วันที่ 21 มกราคม 2558
เรื่ อง

เชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ ยวกับการเข้าลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั เหมราช
พัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เกี่ยวกับการเข้าซื้ อหุ น้ ของ
บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
สรุ ปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (WHA-W1)
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนด
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ตอ้ งนํามาแสดงในวันประชุม
แผนที่สถานที่จดั ประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้ว ยที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน) ครั้ งที่ 7/2557 ประชุ มเมื่ อวันที่ 25
ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้นัดประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 1/2558 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารมีอาํ นาจในการพิจารณากําหนด เวลา และสถานที่สําหรั บการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 รวมตลอดจน แก้ไข
วาระการประชุม วัน เวลา และ สถานที่ประชุมตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริ ษทั เป็ นสําคัญนั้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้กาํ หนดเวลาและสถานที่ประชุม รวมตลอดจนกําหนดข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้กาํ หนดแน่นอนให้เป็ นที่แน่นอนเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จึงขอแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2558 จะจัดให้มีข้ ึนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรู ม ห้อง B and C ชั้น 6 โรงแรม
อมารี วอเตอร์ เกท กรุ งเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10400โดยมีระเบียบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 สําเนารายงานการประชุ ม
ดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่ งได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุม และกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ ในเว็ปไซด์ของบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท เหมราชฯ”) โดยการเข้ าทํา
รายการดังกล่ าวเข้ าข่ ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนัยสํ าคัญที่เข้ าข่ ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สินและประกาศ
ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์พ.ศ. 2547
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้ อขายหุน้ (“สัญญาซื้อขายหุน้ ”) ของบริ ษทั เหมราชฯ
กับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เหมราชฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เหมราชฯ ในสารสนเทศ
รายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เกี่ยวกับการเข้าซื้ อหุน้ ของบริ ษทั เหมราชฯ สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการส่ งหนังสื อประกาศเจตนาในการจะเข้าถือหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั เหมราชฯ เพื่อครอบงํากิ จการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรั พย์เพื่อครอบงํากิ จการ โดยบริ ษทั จะทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของ บริ ษทั เหมราชฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุน้ ละ 4.50 บาท (สี่ บาทห้าสิ บสตางค์) ภายใต้เงื่อนไข
ว่าบริ ษทั จะทําการยกเลิกคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้ อแล้วมีผเู ้ สนอขายหุ น้ จํานวนน้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้า
สิ บ) ของหุน้ ที่ออกและจําหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั เหมราชฯ การทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว
(1)
เงื่อนไขบังคับก่อนที่กาํ หนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุน้ เพื่อให้มีการเสนอขายหุน้ บริ ษทั เหมราชฯ ในราคา
หุน้ ละ 4.50 บาท (สี่ บาทห้าสิ บสตางค์) โดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดยบริ ษทั ตามที่กาํ หนดไว้
ในสัญญาซื้อขายหุน้ ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว
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(2)
ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ ม ัติให้บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยเข้าซื้ อ หุ ้นของบริ ษทั เหมราชฯ ตามที่
กําหนดในสัญญาซื้ อขายหุ ้น รวมถึงให้บริ ษทั ดําเนิ นกระบวนการการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดยบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย
(3)
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ น้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
(Right Offering) และบริ ษทั ได้ดาํ เนินการออกและเสนอขายหุน้ ดังกล่าวเป็ นผลสําเร็ จและได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว
ทั้งนี้ บริ ษทั คาดว่าบริ ษทั จะออกหุน้ เพิม่ ทุนจํานวนประมาณ 8,800,000,000 บาท
(4)
บริ ษทั ได้รับการสนับสนุนสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินในจํานวนเมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ได้รับจากการ
ออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั (Right Offering) เพียงพอสําหรับการซื้ อหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั เหมราชฯ
ในกระบวนการ การทําคําเสนอซื้ อหลักทรั พย์โดยสมัครใจโดยบริ ษทั โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษทั อยู่ในระหว่างการเจรจากับสถาบัน
การเงินบางราย
การเข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั เหมราชฯ ตามรายละเอีย ดและเงื่ อนไขที่ กล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ ง
ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการ
ได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเกี่ยวกับรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไป”) และเข้า
ข่ายเป็ นการเข้าซื้อ หรื อการได้มาซึ่งกิจการของบริ ษทั อื่นตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเกี่ยวกับรายการได้มาหรื อจําหน่ายไป โดย
บริ ษทั มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1)

