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ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ ของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) 
(ข้อเสนอและระยะรับซื้อที่ระบุไว้ในค าเสนอซื้อนี้เป็นข้อเสนอและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายทีจ่ะไมแ่ก้ไขเพิม่เตมิอีก) 

    
 
เรียน ผู้ถือหลักทรัพย ์

 ข้าพเจ้า บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด (“ผู้ท าค าเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) ("กิจการ” หรือ “บริษัท เหมราชฯ") ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ส่วนที่ 1 
สาระส าคัญของค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์

1. วันที่ยื่นค าเสนอซื้อ  

5 มีนาคม 2558 

2. ชื่อผู้ท าค าเสนอซื้อ  

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด (“ผู้ท าค าเสนอซื้อ”)  

ผู้ท าค าเสนอซื้อถูกจัดตั้งโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“WHA”) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
เพื่อจุดประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้น (Holding Company) 

3. ชื่อผู้จัดเตรียมค าเสนอซื้อ  

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

4. วัตถุประสงค์ในการท าค าเสนอซื้อ  

ผู้ท าค าเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าลงทุนและถือหุ้นบริษัท เหมราชฯ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้น
ที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 WHA มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2557 ใหจ้ัดตั้ง
บริษัทย่อยเพื่อเป็นผู้ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ เพื่อครอบง ากิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการ โดยบริษัทจะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ใน
ราคาหุ้นละ 4.50 บาท (ส่ีบาทห้าสิบสตางค์) ภายใต้เงื่อนไขว่า WHA และ/หรือบริษัทย่อยจะท าการยกเลิกค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์หากเมื่อส้ินสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ โดยการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว  

1. เงื่อนไขบังคับก่อนที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้มีการเสนอขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50 
บาท (ส่ีบาทห้าสิบสตางค์) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดยWHA และ/หรือ
บริษัทย่อย ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามที่ก าหนด
ในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงให้WHA และ/หรือบริษัทย่อยด าเนินกระบวนการการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัคร
ใจโดยบริษัทฯ  
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3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ  WHA (Right 
Offering) และWHA ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นผลส าเร็จและได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช าระแล้ว ทั้งนี ้คาดว่า WHA จะออกหุ้นเพิ่มทุนจ านวนประมาณ 8,937,905,499 บาท 

4. WHA และ/หรือบริษัทย่อย ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในจ านวนเมื่อรวมกับจ านวนเงินที่ได้รับจาก
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของWHA (Right Offering) เพียงพอส าหรับการซื้อหุ้นทั้งหมด
ของบริษัท เหมราชฯ ในกระบวนการการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดย WHA และ/หรือบริษัทย่อย  

 ต่อมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ WHA ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น
ของบริษัท เหมราชฯ และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA แล้ว นอกจากนี้ เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 WHA ได้มีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน (Loan Agreement) กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ในจ านวนที่เพียงพอส าหรับการซื้อหุน้ทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ เพื่อน ามาเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการท าค า
เสนอซื้อในครั้งนี ้ดังนั้น เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นของผู้ท าค าเสนอซื้อได้เกิดขึ้นครบถ้วนตามที่ก าหนดแล้ว 

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ 

บริษัทฯ เสนอซื้อหลักทรัพย์ 1 ประเภท ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัท เหมราชฯ 

ผู้ท าค าเสนอซื้อจะท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจ านวน 9,705,186,191 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  

6. ราคาเสนอซือ้   

 ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 4.50 บาท (ส่ีบาทห้าสิบสตางค์ถ้วน) โดยผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการ
เสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.05 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของ
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้เสนอขายจะได้รับเท่ากับ 4.4976 
บาท (ส่ีจุดส่ีเก้าเจ็ดหกบาท) ต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าว  

 [  ] เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไมเ่ปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8) 

 [ ] ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจมีการเปล่ียนแปลงราคาเสนอซื้อได้ 

 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลทีม่ิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญา
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่
อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดใน
ประเทศไทย ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 15 ของผลก าไรจากการขายหุ้น (คือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนที่แท้จริงของผู้แสดงเจตนา
ขายได้จ่ายไปเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่น ามาเสนอขาย)  

ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจง้ตน้ทุนในการซ้ือหุน้สามัญดังกล่าว พร้อมน าส่งหลักฐานแสดงราคาต้นทุนให้ตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 1.2 (5) ของเอกสารส่วนที่ 4 และตามเอกสารแนบ B.3 ส าหรับหุ้นสามัญ 
หรือเอกสารแนบ D.3 ส าหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ) หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าวหรือมิได้แนบ
หลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่น ามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดค านวณภาษีจากจ านวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้งจ านวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 
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7. ระยะเวลารับซือ้  

ผู้ท าค าเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งส้ิน 25 วันท าการ ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 
เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. เฉพาะวันท าการซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น 

 [  ] ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายทีจ่ะไมข่ยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เขา้เงื่อนไขทีแ่จง้ตามข้อ 8) 

 [ ] ไม่ใช่ระยะเวลารับซ้ือสุดท้าย ผูท้ าค าเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้ 

8. เง่ือนไขในการแก้ไขเปลีย่นแปลงค าเสนอซื้อ 

 [ ] ไม่มีเงื่อนไข       

 [  ] มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าเสนอซื้อ ดังนี้ 

[  ] ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะ
หรือทรัพย์สินของบริษัทในระหว่างระยะเวลารับซ้ือ 

อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ภายหลังจากที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ อย่าง
น้อยร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจากการท าค าเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ผู้ท าค า
เสนอซื้อจะไม่ท าการเปล่ียนแปลงค าเสนอซื้อในหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ส าหรับหุ้นที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้
ช าระราคาค่าหุ้นแล้ว  

[  ] ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมี
บุคคลอ่ืนยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างระยะเวลารับซ้ือ 

9. เง่ือนไขในการยกเลิกค าเสนอซื้อ  

นอกจาก กรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัทเหมราชฯ จ านวนน้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจ าหน่าย
แล้วทั้งหมดจากการท าค าเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ผู้ท าค าเสนอซื้อยังอาจยกเลิกค าเสนอซื้อในหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ได้ใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

9.1.  มีเหตุการณ์ หรือการกระท าใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากส านักงาน ก.ล.ต. รับค าเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ 
อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของบริษัท โดย
เหตุการณ์ หรือการกระท าดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระท าของผู้ท าค าเสนอซื้อหรือการกระท าที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้อง
รับผิดชอบ 

9.2. กิจการที่ถูกเสนอซื้อกระท าการใดๆ ภายหลังจากยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงาน ก.ล.ต.และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ
อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

9.3. กิจการกระท าการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 
เรื่อง การกระท าหรืองดเว้นการกระท าการในประกาศที่น่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ 

อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุการณ์ดังข้อ 9.1 – 9.3 ภายหลังจากที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ เกินกว่าร้อยละ 
50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจากการท าค าเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ผู้ท าค าเสนอซื้อจะไม่ท าการยกเลิก
ค าเสนอซื้อในหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ส าหรับหุ้นที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้ช าระราคาค่าหุ้นแล้ว 
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10. ระยะเวลารับซือ้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  

กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินในวันท าการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ โดยกรณีนี้ 
ผู้แสดงเจตนาขายมีสิทธิยกเลิกเจตนาขายได้ โดยวันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ 
คือ วันท าการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน 2558 (โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ C.1) 

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยไ์ด้ ณ ที่ท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ 
ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. ของทุกวันท าการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558  ถึง วันที่ 2 เมษายน 2558 รวมทั้งส้ิน 
20 วันท าการ 

อย่างไรก็ดี หากผู้แสดงเจตนาขายได้แจง้ความประสงค์ที่จะรับช าระเงินในวันท าการที่ 3 ถัดจากวันที่หุ้นที่มีการเสนอขาย
โดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจ านวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท เหมราช ในกรณีนี้ ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกเจตนาขายได้ 

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจ านวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการท าค า
เสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554) 

ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซื้อท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท 

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ  
ผู้ท าค าเสนอซื้อเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย WHA ร้อยละ 99.99 ดังนั้น แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการท าค าเสนอซื้อครั้งนี้ จึงมา
จาก WHA ส่วนหนึ่ง และกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับการท าค าเสนอซื้อ 
(รวมเป็น 9,705,186,191 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท) ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องมีเงินทุนทั้งหมดเป็นจ านวน 43,673 ล้าน
บาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าท าค าเสนอซื้อครั้งนี้ ได้แก่  
(1) เงินเพิ่มทุนจาก WHA จ านวน 20,000 ล้านบาท 
(2) เงินส่วนที่เหลือ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

ส าหรับ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนส าหรับการเพิ่มทุนในผู้ท าค าเสนอซื้อ ดังนี ้
(1) เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA ตามสัดส่วน หรือ Right Offering จ านวน

ประมาณ 8,938 ล้านบาท 
(2) เงินส่วนที่เหลือ WHA จะกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  
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ซึ่งจากลักษณะและขนาดการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของ WHA และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงการสนับสนุน
ทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้จัดเตรียมค าเสนอซื้อมีความเห็นว่า WHA และ/หรือบริษัทย่อย มีฐานะ
การเงินที่เพียงพอที่จะท าค าเสนอซื้อครั้งนี้ได้โดยไม่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ์
ชื่อ:   บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ที่อยู:่  เลขที่ 19 อาคาร ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20   
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 
หมายเลขโทรศัพท:์  0-2949-1999 
วันช าระราคา:  ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับช าระราคาค่าหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ขึ้นกับวันช าระราคาที่ 

ผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งความประสงค์ไว้ในแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 
1) กรณีเลือกรับช าระเงินในวันท าการที่ 3 ถัดจากวันที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นบริษัท เหม

ราชฯ โดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจ านวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
หุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการเลือกรับช าระเงินตามวิธีการนี้ ผู้แสดง
เจตนาขายสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับช าระเงินในวันท าการที่ 3 ถัดจากวันที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้น
บริษัท เหมราชฯ โดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจ านวนรวมกันอย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
  

2)  กรณีผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับช าระเงินในวันท าการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับซื้อ  
ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับช าระเงินภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 หรือวันท าการที่ 3 
ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อคือวันที่ 10 
เมษายน 2558) โดยการเลือกรับช าระเงินตามวิธีการนี้ ผู้แสดงเจตนาขายมีสิทธิยกเลิก
การแสดงเจตนาขาย ได้ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น. ของทุกวันท าการ ตั้งแต่วันที่ 6 
มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558  

 ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาไม่สามารถเปล่ียนแปลงการเลือกรับช าระเงินตามวิธีที่ผู้แสดงเจตนา
ได้เลือกไว้ ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ไม่ได้เลือกวันช าระราคาค่าหุ้นตามที่
ระบุไว้ข้างต้น จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เลือกที่จะรับช าระราคาค่าหุ้นในวัน
ท าการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ และมีสิทธิในการยกเลิกการแสดง
เจตนาขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ  
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ส่วนที่ 2 
รายละเอยีดของผู้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย ์

1. ข้อมูลเก่ียวกบัผู้ท าค าเสนอซือ้ 

1.1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ: บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด        
 ที่อยู:่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง สมุทรปราการ       
 โทรศัพท:์ 0-2753-3750 
 โทรสาร: 0-2753-2750 
           เลขที่จดทะเบยีนบริษทั:  0115558003005 

1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ 

  (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ผู้ท าค าเสนอซื้อ ซึ่งถือหุ้นโดย WHA ร้อยละ 99.99 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อด าเนิน
ธุรกิจหลักคือ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้น (Holding Company) 

   ส าหรับ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผูท้ าค าเสนอซื้อ ด าเนินธุรกิจดังต่อไปนี ้

WHA ด าเนิน 2 ธุรกิจหลักอยู่ 2 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน พัฒนา และบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ (2) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV 
Rooftop)  

โดยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์  คือ ธุรกิจที่ WHA ลงทุนและพัฒนา 
รวมถึงบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ซึ่งส่วนมากโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว คือ 
คลังสินค้า และโรงงาน โดยพิจารณาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) โครงการที่พัฒนาขึ้นตามความ
ต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ที่ส่วนมากจะเป็นโครงการขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว และ (2) โครงการ 
Warehouse Farm  ที่มาตรฐานสูงส าหรับโครงการขนาดเล็ก เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้า Built-to-Suit เดิม  
และเพื่อรองรับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงเพื่อการด าเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้
ทันท่วงที 

นอกจากนี้ ในปี 2556 WHA ได้เริ่มโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อ
จ าหน่าย (Solar PV Rooftop) ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจจากการต่อยอดจากธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ WHA WHAยังได้เล็งเห็นศักยภาพในการ
เติบโตของธุรกิจดังกล่าวจากนโยบายการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐเมื่อพิจารณาจากแผน
ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) (ที่มา: 
AEDP 2012 – 2021)  

