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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯและ/หรือบริษัทฯย่อยที่บริษัทฯถอืหุ้นร้อยละ 100  
(“บริษัทย่อย”) เกี่ยวกับการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ (“การเข้าซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ”) 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“WHA” หรือ “บริษัทฯ”) 
ครัง้ท่ี 7/2557 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท 
เหมราชฯ โดยการจะเข้าถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เหมราชพฒันาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท เหมราชฯ”) เพ่ือ
ครอบงํากิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ โดยบริษัทฯจะทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของ บริษัท เหมราชฯ โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบสตางค์) ภายใต้
เง่ือนไขว่าบริษัทฯจะทําการยกเลิกคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์หากเม่ือสิน้สดุระยะเวลารับซือ้แล้วมีผู้ เสนอขายหุ้นจํานวนน้อย
กว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท เหมราชฯ โดยการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์
โดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขจะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือเง่ือนไขตา่ง ๆ ตอ่ไปนีไ้ด้เกิดขึน้ครบถ้วนแล้ว  

1. เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีกําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นเพ่ือให้มีการเสนอขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50 
บาท (สี่บาทห้าสิบสตางค์) โดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์โดยสมคัรใจโดยบริษัทฯตามท่ี
กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นได้เกิดขึน้ครบถ้วนแล้ว 

2. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯและ/หรือบริษัทฯย่อยเข้าซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามท่ีกําหนดใน
สญัญาซือ้ขายหุ้น รวมถึงให้บริษัทฯดําเนินกระบวนการการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์โดยสมคัรใจโดยบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทฯย่อย 

3. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right 
Offering) และบริษัทฯได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นผลสําเร็จและได้ดําเนินการจดทะเบียน
เพ่ิมทนุชําระแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯคาดวา่บริษัทฯจะออกหุ้นเพ่ิมทนุจํานวนประมาณ 8,938 ล้านบาท 

4. บริษัทฯได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบนัการเงินในจํานวนเม่ือรวมกับจํานวนเงินท่ีได้รับจากการออกและ
เสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) เพียงพอสําหรับการซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท 
เหมราชฯ ในกระบวนการ การทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์โดยสมคัรใจโดยบริษัทฯ โดย ณ ปัจจบุนั บริษัทฯอยู่ใน
ระหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงินบางราย  

(ตอ่ไปจะเรียกการดําเนินการทัง้หมดวา่ “การเข้าซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ”) 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ กับผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ บริษัทฯจงึได้ทําสารสนเทศฉบบันี ้เพ่ือให้แจ้งรายละเอียดการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ 

การเข้าซือ้หุ้น บริษัท เหมราชฯ ของบริษัทฯโดยการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์จดัเป็นรายการการได้มาซึง่ทรัพย์สิน
ประเภทท่ี 1 เม่ือคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets) ท่ีได้ผลลพัธ์ 
เป็นมูลค่าสูงสุดท่ีร้อยละ 412.28 ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
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หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทฯ
จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จําหน่ายไป”) ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเก่ียวกับ การได้มาและจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (“IFA”) ซึ่งบริษัทฯได้แต่งตัง้บริษัทฯ เจวีเอส ท่ีปรึกษาทางการเงิน จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือ
แสดงความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุติัการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสีย 
อย่างไรก็ดีการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักล่าวไม่จดัเป็นรายการประเภทที่ 4 การเข้าจดทะเบียนทางอ้อม (Back Door 
Listing) เน่ืองจากธุรกิจของ บริษัท เหมราชฯ ท่ีได้มาในจากการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้มีลกัษณะของธุรกิจท่ี
คล้ายคลึงหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
รวมถึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัสําคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯและในอํานาจการควบคมุบริษัทฯหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ดงันัน้ 
บริษัทฯจึงไม่มีหน้าท่ีท่ีจะต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรัพย์อีกครัง้หนึง่ 

1. วัน เดอืน ปี ที่เกดิรายการ 
บริษัทฯ จะเร่ิมดําเนินการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ภายหลงั บริษัทฯได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขบงัคบัเสร็จสิน้ลง (โปรด
พิจารณารายละเอียดของเง่ือนไขในการเข้าทํารายการในหวัข้อ 10. เง่ือนไขในการเข้าทํารายการ) 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ซือ้   

บริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทฯท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเป็นบริษัทฯ
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใต้ช่ือหลกัทรัพย์ WHA และ/หรือบริษัทฯย่อย   

 ผู้ขาย  

1) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามสญัญาซือ้ขายหุ้น 

ช่ือ จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 
นางสาวเพญ็พรรณี หอรุ่งเรือง  1,068,725,770 11.01

