สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่ อยที่บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
เกี่ยวกับการทาคาเสนอซือ้ หุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด (มหาชน)
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ของบริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ครั ง้ ที่
4/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) (“เหมราช”) ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) โดยให้ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (“ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”) ทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของเหมราช
ั้
เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื ้อ ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเหม
ราช มีการทาคาเสนอซื ้อหุ้นเหมราชเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“คาเสนอซือ้ ”) โดยคาเสนอซื ้อ
ดังกล่าวระบุถึงนโยบายและแผนบริ หารจัดการเหมราชที่จะเพิ กถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็ นหลักทรั พย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ หากมีผ้ เู สนอขายหุ้นมากกว่า หรื อเท่ากับร้ อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของเหมราช
้
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของเหมราชเพื
ั้
่อเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึง่ ผลการทาคาเสนอซื ้อปรากฏว่า มีผ้ เู สนอขายจานวนเท่ากับร้ อยละ 92.88 ของหุ้นที่ออก
และจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของเหมราช
้
ทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อสามารถดาเนินการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของเหม
ั้
ราชเพื่อเพิกถอนหุ้นของเหมราชตามนโยบายการบริ หารจัดการดังกล่าวได้ อีกทังสอดคล้
้
องกับข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (“ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ที่กาหนดให้ การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ข อง
บริ ษั ท จดทะเบี ย นออกจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ นัน้ ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารท าค าเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นการทัว่ ไปด้ วย ประกอบกับปั จจุบนั เหมราชมีการกระจายการถือหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่
ครบถ้ วนตามที่กาหนดในข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อ ง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 หมวดที่ 6 ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ กาหนดไว้ ว่า
บริ ษัทจดทะเบียนจะต้ องดารงคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้น โดยจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150
ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน (“เกณฑ์ ดารง
สถานะ”) แต่เนื่องจากปั จจุบนั เหมราชมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 7.12 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของเหมราช
้
ซึง่ ไม่ครบถ้ วนตามเกณฑ์ดารงสถานะ อีกทัง้ ณ ขณะนี ้บริ ษัทและผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ยังไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในเหมราช ทาให้ เหมราชไม่สามารถแก้ ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ดารงสถานะ จึงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่บริ ษัทประสงค์ จะเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขที่ต้องดาเนินการให้ เป็ นผลสาเร็ จก่อนการทาคาเสนอซื ้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์มีดงั นี ้
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทอนุมัติ การทาคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ทัง้ หมดของเหมราชเพื่อเพิกถอน
หลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังการออก
้
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทชุดที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัท
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2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเหมราชอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
3) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ รับ
อนุมตั ิ และ/หรื อผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงตลาดหลักทรั พย์ฯ สถาบันการเงิน และ
คูส่ ญ
ั ญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ าจาเป็ น)
หากบริ ษัททาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของเหมราชเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ และมีผ้ ูเสนอขายหลักทรั พย์ ดังกล่าวเต็มจานวน จะเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน
ประเภทที่ 2 เมื่อคานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติที่ได้ ผลลัพธ์ เป็ นมูลค่าสูงสุดที่ร้อย
ละ 19.52 ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิ น ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทยเรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษั ทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) ซึ่งกาหนดให้
บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับ การได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ ของเหมราชต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัท จะเริ่ มดาเนินการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ภายหลัง บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับเสร็ จสิ ้นลง (โปรด
พิจารณารายละเอียดของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการในหัวข้ อ 10. เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ)

2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง
ผู้ซอื ้
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) อันเป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเป็ นบริ ษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ ชื่อ
หลักทรัพย์ WHA
ผู้ขาย
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของเหมราชซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 7.12 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของเหมราช
้
โดยจะขายหุ้นเหมราชผ่านการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
เหมราชออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่สัญญา
บริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย และผู้ขาย ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
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3.

ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
บริ ษัทจะคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ของเหมราชเพื่ อเพิก ถอนหลักทรั พ ย์ ของเหมราชออกจากการเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเงื่อนไขในข้ อ 10 โดยบริ ษัทจะทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
เหมราช
ในราคาหุ้นละ 4.40 บาท (สีบ่ าทสีส่ บิ สตางค์)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหลักทรั พย์ทงหมดของเหมราช
ั้
ตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท จานวนหุ้นที่จะได้ มา
ทังหมด
้
จะเท่ากับ 691,031,781 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 7.12 ของหุ้นทังหมดของเหมราช
้
ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ารวมขนาด
ของรายการ เท่ากับประมาณ 3,040,539,836.40 บาท ขนาดของรายการตามประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่า ยไป โดยอ้ า งอิ งข้ อ มูลจากงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท และเหมราช ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2558 มี
รายละเอียดการคานวณเป็ นดังต่อไปนี ้ โดยรวมทรัพย์สนิ ที่ได้ มาในช่วง 6 เดือนย้ อนหลัง

3.1.

เปรี ยบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets)
ขนาดของรายการ

=

ร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของเหมราชตามสัดส่วนที่จะได้ มา
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท

ไม่สามารถคานวณได้ จานวนที่ใช้ สาหรับคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัท
มีดงั นี ้
สินทรัพย์ทงหมด
ั้
หัก กู๊ดวิลล์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
หัก หนี ้สินรวม
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ WHA

3.2.

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
82,118
(24,013)
(65,581)
(3,103)
(10,579)

เปรี ยบเทียบกาไรสุทธิ
ขนาดของรายการ

=
=

ร้ อยละของกาไรสุทธิของเหมราชตามสัดส่วนที่จะได้ มา
กาไรสุทธิของบริ ษัท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

= ร้ อยละ 19.53

3.3.

เปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
ขนาดของรายการ

=
=

จานวนเงินที่จ่าย
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
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= ร้ อยละ 3.70

*รายการดังกล่าวไม่ได้ รวมรายการได้ มาซึง่ ที่ดินและทรัพย์สนิ ในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา ซึง่ มีมลู ค่า 1,333 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.42 หากรวมรายการที่ดินและทรัพย์สนิ ที่ได้ มาในรอบ 6 เดือนดังกล่าวกับรายการทาคา
เสนอซื ้อหุ้นเหมราชแล้ ว ขนาดรายการรวมเท่ากับ ร้ อยละ 10.12 ที่ดินและทรัพย์สนิ ที่ได้ มาในรอบ 6 เดือน
ดังกล่าวประกอบไปด้ วยทรัพย์สนิ ในปริ มณฑลจานวน 3 โครงการ และ ต่างจังหวัดอีก 2 โครงการ
3.4

มูลค่าหุ้นที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก บริ ษัทไม่ได้ มีการออกหลักทรั พย์เป็ นสิ่งตอบแทนในการเข้ าทาคาเสนอซื ้อหลักทรั พย์ใน
ครัง้ นี ้

เนื่องจาก ขนาดรายการที่คานวณตามหลักเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติ ได้ ผลลัพธ์ เป็ นมูลค่าสูงสุด ที่
ร้ อยละ19.52 บริ ษัทจึงใช้ ผลการคานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ดงั กล่าว เป็ นเกณฑ์ในการวัดขนาดของ
รายการ
4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี ะซือ้
สินทรัพย์ที่จะได้ มา

หุ้น สามัญ ของ เหมราช โดยผ่า นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรั พ ย์ เ พื่อ เพิ กถอน
หลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งการท าคาเสนอซือ้ ดังกล่าวจะเกิ ดขึน้ ก็ ต่อเมื่อเงื่ อนไขต่าง ๆ ตามที่กล่า ว
ข้ างต้ นได้ เกิดขึ ้นครบถ้ วนแล้ ว