รายละเอียดของ 2 ธุรกิจหลักทั้ง 2 ของ WHA มีดังต่อไปนี้ 

1)  ธุรกิจทีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจย่อยดังนี้ 

1.1. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้ค่าเช่าและบริการ 

1.1.1 โครงการที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) 
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WHA ด าเนินธุรกิจพัฒนาและให้เช่าโครงการฯ ขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-
Suit) โดยเน้นที่ท าเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ โดยสัญญาเช่าของโครงการที่พัฒนาขึ้น
ตามความต้องการของผู้เช่าส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุโดยเฉล่ียอยู่ระหว่างตั้งแต่ 
10 ถึง 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ลักษณะของโครงการที่ทาง WHA รับพัฒนา อาทิ อาคารคลังสินค้า ศูนย์
กระจายสินค้า และโรงงานขนาดใหญ่ 

1.1.2  โครงการ Warehouse Farm 

WHA เริ่มพัฒนาโครงการ Warehouse Farm ภายใต้ชื่อโครงการ Mega Logistics Center โดย
โครงการ Warehouse Farm ของ WHA จะประกอบไปด้วยโครงการทั้งที่เป็นแบบ Built-to-Suit 
และแบบส าเร็จรูป (General Warehouse) มาตรฐานสูง โดยโครงการประเภท Built-to-Suit ใน 
Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการตั้งแต่ 10,000 ถึง 16,000 ตารางเมตร ในขณะที่พื้นที่เช่า
ของโครงการสร้างแบบ General Warehouse จะมีขนาดเล็กกว่าโดยมีพื้นที่เช่าเฉล่ียต่ออาคาร
ตั้งแต่ 3,000.0 ถึง 5,000.0 ตารางเมตร ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าโครงการแบบ Built-to-Suit แต่
ยังคงรูปแบบและมาตรฐานของอาคารคลังสินค้าและโรงงานที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นแนวทางหลักใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย WHA ได้เล็งเห็นว่า โครงการ Warehouse Farm จะช่วยรองรับ
ความต้องการขยายพื้นที่ของลูกค้าปัจจุบัน และเพิ่มฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้เช่ารายใหม่ 

1.1.3 โครงการที ่WHA ลงทุนเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงและให้เช่า 

 WHA มีโครงการที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งที่ก่อสร้างแล้ว และซื้อที่ดินรวมถึงโครงการที่พัฒนาแล้ว
บางส่วน เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ เพื่อปล่อยเช่าให้แก่ลูกค้าที่สนใจ 

1.2. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจ าหน่าย 

WHA มีนโยบายชัดเจนในการจ าหน่ายสินทรัพย์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาบริษัทฯจ าหน่ายให้เข้ากองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮาส์ ฟันด์ ( “กองทุน
รวม” หรือ “WHAPF”)  

ต่อมาภายหลังกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีการเปล่ียนแปลง WHA จึงพิจารณาจัดตั้งและจ าหน่าย
สินทรัพย์เข้าสู่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
(“กองทรัสต์” หรือ “WHART”) ด้วย โดยปัจจุบันกองทรัสต์ดังกล่าวได้จัดตั้งแล้วเสร็จ และเข้าท าการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557  

1.3. ธุรกิจการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 

WHA มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวม (WHAPF) และกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(WHART) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ถึง 20 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด เพื่อ
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที่สม่ าเสมอ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวม(WHAPF) และกองทรัสต์ 
(WHART) เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินลงทุน และจ านวนเงินที่
ระดมทุนได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์ สินของกองทุนรวม และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งท าให้บริษัทฯมีรายได้ประจ าจากค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ 

2) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 

ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เป็นธุรกิจใหม่ที่
บริษัทฯ ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2556 เนื่องจาก WHA เล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโตสูง มีแหล่ง
รายได้ที่แน่นอนและมั่นคงในระยะยาวโดยที่มีความเส่ียงต่ า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยต่อยอดจากธุรกิจ
หลัก และยังสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของ WHA ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายใต้แนวคิด
พลังงานสีเขียว (Green Energy) โดยที่บริษัทฯ จะทยอยด าเนินการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาอาคาร
คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานที่มีอยู่เดิมและคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้น
ไป นอกจากน้ี แผงโซลาร์ยังช่วยสร้างคุณประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้เช่า เนื่องจากแผงโซลาร์จะท าหน้าที่เป็น
ฉนวนกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งให้กับหลังคาของอาคารคลังสินค้า  

เพื่อด าเนินการยื่นขอค าร้องขอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
WHA ได้ด าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยจ านวน 11 บริษัทเพื่อด าเนินธุรกิจดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดถือหุ้นโดยบริษัท
ฯ ร้อยละ 74.99 และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 25.01 โดย ณ 30 กันยายน 2557 
บริษัทย่อยของบริษัทฯได้ด าเนินการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แก่ กฟน. และ กฟภ. แล้วทั้งส้ิน 
จ านวน 4 บริษัท รวมก าลังการผลิต 3.30 MWp 

  (2) ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว  

ผู้ท าค าเสนอซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย WHA ร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ล้านบาท 
เป็นทุนที่เรียกช าระแล้วจ านวน 2.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ช าระแล้วหุ้นละ 
25.00 บาท โดยผู้ท าค าเสนอซื้อจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วเป็นจ านวน 20,000 ล้านบาท 
เพื่อรองรับการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ เมื่อผู้ท าค าเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ 

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ มีทุนจดทะเบียนและช าระ
แล้วจ านวน 963.89 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 963,891,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) จ านวน 
350,506,098 หุ้น ที่ราคา 25.50 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 8,937.91 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่ง
ในการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มทุน Right Offering ทั้งจ านวน จะท าให้ WHA มีทุนที่
เรียกช าระแล้วจ านวน 1,314.40 ล้านบาท  

  (3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผูท้ าค าเสนอซื้อ  

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 

ล าดับ ชื่อ 
จ านวน
หุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดของ 
ผู้ท าค าเสนอซื้อ 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ 

ผู้ท าค าเสนอซื้อ 
1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 99,997 99.99 99.99 
2 นายสมยศ อนนัตประยูร 1 ไม่มีสาระส าคัญ ไม่มีสาระส าคัญ 
3 นางจรีพร อนนัตประยูร 1 ไม่มีสาระส าคัญ ไม่มีสาระส าคัญ 
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ล าดับ ชื่อ 
จ านวน
หุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดของ 
ผู้ท าค าเสนอซื้อ 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ 

ผู้ท าค าเสนอซื้อ 
4 นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชยั 1 ไม่มีสาระส าคัญ ไม่มีสาระส าคัญ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ครั้งล่าสุด (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558) 

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของ
ผู้ท าค าเสนอซื้อ 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของผู้ท า
ค าเสนอซื้อ 

1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จ ากัด 241,938,900  25.10   25.10  
2 นางจรีพร อนนัตประยูร 124,326,255  12.90   12.90  
3 นายสมยศ อนนัตประยูร 116,578,912  12.09   12.09  
4 UBS AG HONG KONG BRANCH 73,500,000  7.63   7.63  
5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 67,278,602  6.98   6.98  
6 นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกุล 34,787,500  3.61   3.61  
7 นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกุล โดย  

บลจ.แอสเซทพลัส จ ากัด 
31,020,000  3.22   3.22  

8 นายวุฒิ จารุกรสกุล 14,025,000  1.46   1.46  
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 11,533,714  1.20   1.20  
10 นายนเรศ งามอภิชน 11,000,000  1.14   1.14  

    แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

 

            99.99% 

 

 

 (4)  รายชื่อคณะกรรมการของผู้ท าค าเสนอซื้อ  

รายชื่อคณะกรรมการของผู้ท าค าเสนอซื้อ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายสมยศ อนนัตประยูร กรรมการ  
2 นางจรีพร อนนัตประยูร กรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการของ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายสมยศ อนนัตประยูร ประธานกรรมการ  
2 นางจรีพร อนนัตประยูร กรรมการ 

WHA 

WHAVH 
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
3 นายสุรเธียร จักรธรานนท ์ กรรมการ 
4 นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ 
5 นายณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ 
6 นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชยั กรรมการ 
7 นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการ 
8 นายพิชติ อัคราทิพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
9 นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
10 นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
11 นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 (5)  สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ท าค าเสนอซื้อ 

 เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซื้อ ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จึงยังไม่มีฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ มีสรุปฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาทเว้นแต่ท่ีแสดงเป็นอย่างอื่น) 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว 
งวดสิ้นปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2554 2555 2556 2557 

เฉพาะ รวม เฉพาะ รวม เฉพาะ รวม เฉพาะ รวม 

สินทรพัย์รวม 3,530 5,188 7,576 8,298 11,282 11,049 16,801 15,952 

หนี้สินรวม 2,849 4,148 4,831 5,410 7,267 6,895 12,490 11,472 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 681 1,040 2,745 2,887 4,015 4,154 4,312 4,480 

   ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัท 681 1,040 2,745 2,887 4,015 4,154 4,312 4,480 

   ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย - - - - - - - - 

ทุนจดทะเบียน 381 381 510 510 918 918 964 964 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 381 381 510 510 918 918 964 964 

รายได้รวม* 90 221 1,091 2,169 4,058 7,085 4,888 4,888 

ค่าใช้จ่ายรวม** 47 74 855 1,811 2,688 5,273 3,545 3,552 

ก าไรสุทธ ิ 17 428 302 212 1,467 1,463 948 979 

   ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิัท 17 428 302 212 1,467 1,463 948 979 

   ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย          -          -          -          -          -          -          -          - 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุน้) 38 38 510 510 918 918 964 964 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)***  0.09   2.19   0.42   0.30   1.60   1.59  0.98 1.02 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)**** - -  0.12   0.12   0.76   0.76  n/a n/a 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)***  17.89   27.31   5.38   5.66   4.37   4.52  4.47 4.65 

หมายเหตุ:   * รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการ และรายได้จากการรขายอสังหาริมทรัพย์ 
 **  ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนค่าเช่าและบริการ ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

***   ค านวณจากจ านวนหุ้นช าระแล้วท้ังหมด 
****  เงินปันผลต่อหุ้นเป็นเงินปันผลต่อหุ้นท่ีประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ WHA ในรอบผลประกอบการดังกล่าว 

ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงิน และหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของผู้ท าค าเสนอซื้อได้จาก Website ของส านักงาน ก .ล.ต. 
(www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 
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 ท่ีมา:  งบการเงินของWHA และ SETSMART 

 (6) ภาระผูกพันที่เป็นสาระส าคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินป ี2557 และ 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว 

 เน่ืองจากผู้ท าค าเสนอซื้อ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จึงยังไม่มีฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
หรืองบการเงินปีล่าสุดซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  

 ส าหรับ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
31 ธันวาคม 2556 มีภาระเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน สัญญาเช่าด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

รายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกับภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้ใน
งบการเงิน มีดังนี้ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2556 

   (หน่วย: ล้านบาทเว้นแต่ท่ีแสดงเป็นอย่างอื่น) บาท บาท บาท บาท 
     
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
   - ตามสัญญาซื้อขายที่ดิน 18 - 18 - 
   - ตามสัญญาก่อสร้างคลังสินค้า 1,399 434 1,399 434 

รวมภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 476 434 476 434 

 

ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าด าเนินงาน – กรณีที ่WHA และบริษัทย่อย เป็นผู้เช่า 

 ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้ 

 WHA และบริษัทย่อย ท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ส าหรับสิทธิการเช่าที่ดิน ระยะเวลาของ
สัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 28 ถึง 30 ปี และสัญญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายุการเช่าได้โดยอัตราค่าเช่าใหม่
เป็นไปตามอัตราตลาด  

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2556 

   (หน่วย: ล้านบาทเว้นแต่ท่ีแสดงเป็นอย่างอื่น) บาท บาท บาท บาท 

     
ภายใน 1 ปี 6 17 6 16 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 23 72 23 68 
เกินกว่า 5 ปี 193 552 193 532 

รวม 222 641 222 616 
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 (7)  ข้อมูลเกี่ยวกบัประวัติการกระท าความผิดทางอาญา 

- ไม่มี - 

 (8)  ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไม่ส้ินสุด 

ผู้ท าค าเสนอซื้อ และ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่
อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของผู้ท าค าเสนอซื้อ และ WHAและบริษัทย่อยที่มีนัยส าคัญ รวมทั้งไม่มี
คดีที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ท าค าเสนอซื้อ และ WHAและบริษัทย่อยที่มีนัยส าคัญ และไม่มีคดี
ความในธุรกิจอื่นที่ไม่ได้เป็นธุรกิจโดยปกติของผู้ท าค าเสนอซื้อ และWHAและบริษัทย่อย 