นายสเุมธ หอรุ่งเรือง  215,447,570 2.22

นายวีกิจ หอรุ่งเรือง 108,195,900 1.11

นางสาวชวนัธร ศรีสมบรูณานนท์  457,282,100 4.71

นางสาวกชกร ศรีสมบรูณานนท์  206,908,800 2.13

นางสาวชลิตา ศรีสมบรูณานนท์ 133,000,000 1.37
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ช่ือ จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 
นางสาวเพญ็พรรณี หอรุ่งเรือง  1,068,725,770 11.01

นายสเุมธ หอรุ่งเรือง  215,447,570 2.22

นายวีกิจ หอรุ่งเรือง 108,195,900 1.11

นางสาวชวนัธร ศรีสมบรูณานนท์  457,282,100 4.71

รวม 2,189,560,140  22.55

 

2) ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัท เหมราชฯ  

โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ทัง้ข้อ 1) และ 2) จะขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ ผ่านการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
เพ่ือครอบงํากิจการโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.
12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือ่ครอบงํากิจการ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ สัญญา 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯย่อย และผู้ขาย ไม่มีความเก่ียวข้องกนั  

3. ลักษณะโดยท่ัวไป ประเภท และขนาดของรายการ 

เข้าซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ โดยการจะเข้าถือหลกัทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ เพื่อครอบงํากิจการโดยสมคัรใจ
แบบมีเง่ือนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ โดยบริษัทฯจะทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ 
บริษัท เหมราชฯ โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบสตางค์) ภายใต้
เง่ือนไขว่าบริษัทฯจะทําการยกเลิกคําเสนอซือ้หลักทรัพย์หากเม่ือสิน้สุดระยะเวลารับซือ้แล้วมีผู้ เสนอขายหุ้น 
จํานวนน้อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท เหมราชฯ โดยการทําคํา
เสนอซือ้หลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเง่ือนไขจะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้นได้เกิดขึน้
ครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท เหมราชฯ ตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จํานวนหุ้นท่ีจะ
ได้มาทัง้หมด จะเท่ากับ 9,705,186,191 หุ้น ซึง่คิดเป็นมลูค่ารวมขนาดของรายการ เท่ากับประมาณ 43,673 
ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้น บริษัท เหมราชฯ ท่ี 4.50 บาท และเม่ือคํานวณขนาดของรายการตามประกาศ
รายการได้มาหรือจําหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัท เหมราชฯ ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 รายละเอียดการคํานวณเป็นดงัตอ่ไปนี ้

3.1. เปรียบเทียบมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets) 

ขนาดของรายการ    = ร้อยละของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ บริษัท เหมราชฯ ตามสดัสว่นท่ีจะได้มา 
      มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 
    =  14,778 ล้านบาท 
     3,584 ล้านบาท 
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    = ร้อยละ 412.28 

3.2. เปรียบเทียบกําไรสทุธิ 

ขนาดของรายการ    =  ร้อยละของกําไรสทุธิของ บริษัท เหมราชฯ ตามสดัสว่นที่จะได้มา 
      กําไรสทุธิของบริษัทฯ 
    =  3,887 ล้านบาท 
     1,354 ล้านบาท 
    = ร้อยละ 287.08 

3.3. เปรียบเทียบมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

 ขนาดของรายการ    =  จํานวนเงินท่ีจ่าย 
      สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
    =  43,673 ล้านบาท 
     16,628 ล้านบาท 
    = ร้อยละ 262.65 

ทัง้นี ้ในการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์เปรียบเทียบมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนของบริษัทฯจําเป็นต้องนบั
รวมขนาดรายการของการเข้าทํารายการในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา โดยในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมาบริษัทฯได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินมูลค่ารวมทัง้สิน้ 1,340,814,091.87 บาท ร้อยละ 13.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
ทรัพย์สินท่ีได้มาช่วง 6 เดือนดงักล่าว ประกอบด้วย (1) การซือ้ท่ีดินเพ่ิมเติมและถมท่ีในโครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร กม. 3 (2) มลูค่างานและอาคารท่ีเพ่ิมขึน้ของโครงการดบับลิวเอชเอ 
เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร ก.ม. 3 (เดิมคือ ก.ม. 4) โครงการ 72 ไร่ จากท่ีเคยได้รับอนมุติัจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 และ (3) ท่ีดินบริเวณถนนพระราม 2 โดยในการคํานวณสามารถคํานวณได้เพียง
เกณฑ์เดียว คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เน่ืองจากเป็นการเข้าซือ้สินทรัพย์ ทําให้ในการคํานวณขนาด
รายการได้มาของการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ในครัง้นีข้องบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์อื่น อาทิ เกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets) เกณฑ์กําไรสทุธิ และ เกณฑ์มลูค่าหุ้นท่ีบริษัทฯจดทะเบียนออก
เพ่ือชําระค่าสินทรัพย์ ไม่จําเป็นต้องคํานวณรวมขนาดรายการทรัพย์สินท่ีได้มาในช่วง 6 เดือนดงักลา่ว 

