
 

ACC1/20-018 
 

 วนัท่ี  31  มีนาคม  2563 
  

เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และ 
การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อ้างถงึ หนงัสือบริษัทท่ี ACC1/20-010 ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 เร่ือง กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2563  
และการจ่ายเงินปันผล 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ควอลลีเทค จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 
2563  ได้มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  ในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ
สาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปแล้วนัน้  

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในวง
กว้าง และยกระดบัความรุนแรงมากขึน้ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินและผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 
ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง สัง่ปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 4) ประกาศ ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี จงึไมส่ามารถให้บริการจดัการประชมุได้ และได้แจ้งยกเลิกการให้บริการจดัการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2563 ให้แก่บริษัทฯ  

ด้วยเหตขุ้างต้นประกอบกบั บริษัทฯ มีความห่วงใยในความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภยัของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกนัและลดการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 นัน้ ประธานกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ได้มีมตดิงันี ้

1. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 32 และ 35 
เพ่ือให้รองรับการจดัประชมุคณะกรรมการและการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีเนือ้หาดงันี  ้

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 
ข้อที่ 32  คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่าง
น้อยสามเดือนตอ่ครัง้ การประชมุคณะกรรมการของ
บริษัทให้จดัขึน้ ณ ท่ีอนัเป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัท 
หรือสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีสํานกังาน
ใหญ่หรือสํานกังานสาขาตัง้อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร  

ข้อที่ 32   คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่าง
น้อยสามเดือนตอ่ครัง้ การประชมุคณะกรรมการของ
บริษัทให้จดัขึน้ ณ ท่ีอนัเป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัท 
หรือสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีสํานกังาน
ใหญ่หรือสํานกังานสาขาตัง้อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร  



 

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 
หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด 
 
 
 
 
ข้อที่ 35  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น 
เป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี่เดือน นบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
               การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่ว
แล้วให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคน
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของจํานวน
หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบุเร่ืองและเหตผุลในการที่
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือ
หุ้นภายในสีส่ิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น 
               ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุ
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอืน่ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้น
ตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า
วนันบัแตว่นัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ใน
กรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด  
                การประชมุคณะกรรมการบริษัทสามารถ
กระทําผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไข 
ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
 
ข้อที่ 35  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น 
เป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี่เดือน นบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
               การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่ว
แล้วให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคน
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของจํานวน
หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบุเร่ืองและเหตผุลในการที่
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือ
หุ้นภายในสีส่ิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น 
               ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุ
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอืน่ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้น
ตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า
วนันบัแตว่นัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ใน
กรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 



 

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 
              ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด 
จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อท่ี 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรค
สองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการ
จดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
               การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ี
อนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือสํานกังาน
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีสํานกังานใหญ่หรือ
สํานกังานสาขาตัง้อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือท่ีอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

               ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด 
จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อท่ี 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรค
สองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการ
จดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
               การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ี
อนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือสํานกังาน
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีสํานกังานใหญ่หรือ
สํานกังานสาขาตัง้อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือท่ีอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 
               การประชมุใหญ่ของบริษัทสามารถกระทํา
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไข ขัน้ตอน 
และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

 
2. ให้เลื่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ออกไปอย่างไมม่ีกําหนด โดยยกเลิกกําหนดวนัประชมุ และ

วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ท่ีได้กําหนดไว้เดิมในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 รวมทัง้ให้ยกเลิก
วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 
2563 และหากสถานการณ์คลีค่ลายลง และมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนด
วนัประชมุ และระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ขึน้ใหมโ่ดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบตอ่ไป ทัง้นีก้ารเลื่อนการประชมุดงักลา่ว ไมส่ง่ผลตอ่การดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั และไม่
กระทบตอ่สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ ถือหุ้น  

3. อนมุตัิการจ่ายปันผลระหวา่งกาลสําหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2562 ตามงบการเงินลา่สดุ สิน้สดุวนัท่ี 31   
ธนัวาคม 2562 ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท โดย
จ่ายจากกําไรสทุธิสว่นท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน  2563 ซึง่เป็นกําหนดวนัเดิมท่ีเคยแจ้ง
ผู้ ถือหุ้นไว้แล้ว ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้วในวนัท่ี 
6  กนัยายน  2562 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท  ซึง่เป็นอตัราเงินปันผล วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงิน
ปันผล และวนัท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามเดิมของมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 
22 กมุภาพนัธ์ 2563 ตามท่ีเคยแจ้งผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 



 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปีตามท่ีจะเสนอให้
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัินัน้ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไมม่ีกําหนด โดยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้นีเ้ป็นการจา่ยเงินปันผลสําหรับงวด 6 
เดือนหลงัของปี 2562 ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจะไมม่ีการนําเสนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2562 อีก 
 
   บริษัทฯ ขออภยัท่านผู้ ถือหุ้นท่ีต้องเลื่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีอ้ย่างกะทนัหนัตามเหตผุลดงักลา่ว 
ข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพ่ือจดัให้มี
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นโดยเร็วตอ่ไป  
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
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