2. ข้อมูลเก่ียวกบัผู้จัดเตรียมค าเสนอซื้อ  

 ชื่อ:  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)                                                                                                   
ที่อยู:่   เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900    

  โทรศัพท:์ 0-2544-1000 ต่อ 6071 หรือ 6320 
  โทรสาร:  0-2544-2185 

3. ข้อมูลเก่ียวกบัที่ปรึกษาอื่น  
 ชื่อ:  บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด (“CBRE”) 
 หน้าที:่  ประเมินมูลค่าสินทรัพยข์องบรษิทั เหมราชฯ                                                                                                   

ที่อยู:่   ชั้น 46 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซ่ันส์ เพลส 
   87/2 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    
  โทรศัพท:์ 0-2654-1111  
  โทรสาร:  0-2685-3300-1 

 ชื่อ:  บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“JLL”)      
    หน้าที:่ ประเมินมูลค่าสินทรัพยข์องบรษิทั เหมราชฯ                                                                                                                                                                             

ที่อยู:่  ชั้น 19 สาทรซิตี้ ทาวเวอร์  
   175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
  โทรศัพท:์ 0-2624-6400 
  โทรสาร:  0-2679-6519 

 ชื่อ:  บริษัทวีระวงศ,์ ชินวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากัด       
    หน้าที:่ ที่ปรึกษากฎหมาย                                                                                                                                                                             

ที่อยู:่  540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชัน้ 22  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 

  โทรศัพท:์ 0-2264-8000 
  โทรสาร:  0-2657-2222 
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4. ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้ท าค าเสนอซื้อกบับริษัท เหมราชฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษทั เหมราชฯ 

4.1. สรุปสาระส าคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ท าค าเสนอซื้อกระท าขึ้นก่อนการยื่นค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการท าสัญญา/
ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการท าเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย์ในค าเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม  

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding หรือ “MOU”) ระหว่าง WHA กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท เหมราชฯ 

 ตัวแทนของ WHA ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกับตวัแทนของบริษัท เหมราชฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 

ซึ่งต่อมาภายหลัง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ WHA ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และได้เปิดเผย

ต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 

 ภายใต้ MOU ดังกล่าวกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เหมราชฯ ตกลงจะขายหุ้นจ านวน 2,186,768,640 หุ้น คิด

เป็นจ านวนร้อยละ 22.53 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผ่านกระบวนการท าค า

เสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”) ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องได้มาซึ่งหุ้นสามัญ

มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50 บาทต่อหุ้น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ จ านวนหุ้นที่ตกลงจะขาย ร้อยละ 

นางสาวเพ็ญพรรณี หอรุ่งเรือง  1,068,725,770 11.01 

นายสุเมธ หอรุ่งเรือง  215,447,570 2.22 

นายวีกิจ หอรุ่งเรือง 108,195,900 1.11 

นางสาวชวันธร ศรีสมบูรณานนท์  457,399,400 4.71 

นางสาวกชกร ศรสีมบูรณานนท์  205,000,000 2.11 

นางสาวชลิตา ศรีสมบูรณานนท์ 132,000,000 1.36 

รวม 2,186,768,640              22.53 

 WHA และ/หรือบริษัทย่อยจะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว 

- WHA ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ (Share Purchase Agreement หรือ “SPA”) กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

เพื่อให้มีการเสนอขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท ผ่านกระบวนการท าค าเสนอซื้อหุ้น

ทั้งหมดโดยสมัครใจ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา SPA ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามที่

ก าหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงให้บริษัทด าเนินกระบวนการการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดย  

WHA และ/หรือบริษัทย่อย 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 350,506,098 หุ้นในราคาหุ้นละ 

25.50 บาทคิดเป็นมูลค่า 8,938 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และ WHA ได้ด าเนินการ

ออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นผลส าเร็จและได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว  

- WHA ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในจ านวนเมื่อรวมกับจ านวนเงินที่ได้รับจากการออกและ

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษทั (Right Offering) เพียงพอส าหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท 

เหมราชฯ ในกระบวนการการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ  
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สรุปสาระส าคัญในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ (Share Purchase Agreement) ระหว่าง WHA กับ ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ 

 WHA ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2557  

 ภายใต้ SPA ดังกล่าวกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เหมราชฯ ตกลงจะขายหุ้นจ านวน 2,189,560,140 หุ้น คิด

เป็นจ านวนร้อยละ 22.55 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผ่านกระบวนการท าค า

เสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”) ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องได้มาซึ่งหุ้นสามัญ

มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50 บาทต่อหุ้น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ จ านวนหุ้นที่ตกลงจะขาย ร้อยละ 

นางสาวเพ็ญพรรณี หอรุ่งเรือง  1,068,725,770 11.01 

นายสุเมธ หอรุ่งเรือง  215,447,570 2.22 

นายวีกิจ หอรุ่งเรือง 108,195,900 1.11 

นางสาวชวันธร ศรีสมบูรณานนท์  457,282,100 4.71 

นางสาวกชกร ศรสีมบูรณานนท์  206,908,800 2.13 

นางสาวชลิตา ศรีสมบูรณานนท์ 133,000,000 1.37 

รวม 2,189,560,140              22.55 

 

 WHA และ/หรือบริษัทย่อย จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้น WHA มีมติอนุมัติให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามที่ก าหนดใน

สัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อย ด าเนินกระบวนการการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย

สมัครใจ 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 350,506,098 หุ้นในราคาหุ้นละ 

25.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA (Right Offering) และ WHA ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว

เป็นผลส าเร็จและได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว  

- WHA และ/หรือบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน (Loan Agreement) กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) ในจ านวนที่เพียงพอส าหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ในกระบวนการการท าค าเสนอซื้อ

หลักทรัพย์โดยสมัครใจ 

4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ท าค าเสนอซื้อ หรือผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ท าค าเสนอซื้อ 
(กรณีผู้ท าค าเสนอซ้ือเป็นนิติบุคคล) ในบริษัท เหมราชฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ (กรณีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ เป็นนิติบุคคล)  

ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 คุณสมยศ อนันตประยูร ซึ่งเป็นกรรมการในผู้ท าค าเสนอซื้อ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 
WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในผู้ท าค าเสนอซื้อ  มีหุ้นสามัญของบริษัท เหมราชฯ อยู่เป็นจ านวน 419,500 
หุ้น 
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4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยบริษัท เหมราชฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษัท เหมราช
ฯ ในผู้ท าค าเสนอซื้อ  

 - ไม่มี - 

4.4. ความสัมพันธ์อื่นๆ หากผูท้ าค าเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ กับบริษัท เหมราชฯ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ
กรรมการของบรษิัท เหมราชฯ 

(1) กรรมการร่วมกัน 

- ไม่มี - 

(2) รายการระหว่างกัน 

ผู้ท าค าเสนอซื้อ และ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ ได้ก าหนดนโยบายในการก าหนดราคา
และเงื่อนไขต่างๆ ของการท ารายการทางธุรกิจระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เหมราชฯ โดยยึดหลักการ
ประกอบธุรกรรมตามปกติ ที่มีการก าหนดราคา และเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก
และ/หรือเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ มีรายการทางธุรกิจระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
เหมราชฯ โดยรายการระหว่างกันที่มีนัยส าคัญ ได้แก่ ปี 2554 มีรายการซื้อที่ดินขนาด 48 ไร่ในจังหวัดสระบุรี 
เป็นจ านวนเงิน 108.35 ล้านบาท และปี 2555 มีรายการซื้อที่ดินขนาด 34 ไร่ในจังหวัดสระบุรี เป็นจ านวนเงิน 
97.38 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการด าเนินการเป็นไปตามการประกอบธุรกิจปกติ 

5. ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ 

5.1.  หลักทรัพยข์องผู้ท าค าเสนอซื้อ  

 5.1.1. หุ้น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 

ชื่อ 
ประเภท 
หุ้น 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของบริษัท 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท 

I. ผู้ท าค าเสนอซื้อ - - - - 
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ท าค าเสนอซื้อ - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II หุ้นสามัญ 419,500 0.0043 0.0043 
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะท าให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้น

เพิ่มขึ้น 
- ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 WHA ได้เข้าลง
นามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ 
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ โดย
ได้ตกลงจะขายหุ้นผ่านกระบวนการท าค าเสนอ
ซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender 
Offer หรือ “VTO”) ภายใต้เง่ือนไขที่ต้องได้มา
ซึ่งหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 4.50 
บาทต่อหุ้น 

หุ้นสามัญ 

 
 

2,189,560,140              

 
 

22.55 

 
 

22.55 
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ชื่อ 
ประเภท 
หุ้น 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของบริษัท 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท 

รวม 2,189,979,640 22.56 22.56 

 5.1.2.  หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

     - ไม่มี - 

5.2.  แหล่งเงินทุนที่ผู้ท าค าเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ 
ผู้ท าค าเสนอซื้อเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย WHA ร้อยละ 99.99 ดังนั้น แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการท าค าเสนอซื้อครั้ง
นี้ จึงมาจาก WHA เป็นส่วนหนึ่ง และกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับ
การท าค าเสนอซื้อ (รวมเป็น 9,705,186,191 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท) ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องมีเงินทุนทั้งหมด
เป็นจ านวน 43,673 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าท าค าเสนอซื้อครั้งนี้ ได้แก่  

(1) เงินเพิ่มทุนจาก WHA จ านวน 20,000 ล้านบาท 
(2) เงินส่วนที่เหลือ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  

ส าหรับ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ท าค าเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนส าหรับการเพิ่มทุนในผู้ท าค าเสนอซื้อ ดังนี ้
(1) เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA ตามสัดส่วน หรือ Right 

Offering จ านวนประมาณ 8,937.91 ล้านบาท 
(2) เงินส่วนที่เหลือ WHA จะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

ซึ่งจากลักษณะและขนาดการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของ WHA และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงการ
สนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้จัดเตรียมค าเสนอซื้อมีความเห็นว่า WHA และ/หรือบริษัท
ย่อย มีฐานะการเงินที่เพียงพอที่จะท าค าเสนอซื้อครั้งนี้ได้โดยไม่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

5.3.  แผนการขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ 

หากผู้ท าค าเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ มาในจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการ ดังนี้ 

1) กรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ มาในจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะท าค าเสนอซื้อเพื่อเพิกถอกหลักทรัพย์ของ
บริษัท เหมราชฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมใน ส่วนที่ 3 ข้อ 2. แผนการด าเนินการภายหลังการเข้าครอบง าบริษัท)  

 หากผู้ท าค าเสนอซื้อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯได้ส าเร็จ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะไม่มีแผนการ
ขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ภายใน 12 เดือนนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ  

 หากผู้ท าค าเสนอซื้อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯไม่ส าเร็จ ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจมีแผนการขาย
หรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ที่ซื้อในค าเสนอซื้อให้แก่บุคคลภายในกลุ่มเดียวกัน และ/หรือบุคคลตาม
มาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อ และ/หรือบุคคลภายนอก ภายใน 12 เดือนนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลารับ
ซื้อ อน่ึง ในช่วงเวลา 12 เดือนดังกล่าว ผู้ท าค าเสนอซื้อจะไม่ขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ จนท า
ให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เหมราชฯ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท เหมราชฯ 
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2) กรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ มาในจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจมีแผนการขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ที่ซื้อในค า
เสนอซื้อให้แก่บุคคลภายในกลุ่มเดียวกัน และ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อ และ/หรือ
บุคคลภายนอก ภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซ้ือ อนึ่ง ในช่วงเวลา 12 เดือนดังกล่าว ผู้ท าค าเสนอ
ซื้อจะไม่ขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ จนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เหมราชฯ น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ  
 

ทั้งนี้ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซ้ือ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะไม่ขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ที่
ซื้อในค าเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ใน
ขณะนั้น หรือกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อมีการฟื้นฟูกิจการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ 
โครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่ม WHA ภายหลังจากการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของผู้ท าค าเสนอซื้อ
และของกิจการได้รับประโยชน์สูงสุด 

5.4.  ข้อมูลจ าเป็นอ่ืน 

-ไม่ม-ี
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ส่วนที่ 3 
รายละเอยีดของบริษัท เหมราชฯ 

1. ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั เหมราชฯ 

1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

บริษัท เหมราชฯ ประกอบธุรกิจทั้งหมด 5 ธุรกิจได้แก่ 1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 2. ธุรกิจพัฒนาโรงงาน
และคลังสินค้าเพื่อให้เช่า 3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคส าหรับนิคมอุตสาหกรรม 4. ธุรกิจไฟฟ้า และ  
5. ธุรกิจอื่นๆ 

ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่ บริษัท เหมราชฯ โดยการพัฒนาที่ดินพร้อมระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะ และ  
ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อจ าหน่ายที่ดินที่พัฒนาแล้วให้แก่ผู้ประกอบการ  

