
  สิ่งท่ีส่งมาด้วย  5 
 

รายละเอียดเบื้องต้นที่ส าคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ภายใต้
โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 

จ ากัด (มหาชน) (ปัจจุบันยังไม่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH 
(WCIH-ESOP) 

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็น 

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด (“WCIH”) ประสงค์จะแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม)  และภำยหลังจำกกำร
แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด จะด ำเนินกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหำร และพนักงำน
ของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH โดยมีวัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำนของ  WCIH และ/หรือ 
บริษัทย่อยของ WCIH ให้มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนเพ่ือสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ WCIH และ/
หรือบริษัทย่อยของ WCIH และผู้ถือหุ้นของ WCIH และ/หรือ บริษัทย่อยของ WCIH 

1.2  สร้ำงแรงจูงใจให้ผู้บริหำรและ/หรือพนักงำนที่มีผลงำนโดดเด่นและที่หำทดแทนได้ยำกให้ท ำงำน
กับ WCIH และ/หรือ บริษัทย่อยของ WCIH ต่อไปในระยะยำวเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ  

2.   รายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH 
และ/หรือ บริษัทย่อยของ WCIH 

ชื่อหลักทรัพย์ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ WCIH ที่ออก
ให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของ WCIH และ/หรือบริษัท
ย่อยของ WCIH (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตำมข้อ 
3.2 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภำยหลัง
กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ WCIH จะไม่ขยำยอำยุ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขำยหุ้นรองรับให้แล้ว
เสร็จตำมอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย : ไม่เกิน 3,000,000 หน่วย  

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ : ไม่เกิน 3,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 10 บำท) 
ซึ่งคิดเป็นไม่เกิน ร้อยละ 2.03 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย
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กำรใช้สิทธิ ได้แล้วทั้งหมดของWCIH ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพ่ิมทุนของ WCIH ให้แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) 
และกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

วันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH มอบหมำย 
ทั้งนี ้ภำยหลังจำกท่ี WCIH แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน
จ ำกัด และได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  

ลักษณะกำรเสนอขำย : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เพ่ือเสนอขำยให้แก่
ผู้บริหำรและพนักงำนของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อย
ของ WCIH โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทของ 
WCIH และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทของ 
WCIH มอบหมำยเป็นผู้พิจำรณำจัดสรรใบส ำคัญแสดง
สิทธิภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นก ำหนด 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บำท (ศูนย์บำท)  

อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น 
เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิตำมที่จะก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

รำคำกำรใช้สิทธิ : รำคำเดียวกันกับรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชน
เป็นครั้งแรก (IPO Price) 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 

 

 

: ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทในแต่ละงวดทุก 6 เดือน นับ
แต่วันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครั้งแรก คือ วันท ำกำรแรกหลังจำก 1 ปีนับจำกวันออก
และเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยหำกวันก ำหนดกำร
ใช้สิทธิครั้ งสุดท้ำยไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรก่อน
หน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว 

โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
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ของ WCIH ได้ในแต่งวด โดยกำรใช้สิทธิในแต่ละงวดจะ
ใช้สิทธิไม่เกินอัตรำ 1 ใน 8 ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับกำรจัดสรร ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะใช้สิทธิ
ทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน ในกรณีที่มีใบส ำคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือเนื่องจำกมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญของบริษัทหรือใช้สิทธิแต่ไม่ครบตำมจ ำนวนที่
สำมำรถใช้สิทธิในแต่ละงวดในจ ำนวนที่เหลืออยู่เท่ำใด ให้
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถน ำจ ำนวนที่เหลืออยู่
เท่ำนั้นไปใช้สิทธิได้ในงวดถัดๆ ไป  

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร 
ใช้สิทธิ 

: ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อ
หุ้นสำมัญของ WCIH จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่ำงเวลำ 
9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้ำเป็นระยะไม่น้อยกว่ำ 5 วัน
ท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของ WCIH 
ให้เลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำร
สุดท้ำยก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว ยกเว้น
กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ให้แสดง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในระหว่ำง 15 วันท ำกำรก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 