จานวนสินทรัพย์ที่จะได้ มา หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ เหมราช ตอบรับคาเสนอซื ้อ บริ ษัทจะได้ รับหุ้นสามัญ
และสั ด ส่ ว นของหุ้ นที่ ถื อ ทังหมดของ
้
เหมราช จานวน 691,031,781 หุ้น
หลังการซื ้อ
รายละเอียดของเหมราช
4.1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของเหมราช
ชื่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงบริ
ั ้ ษัท
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล

บริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
2. ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่า
3. ธุรกิจให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคสาหรับนิคมอุตสาหกรรม
4. ธุรกิจไฟฟ้ า
5. อื่นๆ
อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 18, 9 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
เลขที่ 0107536000676
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โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

โทรศัพท์ 02-719-9555, 02-719-9559
โทรสาร 02-719-9546-7
6,000,000,000 บาท จ านวน 15,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.4
บาท
ทุ น ที่ อ อกและเรี ย กช าระ 3,882,074,476.40 บาท จานวน 9,705,186,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.4
แล้ ว
บาท
Website บริษัท

www.hemaraj.com

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทย่อย (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) และบริ ษัทร่วม
ชื่อบริษัท

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น/1
(ร้ อยละ)

ประเภท ทุนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ
บริษัท และชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)

1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
1.1 บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ ดอินดัส
เตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด
1.2 บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซี
บอร์ ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
1.3. บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียล
เอสเตท จากัด
1.4. บริษัทเหมราช สระบุรี ทีด่ ิน
อุตสาหกรรม จากัด
1.5. บริษัทเหมราช ระยอง ที่ดิน
อุตสาหกรรม จากัด/1
1.6. บริษัท ระยอง 2012 จากัด/4

60.00

บริษัทย่อย
99.99

บริษัทย่อย

99.99

บริษัทย่อย

99.99

บริษัทย่อย

99.99

บริษัทย่อย
(ทางอ้ อม)
บริษัทย่อย
(ทางอ้ อม)
บริษัทย่อย

99.99

1.7 บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซี
99.99
บอร์ ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4
จากัด
2. ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่ า
2.1.บริษัท เอช คอนสตรัคชัน่ แมน
99.99 บริษัทย่อย
เนจเมนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
2.2. บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่
99.99 บริษัทย่อย
จากัด
3. ธุรกิจให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคสาหรั บนิคมอุตสาหกรรม
3.1. บริษัทเหมราช คลีน วอเตอร์
99.99 บริษัทย่อย
จากัด
3.2. บริษัทอีสเทิร์น ไพพ์ไลน์
99.99 บริษัทย่อย
/2
เซอร์ วิสเซส จากัด
(ทางอ้ อม)
3.3. บริษัท เหมราช วอเตอร์
99.99 บริษัทย่อย
จากัด/3
(ทางอ้ อม)
4. ธุรกิจไฟฟ้า

358 พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซี
บอร์ ด อินดัสเตรียล เอสเตท
1,000 พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีส
เทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท
400 พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)
500 พัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เหมราช สระบุรี
1,000 พัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เหมราช ระยอง
1,165 พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
400 พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีส
เทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท
4
17.15 ควบคุมงานก่อสร้ าง รับจ้ างก่อสร้ าง
294 จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่า
โรงงาน
645 ให้ บริการน ้าเพื่อใช้ ในการ
อุตสาหกรรม
100 บริการใช้ เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวัตถุ
100 ให้ บริการน ้าเพื่อใช้ ในการ
อุตสาหกรรม
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4.1. บริษัท เหมราช เอนเนอร์ ยี่
จากัด/3
4.2. บริษัทเก็คโค่-วัน จากัด

99.99

บริษัทย่อย

35.00

บริษัทร่วม

4.3. บริษัท ห้ วยเหาะไทย จากัด/5

51.00

บริษัทร่วม

4.4. บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์
จากัด/6
4.5. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล
แอล จากัด/6
4.6. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ /6