โดยในปัจจุบัน บริษัท เหมราชฯ ได้พัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ (1) นิคม
อุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี  (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (3) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
บอร์ด (ระยอง) (4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด (5) นิคมอุตสาหกรรรมชลบุรี 2 และเขตประกอบอต
สาหกรรมทั้งหมด 2 แห่ง (1) เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี และ (2) เขตประกอบอุตสาหกรรมเหม
ราช ระยอง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สูง และจะตั้งโรงงาน
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่องและการคมนาคมที่สะดวก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลังงาน 

ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่า 

นอกจากนี้ บริษัท เหมราชฯ ยังด าเนินธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่า โดยจัดให้มีโรงงานส าเ ร็จรูป
และคลังสินค้า โลจิสติกส์ พาร์คเพื่อให้เช่าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกด้วย 

ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคส าหรับนิคมอุตสาหกรรม 

เพื่อเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร บริษัท เหมราชฯ ยังให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆหลังการขายพื้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภคอื่นๆเพิ่มเติม อาทิ ระบบประปา ระบบ
โทรศัพท์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะ และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

ธุรกิจไฟฟ้า 

บริษัท เหมราชฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกหลายบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ ลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรม อาทิ บริษัทได้ลงทุนร้อยละ 5.0 ใน บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ากัดในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า และลงทุนโดย
การถือหุ้นร้อยละ 35.0 ในบริษัท เก็คโค่-วัน จ ากัด ร่วมกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา
โรงไฟฟ้าขนาด 660 MW รวมถึงโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าอื่นๆเพิ่มเติมในลักษณะบริษัทร่วมเพิ่มเติม 

ธุรกิจอื่นๆ 

นอกจากนี้ บริษัท เหมราชฯ ได้ลงทุนในโครงการคอนโดมีเนียมภายใต้ชื่อโครงการ “เดอะ พาร์ค ชิดลม” โดยมี
จ านวนทั้งหมด 218 ยูนิต และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะล้าน พัทยา อีกด้วย  
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 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั เหมราชฯ 

สรุปงบการเงินของบริษัท 3 ปี ย้อนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557  

(หน่วย: ล้านบาทเว้นแต่ท่ีแสดงเป็นอย่างอื่น) 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว 
งวดสิ้นปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 2557 

เฉพาะ รวม เฉพาะ รวม เฉพาะ รวม 
สินทรพัย์รวม 18,455 26,357 23,381 33,434 27,007  33,682  
หนี้สินรวม 11,383 15,277 14,894 18,778 16,919  18,653  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 7,073 11,080 8,487 14,657 10,088  15,029  
   ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัท 7,073 10,455 8,487 13,532 10,088  14,709  
   ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย - 625 - 1,125 -  320  
ทุนจดทะเบียน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  6,000  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,882 3,882 3,882 3,882 3,882  3,882  
รายได้รวม* 433 6,399 792 8,770 674  6,333  
ค่าใช้จ่ายรวม** 606 4,265 885 5,860 787  4,149  
ก าไรสุทธ ิ 2,141 2,371 2,676 5,086 3,351  3,224  
   ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิัท 2,141 2,285 2,676 4,338 3,351  2,961  
   ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย - 85 - 748 -  264  
จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุน้) 9,705 9,705 9,705 9,705 9,705                  

9,706  
       9,705  

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)***    0.22     0.24     0.28     0.45  0.35 0.31 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)****    0.11     0.11     0.17     0.17  n/a n/a 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)***    0.73     1.08     0.87     1.39  1.04 1.52 

หมายเหตุ:   * รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการให้บริการ 
 **  ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหาร ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืน 
***   ค านวณจากจ านวนหุ้นช าระแล้วท้ังหมด 
****  เงินปันผลต่อหุ้นเป็นเงินปันผลต่อหุ้นท่ีประกาศจ่ายตามผลประกอบการของบริษัท เหมราชฯในรอบผลประกอบการดังกล่าว 

ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงิน และหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของผู้ท าค าเสนอซื้อได้จาก Website ของส านักงาน ก .ล.ต. 
(www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 

 ท่ีมา: งบการเงินของบริษัท เหมราชฯ และ SETSMART 
 

1.2. รายการสินทรัพย์และราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ เมื่อวันที ่30 กันยายน 2557 

ล าดับที ่ รายการสินทรัพย์ 
ราคาประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินจากผู้
ประเมินอิสระ  

ผู้ประเมิน
อิสระ 

1 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) 2,050,000,000  CBRE 
2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบรุี แห่งที่ 2 1,410,000,000  CBRE 
3 
  
  

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบรุี (ที่ดินจัดสรรเพือ่อตุสาหกรรม )  568,000,000  CBRE 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบรุี (อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จ านวน 35 คูหา)  49,600,000  CBRE 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบรุี(ที่ดนิจัดสรรยังไมพ่ัฒนา)  16,000,000  CBRE 

4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 1,730,000,000  CBRE 
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ล าดับที ่ รายการสินทรัพย์ 
ราคาประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินจากผู้
ประเมินอิสระ  

ผู้ประเมิน
อิสระ 

5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทิรน์ซีบอร์ด 1,733,000,000  CBRE 
6 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี  327,000,000  CBRE 
7 นิคมอุตสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด 1,501,000,000  CBRE 
8 นิคมอุตสาหกรรมใหม่ 1  950,000,000  CBRE 
9 นิคมอุตสาหกรรมใหม่ 2 3,630,000,000  CBRE 
10 นิคมอุตสาหกรรมใหม่ 3 2,160,000,000  CBRE 
11 ส่วนขยายในนิคมอตุสาหกรรมปัจจุบัน 1  201,000,000  CBRE 
12 ที่ดินพัฒนาแล้วบางส่วน 1 1,004,000,000  CBRE 
13 ที่ดินพัฒนาแล้วบางส่วน 2  770,000,000  CBRE 
14 ที่ดินรอการพัฒนา 1  254,000,000  CBRE 
15 ที่ดินรอการพัฒนา 2  406,000,000  CBRE 
16 ที่ดินรอการพัฒนา 3  317,000,000  CBRE 
17 ที่ดินรอการพัฒนา 4  197,000,000  CBRE 

รวมที่ดินทั้งหมด      19,273,600,000    

18 
  
  
  
  
  
  

ที่ดินพรอ้มอาคารโรงงานส าเร็จรูปส าหรับเช่า จ านวนทั้งหมด 181 โรงงาน ได้แก่ 8,228,000,000  JLL 
อีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง  จ านวน 61 หลัง 
เหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด ชลบุรี  จ านวน 48 หลัง 
เหมราชชลบุรี จ านวน 27 หลัง 
เหมราชระยอง จ านวน 1 หลัง 
เหมราชสระบุรี จ านวน 34 หลัง 
ไฮเทค กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี จ านวน 10 หลัง 

19 
  
  
  
  

คลังสินค้าโลจิสติกส์พารค์ ส าหรับการเช่า จ านวนทั้งหมด 39 หลัง 2,884,000,000  JLL 
โครงการเหมราชโลจิสติกส์ พารค์ 1 ชลบุรี จ านวน 10 หลัง 
โครงการเหมราชโลจิสติกส์ พารค์ 2 ชลบุรี จ านวน 11 หลัง 
โครงการเหมราชโลจิสติกส์ พารค์ 3 ชลบุรี จ านวน 4 หลัง 
โครงการเหมราชโลจิสติกส์ พารค์ 4 ระยอง จ านวน 14หลัง 

20 
ห้องชุด ส านักงาน อาคาร UM Tower จ านวน 133 ยูนิต ตั้งอยู่ชัน้ใต้ดิน ชัน้ 1 , ชั้น
ลอย ชั้น 11-15, ชั้น 17-30 

 982,000,000  JLL 

21 
ที่ดินเปล่า ติดถนนก าแพงเพชร 7 ถนน รามค าแหง ตรงข้าม สถานีรถไฟฟา้แอร์
พอรต์ลิงค์ สถานรีามค าแหง จ านวน  4  โฉนด  

 134,000,000  JLL 

22 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 5 คูหา เลขที่ 2613,2615,2617,2619,2621  20,000,000  JLL 
23 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้ น 2 คูหา เลขที่ 2611 และ 2623 8,400,000  JLL 
24 ที่ดินเสมือนว่างเปล่า บนเกาะล้าน พัทยา 1,624,000,000  JLL 

รวม Warehouse, RBF, and other 13,880,400,000   
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1.3.  โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ 

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 20 ตุลาคม 2557)  

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของ
จ านวนหุ้น
ทั้งหมด 

1 น.ส.เพ็ญพรรณี หอรุ่งเรือง 1,068,725,770 11.01 
2 CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH 844,906,389 8.71 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 795,169,724 8.19 
4 CHASE NOMINEES LIMITED 28 722,153,095 7.44 
5 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER 

SEGREGATED ACCOUNT 
651,534,500 6.71 

6 น.ส.ชวนัธร ศรสีมบูรณานนท์ 463,568,800 4.78 
7 EFG BANK AG 425,162,000 4.38 
8 QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT 346,482,200 3.57 
9 นางกนกกานต์ ศิริรตันพันธ 316,911,100 3.27 
10 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 311,160,300 3.21 

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการท าค าเสนอซื้อ  

หากมีผู้เสนอขายหุ้นของบริษัททั้งหมดจะท าให้ผู้ท าค าเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

1.4. รายชื่อคณะกรรมการบรษิัท เหมราชฯ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นายชวลติ เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการ  
2. นายธงชัย ศรีสมบูรณานนท ์ กรรมการ 
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการ 
4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกลุ กรรมการ 
5. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง กรรมการ 
6. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง กรรมการ 
7. นายถาวร อนันตค์ูศรี กรรมการ 
8. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง กรรมการ 
9. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
10. นางพรรณี วรุฒิจงสถติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
11. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
12. นายสมพงษ์ วนาภา กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการที่คาดวา่จะเปน็หลังการท าค าเสนอซื้อ  

  ภายหลังการท าค าเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะมีการเปล่ียนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม เช่น มี
การลาออกหรือครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง หรืออาจมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้ หากมี
การเปล่ียนแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะพิจารณาด าเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นหลังการท าค าเสนอซื้อ มีดังนี ้
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ชื่อ – นามสกุล* ต าแหน่ง 

1. คุณสมยศ อนันตประยรู ประธานกรรมการ  
2. คุณจรีพร อนนัตประยูร กรรมการ 
3. คุณชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการ และกรรมการอิสระ 
4. คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน  กรรมการ 
5. คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ 
6. คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการ 
7. คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ 
8. คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ 
9. คุณกฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ กรรมการอิสระ 
10. คุณสมพงษ์ วนาภา กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ: กรรมการล าดับที่ 1, 2, 6, 7, 8 เป็นตัวแทนท่ีมาจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ โดยกรรมการล าดับที่ 1, 2 จะได้รับแต่งต้ังให้เข้าด ารงต าแหน่ง
ในวันที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ ที่มีการเสนอขายโดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจ านวนรวมกันอย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ และกรรมการล าดับที่ 6, 7, 8 จะได้รับแต่งต้ังให้เข้าด ารงต าแหน่ง
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ 

 นอกจากนั้น ปัจจุบันผู้ท าค าเสนอซื้ออยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอีก 2 ท่านเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการใน บริษัท เหมราชฯ และเมื่อ
แล้วเสร็จจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ทราบโดยเร็ว 

ที่มา:  ผู้ท าค าเสนอซื้อ 

1.5. ราคาสูงสุดและต่ าสุดของหุ้นของบริษัท เหมราชฯ แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี ช่วงเวลา 
ช่วงราคาต่ าสุดและสูงสุด (บาทต่อหุ้น) 

ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด 

2554 

ม.ค. – มี.ค. 1.61       2.20  
เม.ย. – มิ.ย. 1.99       2.42  
ก.ค. – ก.ย. 1.84       2.62  
ต.ค. – ธ.ค. 1.68       2.36  

2555 

ม.ค. – มี.ค. 2.24       2.92  
เม.ย. – มิ.ย. 2.54       3.10  
ก.ค. – ก.ย. 2.90       3.24  
ต.ค. – ธ.ค. 2.98       3.26  

2556 

ม.ค. – มี.ค. 3.04       4.94  
เม.ย. – มิ.ย. 2.98       4.42  
ก.ค. – ก.ย. 2.72       3.70  
ต.ค. – ธ.ค. 2.80       4.04  

2557 

ม.ค. – มี.ค. 2.52       3.50  
เม.ย. – มิ.ย. 3.10       3.92  
ก.ค. – ก.ย. 3.62       4.78  
ต.ค. – ธ.ค. 4.06       5.00  

ท่ีมา:  SETSMART  
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2. แผนการด าเนินการภายหลังการเข้าครอบง าบริษทั 

