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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  3 

สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

ของ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2”) 

ชื่อ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากดั (มหาชน) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีการเสนอขาย ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ใน

อตัราสว่นหุ้นสามญัเดมิ 10 หุ้น ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ WHA-W2 (10:1) 

จ านวนที่ออก 1,314,397,866 หนว่ย 

ราคาต่อหน่วย หนว่ยละ -0- บาท 

อัตราการใช้สทิธิของ

ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

WHA-W2 

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W2 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนบริษัทได้ 1 หุ้น  

เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้ นสามัญหรือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 จากการค านวณ  

(หากมี) ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามัญ 

2.70 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมกีารปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

วันที่ออกใบส าคัญแสดง

สิทธิฯ WHA-W2 

15 กนัยายน 2558  

อัตราการจดัสรร 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ WHA-W2 

ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
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WHA-W2 ดงักล่าว หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจัดสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W2 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิง้ทัง้

จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่มีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการ

ยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืจ านวนดงักลา่ว ซึง่จะท าให้คงเหลอืใบส าคญัแสดง

สทิธิในจ านวนเทา่ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

อายุของใบส าคัญแสดง

สิทธิฯ WHA-W2 

ไมเ่กิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ WHA-W2 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ WHA-W2 สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W2 

ได้ 1 ครัง้ และ ถือเป็นครัง้สดุท้าย คือ วนัที่ครบก าหนด 3 เดือนนบัแต่วนัที่ออกใบส าคญั

แสดงสิทธิดงักลา่ว ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ให้

เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายของบริษัทฯ ก่อนหน้าวัน

ก าหนดการใช้สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความ

จ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของ

บริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญในระหว่าง 15 วัน ก่อนวัน

ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย เนื่องจากวนัใช้สิทธิมีเพียงวนัเดียวและถือเป็นวนัสดุท้าย 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้

สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

จ านวนหุ้นสามัญที่

จัดสรรไว้เพื่อรองรับ 

ไมเ่กิน 1,314,397,866 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ซึง่คิดสดัสว่นหุ้นสามญั

รองรับตอ่จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทในปัจจบุนัเทา่กบัร้อยละ 10%   หุ้นรองรับส าหรับ  MACO-W1 ที่ออกในครัง้นี ้

ตลาดรองของใบส าคัญ

แสดงสทิธิฯ WHA-W2 

บริษัทจะยื่นค าขอน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ WHA-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญ

ที่เกดิจากการใช้สทิธิ

แปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคาตลาด

ของหุ้น (Price Dilution) 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) : 2.56% 

Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาหลงั WHA-W2 
ราคาตลาด 

 = 3.7594 – 3.6631 
3.7594 

 = 2.56% 
ราคาหลงั WHA-W2 = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นในปัจจบุนั + ราคา WHA-

W2 x  จ านวนหุ้น WHA-W2) 
จ านวนหุ้นในปัจจบุนั + จ านวนหุ้น 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: ราคาถวัเฉลีย่ 7 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ 
ราคา WHA-W2: ราคาใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ WHA-W2 
จ านวนหุ้นในปัจจบุนั : จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเสนอขาย ณ วนัประชมุ

คณะกรรมการในครัง้นี ้
จ านวนหุ้น WHA-W2: จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกเพื่อรองรับสทิธิการใช้ใบส าคญั

แสดงสทิธิฯ WHA-W2 
ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง

ก าไรหรือสทิธิออกเสียง

ของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control  

Dilution) 

การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) : 9.09% 

Control Dilution = จ านวนหุ้น WHA-W2 
จ านวนหุ้นในปัจจบุนั + จ านวนหุ้น WHA-W2 

 = 1,314,397,866 
(13,143,978,660 + 1,314,397,866) 

 = 9.09% 
จ านวนหุ้นในปัจจบุนั : จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเสนอขาย ณ วนัประชมุ

คณะกรรมการในครัง้นี ้
จ านวนหุ้น WHA-W2: จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกเพื่อรองรับสทิธิการใช้ใบส าคญั

แสดงสทิธิฯ  WHA-W2 
เหตุในการต้องออกหุ้น

ใหม่เพื่อรองรับการ

เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับ
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เปลี่ยนแปลงการใช้สทิธิ สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น

สามญั ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญั

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 

นายทะเบียนของ

ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

WHA-W2 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ท า

หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ WHA-W2 แทน 

วัตถุประสงค์ของการออก

ใบส าคัญแสดงสิทธิ และ

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึง

ได้รับจากการจัดสรรหุ้น

เพิ่มทุนในครัง้นี ้

เพื่อน าเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไปช าระค่าซือ้หุ้นบริษัท เหมราช

พฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) ในการท าค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหุ้น บริษัท เหมราชพฒันา

ที่ดิน จ ากัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ช าระเงินกู้ ยืมสถาบัน

การเงิน และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมตลอดจนเพื่อการ

อื่นใดตามความเหมาะสม 

 


