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วนัท่ี 21 มกราคม 2558 

เร่ือง เชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
2. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 
3. สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยของบริษทัเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือหุน้ของ

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 
4. สรุปรายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) (WHA-W1) 
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด 
6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
8. คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และ หลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 7/2557 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
ธันวาคม 2557 ไดมี้มติให้นัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารมีอาํนาจในการพิจารณากาํหนด เวลา และสถานท่ีสําหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 รวมตลอดจน แกไ้ข 
วาระการประชุม วนั เวลา และ สถานท่ีประชุมตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชนแ์ละผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัเป็นสาํคญันั้น   

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดก้าํหนดเวลาและสถานท่ีประชุม รวมตลอดจนกาํหนดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนท่ียงัไม่ไดก้าํหนดแน่นอนใหเ้ป็นท่ีแน่นอนเรียบร้อยแลว้ บริษทัจึงขอแจง้ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบว่าการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 1/2558 จะจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวอเตอร์เกท บอลรูม  หอ้ง B and C ชั้น 6 โรงแรม 
อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2557 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 สําเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ซ่ึงไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั
นบัแต่วนัประชุม และกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเวป็ไซดข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นของบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จํากดั (มหาชน) (“บริษัท เหมราชฯ”) โดยการเข้าทํา
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 
เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์พ.ศ. 2547 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ (“สัญญาซ้ือขายหุน้”) ของบริษทั เหมราชฯ 
กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เหมราชฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เหมราชฯ ในสารสนเทศ
รายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยของบริษทัเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั เหมราชฯ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการส่งหนงัสือประกาศเจตนาในการจะเขา้ถือหลกัทรัพยข์อง
บริษทัเหมราชฯ เพื่อครอบงาํกิจการโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.
12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ โดยบริษทัจะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของ บริษทั เหมราชฯ โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุน้ละ 4.50 บาท (ส่ีบาทหา้สิบสตางค)์ ภายใตเ้ง่ือนไข
ว่าบริษทัจะทาํการยกเลิกคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยห์ากเม่ือส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือแลว้มีผูเ้สนอขายหุน้จาํนวนนอ้ยกว่าร้อยละ 50 (หา้
สิบ) ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั เหมราชฯ การทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขจะ
เกิดข้ึนกต่็อเม่ือเง่ือนไขต่าง ๆ ต่อไปน้ีไดเ้กิดข้ึนครบถว้นแลว้ 

(1) เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายหุน้เพ่ือใหมี้การเสนอขายหุน้บริษทั เหมราชฯ ในราคา
หุน้ละ 4.50 บาท (ส่ีบาทหา้สิบสตางค)์ โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ในการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจโดยบริษทัตามท่ีกาํหนดไว้
ในสญัญาซ้ือขายหุน้ไดเ้กิดข้ึนครบถว้นแลว้ 
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(2) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษทัและ/หรือบริษทัย่อยเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั เหมราชฯ ตามท่ี
กาํหนดในสัญญาซ้ือขายหุ้น รวมถึงให้บริษทัดาํเนินกระบวนการการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจโดยบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ย 

(3) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 
(Right Offering) และบริษทัไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นผลสาํเร็จและไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ 
ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่บริษทัจะออกหุน้เพิม่ทุนจาํนวนประมาณ 8,800,000,000 บาท 

(4) บริษทัไดรั้บการสนบัสนุนสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในจาํนวนเม่ือรวมกบัจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการ
ออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั (Right Offering) เพียงพอสาํหรับการซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษทั เหมราชฯ 
ในกระบวนการ การทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจโดยบริษทั โดย ณ ปัจจุบนั บริษทัอยู่ในระหว่างการเจรจากบัสถาบนั
การเงินบางราย 

การเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัเหมราชฯ ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึง
ทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเก่ียวกบัรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป”) และเขา้
ข่ายเป็นการเขา้ซ้ือ หรือการไดม้าซ่ึงกิจการของบริษทัอ่ืนตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมทั้ง
ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 1 ตามประกาศเก่ียวกบัรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป โดย
บริษทัมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์กล่าวคือ การเขา้ซ้ือหุน้
ของบริษทั เหมราชฯ  โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ 

(3) ดาํเนินการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์รวมทั้งจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุน้ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

รายละเอียดของการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั เหมราชฯ ปรากฏตามสารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั เหมราชฯ โดยการ
เขา้ทาํรายการดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
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หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 

