สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
สรุ ปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2”)
ชื่อ

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2”)

ชนิด
วิธีการเสนอขาย

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 (10:1)

จานวนที่ออก

1,314,397,866 หน่วย

ราคาต่ อหน่ วย

หน่วยละ -0- บาท

อัตราการใช้ สทิ ธิของ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ WHA-W2 1 หน่วย มีสิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนบริ ษัทได้ 1 หุ้น

ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

WHA-W2

ในกรณี ที่ มี เ ศษของหุ้น สามัญ หรื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ WHA-W2 จากการค านวณ
(หากมี) ให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง

ราคาการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้น

2.70 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

สามัญ
วันที่ออกใบสาคัญแสดง 15 กันยายน 2558
สิทธิฯ WHA-W2
อัตราการจัดสรร

10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2
ในการคานวณสิท ธิ ของผู้ถื อหุ้น แต่ละรายที่ จะได้ รั บการจัด สรรใบสาคัญแสดงสิท ธิ ฯ
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WHA-W2 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ WHA-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้งทัง้
จานวน
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการคานวณสิทธิ ของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เ หลือจากการจัดสรรทังหมด
้
บริ ษัท จะดาเนินการ
ยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึง่ จะทาให้ คงเหลือใบสาคัญแสดง
สิทธิในจานวนเท่าที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว
อายุของใบสาคัญแสดง

ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2

สิทธิฯ WHA-W2
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2
ได้ 1 ครัง้ และ ถือเป็ นครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ครบกาหนด 3 เดือนนับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุด ทาการของบริ ษัทฯ ให้
เลื่อ นวัน ก าหนดการใช้ สิท ธิ ดัง กล่า วเป็ นวัน ท าการสุด ท้ า ยของบริ ษั ท ฯ ก่ อ นหน้ า วัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิ

ระยะเวลาการแจ้ งความ ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ WHA-W2 ซึ่ง ประสงค์ ที่ จะใช้ สิท ธิ ใ นการซือ้ หุ้นสามัญ ของ
จานงในการใช้ สทิ ธิ

บริ ษั ท จะต้ องแจ้ ง ความจานงในการใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ในระหว่า ง 15 วัน ก่ อ นวัน
กาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย เนื่องจากวันใช้ สิทธิมีเพียงวันเดียวและถือเป็ นวันสุดท้ าย
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัทให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว

จานวนหุ้นสามัญที่

ไม่เกิน 1,314,397,866 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.1 บาท ซึง่ คิดสัดส่วนหุ้นสามัญ

จัดสรรไว้ เพื่อรองรับ

รองรับต่อจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทในปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 10%

ตลาดรองของใบสาคัญ

บริ ษัทจะยื่นคาขอนาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด

แสดงสิทธิฯ WHA-W2

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตลาดรองของหุ้นสามัญ บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แปลงสภาพ
ผลกระทบต่ อราคาตลาด การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) : 2.56%
ของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ ง
กาไรหรือสิทธิออกเสียง

Price Dilution

=

ราคาตลาด – ราคาหลัง WHA-W2
ราคาตลาด
=
3.7594 – 3.6631
3.7594
=
2.56%
ราคาหลัง WHA-W2
= (ราคาตลาด x จานวนหุ้นในปั จจุบนั + ราคา WHAW2 x จานวนหุ้น WHA-W2)
จานวนหุ้นในปั จจุบนั + จานวนหุ้น WHA-W2
=
13,143,978,660 x 3.7594 + 1,314,397,866 x
2.70
(13,143,978,660 + 1,314,397,866)
=
3.6631 บาท/หุ้น
ราคาตลาด:
ราคาถัวเฉลีย่ 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
ราคา WHA-W2:
ราคาใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2
จานวนหุ้นในปั จจุบนั : จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ณ วันประชุม
คณะกรรมการในครัง้ นี ้
จานวนหุ้น WHA-W2: จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกเพื่อรองรับสิทธิการใช้ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ WHA-W2
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) : 9.09%
Control Dilution

=

จานวนหุ้น WHA-W2
ของผู้ถอื หุ้นเดิม (Control
จานวนหุ้นในปั จจุบนั + จานวนหุ้น WHA-W2
=
1,314,397,866
Dilution)
(13,143,978,660 + 1,314,397,866)
=
9.09%
จานวนหุ้นในปั จจุบนั : จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ณ วันประชุม
คณะกรรมการในครัง้ นี ้
จานวนหุ้น WHA-W2: จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกเพื่อรองรับสิทธิการใช้ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ WHA-W2
เหตุในการต้ องออกหุ้น เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ตามเงื่อนไขในการปรับ
ใหม่ เพื่อรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิ สิทธิ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
นายทะเบียนของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อผู้ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบให้
้
ทา
หน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 แทน

WHA-W2
วัตถุประสงค์ ของการออก เพื่อนาเงินที่ได้ จากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิไปชาระค่าซื ้อหุ้นบริ ษัท เหมราช
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และ พัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) ในการทาคาเสนอซื ้อเพื่อเพิกถอนหุ้น บริ ษัท เหมราชพัฒนา
ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึง
ได้ รับจากการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนในครัง้ นี ้

ที่ดิน จ ากัด (มหาชน) ออกจากการเป็ นหลัก ทรั พย์ จ ดทะเบียน ช าระเงิ นกู้ยืม สถาบัน
การเงิน และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมตลอดจนเพื่อการ
อื่นใดตามความเหมาะสม
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