ดงันัน้ เม่ือคํานวณรวมรายการทรัพย์สินท่ีได้มาช่วง 6 เดือน (ร้อยละ 13.65) กับขนาดรายการของการทําคํา
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ (ร้อยละ 262.65) ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 
276.30 

3.4 มลูค่าหุ้นท่ีบริษัทฯจดทะเบียนออกเพ่ือชําระคา่สินทรัพย์ 
ไมส่ามารถคํานวณได้เน่ืองจาก บริษัทฯไม่ได้มีการออกหลกัทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนในการเข้าทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ใน
ครัง้นี ้

เน่ืองจาก ขนาดรายการท่ีคํานวณตามหลกัเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ได้
ผลลพัธ์เป็นมลูค่าสงูสดุท่ี ร้อยละ 412.28 บริษัทฯจงึใช้ผลการคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ดงักล่าว เป็น
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เกณฑ์ในการวดัขนาดของรายการ อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าขนาดรายการดงักล่าวจะมีค่ามากกว่า 100.0 แต่ยัง
จดัเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป  

เน่ืองจากธุรกิจของ บริษัท เหมราชฯ ท่ีได้มาในจากการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้มีลกัษณะของธุรกิจท่ี
คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ รวมถึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯและในอํานาจการควบคุมบริษัทฯหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

4. รายละเอยีดของสนิทรัพย์ที่จะซือ้ 

สินทรัพย์ท่ีจะได้มา หุ้ นสามัญของบริษัท เหมราชฯ ผ่านการเข้าซือ้หุ้ นโดยการทําคําเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ภายใต้เง่ือนไขว่าบริษัทฯจะทําการยกเลิกคําขอเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ดงักล่าว หากเม่ือสิน้สดุระยะเวลารับซือ้แล้วมีผู้ เสนอขายหุ้นจํานวนน้อยกว่า
ร้อยละ 50.0 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท เหมราชฯ 

จํานวนสินทรัพย์ท่ีจะได้มา 
และสัดส่วนของหุ้ น ท่ี ถือ
หลงัการซือ้ 

หากผู้ ถือหุ้นทกุรายของ บริษัท เหมราชฯ ตอบรับคําเสนอซือ้ บริษัทฯจะได้รับหุ้น
สามญัทัง้หมดของ บริษัท เหมราชฯ จํานวน 9,705,186,191 หุ้น  

 รายละเอยีดของ บริษัท เหมราชฯ 

4.1. ข้อมลูทัว่ไป 

 ข้อมลูทัว่ไปของ บริษัท เหมราชฯ 

ช่ือบริษัทฯ บริษัทฯ เหมราชพฒันาท่ีดิน จํากดั (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ 1. ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรม 

2. ธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสินค้าเพือ่ให้เช่า 
3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณปูโภคสําหรับนิคมอตุสาหกรรม 
4. ธุรกิจไฟฟ้า 
5. อ่ืนๆ 

ท่ีตัง้บริษัทฯ อาคารยเูอม็ทาวเวอร์ ชัน้ 18, 9 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม. 10250 

เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี 0107536000676 
โทรศพัท์ โทรศพัท์ 02-719-9555, 02-719-9559 
โทรสาร โทรสาร 02-719-9546-7
ทนุจดทะเบียน 6,000,000,000 บาท จํานวน 15,000,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.4 

บาท  



 

 6

ทุนท่ีออกและเรียกชําระ
แล้ว 

3,882,074,476.40 บาท จํานวน 9,705,186,191 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.4
บาท 

Website บริษัทฯ www.hemaraj.com

 
ข้อมลูทัว่ไปของบริษัทฯย่อย/1 และบริษัทฯร่วม  
 

ช่ือบริษัทฯ สัดส่วนการ
ถือหุ้น/1 

(ร้อยละ)

ประเภท
บริษัทฯ

ทนุจดทะเบียน
และชาํระแล้ว 

(ล้านบาท)

ประเภทธุรกิจ 

1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
1.1 บริษัทฯ  อีสเทิร์นซีบอร์ด
อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 
จํากดั 

           99.99 บริษัทฯยอ่ย                358 พฒันานิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์น ซี
บอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท 

1.2 บริษัทฯ  เหมราช อีสเทิร์นซี
บอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั 

99.99 บริษัทฯย่อย 1,000 พฒันานิคมอตุสาหกรรมเหมราช อีส
เทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท

1.3. บริษัทฯ อีสเทิร์นอินดสัเตรียล
เอสเตท จํากดั 

99.99 บริษัทฯย่อย 400 พฒันานิคมอตุสาหกรรมเหมราช
ตะวนัออก (มาบตาพดุ) 