นอกจากน้ี ใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการดังต่อไปน้ี (1) ลงนามในแบบฟอร์มและ
หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั เหมราชฯ รวมทั้งติดต่อและขออนุญาต การขอผ่อนผนัเอกสาร
และหลกัฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั เหมราชฯ และ (2) กระทาํการใด ๆ 
ท่ีจาํเป็นต่อการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั เหมราชฯ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 350 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 
963,892,119 บาท เป็น 963,891,769 บาท โดยการตัดหุ้นทีย่งัไม่ได้ออกจาํหน่ายของบริษทั 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดัฯ”) ซ่ึงกาํหนดว่า บริษทัจะเพิ่มทุนจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้น
ใหม่เพิ่มข้ึน และจะกระทาํไดเ้ม่ือหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้หรือในกรณีหุน้ยงัจาํหน่ายไม่
ครบ หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 350 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 963,892,119 บาท เป็น 
963,891,769 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 350 หุน้ 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 963,892,119 บาท เป็น 963,891,769 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย
ของบริษทั 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัซ่ึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในวาระท่ี 3 
ขา้งตน้ ดงันั้น บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิม่เติมถอ้ยคาํเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 963,891,769 บาท (เก้าร้อยหกสิบสามลา้นแปดแสน
เกา้หม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยหกสิบเกา้
บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 963,891,769 หุน้ (เก้าร้อยหกสิบสามลา้นแปดแสน
เกา้หม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยหกสิบเกา้
หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 963,891,769 หุน้ (เก้าร้อยหกสิบสามลา้นแปดแสน
เกา้หม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยหกสิบเกา้
หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ          -          หุน้   (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอกีจํานวน 467,341,464 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 963,891,769 
บาท เป็นจํานวน 1,431,233,233 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามท่ีบริษทัไดป้ระกาศเจตนาในการจะเขา้ถือหลกัทรัพยข์องบริษทั เหมราชฯ  เพ่ือครอบงาํกิจการโดยสมคัรใจ
แบบมีเง่ือนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรัพยเ์พือ่ครอบงาํกิจการ ตามรายละเอียดในหนงัสือแจง้มติการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2557 ซ่ึงเผยแพร่ใน
ระบบเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557 นั้น  บริษทัมีความประสงคจ์ะเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยออกหุน้สามญัใหม่ เพ่ือนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัใหม่ดงักล่าวเป็นเงินทุนในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อ
ครอบงาํกิจการของบริษทั เหมราชฯ และสาํหรับเงินทุนเพิ่มเติมท่ีจะตอ้งใชใ้นการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการของบริษทั 
เหมราชฯ บริษทัจะกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  นอกจากน้ี บริษทัจะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัดงักล่าว ตามท่ีจะไดพ้ิจารณาในวาระท่ี 7 ต่อไป 

ดังนั้น บริษทัจะเพิ่มทุน จาํนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
963,891,769 บาท เป็นจาํนวน 1,431,233,233 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 467,341,464 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ 
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เพื่อ (1) จดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) จาํนวน 350,506,098 
หุ้น เพื่อนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัใหม่ดงักล่าวเป็นเงินทุนในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการของ
บริษทั เหมราชฯ และ (2) เพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมท่ีมีการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวน 116,835,366 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก
จาํนวน 467,341,464 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 963,891,769 บาท เป็นจาํนวน 1,431,233,233 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 467,341,464 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทั 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัดงัท่ีไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาในวาระท่ี 5 นั้น 
บริษทัจึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิม่เติม
ถอ้ยคาํเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,431,233,233 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยสามสิบเอด็ลา้น
สองแสนสามหม่ืนสามพนัสอง
ร้อยสามสิบสามบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,431,233,233 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยสามสิบเอด็ลา้น
สองแสนสามหม่ืนสามพนัสอง
ร้อยสามสิบสามหุน้) 

 มูลคา่หุน้ละ 1 บาท )หน่ึงบาท(  

  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,431,233,233 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยสามสิบเอด็ลา้น
สองแสนสามหม่ืนสามพนัสอง
ร้อยสามสิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัตามรายละเอียดในวาระ 4 บริษทัจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
จาํนวน 467,341,464 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวน 350,506,098 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราจดัสรร 2.75 หุน้เดิมต่อ 
1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุน้ โดยหากมีเศษของหุน้ท่ีเกิดจากการคาํนวณตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุน้แต่ละ
รายถืออยูใ่หปั้ดท้ิง หากมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนในรอบแรกแลว้ บริษทัจะจดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ซ่ึงแสดงความจาํนงจองซ้ือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุน้จนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะ
จองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป  

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date) เป็นวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 
2558 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวน 116,835,366 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและ
ชาํระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัตามขอ้ (1) ขา้งตน้ โดยมีราคาใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหุน้ละ 35 บาท 

ในการน้ีมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การ
ชาํระค่าหุน้ เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลง
นามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยืน่คาํขออนุญาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมี
อาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทัจาํนวน 467,341,464 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 350,506,098 หุน้ ในอตัรา 
2.75 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุน้ โดยหากมีเศษของหุน้ท่ีเกิดจากการคาํนวณตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ี
ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยูใ่หปั้ดท้ิง หากมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนในรอบแรกแลว้ บริษทัจะจดัสรรหุน้ส่วน
ท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงแสดงความจาํนงจองซ้ือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุน้จนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
ประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป และ (2) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจะ
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าว  จาํนวน 116,835,366 หุน้  

  ในการน้ีใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนดงักล่าว เช่น (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ เง่ือนไข
และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีอาํนาจในการ
ดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทัให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ
ทีม่กีารจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัมีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (“ใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ WHA-W1”) จาํนวน 116,835,366 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและชาํระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั ตามรายละเอียดในการเพ่ิมทุนในวาระท่ี 4 ในอตัราส่วนการจดัสรรเท่ากบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ หุน้สามญัเพิ่ม
ทุนท่ีไดมี้การจองซ้ือและชาํระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 3 หุน้ โดยหากมีเศษของหุน้สามญัจากการคาํนวณ
ตามอตัราส่วนการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือทิ้งทั้งจาํนวน   ในราคาเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 หน่วยละ -0- บาท โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั (มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(par value) หุน้ละ 1 บาท) ได ้1 หุน้ (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 ดังกล่าวท่ีราคา 35 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) เง่ือนไขและ
รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 อ่ืนๆ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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นอกจากน้ี  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณาและ
กาํหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1
ดงักล่าว เช่น วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 เป็นตน้ รวมทั้งมีอาํนาจในการ
ลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1สําเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการให้ขอ้มูล และการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1และหุน้สามญัท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ดว้ย 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและชาํระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (หากมี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ โปรดเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ห้อง B and C ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 12 มกราคม 2558 และให้
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิม่เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี13 มกราคม 2558 
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สาํหรับผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ท่ีแนบมาตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 หรือ สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ไดจ้าก www.wha.co.th โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู ้
ถือหุน้ได ้ทั้งน้ี บริษทัขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทัภายในวนัท่ี 28 มกราคม 2558 
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