วศ/พช (Q-CON) 025/2560

27 กรกฎาคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะ
เรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน - วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.qcon.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
- ลงนามโดย (นายกิตติ สุนทรมโนกุล)
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ใน
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรอง
ให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณา และให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนั บ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 20 ล้านหุ้น)
2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น Q-CON ประจาปี
2561” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดส่งถึงเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่
1 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยส่งไปที่สานักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 1
ถนนปูน ซิเมนต์ไ ทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ E-mail address ของกรรมการอิส ระที่
independent@qcon.co.th เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณา
กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษั ท
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบเสนอวาระ
การประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
2.3 หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม
โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ในกรณี ที่ คณะกรรมการบริษัทปฏิ เสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะชี้แจง
เหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทราบ

เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้
2.3.1 เรื่องที่กาหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551*
2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท
2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดาเนินการแล้ว
2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัท กาหนด
2.3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

________________________________________________
* เรื่องที่กาหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้แก่
(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควร
สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว
ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริง
ในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครั้งก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

3. การเสนอชื่อกรรมการ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการ” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทได้
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยส่งไปที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ E-mail address ของกรรมการอิสระที่
independent@qcon.co.th เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถื อหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษัท
3.4.3 ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุในรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Q-CON ประจาปี 2561
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เป็น ผู้ถือหุ้น ของ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) จานวน .......................................................................หุ้น
ที่อยู่ เลขที่ ................................ถนน ............................................. ตาบล/แขวง ....................................
อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด ....................................... โทรศัพ ท์..................................
โทรสาร ........................................E-mail (ถ้ามี) ................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ: ..................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์:

[

] เพื่อทราบ

[

] เพือ่ อนุมัติ

[

] เพื่อพิจารณา

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จานวน ..................... แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ
และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
............................................... ผู้ถือหุ้น
(..............................................)
วันที่ .........................................
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
และรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สาเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Q-CON ประจาปี 2561
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) จานวน ....................................................................หุ้น
ที่อยู่ เลขที่ ..................................ถนน ............................................. ตาบล/แขวง ..........................................
อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด ...................................... โทรศัพท์..........................................
โทรสาร .........................................E-mail (ถ้ามี) ........................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว ………………………………………….……...
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) โดยบุคคล
ดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว ตามหลักฐานหนังสือยินยอมที่ส่งมาพร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
หลั กฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้ งหมดถู กต้องทุ กประการ และยิน ยอมให้ บริษัท เปิ ดเผยข้ อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ .............................................. ผู้ถือหุ้น
(................................................)
วันที่ .................................................

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
และรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิ จารณาด้ านคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ ได้ แ ก่ ประวัติ ส่วนตั ว ประวัติ ก ารศึก ษา
ประสบการณ์การทางาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

หนังสือยินยอม
ให้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................ซึ่งเป็ น บุค คลที่
....................................................(ผู้ถือหุ้น) เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเพื่อดารงตาแหน่ง กรรมการ
ของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตกลงให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและตกลงทาหน้าที่กรรมการของบริษัท กรณีที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการและขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติที่พึงมีและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามสาหรับการเป็นกรรมการตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับของบริษัท
ลงลายมือชื่อ .............................................. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(................................................)
วันที่ .................................................