2.1. สถานภาพของบรษิัท เหมราชฯ 

ในกรณีที่มีผู้เสนอขายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทั เหมราชฯ 
ผู้ท าค าเสนอซื้อมีแผนจะท าการเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ภายใน 12 เดือนนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ โดยยังคงสถานภาพการเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

ทั้งนี้ ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ ออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ท าค าเสนอซื้อ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ ซึ่งในกรณีนี้ จ าเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA ด้วยคะแนนเสียงตามที่
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ประกาศและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนด 

ส าหรับ บริษัท เหมราชฯ จ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเหมราชฯ ในวาระการเพิกถอน
หลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ รวมถึงวาระการปรับโครงสร้าง ด้วยคะแนน
เสียงตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ประกาศและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนด  

นอกจากนี ้ในการด าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
ประกาศ ทจ. 34/2552 ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ประกาศและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงเป็นไปโดยสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาของ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ หน่วยงาน
ราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

อย่างไรก็ดี หาก ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและเห็นว่า
การด าเนินการในลักษณะดังกล่าว ขัด หรือ แย้งต่อ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ประกาศและข้อก าหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเหมราชฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์ซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม ทจ. 34/2552 ก็ต่อเมื่อได้รับการผ่อนผันจาก ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนั้น ในการท าค าเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ผู้ท าค าเสนอซื้อยังจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเหมราชฯ อีกด้วย 

ในกรณีที่มีผู้เสนอขายน้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผู้ท าค า
เสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อจะไม่สามารถ
ด ารงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจ าเป็นต้องเพิกถอน
หุ้นสามัญของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมี
ผลบังคับใช้ในขณะน้ัน 

2.2. นโยบายและแผนการบริหารบรษิัท เหมราชฯ 

ผู้ท าค าเสนอซื้อมีแผนหรือนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทในระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของผู้ท าค าเสนอซื้อ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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โครงสร้างองค์กร การบริหาร หรือจ้างบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ท าค าเสนอซื้อจะมีการแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหา, ฝ่ายกฎหมาย, 
ฝ่ายระบบข้อมูลและบริการ และฝ่ายพัฒนาโครงการธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (ตามเส้นประ) ซึ่งแต่เดิมอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารฝ่ายการเงิน ส าหรับการจ้างบุคลากรยังคงเป็นไปตามการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษัท เหมราชฯ  

แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทเหมราชฯ 

ผู้ท าค าเสนอซื้อมีนโยบายที่จะน าศักยภาพที่มีอยู่ของกิจการในปัจจุบันมาเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
เพิ่มช่องทางการท าธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของกิจการ ในส่วนของแผนจ าหน่ายสินทรัพย์ ผู้ท า
ค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จ าหน่ายสินทรัพย์ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเหมราชฯ แต่มีแผนที่จะจ าหน่าย
สินทรัพย์อื่นของกิจการเพื่อน ามาใช้ในเป็นแหล่งเงินทุนในการช าระหนี้เงินกู้ยืมของ WHA โดยผ่านการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท เหมราชฯ ทั้งนี้สินทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ ที่ WHA อาจพิจารณาก าหนดให้บริษัท เหมราชฯ 
จ าหน่าย ได้แก่ การจ าหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนทรัสต์ฯ และการจ าหน่ายสินทรัพย์ซึ่งไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน
ในธุรกิจหลักของบริษัท เหมราชฯ ได้แก่ อาคารส านักงาน UM Tower ที่ดินเกาะล้าน และ โครงการ Townhome 
โดยผ่านการประมูล 

ส าหรับโครงสร้างทุนของบริษัท เหมราชฯ ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลง ทั้งเพิ่มทุน และ/หรือลดทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท เหมราชฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ัดการ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่ 
เกาะล้านพัทยา 

รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ธุรกิจ 

นิคมอุตสาหกรรม 

ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจ 

นิคมอุตสาหกรรม 
ฝ่ายพัฒนา

โครงการธุรกิจ 
นิคมอุตสาหกรรม ฝ่ายวางแผนและ 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 

ฝ่ายวางแผน
โครงการธุรกิจที่

พักอาศัย 

ฝ่ายระบบข้อมูล
และบริการ ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โครงการธุรกิจ 
ที่พักอาศัย 

ฝ่ายจัดหา ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายกฎหมาย 
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อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีแผนการลงทุนในอนาคต ผู้ท าค าเสนอซื้อจะพิจารณากระแสเงินสดของกิจการตลอดจน
แหล่งเงินทุนอื่นใดเพื่อความเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ และโครงสร้างทางการเงินของกิจการ  

แนวทางด าเนินธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้ง 

ส าหรับธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่าของบริษัท เหมราชฯ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการด าเนินธุรกิจ
ของ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99 ของผู้ท าค าเสนอซื้อ ทั้งนี้ เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ผู้ท าค าเสนอซื้อจึงพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจดังต่อไปนี้ 

โครงการในอนาคต 

ภายหลังจากที่ผู้ท าค าเสนอซื้อท าค าเสนอซื้อ และได้เข้าครอบง ากิจการ ผู้ท าค าเสนอซื้อมีแผนที่จะแบ่งขอบเขตการ
ด าเนินงานของ WHA และ HEMRAJ ให้มีความชัดเจนและไม่ทับซ้อนกัน โดยในเบื้องต้น ผู้ท าค าเสนอซื้อมี
นโยบายให้ WHA และ HEMRAJ ด าเนินธุรกิจตามแผนภาพ ดังนี้ 

  คลังสินค้า  โรงงาน 
 (Warehouse)  (Factory) 

แบบส าเร็จรูป 

(Ready-built) 

WHA/ HEMRAJ HEMRAJ 

แบบพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า  

(Built-to-suit) 

WHA WHA 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจพัฒนาคลังสินค้าแบบส าเร็จรูป (Ready-built Warehouse) ผู้ท าค าเสนอซื้อมีนโยบายให้
แบ่งการด าเนินธุรกิจตามพื้นที่ตั้งของโครงการ โดย HEMRAJ ด าเนินธุรกิจดังกล่าวในพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
ของ HEMRAJ และ พื้นที่ซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่ในนิคมอุสาหกรรมในปัจจุบันของ HEMRAJ และ WHA ด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าวในพื้นที่อื่นๆ 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจพัฒนาโรงงานแบบส าเร็จรูป (Ready-built Factory) ผู้ท าค าเสนอซื้อมีนโยบายให้ HEMRAJ 
ด าเนินธุรกิจดังกล่าว เน่ืองจาก HEMRAJ มีความช านาญในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit Warehouse) และ ธุรกิจ
โรงงานที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit Factory) ผู้ท าค าเสนอซื้อมีนโยบายให้ WHA ด าเนิน
ธุรกิจดังกล่าว เนื่องจาก WHA มีความช านาญในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการด าเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ภายหลังการเข้ าท าการ
ตรวจสอบ หรือ Due Diligence เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ท าค าเสนอซื้อ WHA และ HEMRAJ  

โครงการในปัจจุบัน 

ส าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือ โครงการที่สร้างแล้วเสร็จในปัจจุบัน ก าหนดให้ทั้งสองบริษัท (WHA 
และ บริษัท เหมราชฯ) สามารถด าเนินการต่อได้ รวมถึงสามารถจ าหน่ายเข้ากองทุนทรัสต์ฯได้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล  

อย่างไรก็ดี ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจปรับเปล่ียนแผนธุรกิจของบริษัท เหมราชฯ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจ หรือการเปล่ียนแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ ผู้ท า
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ค าเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บุคลากร 
โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ด าเนินงานของบริษัท) และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
ธุรกิจในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและเพื่อหลีกเล่ียง
ผลกระทบใดๆที่จะกระทบกับการด าเนินงานของบริษัท หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขันใน
อนาคต  

2.3. รายการระหว่างกัน  

ปัจจุบันบริษัท เหมราชฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตาม
ข้อก าหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ท ารายการระหว่างกันของบริษัท เหมราชฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง   

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ ผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 
ของผู้ท าค าเสนอซื้อ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญซึ่งประเภทและขนาดของรายการระหว่างกันตามนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัท เหม
ราชฯ จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการท ารายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็น
รายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) และในการท ารายการ
ระหว่างบริษัท เหมราชฯ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น จะไม่มีรายการใดที่มีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์
พิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ท า
ขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอยีดเพิ่มเติมเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์

1. วิธีตอบรับค าเสนอซื้อ 

ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

1.1. กรอกข้อความใน “แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน)” ตามที่แนบ
มาพร้อมเอกสารค าเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย  
ตามเอกสารแนบ B.2 ส าหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ D.2 ส าหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ 

1.2. แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี ้

(1) กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของ
ใบหุ้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2 (3) ถึง ข้อ (7) จ านวน 2 ชุด ตามแต่
กรณี 

(2) กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์”) ในระบบไร้ไบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะ
เสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับค าเสนอซื้อ ตามที่ระบุในข้อ (3) ถึง ข้อ (7) 
ตามแต่กรณี เพื่อท าการโอนหุ้นเข้าบัญชี ดังนี้ 

- ส าหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Local Securities) 
“บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด เพื่อการท าเทนเดอร์ออฟเฟอร์”  
บัญชีเลขที่ 023-000000013-7 

- ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Securities) และ NVDR 
“SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer”  
Account No. 023-000000013-7 

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายสามารถส่งแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะเสนอขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้น 
จะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและน าส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป 

(3) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual) 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้
แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้เสนอขายมาด้วย ) 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  

- บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
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(4) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person) 

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย 

 ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่
เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ และให้แนบส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ 
ภ.พ.20) เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

 ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่
หมดอายุของกรรมการ ผู้มีอ านาจลงนาม (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อ
กรรมการผู้มีอ านาจมาด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้ส าเนา
ใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ที่ได้ลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในต่างประเทศ 

 ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที ่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อ
นิติบุคคล ชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ และอ านาจ  หรือ
เงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับซื้อ และให้แนบส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) หรือส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตาม
ประมวลรัษฎากร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบุคคลน้ัน และ 

 ให้แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามที่ได้ลงนามรับรองส าเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้
จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถูกต้องของ
เอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าว
ได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้องท าการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary 
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับซื้อ  

(5) นิติบุคคลต่างประเทศและไมไ่ด้ประกอบกจิการในประเทศไทย 

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญา
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บ
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จากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดราคา
ต้นทุนของหุ้นสามัญที่น ามาเสนอขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคา
ต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเอกสารแนบ B.3 หรือเอกสารแนบ D.3 ส าหรับ NVDR 
ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนามิได้ระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยัน
ราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดค านวณภาษีจากจ านวน
เงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจ านวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 

(6) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง                 
ให้เตรียมหนังสือมอบอ านาจ ตามเอกสารแนบ B.4 หรือเอกสารแนบ D.4 ส าหรับ NVDR พร้อมปิดอากร
แสตมป์พร้อมหลักฐานของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (3) หรือ 1.2 (4) ตามแต่
กรณี 

(7) เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะแจง้เพิ่มเติม 

หากมขี้อสงสัยประการใดเกี่ยวกบัวิธีตอบรับค าเสนอซื้อกรุณาติดต่อ 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1999 

1.3. การยื่นแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย ์

(1) กรณีที่เป็นใบหุ้น  

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ในรูปใบหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นแบบตอบรับค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ท าการของ
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันท าการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558  ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 
เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมา
ยื่นแบบตอบรับตาม ข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ  

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0-2949-1999 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) จะเร่งด าเนินการในการน าส่ง   
ใบหุ้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถท าการโอนสิทธิในหุ้นได้
ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการ
เสนอขายในกรณีนี้ เป็นโมฆะ 

  ****ทั้งน้ี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์**** 

(2) กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)  
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ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น 
เป็นผู้ให้บริการรวบรวมและน าส่งแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยสามารถส่งแบบตอบรับค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558  
ถึงวันท่ี 10 เมษายน 2558 เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. เฉพาะวันท าการ 

(3) กรณี NVDR 

ในกรณีที่เป็น NVDR ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องด าเนินการตามกระบวนการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ส าหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ D.1 

หมายเหตุ: ผู้ถือ NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการก่อนวัน
สุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 

1.4. ในกรณีที่หุ้นที่เสนอขายติดจ าน าหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องด าเนินการเพิกถอนจ าน าหรือภาระผูกพัน 
ก่อนที่จะด าเนินการตอบรับค าเสนอซื้อตามข้อ 1.1 – 1.3 

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์ 

ผู้ท าค าเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นกรณีการยกเลิกการท าค าเสนอซื้อตามข้อ 9 ของส่วนที่ 1 

3. วิธีการช าระราคา 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะช าระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย และ
ไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี ้

1) กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และรับช าระเงินในวันท า
การที่ 3 ถัดจากวันที่หุ้นที่มีการเสนอขายโดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจ านวนรวมกันอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน)  

