
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) (WHA-W1) 

ช่ือ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (WHA-W1) 
ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
จํานวนท่ีออกและ
เสนอขาย 

: ไมเ่กิน 117 ล้านหน่วย 

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเทา่กบั [35] บาทตอ่หุ้น 

วนัออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

: วนัเดียวกบัวนัจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้ว สําหรับการเพ่ิมทนุเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right 
Offering) ซึง่จะพิจารณาในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 

อายขุองใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

: 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรให้ตามสดัส่วนแก่ (ก) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ท่ีได้จองซือ้และชําระราคาค่า
จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering หรือ RO) 
ในอตัราส่วนการจดัสรรเท่ากบั 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้มีการจองซือ้จํานวน 3 หุ้น 

ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการคํานวณตาม
อตัราสว่นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน เช่น ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นจํานวน 94 
หุ้น เม่ือคํานวณตามอตัราสว่นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแล้วจะได้เทา่กบั 31.3 (94 หารด้วย 4) ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะปัด
เศษ 0.3 ทิง้ทัง้จํานวน และผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ Right Offering จะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 31 หน่วย 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจาก
การจดัสรรทัง้หมด บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจํานวนดงักล่าว ซึง่จะทําให้คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ในจํานวนเทา่ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้แรกหลงัครบ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยวนั
กําหนดการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิคือทกุวนัท่ี 25 มิถนุายน และ 25 ธนัวาคม ของทกุปี (“วนักําหนดการใช้สิทธิ”)  ในกรณีท่ีวนั
กําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทําการสดุท้ายของบริษัทฯก่อนหน้าวนั
กําหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว ทัง้นี ้วนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2558 

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจํานงในการใช้
สิทธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ในระหวา่ง 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิ (วนักําหนดการใช้สิทธิทกุครัง้รวมถงึวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) ตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ 
ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว 



การไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ 

: เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดงักล่าวได้อีกตอ่ไป 

จํานวนหุ้นสามญัท่ี
จดัสรรไว้เพ่ือรองรับ 

: ไมเ่กิน 117 ล้านหุ้น 

ตลาดรองของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

ทัง้นีภ้ายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ (WHA-W1) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใน
ลกัษณะ Right Offering ในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบทางด้านราคาดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีออกและเสนอขาย RO ท่ีราคา 
25 บาท/หุ้น 

กรณีออกและเสนอขาย RO ท่ีราคา 
27 บาท/หุ้น 

การออกและเสนอขายหุ้น RO ร้อยละ 6.6 ร้อยละ 4.9
การออกและเสนอขาย WHA-W1 -* -* 
การออกและเสนอขายหุ้น RO และ 
WHA-W1 

ร้อยละ 5.6 ร้อยละ 4.1

หมายเหต:ุ การออกและเสนอขาย WHA-W1 เพียงอย่างเดียวจะไมทํ่าให้เกิด Price Dilution เน่ืองจากราคาใช้สทิธิสงูกว่าราคาตลาด 

 
รายละเอียดการคํานวณกรณีออกและเสนอขาย RO ท่ีราคา 25 บาท/หุ้น และ WHA-W1 
 
Price Dilution จากการออกและเสนอขาย RO ทีร่าคา 25 บาท/หุน้ 
Price Dilution   : ราคาตลาด – ราคาหลงั RO 
                    ราคาตลาด 
   : 33.14 – 30.97 
           33.14 
   : ร้อยละ 6.6 
          
ราคาหลงัRO   : ราคาตลาด x จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + ราคา RO x จํานวนหุ้น RO 
     จํานวนหุ้นในปัจจบุนั  + จํานวนหุ้น RO  
   : 33.14 x 963.89 + 25.00 x 351.00 
    963.89 + 351.00 
   : 30.97 บาท/หุ้น 
 
Price Dilution จากการออกและเสนอขาย RO ทีร่าคา 25 บาท/หุน้ และ WHA-W1 
Price Dilution   : ราคาตลาด – ราคาหลงั RO และ WHA-W1 
                ราคาตลาด 
   : 33.14 – 31.30 
           33.14 
   : ร้อยละ 5.6 



