WHA 004/2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2564 เกี่ยวกับการกาหนดการประชุมสามัญประจาปี 2564 และ
การจ่ายเงินปั นผล (เพิ่มเติม)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเกี่ยวกับการกาหนดประชุมสามัญประจาปี 2564 ดังนี ้
1. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
2.
มี ม ติ ใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ อนุ มัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ส าหรับ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 เพิ่มอีกในอัตราหุน้ ละ 0.0635 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ที่ จ่ายไป
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.0367 บาท แล้ว บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี
2563 รวมเป็ นอัตราที่จ่ายทัง้ สิน้ หุน้ ละ 0.1002 บาท
โดยเสนอให้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
3. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ อนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระประจาปี 2564 จานวน 5 คน โดยเสนอให้แต่งตัง้ ตัง้ กรรมการอิสระที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามกาหนด
วาระ 2 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง คือ
1) นางอัญชลี

ชวนิชย์

2) พลโท ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สาหรับกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระอีก 3 ท่าน เสนอให้แต่งตัง้ ตัง้ กรรมการอิสระท่าน
ใหม่ 3 ท่าน เข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ดังนี ้
1) นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

กรรมการอิสระ

2) ศ.ดร.กาพล

ปั ญญาโกเมศ

กรรมการอิสระ

3) ดร.อนุชิต

อนุชิตานุกลู

กรรมการอิสระ
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4. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ดังนี ้
1)

เงินประจาตาแหน่งคณะกรรมการบริษัทดังนี ้
ตำแหน่ง

จำนวน

ประธานคณะกรรมการบริษัท

250,000 ต่อปี *

กรรมการ

200,000 ต่อปี *

หมายเหตุ * ให้แบ่งจ่ายเป็ นรายเดือน
2) เบีย้ ประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านัน้
ตำแหน่ง

จำนวนเบีย้ ประชุมต่อครั้ง

ประธานคณะกรรมการบริษัท

40,000 บาทต่อครัง้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

35,000 บาทต่อครัง้

กรรมการ

30,000 บาทต่อครัง้

3) เบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมเท่านัน้
ตำแหน่ง

จำนวนเบีย้ ประชุมต่อครั้ง

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย

25,000 บาทต่อครัง้

กรรมการชุดย่อย

15,000 บาทต่อครัง้

4) โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกาไรจากบริษัท
ร่วมและกิจการร่วมค้า สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคล
อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย มีอานาจในการกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการ
จ่ายโบนัส
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5. มีม ติให้น าเสนอต่ อที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น เพื่ อ อนุมัติ แ ต่งตั้งบุ คคลดังต่อ ไปนี ้จ าก บริษั ท ไพร้ซ
วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี
2564
1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ

2) นายไพบูล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ

ตันกูล

3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 6552

โดยให้บุ ค คลดังกล่ า วข้า งต้น คนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ ให้ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ทาหน้าที่แทนได้ รวมทัง้ กาหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะ
ของบริษัทจานวน 2,270,000 บาท
6. มีมติ อนุมัติเรีย กประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิ วลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วำระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

วำระที่ 2

รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษัท และคาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(MD&A) ประจาปี 2563

วำระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาหรับ
รอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว

วำระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และจัดสรร
สารองตามกฎหมาย

วำระที่ 5

พิ จารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ

วำระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

วำระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564

วำระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม
2564 ซึ่ง เป็ น วัน ให้สิ ท ธิ ผู้ถื อ หุ้น (Record Date) ทั้งนี ้ สิ ท ธิ ใ นการรับ เงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วยัง มี ค วามไม่ แ น่ น อน
เนื่องจากต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรีพร จารุ กรสกุล)
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัทฯ
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