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด จะช าระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันท าการที่ 3 นับจากวันที่หุ้นที่มีการเสนอ
ขายโดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจ านวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด จะช าระราคาด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ในกรณีที่เลือกรับช าระราคาโดยการโอนเงิน หรือเช็ค ในกรณีที่เลือกวิธีรับเงินโดยการรับ
ช าระราคาเป็นเช็ค ตามรายละเอียดการรับช าระราคา ดังนี้ 

 มารับเช็คด้วยตนเอง 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คได้ ณ สถานที่ท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันท าการที่ 3 นับ
จากวันที่หุ้นที่มีการเสนอขายโดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจ านวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นที่
ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ (“วันก าหนดช าระราคา”) เวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. หากมา
รับเช็คหลังจากวันดังกล่าว สามารถรับได้ในเวลา 11.00 น. ถึง 16.30 น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1999 
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ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ด าเนินการแทนน าหนังสือมอบอ านาจ พร้อมปิดอากร
แสตมป์ และหลักฐานของผู้รับมอบอ านาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (3) มาด้วย 

หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะด าเนินการ
ส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค าเสนอซื้อในวันท าการถัดไป 

 ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ 

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะจัดส่งเช็คไปให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับภายในเวลา 15.00 น. ของ
วันก าหนดช าระราคา ตามที่อยู่ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับค าเสนอซื้อ โดย ผู้แสดงเจตนาขายอาจ
ได้รับค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันก าหนดช าระราคา ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา ส านักรัชโยธิน ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการ
เรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร 

หมายเหตุ   กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์จะช าระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหุ้นนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝาก 
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นน้ันได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถช าระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นกลับคืน ทันทีที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับใบหุ้นนั้นกลับได้ ในวันท าการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โดยให้ถือว่าการเสนอขายเป็นโมฆะ 

 รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อ
บัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ระบุในแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงิน
เข้าบัญชีตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันก าหนดช าระราคา 

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีรับเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) กรุณาแนบส าเนา
สมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือส าเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่าง
ใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การท าค าเสนอซื้อประสบความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ที่จะให้ การ
ช าระเงินให้กับผู้แสดงเจตนาขายด้วยวิธีการอื่น หรือเข้าบัญชีอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจและวิธีการของผู้ท าค าเสนอซื้อและ
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ 

2) กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับช าระเงินในวันท าการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลา
รับซื้อ โดยกรณีน้ี ผู้แสดงเจตนาขายมีสิทธิยกเลิกเจตนาขายหุ้นของบริษัทได ้

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด จะช าระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันท าการที่ 3 นับแต่วันส้ินสุดของ
ระยะเวลารับซื้อ ซ่ึงตรงกับวันที่ 20 เมษายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด จะช าระราคาด้วยการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ในกรณีที่เลือกรับช าระราคาโดยการโอนเงิน หรือเช็ค ในกรณีที่เลือกวิธี
รับเงินโดยการรับช าระราคาเป็นเช็ค ตามรายละเอียดการรับช าระราคา ดังนี้ 
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  มารับเช็คด้วยตนเอง 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คได้ ณ สถานที่ท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันก าหนดช าระ
ราคา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. ถึง 16.30 น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1999 

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ด าเนินการแทนน าหนังสือมอบอ านาจ พร้อมปิดอากร
แสตมป์ และหลักฐานของผู้รับมอบอ านาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (3) มาด้วย 

หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะด าเนินการ
ส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค าเสนอซื้อในวันท าการถัดไป 

 ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ 

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะจัดส่งเช็คไปให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับภายในวันก าหนดช าระราคา 
ตามที่อยู่ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับค าเสนอซื้อ โดย ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์ช้ากว่า
วันที่ 20 เมษายน 2558 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขา ส านักรัชโยธิน ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตาม
เช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร 

หมายเหตุ   กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์จะช าระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหุ้นนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝาก 
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นน้ันได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถช าระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นกลับคืน ทันทีที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับใบหุ้นนั้นกลับได้ ในวันท าการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โดยให้ถือว่าการเสนอขายเป็นโมฆะ 

 รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อ
บัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ระบุในแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงิน
เข้าบัญชีตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน  2558 

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีรับเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) กรุณาแนบส าเนา
สมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือส าเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่าง
ใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การท าค าเสนอซื้อประสบความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ที่จะให้ การ
ช าระเงินให้กับผู้แสดงเจตนาขายด้วยวิธีการอื่น หรือเข้าบัญชีอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจและวิธีการของผู้ท าค าเสนอซื้อและ
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ 
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4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 

ผู้ท าค าเสนอซื้อจะช าระค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวันช าระราคาและ
วิธีการช าระราคาที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3  

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ่ึงส่งผลให้มีการลดราคาเสนอซื้อตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ท าค าเสนอซื้อ
จะช าระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จ านวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดง
เจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ท าค าเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ โดยเจตนาที่แสดงไว้นั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้                
ในกรณีนี้ ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องช าระราคาหลักทรัพย์จ านวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข  

ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ท าค าเสนอซื้อจะช าระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นน้ันแก่ผู้แสดงเจตนาขาย
ทุกราย  

5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินในวันท าการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ โดยกรณีนี้ 
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถใช้สิทธิยกเลิกเจตนาขายได้ โดยวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ มีดังนี้ 

5.1. ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ระหว่างเวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. ของวันที่ 6 
มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 เฉพาะวันท าการ รวมทั้งส้ิน 20 วันท าการ 

5.2. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  

5.2.1. กรอกข้อความใน “แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ C.2 ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.2.2. แนบเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วย 

(1) หลักฐานการรับใบหุ้น ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

(2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual) 

- ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้เสนอ
ขายมาด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person) 

- ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคล และประทับตรา
ส าคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคลน้ัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
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- ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในต่างประเทศ  ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของ
ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ และอ านาจเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมี
อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบส าเนาเอกสารของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามข้อ 
5.2.2 (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าว
ได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดท าหรือผู้ให้ค ารับรองความ
ถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้องท าการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของ
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอซื้อ 

ในกรณีที่ไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ตามเอกสารแนบ C.3 พร้อมปิด
อากรแสตมป์  และส าเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) และข้อ 5.2.2 (3) ของผู้มอบอ านาจ ตามแต่
กรณี และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

5.2.3. ยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสาร
ประกอบการยกเลิกการเสนอขาย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ที่สถานที่ท าการของตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์ 
ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) 

5.2.4. เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสาร
ประกอบตามข้อ 5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ด าเนินการ ดังนี้ 

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียด พร้อมลงนามใน
แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และยื่นพร้อมส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบตาม 
ข้อ 5.2.2 ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะน าใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายในวัน
ท าการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมาด าเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ณ ที่สถานที่ท าการของตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) 

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อน าฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดง
เจตนาขายมีบัญชีอยู่ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 
50 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝาก
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องเป็นบัญชี
เดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้โอนมาตามที่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย์ ภายในวันท าการ
ถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมาด าเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
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หมายเหตุ  การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะ
เป็นไปตามลักษณะของหุ้นที่น ามาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปล่ียนแปลงแบบ
การรับหุ้นคืนได้ ส าหรับผู้ตอบรับค าเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืน
หลักทรัพย์ NDVR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดี
อาร์ จ ากัด 

6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มกีารยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

ในกรณีที่มีการยกเลิกค าเสนอซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที่ 1 ผู้ท าค าเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิก      
ค าเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 
2557 ภายในวันท าการหลังจากพ้นก าหนดที่ส านักงาน ก.ล.ต. แจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ท าค าเสนอซื้อ 
(ส านักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ท าค าเสนอซื้อได้ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) จากน้ันให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ด าเนินการดังนี้ 

6.1. กรณีที่เป็นใบหุ้น  

ในกรณีที่มีการยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ระหว่างช่วง 20 วันแรกของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้
ที่สถานที่ท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ตั้งแต่วันท าการถัดจากวันที่
ผู้ท าค าเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์  
ในกรณีที่มีการยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์หลังช่วง 20 วันแรกของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งใบหุ้นคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุในแบบ
ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การส่งมอบใบหุ้นจะมีระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ผู้ท าค าเสนอซื้อแจ้ง
การยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

6.2. กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR 

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะด าเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อน าฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ 
ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี  
ฝากหลักทรัพย์ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์  ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกับ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้โอนมาตามที่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่ผู้ท าค าเสนอ
ซื้อแจ้งการยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

หมายเหตุ:  การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตาม
ลักษณะของหุ้นที่น ามาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปล่ียนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้  ส าหรับ
ผู้ตอบรับค าเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NDVR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่าน
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 

7. การก าหนดราคาเสนอซื้อ  

7.1. ที่มาของราคาเสนอซือ้ 

การก าหนดราคาเสนอซื้อที่ราคาหุ้นละ 4.50 บาท (ส่ีบาทห้าสิบสตางค์ถ้วน) เป็นราคาเดียวกันกับที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท เหมราชฯ ประสงค์จะขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง WHA กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ โดย
ราคาเสนอซื้อนี้เป็นราคาที่มีส่วนเกินจากราคาตลาดปิดเฉล่ียย้อนหลัง 180 วัน (3.87 บาทต่อหุ้น) ซึ่งคิดเป็นส่วนเกินร้อย
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ละ 16.28 ซึ่งผู้ท าค าเสนอซื้อได้พิจารณาแล้วว่าราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ยุติธรรมส าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท  
เหมราชฯ และผู้ถือหุ้นของ WHA 

ทั้งนี ้ราคาตลาดปิดเฉล่ียย้อนหลัง 180 วัน ค านวณโดยใช้ราคาปิดของหุ้น HEMRAJ 180 วันก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2557 ซึ่งเป็นหนึ่งวันท าการก่อนที่ WHA จะประกาศแผนการเข้าถือหุ้นในบริษัท เหมราชฯ โดยการท าค าเสนอซื้อแบบ
สมัครใจ (VTO)  

7.2. ราคาสูงสุดที่ผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นค าเสนอซื้อ
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

– ไม่มี –  

8. การได้หุ้นก่อนการท าค าเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554) 

– ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ –  







 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ A 

 
 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 

ชื่อ:  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

     ที่อยู:่ เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20   

      ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศัพท:์  0-2949-1999  



 

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ B 

 
 

วิธีตอบรับค าเสนอซื้อและแบบฟอร์ม 
 
 

B.1 ขั้นตอนในการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

B.2 แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

B.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ 

B.4 หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

 
 
 
  



เอกสารแนบ B.1 
   

 
 

 

ขั้นตอนในการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
ของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน)  

 
 ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จ ากัด (มหาชน) 

กรณสี่งมอบใบหุ้น (Share Certificate) กรณโีอนหุ้นผ่านศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (Scripless Shares) 

1.   กรอกแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ 1.  กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลักทรพัย์ 

2.  ลงลายมือชื่อสลกัหลงัใบหุ้นเพื่อโอนลอย 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้อง (กรณุาแนบเอกสารประกอบจ านวน 2 ชุดกรณสี่งมอบเป็นใบหุ้น) ดังนี ้
1)   บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนกังานรัฐวสิาหกิจ และส าเนาทะเบยีนบา้น (เฉพาะกรณีท่ีใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ 

หรือส าเนาบัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย 
 ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย 
 3.1 ส าเนาหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายุไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวันสดุท้ายของระยะเวลารบัซื้อ พร้อมประทับตราส าคญัของบรษิัท (ถ้าม)ี 
  3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแตก่รณ)ี ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองท่ีได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1 
4)  นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในตา่งประเทศ 
  4.1 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล และหนังสือรับรองท่ีออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบคุคลมีภมูิล าเนา ซึ่ง

รับรองถึงชื่อนิตบิุคคล ซ่ึงชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุคล ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิุคคล ท่ีมีอายุไม่
เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารบัซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจของนิติบุคคลนั้น 

 4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแตก่รณ)ี ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 
 เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรบัรองลายมือชื่อโดยเจ้าหนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสลุไทยท่ีมีอายุไมเ่กิน  1 

ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 
5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ

ประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้น เรื่อง
การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย 

 ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหุ้นสามัญท่ีน ามาเสนอขายในใบยืนยันราคาต้นทุนหลกัทรัพยท่ี์น ามาเสนอขายพร้อมแนบหลักฐาน
แสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย มฉิะนั้นตัวแทนในการรับซื้อหลกัทรัพย์จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากจ านวนเงินค่าขายหลกัทรัพย์ท้ัง
จ านวนท่ีผู้แสดงเจตนาขายจะได้รบั  