 
ราคาตลาดหลงัROและ W1 : ราคาตลาด x จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + ราคา RO x จํานวนหุ้น RO + ราคา W1 x จํานวน W1 
     จํานวนหุ้นในปัจจบุนั  + จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1 
   : 33.14 x 963.89 + 25.00 x 351.00 + 35.00x117.00 
    963.89 + 351.00 + 117.00 
   : 30.97 บาท/หุ้น 
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หรือ ผลกระทบต่อกาํไรต่อหุ้น (EPS Dilution) 

ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น หรือ ผลกระทบตอ่กําไรต่อหุ้น มีจํานวนเทา่กนัโดยพิจารณาจากจํานวนหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ในการออกและเสนอ
ขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิ (WHA-W1) รวมถงึการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในลกัษณะ Right Offering 
 

 กรณีออกและเสนอขาย RO ท่ีราคา 
25 บาท/หุ้น 

กรณีออกและเสนอขาย RO ท่ีราคา 
27 บาท/หุ้น 

การออกและเสนอขาย WHA-W1 ร้อยละ 8.2 ร้อยละ 8.2
การออกและเสนอขายหุ้น RO และ 
WHA-W1 

ร้อยละ 32.7 ร้อยละ 32.7

หมายเหต:ุ การออกและเสนอขาย RO ท่ีราคาท่ีแตกต่างกนัจะไมทํ่าให้ Control Dilution และ EPS Dilution แตกตา่งกนัเน่ืองจาก ทัง้สองกรณีมการ
ออกและเสนอขายหุ้นรวมถึงใบสําคญัแสดงสทิธิในจํานวนท่ีเท่ากนั 

รายละเอียดการคํานวณ 
Control Dilution จากการออกและเสนอขาย RO จํานวน 351.00 ลา้นหุน้ และ WHA-W1 จํานวน 117.0 ลา้นหน่วย 
หากผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุน้ RO ในครัง้นีจ้ะทําใหเ้กิด Control Dilution จาก RO และ WHA-W1 ดงัต่อไปนี ้
 
Control Dilution สําหรบัหุน้ RO และ WHA-W1: .  จํานวนหุน้ RO + จํานวน W1         . 
     จํานวนหุ้นในปัจจบุนั  + จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1          
   :   351.00 + 117.00                      . 
                            963.89 + 351.00 + 117.0 
   :     ร้อยละ 32.7 
 
Control Dilution จากการออกและเสนอขาย WHA-W1 จํานวน 117.0 ลา้นหน่วย 
หากผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิในการจองซื้อหุน้ RO ในครัง้นีแ้ต่ไม่ใช้สิทธิใน WHA-W1 จะทําใหเ้กิด Control Dilution จาก WHA-W1 
ดงัต่อไปนี ้
 
 
Control Dilution สําหรบัหุน้ RO และ WHA-W1: .        จํานวน W1                                . 
     จํานวนหุ้นในปัจจบุนั  + จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1          
   :   117.00                      . 
                     963.89 + 351.00 + 117.0 
   :     ร้อยละ 8.2 
 
ราคาตลาด : ราคาถวัเฉลี่ย 7 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ 
ราคา RO: ราคาจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในครัง้นี ้
ราคา W1: ราคาใช้สทิธิ WHA-W1 
จํานวนหุ้นในปัจจบุนั: จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและเสนอขาย ณ วนัประชมุคณะกรรมการในครัง้นี ้
จํานวนหุ้น RO: จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในครัง้นี ้
จํานวน W1:จํานวน WHA-W1          



เหตใุนการต้องออก
หุ้นใหมเ่พ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธิ 

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการ ปรับสิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 
34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

วตัถปุระสงค์ของการ
ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ และประโยชน์ท่ี
บริษัทฯ จะพงึได้รับ
จากการจดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทนุในครัง้นี ้

: บริษัทฯ ออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้เพ่ือเป็นส่ิงตอบแทนและแรงจงูใจในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุซึง่บริษัทฯ จะได้ออกและเสนอ
ขายให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ซึง่จะพิจารณาในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558  นอกจากนี ้ 
เม่ือมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบสําคญัแสดงสิทธิในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถนําเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิดงักล่าวไปชําระ
คืนหนีเ้งินกู้ ยืมธนาคารบางสว่นและลดสดัสว่นหนี ้รวมถึงนําไปใช้ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 


