สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
สรุ ปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (WHA-W1)
ชื่อ
ชนิด
จํานวนที่ออกและ
เสนอขาย

:
:
:

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (WHA-W1)
ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ไม่เกิน 117 ล้ านหน่วย

ราคาต่อหน่วย

:

0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

:

ราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ [35] บาทต่อหุ้น

วันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

:

วันเดียวกับวันจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว สําหรับการเพิ่มทุนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท (Right
Offering) ซึง่ จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558

อายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

:

5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

:

จัดสรรให้ ตามสัดส่วนแก่ (ก) ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ที่ได้ จองซื ้อและชําระราคาค่า
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering หรื อ RO)
ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ มีการจองซื ้อจํานวน 3 หุ้น
ในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคํานวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้งทังจํ
้ านวน เช่น ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นจํานวน 94
หุ้น เมื่อคํานวณตามอัตราส่วนที่จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ วจะได้ เท่ากับ 31.3 (94 หารด้ วย 4) ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯ จะปั ด
เศษ 0.3 ทิ ้งทังจํ
้ านวน และผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อ Right Offering จะได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 31 หน่วย
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจาก
การจัดสรรทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจํานวนดังกล่าว ซึง่ จะทําให้ คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในจํานวนเท่าที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

:

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ แรกหลังครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวัน
กําหนดการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคือทุกวันที่ 25 มิถนุ ายน และ 25 ธันวาคม ของทุกปี (“วันกําหนดการใช้ สิทธิ”) ในกรณีที่วนั
กําหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัทฯ ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ ายของบริ ษัทฯก่อนหน้ าวัน
กําหนดการใช้ สิทธิครัง้ ดังกล่าว ทังนี
้ ้ วันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกคือวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาการแจ้ ง
ความจํานงในการใช้
สิทธิ

:

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ให้ แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิในระหว่าง 15 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ในกรณีที่วนั กําหนดการใช้ สิทธิ (วันกําหนดการใช้ สิทธิทกุ ครัง้ รวมถึงวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย) ตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัทฯ
ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ ดังกล่าว

การไม่สามารถยกเลิก
การแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิ

:

เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป

จํานวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้ เพื่อรองรับ

:

ไม่เกิน 117 ล้ านหุ้น

ตลาดรองของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริ ษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

:

ผลกระทบต่ อราคา (Price Dilution)
ทังนี
้ ้ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (WHA-W1) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ลักษณะ Right Offering ในครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะได้ รับผลกระทบทางด้ านราคาดังต่อไปนี ้

การออกและเสนอขายหุ้น RO
การออกและเสนอขาย WHA-W1
การออกและเสนอขายหุ้น RO และ
WHA-W1

กรณีออกและเสนอขาย RO ที่ราคา
25 บาท/หุ้น
ร้ อยละ 6.6
-*
ร้ อยละ 5.6

กรณีออกและเสนอขาย RO ที่ราคา
27 บาท/หุ้น
ร้ อยละ 4.9
-*
ร้ อยละ 4.1

หมายเหตุ: การออกและเสนอขาย WHA-W1 เพียงอย่างเดียวจะไม่ทําให้ เกิด Price Dilution เนื่องจากราคาใช้ สทิ ธิสงู กว่าราคาตลาด

รายละเอียดการคํานวณกรณีออกและเสนอขาย RO ที่ราคา 25 บาท/หุ้น และ WHA-W1
Price Dilution จากการออกและเสนอขาย RO ทีร่ าคา 25 บาท/หุน้
Price Dilution
: ราคาตลาด – ราคาหลัง RO
ราคาตลาด
: 33.14 – 30.97
33.14
: ร้ อยละ 6.6
ราคาหลังRO

: ราคาตลาด x จํานวนหุ้นในปั จจุบนั + ราคา RO x จํานวนหุ้น RO
จํานวนหุ้นในปั จจุบนั + จํานวนหุ้น RO
: 33.14 x 963.89 + 25.00 x 351.00
963.89 + 351.00
: 30.97 บาท/หุ้น