51.00

บริษัทร่วม

25.01

บริษัทร่วม

1,384 ผลิตไฟฟ้าและพลังงาน

25.01

บริษัทร่วม

14.63 ผลิตไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตังบนหลั
้
งคา

99.99

บริษัทย่อย

99.99

บริษัทย่อย

99.99

บริษัทย่อย

99.99

บริษัทย่อย

480 บริหารอาคารสานักงาน ยูเอ็มทาว
เวอร์
4.60 จาหน่ายและบริหารโครงการคอนโดมี
เนียม เดอะ พาร์ ค ชิดลม
1,750 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเกาะ
ล้ านพัทยา
1 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้ บริการ
ท่าเรือ

100.00

บริษัทย่อย

1US$ Holding Company

100.00

บริษัทย่อย

0.08 Holding Company

100.00

บริษัทย่อย

0.03 Holding Company

99.99

บริษัทย่อย

2.50 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

23.12

บริษัทร่วม

4,700 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

5. ธุรกิจอื่น
5.1.บริษัทเอช-ฟี นิกซ์ จากัด
5.2. บริษัทเดอะพาร์ ค เรสซิเดนซ์
จากัด
5.3.บริษัทมิลเลี่ยน ไอส์แลนด์
พัทยา จากัด
5.4.บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ ด พร้ อพ
เพอร์ ตี ้ แอนด์ มารีน่า เซอร์ วิสเซส
จากัด
5.5 บริษัท เอช-อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(เอสจี) พีทีอี. ลิมิเต็ด
5.6 บริษัท เอช-อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(บีวีไอ)
5.7 บริษัท เหมราช อินเตอร์ เนชัน่
แนล
5.8 บริษัท เหมราช รีท แมนเนจ
เม้ นท์ จากัด
5.9 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรี
ยล

25 ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าและ
พลังงาน
11,624 ดาเนินงานสารวจ ผลิต พัฒนา
จัดหา วางแผมน สร้ าง ตรวจสอบ ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า พลังงาน
ไฟฟ้า
527.69 ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าและ
พลังงาน
2.50 ผลิตไฟฟ้าและพลังงาน

หมายเหตุ
1/
ถือหุน้ ทางอ้อม ร้อยละ 99.99 โดยผ่านบริษทั เหมราช สระบุร ี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
2/
ถือหุน้ ทางตรง ร้อยละ 74.99 และถือหุน้ ทางอ้อม โดยผ่านบริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด อีกร้อยละ 25
3/
ถือหุน้ ทางอ้อม ร้อยละ 99.99 โดยผ่านบริษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จากัด
4/
ถือหุน้ ทางตรง ร้อยละ 70 และถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่านบริษทั เหมราช ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด อีกร้อยละ 30
5/
ถือหุน้ ทางตรงในบริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด ร้อยละ 51 โดยบริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด ถือหุน้ ในบริษทั โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ จากัด จด
ทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการดาเนินธุรกิจ) ร้อยละ 25 บริษทั ไม่ได้จดั ทา
งบการเงินรวม เนื่องจากบริษทั เป็นหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ ส่วนผูล้ งทุนอืน่ มีความเชีย่ วชาญในการดาเนินธุรกิจทัง้ หมด
6/
ถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่านบริษทั เหมราช เอ็นเนอร์ย่ี จากัด ในบริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด ร้อยละ 51