1.4. บริษัทฯเหมราช สระบรีุ ท่ีดนิ
อตุสาหกรรม จํากดั 

99.99 บริษัทฯย่อย 500 พฒันาเขตประกอบการอตุสาหกรรม
เหมราช สระบรีุ  

1.5. บริษัทฯเหมราช ระยอง ท่ีดนิ
อตุสาหกรรม จํากดั/2 

99.99 บริษัทฯย่อย 
(ทางอ้อม)

1,000 พฒันาเขตประกอบการอตุสาหกรรม
เหมราช ระยอง 

1.6. บริษัทฯ ระยอง 2012 จํากดั/3 99.99 บริษัทฯย่อย 
(ทางอ้อม)

1,165 พฒันานิคมอตุสาหกรรม 

2. ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่า 
2.1.บริษัทฯ เอช คอนสตรัคชัน่ 
แมนเนจเมนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จํากดั  

99.99 บริษัทฯย่อย 17.15 ควบคมุงานก่อสร้าง รับจ้างก่อสร้าง

2.2. บริษัทฯ เอสเอ็มอี แฟคทอร่ี 
จํากดั 

99.99 บริษัทฯย่อย 194 จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ ให้เชา่
โรงงาน

3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคสําหรับนิคมอุตสาหกรรม 
3.1. บริษัทฯเหมราช คลีน วอเตอร์ 
จํากดั 

99.99 บริษัทฯย่อย 645 ให้บริการนํา้เพ่ือใช้ในการ
อตุสาหกรรม 

3.2. บริษัทฯอีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ 
เซอร์วิสเซส จํากดั/4 

99.99 บริษัทฯย่อย
(ทางอ้อม)

100 บริการใช้เชา่ฐานวางทอ่ขนถ่ายวตัถุ

3.3. บริษัทฯ เหมราช วอเตอร์ 
จํากดั/5 

99.99 บริษัทฯย่อย
(ทางอ้อม)

100 ให้บริการนํา้เพ่ือใช้ในการ
อตุสาหกรรม 

4. ธุรกิจไฟฟ้า 
4.1. บริษัทฯ เหมราช เอนเนอร์ย่ี 
จํากดั 

99.99 บริษัทฯย่อย 100 ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าและ
พลงังาน 

4.2. บริษัทฯเก็คโค-่วนั จํากดั 35.00 บริษัทฯร่วม 11,624 ดําเนินงานสํารวจ ผลิต พฒันา  
จดัหา วางแผมน สร้าง ตรวจสอบ ใน
ธรุกิจท่ีเก่ียวกบักระแสไฟฟ้า พลงังาน
ไฟฟ้า

4.3. บริษัทฯ ห้วยเหาะไทย จํากดั 51.00 บริษัทฯร่วม 527.69 ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าและ
พลงังาน 

4.4. บริษัทฯ โกลว์ เหมราช วนิด์ 51.00 บริษัทฯร่วม 2.5 ผลติไฟฟ้าและพลงังาน 
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จํากดั 
4.5.  บริษัทฯ กลัฟ์ เจพี เอ็นแอล
แอล จํากดั 

25.01 บริษัทฯร่วม 1,384 ผลติไฟฟ้าและพลงังาน 

5. ธุรกิจอื่น 
5.1.บริษัทฯเอช-ฟีนิกซ์ จํากดั 99.99 บริษัทฯย่อย 480 บริหารอาคารสํานกังาน ยเูอ็มทาว

เวอร์
5.2. บริษัทฯเดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ 
จํากดั 

99.99 บริษัทฯย่อย 0.25 จําหน่ายและบริหารโครงการคอนโดมี
เนียม เดอะ พาร์ค ชิดลม 

5.3.บริษัทฯมิลเล่ียน ไอส์แลนด์ 
พทัยา จํากดั 

99.99 บริษัทฯย่อย 1,750 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการเกาะ
ล้านพทัยา 

5.4.บริษัทฯอีสเทิร์น ซีบอร์ด 
พร้อพเพอร์ตี ้แอนด์ มารีน่า 
เซอร์วิสเซส จํากดั 

99.99 บริษัทฯย่อย 25 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และให้บริการ
ทา่เรือ 

 หมายเหต ุ
 /1 รวมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 /2 ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 โดยผ่านบริษัทฯเหมราช สระบรีุ ท่ีดนิอตุสาหกรรม จํากดั 
 /3 ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 โดยผ่านบริษัทฯเหมราช ระยอง ท่ีดนิอตุสาหกรรม จํากดั 
 /4 ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 74.99 และถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 25.00 โดยผ่านบริษัทฯ อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั 
 /5 ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 99.99 โดยผ่านทางบริษัทฯ เหมราช คลีน วอเตอร์ จํากดั 