ระยะเวลำกำรเสนอขำย : WCIH จะต้องเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 1 ปี
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท อี ฟอร์ แอล 
เอม จ ำกัด (มหำชน) และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ WCIH  

วิธีกำรจัดสรร : จัดสรรโดยตรงให้กับผู้บริหำรและพนักงำนของ WCIH 
และ/หรือ บริษัทย่อยของ WCIH ตำมรำยละเอียดที่
ปรำกฏในข้อ 3 

เหตุในกำรต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ 

: เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่ก ำหนดไว้ตำม
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
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ตลำดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

สิทธิและประโยชน์อย่ำงอ่ืนนอกจำก
สิทธิและประโยชน์ตำมปกติของหุ้น
สำมัญ 

: -ไม่มี-  

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : WCIH จะไม่น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไป 
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

: WCIH จะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำด
หลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรของ WCIH เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำก ำหนดหรือแก้ไขตำมที่เห็นสมควร และมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรของ WCIH หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรของ WCIH มอบหมำยเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรจัดท ำ
ข้อก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรก ำหนดหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
หลักเกณฑ์ ข้อก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิเพ่ือให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยและประกำศของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH 
มอบหมำยโดยได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ของ WCIH มี
อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  

(1)  พิจำรณำก ำหนดรำยนำมผู้บรหิำรและพนักงำนของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ 
WCIH ทีม่ีสิทธิได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิและจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหำร
และพนักงำนของ WCIH และ/หรือ บริษัทย่อยของ WCIH แต่ละรำยดังกล่ำวจะ
ได้รับ 
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 ทั้งนี้ จะไม่มีผู้บริหำรหรือพนักงำนรำยใดได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิเกิน
กว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  

(2)  เปลี่ยนแปลง เพ่ิม หรือลดจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหำรและพนักงำนที่
ได้รับกำรจัดสรรไปแล้ว  

3.1.2 ในกรณีที่มีผู้บริหำรหรือพนักงำนของ WCIH และ/หรือ บริษัทย่อยของ WCIH ไม่
สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.2 .3 บริษัทจะ
ด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวในภำยหลัง  

3.1.3 จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของ WCIH และ/หรือ บริษัท
ย่อยของ WCIH แต่ละรำยจะได้รับไม่จ ำเป็นต้องมีจ ำนวนเท่ำกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับต ำแหน่ง 
ประสบกำรณ์ อำยุงำน ผลงำน ศักยภำพ รวมถึงประโยชน์ที่ท ำให้แก่  WCIH และ/หรือ 
บริษัทย่อยของ WCIH และในกรณีอ่ืนๆ ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH 
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH มอบหมำยเป็นผู้พิจำรณำเป็นกรณี
พิเศษ (หำกมี) 

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.2.1 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถำนะเป็นผู้บริหำรและพนักงำนของ WCIH หรือบริษัท
ย่อยของ WCIH ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธินั้นๆ ยกเว้นในกรณีท่ีระบุในข้อ 3.2.2 

3.2.2 กรณีท่ีได้รับยกเว้นมีดังนี้ 

(ก) ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิพ้นสภำพกำรเป็นผู้บริหำรหรือพนักงำน เนื่องจำก
ถึงแก่กรรม สำบสูญ เจ็บป่วยอย่ำงร้ำยแรง หรือทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อีกต่อไป หรือเหตุอ่ืนใดที่คณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH หรือบุคคลที่
คณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH มอบหมำยพิจำรณำเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่ำว 
หรือทำยำท หรือผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบำลของบุคคลดังกล่ำว สำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้น
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนผู้บริหำรหรือพนักงำนดังกล่ำวได้จนครบอำยุของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น 

