สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5
ข้ อบังคับของบริษัทบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้น
จํานวนไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
ได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคําบอก
กล่ า วนั ด ประชุ ม ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ก่ อ นวัน ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่า สาม (3) วัน เป็ นเวลาติ ด ต่ อ กัน ไม่ น้ อ ยกว่ า
สาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ ที่ จะใช้เป็ นที่ ป ระชุ มจะอยู่ในจังหวัด อัน เป็ นที่ ต้ งั สํานักงานใหญ่ ข องบริ ษ ัท หรื อ ที่ อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3)
ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือ
หุ ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้อง
ขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ีให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี

แต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมคนใดคนหนึ่ งมาเป็ น
ประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ถือว่าหุ ้นหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ ง และผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ คนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

(2)

ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)

การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั

(ค)

การทํา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั

(จ)

การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั

(ฉ)

การเลิกบริ ษทั

(ช)

การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั

(ซ)

การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน

(3)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล

(4)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ

(5)

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอื่นๆ

