญเจตจ านง โทรศพัท ์02-586-5735 

 
ขอ้มลูอา้งอิง : บริษัทจัดเตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 สอดคลอ้งกับค าแนะน าและแนวทางของหน่วยงาน

ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. ค าแนะน าการป้องกนัควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส  าหรบัการจดัการประชุม สมัมนา หรือ 

กิจกรรมอื่นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2563 
2. แนวทางการด าเนินการในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนภายใตส้ถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบบัท่ี 39/2563 วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 หวัขอ้ “ก.ล.ต.หารือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาการ

จดัประชมุผูถื้อหุน้ในสถานการณ ์COVID-19” 
4. มาตรการการป้องกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ส  าหรบัสถานท่ีมีการรวมกนัของคนหมูม่าก เช่น 

การแสดงคอนเสิรต์ การประชมุ สมัมนา การแข่งขนักีฬา 

http://www.campanatiles.com/