4.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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เหมราช ประกอบธุรกิจ ทังหมด
้
5 ธุรกิจได้ แก่ 1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 2. ธุรกิจพัฒนาโรงงานและ
คลังสินค้ าเพื่อให้ เช่า 3. ธุรกิจให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคสาหรับนิคมอุตสาหกรรม 4. ธุรกิจไฟฟ้ า และ 5. ธุรกิจ
อื่นๆ
ธุรกิ จพัฒนานิ คมอุตสาหกรรม
ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็ นธุรกิจที่สร้ างรายได้ หลักให้ แก่ เหมราช โดยการพัฒนาที่ดินพร้ อมระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบบาบัดน ้าเสีย ระบบกาจัดขยะ และ
สิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อจาหน่ายที่ดินที่พฒ
ั นาแล้ วให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
โดยในปั จจุบัน เหมราช ได้ พัฒนาและบริ หารจัดการนิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมด 6 แห่ง ได้ แก่ (1) นิคม
อุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (3) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ ด (ระยอง) (4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ ด (5) นิคมอุตสาหกรรรมชลบุรี 2 (6) นิคม
อุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ ด 2 และเขตประกอบอตสาหกรรมทังหมด
้
2 แห่ง (1) เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี และ (2) เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง โดยกลุม่ เป้าหมายหลักจะเป็ น
ลูกค้ าที่มีความต้ องการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สูง และจะตังโรงงานเป็
้
นกลุม่ อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องและการคมนาคมที่สะดวก เช่น อุตสาหกรรมรถยต์ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก และ
อุตสาหกรรมพลังงาน
ธุรกิ จพัฒนาโรงงานและคลังสิ นค้าเพือ่ ให้เช่า
นอกจากนี ้ เหมราช ยังดาเนินธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่า โดยจัดให้ มีโรงงานสาเร็ จรู ปและ
คลังสินค้ า โลจิสติกส์ พาร์ คเพื่อให้ เช่าสาหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกด้ วย
ธุรกิ จให้บริ การด้านสาธารณูปโภคสาหรับนิ คมอุตสาหกรรม
เพื่อเป็ นการให้ บริ การอย่างครบวงจร เหมราช ยังให้ บริ การสาธารณูปโภคต่างๆหลังการขายพืน้ ที่ในนิคม
อุตสาหกรรมให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ โดยจัดให้ มีบริ การระบบสาธารณูปโภคอื่นๆเพิ่มเติม อาทิ ระบบประปา ระบบ
โทรศัพท์ ระบบบาบัดน ้าเสีย ระบบกาจัดขยะ และสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ
ธุรกิ จไฟฟ้ า
เหมราช ได้ ลงทุน ในบริ ษัทย่อ ยและบริ ษั ทร่ ว มอีกหลายบริ ษัท ที่เกี่ ย วเนื่อ งกับ การให้ บริ ก ารลูกค้ าในนิค ม
อุตสาหกรรม อาทิ บริ ษัทได้ ลงทุนร้ อยละ 5.0 ใน บริ ษัท โกลว์ ไอพีพี จากัดในธุรกิจการผลิตไฟฟ้ า และลงทุนโดย
การถือหุ้นร้ อยละ 35.0 ในบริ ษัท เก็คโค่-วัน จากัด ร่ วมกับบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา
โรงไฟฟ้ าขนาด 660 MW รวมถึงโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้ าอื่นๆเพิ่มเติมในลักษณะบริ ษัทร่วมเพิ่มเติม
4.3

สรุปข้ อมูลด้ านการเงิน ปี 2555 – 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2557 และ 2558
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(ล้ านบาท)

3M 2558

3M 2557

2557

2556

2555
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(ล้ านบาท)

3M 2558

3M 2557

2557

2556

2555

1,542

2,829

6,333

8,770

6,399

ต้ นทุนการขายและให้ บริ การ

758

1,447

3,206

4,582

3,456

กาไรขันต้
้ น

784

1,382

3,127

4,188

2,943

รายได้ อื่น

134

123

245

2,774

199

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัดการ

668

673

915

984

809

กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงินและภาษี

918

1,475

4,084

6,242

3,024

ต้ นทุนทางการเงิน

210

167

762

652

475

ภาษี จ่าย

27

47

98

504

179

กาไรสุทธิ

681

1,261

3,224

5,086

2,370

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3M 2558
3,950

3M 2557
2,087

2557
2,087

2556
4,780

2555
1,694

ต้ นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ – สุทธิ

13,011

13,141

13,141

11,138

9,414

4,630

1,734

1,734

1,830

1,741

21,591

16,962

16,962

17,748

12,849

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

7,662

7,386

7,359

6,812

5,353

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ –สุทธิ

1,704

1,769

1,769

1,494

1,285

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ

4,217

6,974

6,974

6,741

6,216

539

524

618

639

653

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

14,122

16,653

16,720

15,686

13,507

รวมสินทรัพย์

35,713

33,615

33,682

33,434

26,357

-

300

300

610

-

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

2,077

1,913

1,900

3,190

3,748

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี

1,493

1,493

2,052

900

1,542

331

956

417

355

205

3,901

4,662

4,669

5,055

5,495

13,901

11,410

11,438

10,438

8,338

1,349

1,514

1,514

1,981

861

รายได้ รวมจากการขายและการบริการ

งบแสดงฐานะการเงินรวม
(ล้ านบาท)

อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

อื่นๆ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้

อื่นๆ
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หุ้นกู้ – สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ
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(ล้ านบาท)

3M 2558
892

3M 2557
1,000

2557
1,032

2556
1,303

2555
583

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

16,142

13,924

13,984

13,722

9,782

รวมหนีส้ ิน

20,043

18,586

18,653

18,777

15,277

3,882

3,882

3,882

3,882

3,882

439

439

439

439

439

11,083

10,420

10,420

9,242

6,167

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

297

319

319

1,125

625

15,670

15,029

15,029

14,657

11,080

อื่นๆ

ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

4.4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครัง้ สุดท้ าย (วันที่ 22 กรกฎาคม 2558)
ชื่อ
1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์
โฮลดิ ้ง จากัด
2) นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรื อง
3) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค
(มหาชน) จากัด (ประเทศไทย)

4.5

สัญชาติ

อาชีพ

จานวนหุ้น
9,014,154,410

การถือหุ้น %
92.88

64,803,500
53,790,000

0.67
0.55

รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ชื่อ
นายสมยศ อนันตประยูร
นางจรีพร อนันตประยูร
นายเดวิด ริชาร์ ด นาร์ โดน
นายวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
นายณรงค์ กริชชาญชัย
ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้น %
0%
0%
0%
0.04%
0%
0%
0%
0%
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ชื่อ
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
นายสมพงษ์ วนาภา
ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์

5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

5.1

มูลค่าสิง่ ตอบแทน

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การถือหุ้น %
0%
0%
0%

มูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับผู้ถือหุ้นของเหมราชในการตอบรับคาเสนอซื ้อจะเป็ นมูลค่าจานวนหุ้นละ 4.40 บาท
จานวน 691,031,781 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 7.12 ของหุ้นทังหมดของเหมราช
้
รวมเป็ นมูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ
3,040,539,836.40 บาท

5.2

วิธีการชาระเงิน
บริ ษัท จะทาการชาระมูลค่าสิง่ ตอบแทนเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของเหมราชที่ทาการขายหุ้นในการทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท

6.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี ะมีการได้ มา
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะมีการได้ มาจากการเข้ าซื ้อหุ้นเหมราชโดยการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ได้ แก่ หุ้น
สามัญของ เหมราช จานวนทังสิ
้ ้น 691,031,781 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าจานวนหุ้นละ 4.40 บาท คิดเป็ นจานวนรวม
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่จะมีการได้ มาทังสิ
้ ้นประมาณ 3,040,539,836.40 บาท

7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
เกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนกรณีของการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ จะพิจารณานาราคาเสนอซื ้อ
ในคาเสนอซือ้ หลัก ทรั พย์ เหมราชมาใช้ พิจารณา โดยราคาดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามที่ กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ โดยราคาสูงสุดคือมูลค่ายุติธรรมของหุ้นเหมราชซึ่งประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นราคา
4.37 บาท โดยใช้ วิธี sum of the parts โดยใช้ วิธีคานวณต่างๆ ตามประเภทธุรกิจ ได้ แก่ กลุม่ นิคมอุตสาหกรรม
ใช้ วิธี RNAV (Revalued Net Asset Value) ธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้ า ใช้ วิธี วิธีกระแสเงินสดคิดลด
(Discounted Cash Flow) และ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่า ใช้ วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) ทังนี
้ ้
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะใช้ ราคาเสนอซื ้อหุ้นเหมราชที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น

8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัท
บริ ษัท คาดว่าการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว จะสร้ างความแข็งแกร่งให้ บริ ษัท ดังนี ้
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9.