เอกสารเพิ่มเติมกรณมีอบอ านาจให้ผูอ้ื่นกระท าการแทน 
1. หนังสือมอบอ านาจฉบับจรงิ (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแตก่รณ)ี  
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

4. ยื่นเอกสารท้ังหมดที่   
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  

เลขท่ี 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปารค์ พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0-2949-1999 หรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีท่านมีบญัชีซื้อขายหลักทรพัย์และมีหลกัทรัพย์ท่ีจะขายฝากอยู่  

เพื่อให้บริษัทหลกัทรัพย์นั้นรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่ บรษิัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

2.   แจ้งความประสงค์กบับรษิัทหลกัทรัพย์ท่ีท่านมีหุ้นและมบีัญชีซื้อขาย หลักทรพัย์
อยู่เพื่อโอนหุ้นท่ีจะขายเพื่อเข้าบญัชีดังนี้ 

 กรณีผู้ถือหุน้สญัชาติไทย (Local Securities) และ ผู้ถอืหุ้นทีม่ิใช่สญัชาติไทย 
(Foreign Securities) โอนเข้าบัญชี “บรษิัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด เพื่อ
การท าเทนเดอร์ออฟเฟอร์” (SCB Securities Co., Ltd. for Tender Offer) 

       เลขท่ีบัญชี 023-000000013-7 

 



เอกสารแนบ B.2 
   

แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 
 

  เลขที่แบบตอบรับ  …………………………… 
(โปรดกรอกขอ้ความต่อไปน้ีให้ครบถ้วนและชัดเจนด้วยตัวบรรจง) วันที่  ……………………………. 
เรียน ผู้ท าค าเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด “ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์” 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) ………………………………………………… สัญชาติ ……………………….. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) …………………………..…………… 
ซอย …………………… ถนน …………………………………….. ต าบล …………………………………. เขต ………………………………….…… จังหวัด ………………………………………… 
รหัสไปรษณีย์ ………………. โทรศัพท์ ……………………………. โทรสาร ……………………………   ที่อยูใ่นต่างประเทศ (ในกรณีไม่ใช่สัญชาติไทย)  ซอย ……………………………………... 
ถนน ………………………… ต าบล ……………………………. เขต …………………………… จังหวัด …………………… รหัสไปรษณีย์ …………………… ประเทศ ...................................... 
อาชีพ …………………………… สถานที่ท างาน …………………………………………….  

ประเภทผู้เสนอขาย 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจ าตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที…่……………………………………………………………………………………… 
 บุคคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง/ เลขบัตรประจ าตัว เลขที…่………………………………….………………………………………………………………………… 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่…………………………………………………… ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)  มี เลขที่ ………..…….  ไม่มี  
 นิติบุคคลต่างด้าวที่ประกอบบริษัทในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท  เลขที่……………………… ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)  มี เลขที่ ………..…….   ไม่มี 
 นิติบุคคลต่างด้าวที่มิได้ประกอบบริษัทในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท เลขที…่………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอขาย 
 หุ้นสามัญของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) จ านวน ……………………... หุ้น (……………….…………………………….) ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบสตางค์

ถ้วน) โดยราคาหลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์อัตราร้อยละ 0.05 ของราคาเสนอซ้ือ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์แล้วคิดเป็น
ราคาสุทธิหุ้นละ 4.4976 บาท (สี่จุดสี่เก้าเจ็ดหกบาท) รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น………………………. บาท (….....................………………………………………………………………) 

 ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ระบุในค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์  และจะไม่ท าการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขและข้อก าหนดที่
ระบุในค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทุกประการ   
 ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย ์จ ากัด เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างน้ี รวมทั้งการรับ
ช าระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกับการขายและการรับช าระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า   
 

     กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น     กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
ชื่อผู้ถือหุ้นสามัญตามทะเบียน ใบหุ้นสามัญ เลขที ่ โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ หมายเลข 
เลขที่เอกสารการโอน 

 
วันที่โอน จ านวนหุ้นสามัญ 

      
      
    รวม  

วันช าระราคา:   ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะรับช าระเงินในวันท าการที่ 3 ถัดจากวันที่หุ้นที่มีการเสนอขายโดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจ านวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 
ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) โดยในกรณีน้ี ข้าพเจ้าสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

   ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะรับช าระเงินในวันท าการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือ ซ่ึงตรงกับวันที่ 20 เมษายน 2558 (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือคือวันที่  
 10 เมษายน 2558) โดยข้าพเจ้ามีสิทธยิกเลกิการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ได้ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.ของทุกวันท าการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่  

2 เมษายน 2558 (20 วันท าการนับจากวันเร่ิมท าการรับซ้ือ) 
การช าระเงินค่าหุ้น :   มารับเช็คค่าหุ้นด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  
  ส าหรับกรณี  มารับเช็คได้ในวันท าการที่ 3 ถัดจากวันที่หุ้นที่มีการเสนอขายโดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจ านวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้น

ที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ระหว่างเวลา 15.00 น.-17.00 น. หลังจากวันดังกล่าวถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มารับเช็คได้ระหว่างเวลา 11.00 น. -16.30 น. 
  ส าหรับกรณี  มารับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 11.00 น. -16.30 น.  

    จัดส่งเช็คค่าหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ข้างต้น  
   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา………………………………………… ประเภทบัญช…ี…………………………………………… 

      เลขที่บัญชี                                                                     
 (พร้อมแนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือส าเนาStatement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รับรองส าเนาถูกต้อง) 

พร้อมกันน้ีได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการด าเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหุ้นสามัญที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสทิธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่าน
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด เพือ่การท าเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขที่บัญช ี023-000000013-7 และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ที่มีชื่อในหลักทรัพย์ 
และ/หรือ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายน้ี
โดยปราศจากการจ าน าหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิน้ และรับทราบว่าแบบตอบรับค าเสนอซ้ือน้ีจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไดท้ าการปิดโอนหลักทรัพยท์ี่ข้าพเจ้า
ได้เสนอขายให้เป็นของตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 
ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้รับมอบอ านาจ           ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้เสนอขาย   
 ( …………………………………………….. )         ( …………………………………………….. ) 
 
 

 

หลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จ ากัด (มหาชน)  

วันที่ ………………………………………… เลขที่แบบตอบรับ  …………………………… 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ได้รับแบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน)  พร้อมกับ 
 ใบหุ้น   หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จ านวน………………………………………………หุ้น 
จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท …………………………………………………………………………………………….…………………………………………… ไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย: 
 มารับเช็คค่าหุ้นด้วยตนเอง     จัดส่งเช็คค่าหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ    โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะน าหุ้นที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ น าฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว 

                               ผู้รับ  ……………………………………… 
                                ( ….…………………………………….. )



 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ่ เบอร์โทร. 0-2949-1999 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 



เอกสารแนบ B.3 
   

 
 

 

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรพัย ์
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 
หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่อง

การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย) 
 
เรียน  บริษัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์”) 

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

สัญชาติ…………………………………..………………………….. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ….………………………………………………... 

ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังนี้  

กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ 

เลขที่ใบหุ้นสามัญ/เลขที่ใบโอน 
(วันที่โอน) 

ชื่อผูถ้ือหุน้สามัญ 
ตามทะเบียน 

จ านวนหุ้นสามัญ 
ต้นทุนหุน้ละ 

(บาท) 

    

    

    

    

    

รวมทั้งสิ้น   

 พร้อมกนันี้ ข้าพเจ้าได้แนบ ………………………………………………………………………………… รวม ………………..…ฉบับ ซึ่ง

เป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลกัทรัพย์ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกตอ้งตรงตามความจริงทุกประการ 

 

  ลงชื่อ ……………………………………………………………. ผู้แสดงเจตนาขาย 

  (………………………………………………………….) 

 
หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญา
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็น
คู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผล
ก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อม กับใบยืนยัน
ราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดค านวณภาษีจากจ านวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้ง
จ านวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 

 
 



เอกสารแนบ B.4 
   
 

 

 

หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
 
  
 
 

 

 เขียนที่ …………………………………………………  

 วันที่  …………………………………………………… 

  

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า…………..……………………………..………………………………...……อายุ……….…ปี สัญชาติ…………..……… 

ที่อยู่ (ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได)้…………………..……………….………………………………………………………………………………………… 

รหัสไปรษณีย…์…….…….……….…….……….…….……………… เป็นผู้ถอืหุ้นสามัญของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน)  

จ านวน…………….…….....………หุ้น ขอมอบอ านาจให…้………………………………………………………………………………….……………

อายุ……….…ปี สัญชาต…ิ……..………… ที่อยู ่(ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)…………………..………….……………….……..…………………….... 

……………..…………………..…………………..……………… รหัสไปรษณีย์.……….………… เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้ามีอ านาจในการ 

 ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) 

 รับเช็คช าระราคาค่าขายหุ้นสามัญ (ในกรณีที่เลือกรับช าระราคาค่าขายหุ้นสามัญเป็นเช็ค) ดังกล่าว 

โดยด าเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ตลอดจนการกระท าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบอ านาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ  

 

 ลงชื่อ ……………………………………………………….…..ผู้มอบอ านาจ  
         (…………………………………………………..……..) 
 
 ลงชื่อ …………………………………………………………...ผู้รับมอบอ านาจ  
        (…………………………………………………………..) 
 
 ลงชื่อ …………………………………………………………...พยาน  
        (…………………………………………………………..) 
 
 ลงชื่อ ……………………………………………………………พยาน  
        (…………………………………………………………..) 
 
หมายเหตุ  โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสอืมอบอ านาจนี้ 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประชาชนผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล  

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ  
3) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี 

 

อากรแสตมป์ 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ C 

 
 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม 

 
 

C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

C.2 แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

C.3 หนังสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 



เอกสารแนบ C.1 
   
 

 

ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์
ของ บริษัท เหมราชพัฒนาทีด่ิน จ ากัด (มหาชน) 

 

1. กรอกแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรพัย์ 

2.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
1)   บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และส าเนาทะเบียนบ้าน 

(เฉพาะกรณีที่ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวสิาหกิจ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
2)   บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 
  ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง 
3)   นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

3.1 ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อม
ประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้าม)ี 

3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มอี านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1 
4)  นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ 

4.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของ
ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซึ่งรับรองถึงชือ่นิติบุคคล ชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
และอ านาจหรอืเง่ือนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลบุคค ที่มีอายไุม่เกิน  1 ปกี่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มอี านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 

เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้องไดร้ับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานฑูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยที่มอีายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน 
1.  หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี) 
2.  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 

3. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่  

บริษัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์จ ากัด 
เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอสีท์) ชัน้ 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

10900 โทรศัพท์ 0-2949-1999 
 

ผู้ถือหุน้สามัญ 
ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ถือ NVDR ของหุ้นสามัญ 
ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) 



เอกสารแนบ C.2 
   
 

 

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
 ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) 

 
 เลขที่แบบค าขอยกเลกิ…………………………….. 
     วันที่ …………………………….. 
(โปรดกรอกขอ้ความต่อไปน้ีให้ครบถ้วนและชัดเจนด้วยตัวบรรจง) 
เรียน ผู้ท าค าเสนอซ้ือ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  
 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
ที่อยู ่(ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได)้………………………………………………………….……………………………………… …………………………………………………………….…………  
รหัสไปรษณีย์ …………………… โทรศัพท์ที่บ้าน ……………..…………………………………………………….. โทรศัพท์ทีท่ างาน …………………………..……………….……………… 
โทรศัพท์มือถือ…………………………..……………….……………… 
 
ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
 
  หุ้นสามัญของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) จ านวน………...............………...............  หุ้น 
 
ทั้งน้ี ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ………………………….……........... เลขที่แบบตอบรับ 
…………..……… 
 
ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์คืน โดยขอรับเป็น 
 ใบหุ้นสามัญ โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (ภายในวันท าการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) 
 Scripless หรือ NVDR (พร้อมกันน้ีได้แนบค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท) โดยโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี ดังน้ี 
 ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน………………………………………………… หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน……………………………………………… 
 ชื่อบัญชีผู้รับโอน………………………………………………….…………..  หมายเลขบัญชีผู้รับโอน…………………………………………………………… 

 
โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะน าหุ้นที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ น าฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว 
ทั้งน้ี บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันท าการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  

 
หมายเหตุ: วิธีการรับคืนหลักทรัพย์จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการส่งมอบเม่ือแสดงเจตนาเท่าน้ัน 

 
 

ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุ้นสามัญคืนข้างต้นทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้รับมอบอ านาจ                ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 
 ( …………………………………………….. )      ( …………………………………………….. ) 
 

 
หลักฐานการรับแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จ ากัด (มหาชน) 

 
 เลขที่แบบค าขอยกเลกิ…………………………….. 
     วันที่ …………………………….. 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ ได้รับแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) 
จาก นาย/นาง/นางสาว/บริษัท………………………..……………………………………………………………….…………..……..….……………………………………..ไว้เรียบร้อยแล้ว จ านวนหุ้น
สามัญที่ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายเท่ากับ ……………….…….………… หุ้น พร้อมหลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ เลขที่ ………………………………………………… 
 
หลักทรัพย์ที่ท าการยกเลกิจะโอนกลับโดยวิธี 
 ใบหุ้นสามัญ โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (ภายในวันท าการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) 
 Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีดังน้ี     
 
  ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน……………………………………………………. หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน……………………………………….…………………………… 
 ชื่อบัญชีผู้รับโอน………………………………………………….……………….หมายเลขบัญชีผู้รับโอน…………………………………………………………… 
โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะน าหุ้นที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ น าฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จ ากดั จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันท าการถัดจากวันที่แจ้งยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
 
 ลงช่ือ………………………………………. ผู้รับ 
       (……………………………………..) 



