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29 พฤศจิกายน 2560

เรื่ อง

เรื่ องแจ้ งกาหนดการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ WHA–W1 ครัง้ ที่ 5

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้น
สามัญของบริษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ครัง้ ที่ 1 (WHA–W1) โดยกาหนดใช้ สทิ ธิทกุ วันที่ 25 มิถนุ ายน และ 25 ธันวาคมของทุก
ปี มีกาหนดใช้ สทิ ธิ ครัง้ ที่ 5 วันที่ 25 ธันวาคม 2560
ในการนี ้ บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ WHA W1 ครัง้ ที่ 5 ดังนี ้
1.

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ WHA W1 สามารถแจ้ งความจานงใช้ สทิ ธิได้ ระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 ธันวาคม
2560 เวลา 09.00น. ถึง 15.30น.
2.

วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560

3.

อัตราการใช้ สทิ ธิและราคาการใช้ สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ WHA W1 จานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ จานวน 10.2396 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 3.4181 บาท
หมายเหตุ : อัตราการใช้ สทิ ธิและราคาการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นอัตราที่ปรับสิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ แล้ ว
บริ ษัทจะออกหุ้นสามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ คูณด้ วยอัตราการใช้ สทิ ธิ
(หากมีเศษของจานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) และจานวน
เงินในการใช้ สทิ ธิจะคานวณโดยจานวนหุ้นที่ได้ จากการใช้ สทิ ธิคณ
ู ด้ วยราคาใช้ สทิ ธิ

4.

เอกสารและหลักฐานในการแจ้ งความจานงขอใช้ สทิ ธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ ซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องยืน่ เอกสารแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ

ดังนี ้
4.1

ใช้ สทิ ธิโดยการใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

4.1.1 ยื่นแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วย (“แบบ
แสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ”) ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้ แก่บริ ษัท ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิได้ ที่สถานที่ที่ติดต่อในการ
ใช้ สทิ ธิหรื อ ดาวน์โหลดได้ จากเว็ปไซด์ของบริ ษัท http://wha-th.listedcompany.com/warrant.html
4.1.2 นาส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิให้ แก่บริ ษัท
4.2

ใช้ สทิ ธิในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (scrip less)

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (broker) ของท่าน และ บริ ษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้ งต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อออกใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่จะยื่นต่อบริ ษัทเพื่อดาเนินการใช้ สทิ ธิ
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4
อนึง่ เพื่อความชัดเจนในขันตอนและรายละเอี
้
ยด ขอแนะนาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขันตอนและวิ
้
ธีการรวมทังระยะเวลาด
้
าเนินการตามข้ อนี ้ ได้ จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ น
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (broker) ของท่าน
4.3

หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1)

บุคคลสัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจทีย่ งั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น

ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2)

บุคคลต่างด้ าว

: สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

3)

นิติบคุ คลในประเทศ

: สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุ
ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มี
อานาจทีม่ ีชื่อปรากฏอยูใ่ นหนังสือรับรองบริ ษัทนัน้ และ
เอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม
1) หรื อ 2) แล้ วแต่กรณี พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

4)

นิติบคุ คลต่างประเทศ

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้มีอานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) แล้ วแต่กรณี พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง

5) คัสโตเดียน (Custodian)

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้ อมหนังสือแต่งตัง้
คัสโตเดียน หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) และเอกสารหลักฐาน
ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) แล้ วแต่กรณี
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิตามที่กล่าวข้ างต้ น บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ ดลุ พินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
5.

วิธีชาระเงิน

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ โดยชาระได้ ดงั นี ้

จะต้ องชาระเงินให้ แก่บริษัทตามจานวนที่

5.1
เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินของธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 (หนึง่ ) วันทาการนับจากวันที่แจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชี
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)” หรือ “WHA Corporation Pcl.”
5.2
โอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝากของบริ ษัทในชื่อบัญชี “บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)” หรือ “WHA Corporation Pcl.” เลขที่บัญชี 335-231181-2 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนสุขุมวิท (สมุทรปราการ) และนาส่งหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้ สทิ ธิ ให้ แก่บริ ษัทมา
พร้ อมกับแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือ่ บริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ ว
เท่านัน้ หากเรี ยกเก็บไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริษัทให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และ
บริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิโดยให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีก
ต่อไป โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่าง
สานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
6.

สถานที่ติดต่ อในการใช้ สิทธิ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : (662) 753- 3750
โทรสาร : (662) 753-2750
Website : http://wha-th.listedcompany.com/warrant.html
ติดต่อ : คุณศุภศิษย์ สิทธเศรษฐ์

บริ ษัทจะไม่รับการแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์และไม่รับชาระเงินค่าใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญเป็ นเงินสด
7.

เงื่อนไขอื่นๆ

หากบริ ษัท ได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง
หรื อจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัท
ตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจานงการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องทาการ
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงใช้ สทิ ธิ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญ และบริ ษัทจะจัดส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคารที่ได้ รับ (แล้ วแต่กรณี)
และใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิ ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย
และ/หรื อค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่
ครบถ้ วน บริ ษัทมีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวทีจ่ ะ ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตามจานวน
เงินในการใช้ สทิ ธิ ซึง่ บริ ษัทได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ การกระทาใดๆ ของบริ ษัทให้ ถือว่าเป็ นที่สดุ
โดยบริ ษัทถือว่ามีการใช้ สิทธิเพียงบางส่วน และใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิโดยให้ ถือว่า
หมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
จึงเรียนมาเพี่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรี พร จารุกรสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ