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เหมราชฯ ประกอบธุรกิจทัง้หมด 5 ธุรกิจได้แก่ 1. ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรม 2. ธุรกิจพฒันาโรงงาน
และคลงัสินค้าเพื่อให้เช่า 3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณปูโภคสําหรับนิคมอตุสาหกรรม 4. ธุรกิจไฟฟ้า และ 5. 
ธุรกิจอ่ืนๆ 

ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรม 

ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรมเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้หลกัให้แก่ บริษัท เหมราชฯ โดยการพฒันาท่ีดินพร้อม
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท์ ระบบบําบดันํา้เสีย ระบบกําจัด
ขยะ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือจําหน่ายท่ีดินท่ีพฒันาแล้วให้แก่ผู้ประกอบการ  

โดยในปัจจบุนั บริษัท เหมราชฯ ได้พฒันาและบริหารจดัการนิคมอตุสาหกรรมทัง้หมด 5 แห่ง ได้แก่ (1) นิคม
อตุสาหกรรมเหมราช ชลบรีุ  (2) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) (3) นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด (ระยอง) (4) นิคมอตุสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด (5) นิคมอตุสาหกรรรมชลบรีุ 2 และเขตประกอบ
อตสาหกรรมทัง้หมด 2 แห่ง (1) เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราช สระบรีุ และ (2) เขตประกอบอตุสาหกรรม
เหมราช ระยอง โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัจะเป็นลกูค้าท่ีมีความต้องการระบบสาธารณปูโภคต่างๆ สงู และจะตัง้
โรงงานเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตอย่างต่อเน่ืองและการคมนาคมที่สะดวก เช่น อุตสาหกรรมรถยต์ 
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี อตุสาหกรรมเหล็ก และอตุสาหกรรมพลงังาน 

ธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้เพือ่ใหเ้ช่า 

นอกจากนี ้บริษัท เหมราชฯ ยงัดําเนินธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสินค้าเพ่ือให้เช่า โดยจดัให้มีโรงงานสําเร็จรูป
และคลงัสินค้า โลจิสติกส์ พาร์คเพ่ือให้เชา่สําหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกด้วย 
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ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคสําหรบันิคมอตุสาหกรรม 

เพ่ือเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร บริษัท เหมราชฯ ยงัให้บริการสาธารณปูโภคต่างๆหลงัการขายพืน้ท่ีในนิคม
อตุสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจดัให้มีบริการระบบสาธารณปูโภคอื่นๆเพ่ิมเติม อาทิ ระบบประปา ระบบ
โทรศพัท์ ระบบบําบดันํา้เสีย ระบบกําจดัขยะ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 ธุรกิจไฟฟ้า 

บริษัท เหมราชฯ ได้ลงทนุในบริษัทฯย่อยและบริษัทฯร่วมอีกหลายบริษัทฯท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการลกูค้าใน
นิคมอตุสาหกรรม อาทิ บริษัทฯได้ลงทนุร้อยละ 5.0 ใน บริษัทฯ โกลว์ ไอพีพี จํากดัในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า และ
ลงทนุโดยการถือหุ้นร้อยละ 35.0 ในบริษัทฯ เก็คโค่-วนั จํากดั ร่วมกับบริษัทฯ โกลว์ พลงังาน จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือพฒันาโรงไฟฟ้าขนาด 660 MW รวมถึงโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าอ่ืนๆเพ่ิมเติมในลกัษณะบริษัทฯร่วม
เพ่ิมเติม 

ธุรกิจอืน่ๆ 

นอกจากนี ้บริษัท เหมราชฯ ได้ลงทนุในโครงการคอนโดมีเนียมภายใต้ช่ือโครงการ “เดอะ พาร์ค ชิดลม” โดยมี
จํานวนทัง้หมด 218 ยนิูต และโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเกาะล้าน พทัยา อีกด้วย 

4.3 สรุปข้อมลูด้านการเงิน ปี 2554 – 2556 และ 9 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

(ล้านบาท) 9M 2557 9M 2556 2556 2555 2554

รายได้รวมจากการขายและการบริการ 5,150 6,320 8,770 6,399 4,150

ต้นทนุการขายและให้บริการ 2,652 3,280 4,582 3,456 2,361

กําไรขัน้ต้น 2,498 3,040 4,188 2,943 1,790

รายได้อืน 134 123 2,774 199 155

คา่ใช้จ่ายในการบริหารและจดัการ 668 673 984 809 614

กําไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษี 3,396 2,842 6,242 3,044 1,155

ต้นทนุทางการเงิน 559 475 652 474 397

ภาษีจา่ย 72 98 504 190 161

กาํไรสุทธิ 2,765 2,269 5,086 2,370 597

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

(ล้านบาท) 9M2557 9M2556 2556 2555 2554

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,191 1,314 4,780 1,694 3,718