 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ่ เบอร์โทร. 0-2949-1999  
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

 
 



เอกสารแนบ C.3 
   

 
 

 

หนังสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
 
  
 
 

 เขียนที่ …………………………………………………  

 วันที่  …………………………………………………… 

 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………………………………………….…………………….……อายุ…………….…ปี สัญชาติ…………....…

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได)้……………………………………………………...……………….…………….…………………………...………….. 

รหัสไปรษณีย…์……………………………เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน)  จ านวน…..….…….…......... หุ้น  

ขอมอบอ านาจให…้………………………………………………………………….………………………อาย…ุ……………ปี สัญชาติ……….……… 

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได)้…………………..…………………………………..………………………………….……………………………..…… 

รหัสไปรษณีย…์…………….……………เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ดังตอ่ไปนี้  

 

 หุ้นสามัญ  จ านวน……………………..……… หุ้น 

 

ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด (“ผู้ท าค าเสนอซื้อ”) รวม

ตลอดจนการกระท าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น 

  

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบอ านาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ 

 
  ลงชื่อ ……………………………………………………ผู้มอบอ านาจ  
  (………………………………………………………..) 
 
  ลงชื่อ ……………………………………………………ผู้มอบอ านาจ  
  (………………………………………………………..) 
 
  ลงชื่อ ……………………………………………………พยาน 
  (………………………………………………………..) 
 
  ลงชื่อ …………………………………………………….พยาน 
  (………………………………………………………..) 
 

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสอืมอบอ านาจนี้ 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประชาชนผู้มี

อ านาจลงนามของนิติบุคคล  
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ 

 
อากรแสตมป์ 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ D 

 
 

วิธีตอบรับค าเสนอซื้อและแบบฟอร์มส าหรับ NVDR 
 
 

D.1 ขั้นตอนการตอบรับค าเสนอซื้อส าหรับ NVDR 

D.2 แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

D.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ 

D.4 หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 



เอกสารแนบ D.1 

 

  Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NVDR Holder of 
Hemaraj Land and Development Public Company Limited 

 
 
 
 
 

 Public Company Limited 

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

2. Advise your broker to transfer the Scripless NVDR to the following account 
“SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” Account No. 023-000000013-7  

 

5. Deliver the Tender Offer Acceptance Form for NVDR including document according to 3 and 4 to 
SCB Securities Company Limited 

19 SCB Park Plaza Tower 3 (Plaza East), 20st Floor,  
Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 

Tel : 0-2949-1999 

 
 
 
 

4. Enclose the following documents with an endorsement of certified true copy according to your case: 
(1) Thai Individual   

A copy of ID, or a copy of Civil Servant ID Card, or a copy of State Enterprise Employee Card, or a copy of house registration (only in case of 
using Civil Servant ID card or State Enterprise ID Card) with an endorsement of certified true copy 

(2) Foreign Individual 
A copy of passport or a copy of alien certificate with an endorsement of certified true copy 

(3) Thai Juristic Person 
3.1  A certified copy of the Affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than 1 year prior to the last date of the tender offer period 
with the company seal (if any) 
3.2 A certified copy of the documents specified in (1) or (2) (as the case may be), of the director who is duly authorized by the company to 
certify true copy of documents specified in 3.1 

(4) Foreign Juristic Person 
4.1 A certified copy of the certificate of incorporation and the Affidavit issued by an authorized officer of the juristic person or regulatory body  

of the country where the juristic person is domiciled, which certifies the name of the juristic person, the person authorized to bind the 
juristic person, head office location, and any condition to the power of such authorization to bind the juristic person that is not more than 
1 year prior to the last day of the tender offer period along with the endorsement of certified true copy by the authorized officer of the 
juristic person 

4.2 A copy of documents specified in (1) or (2) (as the case may be) of the director who is duly authorized by the company to certify true 
copy of document in 4.1 above    

(5) Foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or 
residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign 
juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand 

 The Offeree has to declare the detailed cost basis of the offered securities by submitting Confirmation of Securities Cost Form together with 
the evidence that demonstrates such cost for the purpose of collecting applicable withholding tax. Otherwise, the tender offer agent will collect 
the withholding tax based on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of the securities. 

   

Additional documents in case securities holder issues a power of attorney to a representative 
1)  Power of Attorney affixed with a Baht 30 or Baht 10 stamp duty, as the case may be   
2) A copy of ID Card or house registration of the securities holder and the representative as specified above with an endorsement of certified true 
copy  
 

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Appendix D.2 and D.3 (if any) 



เอกสารแนบ D.2 

 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR  
(To Purchase NVDR of Hemaraj Land and Development Public Company Limited) 

  Acceptance Form No.  
 Date   
To : The Offeror and SCB Securities Co., Ltd. (“Tender Offer Agent”) 
I/We (Mr./Mrs./Miss/Company)   
Address   
Telephone No.                                 Facsimile No.  Occupation      
TYPE OF SELLER  

 Thai Individual ID Card / Civil Servant ID / State Enterprise Employee Card No.   
 Foreign Individual Foreign Identity / Passport No.   
 Thai Juristic Person Company Registration No.________________________________ VAT Certificate  Yes Certificate No.________________  No 
 Foreign Juristic Person Company Registration No.   

I/We hereby accept the Tender Offer to sell ______________________________________ (____________________) NVDRs of Hemaraj Land and Development Public Company 
Limited at the offer price of Baht 4.50 (Four Baht and Fifty Satang only) per share, subject to the brokerage fee of 0.05 percent of the Offer Price and the value added tax of 7.00 
percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 4.4976 (Baht four point four nine seven six) per share, or total amount of Baht 
___________________________________________ subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document. I/We acknowledge that the acceptance of the Tender 
Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set forth in the Tender Offer document.  

I/We hereby appoint SCB Securities Co., Ltd. as my/our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds relevant to the 
terms and conditions stated in the Tender Offer document.  

 Transfer of Scripless NVDR 
Transfer Date Transfer Slip No. TSD Participant No. No. of NVDRs 

    
    
  Total NVDRs  

Settlement Date:   
  I/We hereby declare my/our intention to receive payment 3 business days after the tendered shares in which the Offerees have forfeited the right to revoke their intension to 
sell reach 50% of the total issued and outstanding shares of Hemaraj Land and Development Public Company Limited. In this option, I/We acknowledge that I/we have forfeited the 
right to revoke my/our intension to sell the shares specified above. 
  I/We hereby declare my/our intention to receive payment 3 business days after the end of the Tender Offer period, which is on 20 April 2015 (End of Tender Offer period is on 
10 April 2015). I /We acknowledge that I/we have the right to revoke my/our intension to sell the shares specified above during 09.30 a.m. to 04.30 p.m. on business days during the 
period from 6 March 2015 to 2 April 2015 (20 business days from the commencement date of the tender period.) 
Note:  After submitting this form, the Offeree cannot change the settlement option selected. If no settlement option is selected, payment will be made 3 business days after the end 
of the Tender Offer period in accordance with the second payment option above (in this case, the Offeree’s right to cancel their acceptance of the Tender Offer has set out in option 2 
will be preserved). 
Settlement Method:  
 Collect payment cheque in person or by authorized person at SCB Securities Company Limited  
For option : Collect payment cheque on the third business day after the tendered shares in which the Offerees have forfeited the right to revoke their intension to sell reach 50% of 
the total issued and outstanding shares of HEMRAJ during 03.00 p.m. to 05.00 p.m. After the specified date until 11 May 2015 during 11.00 a.m. to 04.30 p.m. 
For option : Collect payment cheque from 20 April 2015 to 11 May 2015 during the hours of 11.00 a.m. to 04.30 p.m. 
   Please send payment cheque to the above address by registered mail 
   Transfer to the Siam Commercial Bank Plc. Branch……………………………… Type of Account…………………………Account No.                                                                 
(The account name must be the same as the Offeree name, please attach a certified copy of the first page of the saving deposit passbook or current account statement with this form) 
I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDR transfer to account “SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” Account No. 023-
000000013-7, together with a certified copy of the identification card and/or a certified copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in 
the Tender Offer document.  
I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Hemaraj Land and Development Public Company Limited free from 
any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party rights (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) there of free from any and all 
Encumbrances.  I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent. 

 
               Signed_____________________________Proxy         Signed_____________________________Offeree   
          (                                            )                                      (                                            ) 
 

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 

  Acceptance Form No.  
 Date   
SCB Securities Co., Ltd. (“Tender Offer Agent”) has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDRs of Hemaraj Land and Development Public Company Limited and the 
Transfer of Scripless NVDRs with the document to transfer ________________________ NVDRs from (Mr./Mrs./Miss/Company) ___________________________________ 
The Offeree will receive the money by:  
 Collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd.  
 Have the cheque sent to the specified address via registered mail  
 Transfer payment to my saving or current account at The Siam Commercial Bank Public Company Limited.                                                                                                                                  
                           Signed_____________________________Recipient 
       (                                            ) 

 

 
 

For more information please contact Tel. 0-2949-1999 SCB Securities Co., Ltd. 



เอกสารแนบ D.3 

 

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR 
(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no 
double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, 

but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital 
gains realized from the sale of securities in Thailand) 

 

 Date ………………………………………… 

To SCB Securities Co., Ltd. (“The Tender Offer Agent”) 

 

 I/We ……………………………………………………………….…………….. Nationality ………………………………...…..…………. 

Tax Identification No. (if any) ………………….…………………….…… would like to declare the securities cost of Hemaraj Land and 

Development Public Company Limited which are NVDRs being tendered and offered for sale hereunder as follows: 

 

NVDR certificate no./Transfer slip no. 
(Transfer date) 

No. of NVDRs 
Cost per unit 

(Baht) 
   

   

   

   

   

Total   

 

 I/We hereby, attached …………………………………………………………………….…..................................….....................  

totally …..................................….................................. as evidence(s) of cost of the securities tendered for the purpose of withholding 

tax calculation. 

 I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.  

 

Signed…………………………………….Offeree   

      ( …………………………………..) 

Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with 
Thailand, or who resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt 
the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand, has to declare 
securities cost by submitting the Confirmation of Securities Cost Form together with the evidence of such cost. If this form is submitted 
with proper evidence of the cost basis, only the Offeree’s gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not 
declared the securities cost or proper evidence of the cost basis is not enclosed with the form, the withholding tax will be imposed on 
the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of securities.  

 
 



    เอกสารแนบ D.4 
 

 

POWER OF ATTORNEY 

 

 

 

Written at ……………………………….. 

Date………………………………… 

 

By this Power of Attorney, I/we…………………………………………….…….., Age…………………………….…………. 

Nationality………………………….. residing at (address that can be reached by mail) ....…………………………………………..…………… 

……………………..………………………………………………………………….…holding(s)………………………….NVDRs of Hemaraj Land 

and Development Public Company Limited, hereby appoint Mr./Miss/Mrs.……………………………..………………………, 

Age……………………….……. Nationality………………………………………… residing at (address that can be reached by mail) 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postal code…………………………... to act as my/our Proxy:  

 to sell, transfer and deliver NVDRs of Hemaraj Land and Development Public Company Limited  

 to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute any and all such other acts in 

connection with the aforementioned matters on my/our behalf until its completion. 

All acts done by my/our Proxy under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ ourselves in all respects.  

 
IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date 

herein above written.  

 

     Signed…………………………………….Grantor   

  ( …………………………………..) 

     Signed………………………………………Proxy 

  ( …………………………………..) 

     Signed…………………………………….Witness   

                ( …………………………………..) 

     Signed………………………………………Witness  

  ( …………………………………..) 

Remarks (please attach the following documents): 
 Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection (1) – (4) of section 4, in Appendix D.1, where applicable. 
 Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Hemaraj Land and Development Public Company Limited and affix a 

Baht 10 stamp duty in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, and affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide 
both assistances. 

 
 

 

Duty 
Stamp 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ E 

 
 

แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
 

  



เอกสารแนบ E 

 

 
 

  



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ F 

 
 

หนงัสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ท าค าเสนอซ้ือใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์
 

 






