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ข้อบงัคบัของ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดท่ี 1  บททัว่ไป 

ขอ้  3. ขอ้ความอื่นใดทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบันี้ ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
จ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรวมถงึกฎหมายอื่นทีม่ผีลใชบ้งัคบัหรอืเกีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินกจิการของบรษิทั 

หมวดท่ี 5  คณะกรรมการ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมมีติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้  นอกจากนี้ กรรมการบรษิัทมสีทิธไิด้รบัเบี้ยเลี้ยงและ
สวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  

  ขอ้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้ง
ของบรษิทัในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 

ขอ้ 25. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของ
บรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 

หมวดท่ี 6  การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุม
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้น
จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืนัน้จากผู้ถอืหุน้
ดงักล่าว 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมผูถ้ือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณา
ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั 

  ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) 
คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมา    
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะ    
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนั
ประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่อยู่
ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน      
ในทีป่ระชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ให้ถอืว่าหุน้หนึ่งมเีสยีงหนึ่ง และผูถ้อืหุน้คนใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็น
พเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนน
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้   
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิทั หรอืการควบรวมกิจการกบั
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(ฉ) การเลกิบรษิทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

ขอ้ 36. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน 
(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 
(7) กจิการอื่น ๆ 
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หมวดท่ี 7  การบญัชี การเงินและการสอบบญัชี 

ขอ้  37.  รอบปีบญัชขีองบรษิทัเริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สุดลงในวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี  

ขอ้  39. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มผีู้สอบบญัชี
ตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

ขอ้ 40.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี  

 (1) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนทีผู่้สอบบญัชตีรวจสอบแล้ว พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัช ีและ 

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน  

ขอ้ 41. ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั  

ขอ้ 43. ผู้สอบบญัชมีหีน้าที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิัททุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดุล บญัชกี าไร
ขาดทุน และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทัเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชตี่อผูถ้อืหุน้ และใหบ้รษิทัจดัส่งรายงาน
และเอกสารทัง้หมดของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชดีว้ย  

หมวดท่ี 8  เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่าย 
เงนิปันผล  

เงนิปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เว้นแต่ในกรณีบรษิัทออกหุ้นบุรมิสทิธแิละก าหนดให้หุ้น
บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปันผลต้อง
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควร
พอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว  ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุม      
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป  

การจ่ายเงนิปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ให้แจ้งเป็นหนังสอืไปยงัผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ใน
หนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

ขอ้ 45. บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบยีน  

 
 
 

 