ต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ – สทุธิ 12,899 10,678 11,138 9,414 7,879
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(ล้านบาท) 9M2557 9M2556 2556 2555 2554

อ่ืนๆ 1,796 1,787 1,830 1,741 217

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 16,886 13,779 17,748 12,849 11,814

เงินลงทนุในบริษัทฯร่วม 7,792 5,991 6,812 5,353 4,228

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ –สทุธิ 1,709 1,454 1,494 1,285 945

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ – สทุธิ 6,909 7,676 6,741 6,216 2,100

อ่ืนๆ 633 664 639 604 976

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,043 15,785 15,686 13,507 8,249

รวมสนิทรัพย์ 33,929 29,564 33,434 26,357 20,063

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - 400 610 - -

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,136 3,223 3,190 3,748 1,910

สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

1,973 914 900 1,542 308

อ่ืนๆ 349 278 355 204 171

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 4,458 4,815 5,055 5,494 2,389

หุ้นกู้  – สทุธิ 11,438 10,438 10,438 8,338 7,500

เงินกู้ ยืมระยะยาว – สทุธิ 1,601 1,206 1,981 861 634

อ่ืนๆ 1,038 683 1,303 583 362

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 14,077 12,327 13,722 9,782 8,496

รวมหนีส้นิ 18,535 17,143 18,777 15,277 10,885

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่แล้ว 3,882 3,882 3,882 3,882 3,882

สว่นเกิน (ต่ํากวา่) มลูค่าหุ้น 439 439 439 439 439

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 10,709 7,642 9,242 6,167 4,561

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (31) (101) (31) (33) (32)

สว่นได้เสยีท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 395 560 1,125 625 329

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 15,394 12,422 14,657 11,079 9,179
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4.4 รายช่ือผู้ ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้สดุท้าย (วนัท่ี 20 ตลุาคม 2557) 

ลาํดับ ช่ือ จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของ
จาํนวนหุ้น

ทัง้หมด
1 ครอบครัวหอรุ่งเรือง 1,457,355,355 15.01
1.1 นางสาวเพ็ญพรรณี หอรุ่งเรือง 1,068,725,770 11.01
1.2 นายสเุมธ หอรุ่งเรือง 215,630,185 2.22
1.3 นายวีกิจ หอรุ่งเรือง 108,195,900 1.11
1.4 นายสวสัดิ์ หอรุ่งเรือง 64,803,500 0.67
2 ครอบครัวศรีสมบรูณานนท์ 803,477,600 8.28
2.1 นางสาวชวนัธร ศรีสมบรูณานนท์ 463,568,800 4.78
2.2 นางสาวกชกร ศรีสมบรูณานนท์ 206,908,800 2.13
2.3 นางสาวชลิตา ศรีสมบรูณานนท์ 133,000,000 1.37
3 Credit Agricole (Suisse) SA, Singapore Branch 844,906,389 8,71
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์จํากดั 795,169,724 8.19
5 Chase Nominees Limited 28 722,153,095 7.44
6 Nomura Singapore Limited – Customer Segregated Account 651,534,500 6.71
7 EFG Bank AG 425,162,000 4.38
8 Quam Securities company Limited A/C Client 346,482,200 3.57
9 นางกนกกานต์ ศิริรัตนพนัธ์ 316,911,100 3.27
10 State Street Bank Europe Limited 311,160,300 3.21
11 นายสมบติั เทพสถิตย์ 205,989,500 2.12
12 Chase Nominee Limited 202,196,900 2.08

 

4.5 รายช่ือคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

ลาํดับ ช่ือ ตาํแหน่ง
1 นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ ประธานกรรมการ  
2 นายธงชยั ศรีสมบรูณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
3 นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการ
4 นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ กรรมการ 
5 นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง กรรมการ 
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ลาํดับ ช่ือ ตาํแหน่ง 
6 นายวิกิจ หอรุ่งเรือง กรรมการ
7 นายถาวร อนนัต์คศูรี กรรมการ 
8 นายสวสัด์ิ หอรุ่งเรือง กรรมการ
9 นายสทุธิพนัธุ์ จารุมณี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
10 นางพรรณี วรุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
11 นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมนัสนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12 นายสมพงษ์ วนาภา กรรมการอิสระ 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

5.1 มลูค่าสิ่งตอบแทน 

มลูค่าสิ่งตอบแทนสําหรับผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เหมราชฯ ในการตอบรับคําเสนอซือ้จะเป็นมลูคา่จํานวนหุ้นละ 4.50 
บาท จํานวน 9,705,186,191 หุ้น รวมเป็นมลูค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 43,674 ล้านบาท 

