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ที่ TQR.001/032021 

                                                                                                            1  มีนาคม  2564 

เร่ือง แจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 เร่ือง ก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564  
              ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM)  และการจ่ายเงินปันผล              
 

เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ดว้ยบริษัท ที คิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่  1 

มีนาคม 2564  ไดม้ีมติที่ส าคญัสรุปไดด้งันี ้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ  วันที่   31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดส าหรับปี 2563  ซึ่งผู้สอบบัญชีไดต้รวจสอบและรบัรอง

แลว้ และใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว 
 

2. พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ประจ าปี เพื่อพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย เป็นเงินจ านวน 3,800,000 บาท  )สามลา้นแปดแสนบาท( และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ในอัตรา 0.014 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 3,220,000 บาท (สาม
ลา้นสองแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งจะจ่ายจากก าไรสะสม ของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 
20 ทั้งนี ้ผู้ถือหุน้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไดต้ามมาตรา 
47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัพุธที่ 17 
มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวันองัคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้สิทธิในการ
รบัเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ก่อน 
 

3. อนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดงันี ้
(1) นายชชัวิน   พิพฒันโ์ชติธรรม     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 
(2) นายพรเกษม  เหล่าฤทธิรตัน ์    กรรมการ และกรรมการบริหาร 

(3) นายทนุธรรม  เกียรติไพบูลย ์     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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4. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2564 ในรูปแบบค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ )จ่ายตามการเข้าร่วมประชุมจริง รวมถึงการเข้าร่วม
ประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส)์ โดยมรีายละเอียดดงันี ้ ั
(ก)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

 
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ 

เบีย้ประชุม / ครัง้ )บาท(  
ปี 2563 ปี 2564 )ปีที่เสนอขอ(  

คณะกรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 25,000 25,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการลงทุน 
- ประธานกรรมการลงทุน -ไม่มี-  25,000 
- กรรมการ -ไม่มี-  20,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน -ไม่มี-  25,000 
- กรรมการ -ไม่มี-  20,000 

คณะกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร -ไม่มี-  25,000 
- กรรมการ -ไม่มี-  20,000 

(ข)  สิทธิประโยชนอ์ื่น  -ไม่ม-ี 
 
ทั้งนี ้ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ  แสดงเจตจ านงไม่ขอรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย    

 
โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่  1  มกราคม  2564  เป็นตน้ไป  จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะไดเ้สนอขอและไดร้ับ
อนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
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 5.       อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ 
                    ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ปรากฎรายละเอียดดงันี ้

(1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  มีรายนามดงัต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบญัชี ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 

1.  นางสาวสกุณา  แยม้สกุล   4906 
2.  นายไพบูล  ตนักูล   4298 
3.  นางสาวสินสิริ  ทงัสมบติั 7352 

 
จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอร ์เอบีเอเอส จ ากัด (PWC) ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบ
บญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์
 

(2) ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564  เป็นจ านวนเงิน  2,080,000.00 บาท 

 

   6.    อนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 ในวนัองัคารที่  27  เมษายน  2564  เวลา  13.00  น.                    
                   ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงันี ้
          วาระที่  1    พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563  เมื่อวนัที่  17 กันยายน 2563 
          วาระที่  2     รบัทราบรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ 
          วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
                                      งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดส าหรบัปี 2563 
          วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อ เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล                    
                    วาระที่  5     พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
                    วาระที่  6     พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปะจ าปี  2564 
                    วาระที่  7     พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
          วาระที่  8     พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  (ถา้มี)  
 

 7.  ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  และสิทธิในการรบัเงินปันผล ในวัน
พุธที่ 17  มีนาคม  2564 (Record Date) 
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 ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของวาระการประชุม ระเบียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 ให้ผูถื้อหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นและ
บนหนา้เว็บไซตข์องบริษัทฯ www.tqr.co.th ต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 
 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            บริษัท ที คิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) 
 

                  -ลายมือช่ือ- 

 

                  (นายชนะพนัธุ ์ พิริยะพนัธุ)์ 
                                                                                                  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 

 


