ที่ TQR 005/082021
10 สิงหาคม 2564
เรื่อง

การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และการจัดตัง้ บริษัทร่วมทุน

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรือ “TQR”) ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิในเรื่องสาคัญต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. อนุมัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล สาหรับ ผลการด าเนิ น งานตั้ง แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 30
มิ ถุ น ายน 2564 ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ในอั ต ราหุ้น ละ 0.165 บาท จ านวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็ น เงิ น จ านวน
37,950,000 บาท โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการจ่ายในอัตราร้อยละ 55 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และการจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังจากจัดสรรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายรวมถึงเงินสารองอื่น
ตามที่บริษัทกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 24
สิงหาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 8 กันยายน 2564
2. อนุมตั ิการจัดตัง้ บริษัทร่วมทุน โดยร่วมลงทุนกับบริษัท คอร์สสแควร์ จากัด (“CSQ”) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษทั ร่วมทุน

บริษัท อาร์สแควร์ จากัด

วันทีจ่ ัดตั้ง

คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทแล้วเสร็จ และสามารถดาเนินธุรกิจเชิง
พาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เพื่อให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรูอ้ อนไลน์
(Online Learning Solutions) และระบบระบุ ตั ว ตนผู้ ใ ช้ ง าน ( Face
Detection and Face Recognition)

ทุนจดทะเบียน

3,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

สัดส่วนการลงทุน

1. บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
2. บริษัท คอร์สสแควร์ จากัด
(ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)

ร้อยละ 55
ร้อยละ 45
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คณะกรรมการ

1. นายชนะพันธุ์ พิรยิ ะพันธุ์ (กรรมการตัวแทนจาก TQR)
2. นายสิทธิพร อินทุวงศ์ (กรรมการตัวแทนจาก TQR)
3. นายอดิศร วิเชียรเจริญ (กรรมการตัวแทนจาก CSQ)

สถานทีต่ ้งั

46/7 อาคารรุ่ ง โรจน์ ธ นกุ ล ชั้ น 8 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงห้ ว ยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

เงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนเป็ นครัง้ แรก (“IPO”)

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ จะได้รบั ประโยชน์จากการร่วมกันให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและการเรียนรู อ้ อนไลน์ (Online Learning Solutions) และ
ระบบระบุตวั ตนผูใ้ ช้งาน (Face Detection and Face Recognition) ซึ่งจะ
เพิ่มรายได้และผลกาไรให้แก่บริษัทฯ

การเข้าลงทุนในอาร์สแควร์เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจาหน่าย
ไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.30 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคานวณจากงบการเงินฉบับสอบ
ทานของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายในระหว่าง
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ท่ีจะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไป
การเข้าทารายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
- นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ-์
(นายชนะพันธุ์ พิรยิ ะพันธุ)์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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