5.2 วิธีการชําระเงิน 

บริษัทฯ จะทําการชําระมลูค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เหมราชฯ ท่ีทําการขายหุ้นในการ
ทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้เง่ือนไขวา่บริษัทฯจะทําการยกเลิกคําขอเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักล่าว 
หากเม่ือสิน้สดุระยะเวลารับซือ้แล้วมีผู้ เสนอขายหุ้นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของ บริษัท เหมราชฯ 

6. มูลค่าของสนิทรัพย์ที่จะมีการได้มา 

 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มาจากการเข้าซือ้หุ้น บริษัท เหมราชฯ โดยการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
ได้แก่ หุ้นสามญัของ บริษัท เหมราชฯ จํานวนทัง้สิน้ 9,705,186,191 หุ้น คิดเป็นมลูค่าจํานวนหุ้นละ 4.50 บาท 
คิดเป็นจํานวนรวมของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มาทัง้สิน้ประมาณ 43,674  ล้านบาท  

 จากงบการเงินไตรมาส 3/2557 (9 เดือนแรก) ของบริษัท เหมราชฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 15,393 ล้านบาท 
คิดเป็นมลูค่าจํานวนหุ้นละ 1.59 บาท โดย ณ วนัท่ี 24 ธันวาคม 2557 ราคาหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ปิดการซือ้
ขายที่ 4.32 บาทต่อหุ้น มลูค่าการซือ้ขาย 89.92 ล้านบาท จํานวน 20.77 ล้านหุ้น มลูค่าตลาดรวม 41,926.40 
ล้านบาท 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนกรณีของการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ จะพิจารณานําราคาเสนอซือ้
ในคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ บริษัท เหมราชฯ มาใช้พิจารณา โดยราคาดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  
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ทัง้นีร้าคาเสนอซือ้ในคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ บริษัท เหมราชฯ เป็นราคาท่ีบริษัทฯได้ตกลงกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท เหมราชฯ ท่ีราคาหุ้นละ 4.50 บาทหรือคิดเป็นมูลค่ารวมหลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท เหมราชฯ ท่ี 
43,673.34 ล้านบาท มลูค่าดงักล่าวได้ประเมินจากวิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the Parts) โดยการประเมิน
แต่ละธุรกิจของบริษัท เหมราชฯ จะเลือกใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) หรือ วิธี
ปรับปรุงมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ (Revalued Net Asset Value)โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจของ
บริษัท เหมราชฯ  

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯคาดวา่ การได้มาซึง่สินทรัพย์ดงักลา่ว จะสร้างความแขง็แกร่งให้บริษัทฯดงันี ้

1. ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจอ่ืน อาทิ ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจบริการด้านสาธารณปูโภคสําหรับนิคม
อตุสาหกรรม และธุรกิจไฟฟ้า เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งของบริษัทฯ และลดความเสี่ยงของบริษัทฯ
จากการประกอบธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสินค้าเพียงอย่างเดียว 

2. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ ธุรกิจพฒันาโรงงานคลงัสินค้าของบริษัทฯจากการได้รับ Synergy ใน
ส่วนต่างๆ จากธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรมของ บริษัท เหมราชฯ อาทิ ฐานลกูค้า หรือ การใช้พืน้ท่ี 
รวมถึงสาธารณปูโภคร่วมกนั 

3. สามารถสร้างผลตอบแทนมากขึน้ จากการนําประสบการณ์และความชํานาญของบริษัทฯมาพฒันา
ธุรกิจโรงงานและคลงัสินค้าเพ่ือให้เช่าของ บริษัท เหมราชฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิม่มากขึน้ 

4. มีกระแสเงินสดท่ีมัน่คงเพิ่มมากขึน้ จากธุรกิจไฟฟ้าท่ี บริษัท เหมราชฯ เข้าลงทนุ ซึง่ให้ผลตอบแทนใน
รูปของเงินปันผลท่ีสม่ําเสมอ 

แนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯสําหรับธุรกิจท่ีอาจเกิดความขดัแย้ง 

ธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสินค้าเพ่ือให้เช่า เป็นเพียงธุรกิจเดียวท่ีบริษัทฯ และ บริษัท เหมราชฯ ดําเนินธุรกิจใน
ลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั โดยบริษัทฯมุ่งเน้นดําเนินธุรกิจในลกัษณะคลงัสินค้าให้เช่าและโรงงานให้เช่าท่ีสร้างตาม
ความต้องการของลูกค้า และ บริษัท เหมราชฯ มุ่งเน้นดําเนินธุรกิจในลักษณะ โรงงานสําเร็จรูปให้เช่า โดย
ระหว่างปี 2554 – 2556 บริษัทฯมีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจดงักล่าวมากกว่าร้อยละ 80.0 และบริษัทเหมราชฯมี
สดัส่วนรายได้ในธุรกิจดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 10.0 ซึง่ด้วยสดัส่วนท่ีไม่มากในธุรกิจดงักล่าวของบริษัทเหมราชฯ 
อาจพิจารณาได้ว่าไม่ใช่ธุรกิจหลกัท่ีสําคญัของบริษัท เหมราชฯ และ การเข้าทํารายการครัง้นีข้องบริษัทฯ จะไม่
เกิดความขัดแย้งต่อการดําเนินธุรกิจของทัง้สองบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทฯจะพิจารณา หารือกับท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯในครัง้ตอ่ไปเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีชดัเจนของบริษัททัง้สองต่อไป 