1.

เพื่อเอื ้อประโยชน์ในการปรับโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจได้ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยจะทาให้
การแยกประเภทธุรกิจภายในกลุ่ม บริ ษัท มีความชัดเจนมากขึ ้น อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจที่เกี่ ยวกับนิคม
อุตสาหกรรม (Industrial Hub) ธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคลังสินค้ า ศูนย์กระจาย
สินค้ าและโรงงานให้ เช่า (Logistics Hub) ธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริ การสาธารณูปโภคและธุรกิจไฟฟ้ า
(Utility and Power Hub) เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท

2.

เพื่อความคล่องตัวในการบริ หารจัดการกระแสเงินสดภายในกลุม่ บริ ษัท (Cash flow management)
เพื่อลดภาระต้ นทุนทางการเงินที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อซื ้อหุ้นของเหมราช จากการทาคาเสนอซื ้อรอบที่
แล้ ว

3.

แก้ ปัญหาสภาพคล่อ งของการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของเหมราช เนื่องจากปั จจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยที่
เหลืออยูค่ ิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 7.12 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ซึ่งทาให้ สภาพคล่องของการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์มีจากัด นอกจากนี ้ จานวนหุ้นที่เหลืออยูต่ ่ากว่าสัดส่วนขันต
้ ่าการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นราย
ย่อยร้ อยละ 15 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาให้ บริ ษัท มีภาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
จากการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว

4.

ขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สาหรับธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ ง ได้ แก่ธุรกิจให้ เช่า แม้ ว่าบริ ษัท
มุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจที่สร้ างตามความต้ องการลูกค้ าเป็ นหลัก ส่วนเหมราช มุ่งเน้ นดาเนินธุรกิจใน
ลักษณะโรงงานและคลังสาเร็ จรูปให้ เช่าในทาเลที่ตา่ งกัน อย่างไรก็ดีการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้

5.

การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันของทังสองบริ
้
ษัท เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
มากขึ ้น

แหล่ งเงินทุน
แหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการทาคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้มาจากเงินเพิ่มทุนที่ได้ จากการใช้ สทิ ธิ์ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท (WHA-W2) หรื อกระแสเงินสดภายในบริ ษัท

10.

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
เงื่อนไขที่ต้องดาเนินการให้ เป็ นผลสาเร็ จก่อนการทาคาเสนอซื ้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์มีดงั นี ้
1)

ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท อนุมัติ ก ารท าค าเสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ทัง้ หมดของเหมราชเพื่ อ เพิ ก ถอน
หลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังการออกและ
้
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทชุดที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัท

2)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเหมราชอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
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3)

การเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ รับ
อนุมัติ และ/หรื อผ่อ นผัน จากหน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ สถาบัน การเงิ น และ
คูส่ ญ
ั ญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ าจาเป็ น)

เงือ่ นไขตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
เงื่อนไขตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย กาหนดให้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ได้ มาซึ่งสินทรัพย์จากการ
เข้ าทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยการเข้ าทารายการดังกล่าวจัดเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามที่
กาหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป บริ ษัท จึงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้

11.

1.

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.

จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเข้ าทารายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท ถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษัท
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษั ท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 92.88 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของเหมราช
้
ทาให้ ไม่มีบคุ คลเกี่ยวโยง
อื่นใดถือหุ้นถึงร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของเหมราช
้

12.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นว่าการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงหมดของเหมราชเพื
ั้
่อขอเพิกถอนหุ้นเหมราชจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นไปตามเจตนาที่ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อ จึงเห็นควรให้ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัดทาคาเสนอซื ้อ
หุ้นเหมราชเพื่อการเพิกถอนหุ้นเหมราชจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเนื่องจากการทาคาเสนอซื ้อหุ้น
เหมราช เป็ นเรื่ องสาคัญจึงเห็นควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

13.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้ อ 12
ไม่มี
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