Price Dilution จากการออกและเสนอขาย RO ทีร่ าคา 25 บาท/หุน้ และ WHA-W1
Price Dilution
: ราคาตลาด – ราคาหลัง RO และ WHA-W1
ราคาตลาด
: 33.14 – 31.30
33.14
: ร้ อยละ 5.6

ราคาตลาดหลังROและ W1

: ราคาตลาด x จํานวนหุ้นในปั จจุบนั + ราคา RO x จํานวนหุ้น RO + ราคา W1 x จํานวน W1
จํานวนหุ้นในปั จจุบนั + 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

ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution) หรื อ ผลกระทบต่ อกําไรต่ อหุ้น (EPS Dilution)
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น หรื อ ผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้น มีจํานวนเท่ากันโดยพิจารณาจากจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นในการออกและเสนอ
ขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิ (WHA-W1) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะ Right Offering

การออกและเสนอขาย WHA-W1
การออกและเสนอขายหุ้น RO และ
WHA-W1

กรณีออกและเสนอขาย RO ที่ราคา
25 บาท/หุ้น
ร้ อยละ 8.2
ร้ อยละ 32.7

กรณีออกและเสนอขาย RO ที่ราคา
27 บาท/หุ้น
ร้ อยละ 8.2
ร้ อยละ 32.7

หมายเหตุ: การออกและเสนอขาย RO ที่ราคาที่แตกต่างกันจะไม่ทําให้ Control Dilution และ EPS Dilution แตกต่างกันเนื่องจาก ทั ้งสองกรณีมการ
ออกและเสนอขายหุ้นรวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนที่เท่ากัน

รายละเอียดการคํานวณ
Control Dilution จากการออกและเสนอขาย RO จํ านวน 351.00 ล้านหุน้ และ WHA-W1 จํ านวน 117.0 ล้านหน่วย
หากผูถ้ ือหุน้ เดิ มสละสิ ทธิ ในการจองซื ้อหุน้ RO ในครัง้ นีจ้ ะทําให้เกิ ด Control Dilution จาก RO และ WHA-W1 ดังต่อไปนี ้
Control Dilution สําหรับหุน้ RO และ WHA-W1:
:
:

.
.
จํ านวนหุน้ RO + จํ านวน W1
จํานวนหุ้นในปั จจุบนั + จํานวนหุ้น RO + จํ านวน W1
351.00 + 117.00
.
963.89 + 351.00 + 117.0
ร้อยละ 32.7

Control Dilution จากการออกและเสนอขาย WHA-W1 จํ านวน 117.0 ล้านหน่วย
หากผูถ้ ือหุน้ เดิ มใช้สิทธิ ในการจองซื ้อหุน้ RO ในครัง้ นีแ้ ต่ไม่ใช้สิทธิ ใน WHA-W1 จะทําให้เกิ ด Control Dilution จาก WHA-W1
ดังต่อไปนี ้

Control Dilution สําหรับหุน้ RO และ WHA-W1:
:
:

.
จํ านวน W1
.
จํานวนหุ้นในปั จจุบนั + จํานวนหุ้น RO + จํ านวน W1
117.00
.
963.89 + 351.00 + 117.0
ร้อยละ 8.2

ราคาตลาด : ราคาถัวเฉลี่ย 7 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
ราคา RO: ราคาจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในครัง้ นี ้
ราคา W1: ราคาใช้ สทิ ธิ WHA-W1
จํานวนหุ้นในปั จจุบนั : จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ณ วันประชุมคณะกรรมการในครัง้ นี ้
จํานวนหุ้น RO: จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในครัง้ นี ้
จํานวน W1:จํานวน WHA-W1

เหตุในการต้ องออก
หุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ

:

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขในการ ปรับสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

วัตถุประสงค์ของการ
ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่
บริ ษัทฯ จะพึงได้ รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนในครัง้ นี ้

:

บริ ษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนและแรงจูงใจในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ บริ ษัทฯ จะได้ ออกและเสนอ
ขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึง่ จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 นอกจากนี ้
เมื่อมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคต บริ ษัทฯ จะสามารถนําเงินที่ได้ จากการใช้ สิทธิดงั กล่าวไปชําระ
คืนหนี ้เงินกู้ยืมธนาคารบางส่วนและลดสัดส่วนหนี ้ รวมถึงนําไปใช้ ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