(ข) กรณีพ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บริหำรหรือพนักงำนเนื่องจำกกำรเกษียณอำยุสำมำรถ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวได้จนครบอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้รับกำรจัดสรร  
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(ค) กรณีที่พ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บริหำรหรือพนักงำน เนื่องจำกกำรถูกเลิกจ้ำงหรือ
ปลดออกโดยไม่มีควำมผิดหรือกำรพ้นสภำพกำรเป็นผู้บริหำรหรือพนักงำนซึ่งเป็น
ผลเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจกำรควบคุมใน WCIH และ/หรือบริษัทย่อย
ของ WCIH ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH หรือบุคคลที่
คณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH มอบหมำยในกำรก ำหนดให้มีกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหำรหรือพนักงำนได้รับตำมที่เห็นสมควรและเหมำะสม
เป็นรำยกรณีไป 

 3.2.3 เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทและ/ หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยจะก ำหนด
เป็นอย่ำงอ่ืน ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิถูกไล่ออกหรือ เลิกจ้ำงหรือปลดออกโดยมี
ควำมผิด ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ
จัดสรรอีก และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
ทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่ WCIH โดยทันท ี 

3.2.4 หำกผู้บริหำรหรือพนักงำนไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่
ครบถ้วนและใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวครบอำยุตำมที่ก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำผู้บริหำรหรือ
พนักงำนของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH สละสิทธิกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่เหลือดังกล่ำว โดยผู้บริหำรหรือพนักงำนดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย
ใดๆ จำก WCIH และ/หรือบริษทัย่อยของ WCIH  

3.2.5 คณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทของ WCIH 
มอบหมำยมีอ ำนำจโดยสมบูรณ์ ในกำรพิจำรณำก ำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้ระบุมำข้ำงต้นได้ 

4.  รายช่ือผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH ทุกรายที่ได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติ
ในครั้งนี ้

-ไม่มี- 
 

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ WCIH (Price Dilution) 
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 หุ้นสำมัญของ WCIH ยังไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีรำคำตลำด
ของหุ้น และยังไม่สำมำรถก ำหนดรำคำ IPO Price จึงไม่สำมำรถค ำนวณผลกระทบต่อรำคำตลำด
ของหุ้นได้ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ ผู้บริหำร และ
พนักงำนของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH ทั้งจ ำนวน 3,000,000 หน่วย ซึ่งกำรก ำหนด
รำคำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของ WCIH เป็นรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้ง
แรก (IPO Price) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้นของ WCIH เนื่องจำกรำคำกำรใช้
สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหำรและพนักงำนของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ 
WCIH ไม่มีส่วนลดจำกรำคำ IPO Price  

 5.2  ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของ  WCIH 
และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH ทั้งจ ำนวน 3,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร
หรือสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยผลกระทบดังกล่ำวสำมำรถ
ค ำนวณได้ดังนี้ 

จ ำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขำยในครั้งนี้ : 3,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 10 บำท) 

ผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของ
ผู้ถือหุ้น 

: =             จ ำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขำยครั้งนี้         
 จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ WCIH หลังกำรเสนอ

ขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) (มูลค่ำที่ตรำไว้
เท่ำกับ 10 บำท) และกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้ง
จ ำนวน 

=                         3,000,000                                 
(116,000,000 / 0.7) + 3,000,000 

= ร้อยละ 2.03 

 หมำยเหตุ: ภำยใต้สมมติฐำนว่ำมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นครั้งแรกในสัดส่วนร้อย
ละ 30 ของทุนช ำระแล้วทั้งหมดของ WCIH ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนต่อประชำชนเป็น
ครั้งแรก 

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อย
ของ WCIH จะเป็นไปตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง 
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มี
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กำรแก้ไขเพ่ิมเติม)  และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำต
และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้ นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 หรือประกำศอ่ืนใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและ
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย 

7.1 กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อผู้บริหำรและพนักงำนของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ 
WCIH ดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ใน WCIH เกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ WCIH ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงคัดค้ำนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ  

7.2  กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อผู้บริหำรและพนักงำนของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ 
WCIH ดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WCIH ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ ำกัด รวมถึงกฎหมำยอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH 

8. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นใน
การประชุมของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ใน WCIH เกิน
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ WCIH   

1. นำยชำย วัฒนสุวรรณ 

2. นำยสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 

 

 

 
 