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2)
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการเข้าทํารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ กล่าวคือ การเข้าซื้ อหุน้
ของบริ ษทั เหมราชฯ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย และ
(3)
ดําเนิ นการแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ ยวกับรายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ รวมทั้งจัดส่ งความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุน้ สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
รายละเอียดของการเข้าซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั เหมราชฯ ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิการเข้าซื้ อหุน้ ของบริ ษทั เหมราชฯ โดยการ
เข้าทํารายการดัง กล่ าวเข้าข่า ยเป็ นรายการได้มาซึ่ ง ทรั พย์สิ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ นที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง
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หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547
นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลอื่นใดซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มี อาํ นาจในการดําเนิ นการดังต่อไปนี้ (1) ลงนามในแบบฟอร์ มและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั เหมราชฯ รวมทั้งติดต่อและขออนุญาต การขอผ่อนผันเอกสาร
และหลักฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานรัฐบาล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุน้ ของบริ ษทั เหมราชฯ และ (2) กระทําการใด ๆ
ที่จาํ เป็ นต่อการเข้าซื้อหุน้ ของบริ ษทั เหมราชฯ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 350 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน
963,892,119 บาท เป็ น 963,891,769 บาท โดยการตัดหุ้นทีย่ งั ไม่ ได้ ออกจําหน่ ายของบริษทั
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัดฯ”) ซึ่ งกําหนดว่า บริ ษทั จะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ ้น
ใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทําได้เมื่อหุน้ ทั้งหมดได้ออกจําหน่ ายและได้รับชําระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้วหรื อในกรณี หุน้ ยังจําหน่ายไม่
ครบ หุน้ ที่เหลือต้องเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นต้องมีการ
ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จํา นวน 350 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท จากทุ น จดทะเบี ย น 963,892,119 บาท เป็ น
963,891,769 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 350 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 963,892,119 บาท เป็ น 963,891,769 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย
ของบริ ษทั
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 3
ข้างต้น ดังนั้น บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นต้องเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั
ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคําเพื่อให้เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
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“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน

963,891,769 บาท

(เก้า ร้ อ ยหกสิ บ สามล้า นแปดแสน
เก้าหมื่ นหนึ่ งพันเจ็ดร้ อยหกสิ บเก้า
บาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

963,891,769 หุน้

(เก้าร้ อ ยหกสิ บ สามล้า นแปดแสน
เก้าหมื่ นหนึ่ งพันเจ็ดร้ อยหกสิ บเก้า
หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท

(หนึ่งบาท)

963,891,769 หุน้

(เก้าร้ อ ยหกสิ บ สามล้า นแปดแสน
เก้าหมื่ นหนึ่ งพันเจ็ดร้ อยหกสิ บเก้า
หุน้ )

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้

(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจํานวน 467,341,464 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 963,891,769
บาท เป็ นจํานวน 1,431,233,233 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 467,341,464 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริ ษทั ได้ประกาศเจตนาในการจะเข้าถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั เหมราชฯ เพื่อครอบงํากิจการโดยสมัครใจ
แบบมีเงื่อนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงํากิจการ ตามรายละเอียดในหนังสื อแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2557 ซึ่ งเผยแพร่ ใน
ระบบเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นั้น บริ ษทั มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยออกหุ น้ สามัญใหม่ เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญใหม่ดงั กล่าวเป็ นเงินทุนในการเข้าถือหลักทรั พย์เพื่อ
ครอบงํากิจการของบริ ษทั เหมราชฯ และสําหรับเงินทุนเพิ่มเติมที่จะต้องใช้ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการของบริ ษทั
เหมราชฯ บริ ษทั จะกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริ ษทั จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่มีการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ดังกล่าว ตามที่จะได้พิจารณาในวาระที่ 7 ต่อไป
ดัง นั้น บริ ษทั จะเพิ่มทุ น จํานวน 467,341,464 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิ มทุ นจดทะเบี ย น
963,891,769 บาท เป็ นจํานวน 1,431,233,233 บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 467,341,464 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อ
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เพื่อ (1) จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนจํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จํานวน 350,506,098
หุ ้น เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญใหม่ดงั กล่าวเป็ นเงินทุนในการเข้าถือหลักทรั พย์เพื่อครอบงํากิจการของ
บริ ษทั เหมราชฯ และ (2) เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิมที่มีการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 116,835,366 หุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีก
จํานวน 467,341,464 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 963,891,769 บาท เป็ นจํานวน 1,431,233,233 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 467,341,464 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทั
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาในวาระที่ 5 นั้น
บริ ษทั จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิม่ เติม
ถ้อยคําเพื่อให้เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุน้ ละ

1,431,233,233 บาท (หนึ่งพันสี่ ร้อยสามสิ บเอ็ดล้าน
สองแสนสามหมื่นสามพันสอง
ร้อยสามสิ บสามบาทถ้วน)
1,431,233,233 หุน้ (หนึ่งพันสี่ ร้อยสามสิ บเอ็ดล้าน
สองแสนสามหมื่นสามพันสอง
ร้อยสามสิ บสามหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น

หุน้ สามัญ

หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,431,233,233 หุน้ (หนึ่งพันสี่ ร้อยสามสิ บเอ็ดล้าน
สองแสนสามหมื่นสามพันสอง
ร้อยสามสิ บสามหุน้ )
- หุน้ (- หุน้ )”
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
วัตถุประสงค์และเหตุผล

สื บเนื่ องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดในวาระ 4 บริ ษทั จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 467,341,464 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ดังนี้
(1)
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 350,506,098 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนจํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 2.75 หุน้ เดิมต่อ
1 หุ ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุน้ โดยหากมีเศษของหุ น้ ที่เกิดจากการคํานวณตามสัดส่ วนจํานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละ
รายถืออยูใ่ ห้ปัดทิ้ง หากมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนในรอบแรกแล้ว บริ ษทั จะจัดสรรหุน้ ส่ วนที่เหลือให้แก่ผู ้
ถือหุ น้ ซึ่ งแสดงความจํานงจองซื้ อเกินสัดส่ วนตามสัดส่ วนการถือหุ น้ จนกว่าจะหมดหรื อจนกว่าจะไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดประสงค์ที่จะ
จองซื้อหุน้ ดังกล่าวอีกต่อไป
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็ นวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2558 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
(2)
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 116,835,366 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่มีการจองซื้อและ
ชําระราคาค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ตามข้อ (1) ข้างต้น โดยมีราคาใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิหุน้ ละ 35 บาท
ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ/หรื อ บุคคลอื่นใดซึ่ งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีอาํ นาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การ
ชําระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลง
นามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดําเนิ นการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยืน่ คําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
อํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรนําเสนอต่ อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั จํานวน 467,341,464 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมจํานวน 350,506,098 หุน้ ในอัตรา
2.75 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุน้ โดยหากมีเศษของหุน้ ที่เกิดจากการคํานวณตามสัดส่ วนจํานวนหุน้ ที่
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยูใ่ ห้ปัดทิ้ง หากมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนในรอบแรกแล้ว บริ ษทั จะจัดสรรหุน้ ส่ วน
ที่เหลือให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งแสดงความจํานงจองซื้ อเกินสัดส่ วนตามสัดส่ วนการถือหุน้ จนกว่าจะหมดหรื อจนกว่าจะไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใด
ประสงค์ที่จะจองซื้อหุน้ ดังกล่าวอีกต่อไป และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จะ
ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่มีการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังกล่าว จํานวน 116,835,366 หุน้
ในการนี้ให้คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลอื่นใดซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีอาํ นาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุน้ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุ ญาต คําขอผ่อนผันต่ างๆ และหลักฐานที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอาํ นาจในการ
ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิม
ทีม่ กี ารจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (“ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ WHA-W1”) จํานวน 116,835,366 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่มีการจองซื้ อและชําระราคาค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ตามรายละเอียดในการเพิ่มทุนในวาระที่ 4 ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่ได้มีการจองซื้อและชําระราคาค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 3 หุน้ โดยหากมีเศษของหุน้ สามัญจากการคํานวณ
ตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ ้นส่ วนที่เหลือทิ้งทั้งจํานวน ในราคาเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ WHA-W1 หน่วยละ -0- บาท โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ WHA-W1 1 หน่วย มีสิทธิซ้ื อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (par value) หุน้ ละ 1 บาท) ได้ 1 หุน้ (เว้นแต่ในกรณี มีการปรับสิ ทธิ ) และมีราคาการใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ WHA-W1 ดังกล่าวที่ ราคา 35 บาทต่ อหุ ้น (เว้นแต่ ในกรณี มีการปรั บสิ ทธิ ) เงื่อนไขและ
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ WHA-W1 อื่นๆ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
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นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุมตั ิมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และ/หรื อ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาและ
กําหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ WHA-W1
ดังกล่าว เช่น วันออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ WHA-W1 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ WHA-W1 เป็ นต้น รวมทั้งมีอาํ นาจในการ
ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอาํ นาจดําเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อจําเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ WHA-W1สําเร็ จลุล่วง ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการให้ขอ้ มูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ WHA-W1และหุน้ สามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ WHA-W1 เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่มีการจองซื้ อและชําระราคาค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตาม
รายละเอียดข้างต้น
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (หากมี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวอเตอร์ เกท บอลรู ม ห้อง B and C ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์ เกท กรุ งเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10400โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น 12 มกราคม 2558 และให้
รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือ หุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไข
เพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่13 มกราคม 2558
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สําหรับผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ที่แนบมาตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 หรื อ สามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.wha.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามผู ้
ถือหุน้ ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 28 มกราคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

นายสมยศ อนันตประยูร
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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