ที่ TQR.001/032021
1 มีนาคม 2564
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 เรื่อง กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปั นผล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2564 ได้มีมติที่สาคัญสรุปได้ดงั นี ้
1.

อนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้ว และให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว

2.

พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย เป็ น เงิน จานวน 3,800,000 บาท (สามล้า นแปดแสนบาท ) และการจ่ ายเงิน ปั น ผลจากผลการ
ดาเนินงานไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ในอัตรา 0.014 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ 3,220,000 บาท (สาม
ล้านสองแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งจะจ่ายจากกาไรสะสม ของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ
20 ทั้งนี ้ ผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปั นผลดัง กล่าวได้ตามมาตรา
47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร กาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันพุธที่ 17
มีนาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทัง้ นี ้ สิทธิในการ
รับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2564 ก่อน

3.

อนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี ้
(1) นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
(2) นายพรเกษม เหล่าฤทธิรต
ั น์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
(3)

นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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4.

อนุ มัติให้น าเสนอต่ อที่ ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่ อ พิจ ารณาอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 ในรู ป แบบค่ า เบี ้ยประชุ ม กรรมการ จ่า ยตามการเข้า ร่วมประชุ ม จริง รวมถึ งการเข้า ร่ว ม )
ประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีรายละเอียดดังนี ั้
(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
เบีย้ ประชุม (บาท) ครัง้ /
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ปี 2563
ปี 2564 (ปี ที่เสนอขอ)
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
30,000
30,000
- กรรมการ
20,000
20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000
25,000
- กรรมการ
20,000
20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
25,000
25,000
- กรรมการ
20,000
20,000
คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการลงทุน
-ไม่ม-ี
25,000
- กรรมการ
-ไม่ม-ี
20,000
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
-ไม่ม-ี
25,000
- กรรมการ
-ไม่ม-ี
20,000
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
-ไม่ม-ี
25,000
- กรรมการ
-ไม่ม-ี
20,000
(ข) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่ม-ี
ทั้งนี ้ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ แสดงเจตจานงไม่ขอรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย
โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอขอและได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
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5.

อนุมัติให้นาเสนอต่ อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิ จารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบั ญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ปรากฎรายละเอียดดังนี ้
(1) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2564 มีรายนามดังต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
1. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
4906
2. นายไพบูล ตันกูล
4298
3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
7352
จากบริษั ท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากั ด (PWC) ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อ ข้างต้นเป็ นผู้สอบ
บัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) กาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 2,080,000.00 บาท

6. อนุมัติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 งบกาไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี 2563
วาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุมัติการจัด สรรกาไรสุท ธิ เพื่ อ เป็ น ทุ น สารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั น ผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปะจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวัน
พุธที่ 17 มีนาคม 2564 (Record Date)

หน้า 3

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายละเอียดของวาระการประชุม ระเบียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564 ให้ผถู้ ือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหุ้นและ
บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tqr.co.th ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
-ลายมือชื่อ-

(นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ)์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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