9. แหล่งเงนิทุน 

แหล่งเงินทนุท่ีใช้ในการเข้าทําคําเสนอซือ้ครัง้นี ้ได้แก่ (1) เงินเพ่ิมทนุจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุแก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น หรือ Right Offering จํานวนประมาณ 8,938 ล้านบาท และ (2) เงินส่วนท่ีเหลือ จะใช้เงิน
กู้ ยืมจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบีย้อ้างอิง MLR 



 

 13

(Minimum Lending Rate) บวกด้วยอตัราผลตอบแทนส่วนต่าง (Margin) เพ่ือชดเชยค่าความเสี่ยง (Credit 
Spread)  

รายละเอียดเก่ียวกบัอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
(“Net Debt/Equity”) ของบริษัทฯ 

 อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นของ  
บริษัทฯอ้างองิจากงบการเงินไตรมาส 3/2557 (9 เดือนแรก) อยู่ท่ี 3.1 เท่า 

 ในกรณีท่ีการเพ่ิมทนุจํานวนประมาณ 8,938 ล้านบาทเป็นผลสําเร็จ/1 บริษัทฯจะใช้เงินจากการเพ่ิมทนุ
เต็มจํานวนไปชําระค่าหุ้ น และ ส่วนท่ีเหลือจะใช้เงินกู้ จากสถาบันการเงินภายในวงเงิน ประมาณ 
35,500 ล้านบาท  ในกรณีเช่นว่านี ้อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯจะสามารถพิจารณาเป็นกรณีๆ ตามจํานวนหุ้นท่ีได้จากการทํา
คําเสนอซือ้ ได้ดงันี ้

จาํนวนหุ้นที่ได้จากการ
ทาํคาํเสนอซือ้ (ร้อยละ) 50 60 70 80 90 100 

จาํนวนสินเช่ือ         
(ล้านบาท) 13,350 17,780 22,210 26,640 31,070 35,500 

อัตราส่วนหนีสิ้นที่มี
ภาระดอกเบีย้หกัเงินสด
และรายการเทยีบเท่า
เงนิสดต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ (เท่า)/2 

2.5 3.0 3.4 3.9 4.3 4.8 

หมายเหต ุ

1/ หากบริษัทฯสามารถเพ่ิมทนุได้น้อยกวา่ 8,938 ล้านบาท บริษัทฯจะดําเนินการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ตอ่ไปโดยใช้เงินทนุจาก
การเงินกู้จากสถาบนัการเงินแทน 

2/ อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯดงักลา่วคํานวณโดยรวม
จากทัง้สว่นของบริษัทฯและบริษัทฯเหมราชเข้าด้วยกนั เน่ืองจากเม่ือบริษัทฯซือ้หุ้นของบริษัทฯเหมราชเกินกวา่ร้อยละ 50 แล้วบริษัท
ฯเหมราช จะมีฐานะเป็นบริษัทฯย่อยของบริษัทฯ และ จะต้องนํางบการเงินของบริษัทฯเหมราชมารวมกบังบการเงินของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้ นทุกรายของบริษัท เหมราชฯ ตอบรับคําเสนอซือ้ของบริษัทฯ บริษัทฯจะมีอตัราส่วน Net 
Debt/Equity เป็น 4.8 เท่า แต่การกู้ ยืมเงินดงักล่าวจะไม่ทําให้บริษัทละเมิดข้อตกลงในสญัญาเงินกู้กับสถาบนั
การเงินของ บริษัทฯ และในข้อกําหนดของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทฯเคยออกก่อนหน้า เน่ืองจากสญัญาดงักล่าวกําหนดให้
บริษัทฯจําเป็นต้องรักษาอตัราสว่น Debt/Equity ท่ีตํ่า ณ สิน้ปี  

ซึง่บริษัทฯมีแผนการในการลดหนีส้ินดงักลา่ว เพ่ือให้สามารถปฎิบติัข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้และหุ้นกู้ดงันี ้

1. การจําหน่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช้ในการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัท เหมราชฯ 

2. การจําหน่ายสินทรัพย์ประเภทคลงัสินค้า โรงงาน รวมถึงอาคารสํานกังานของบริษัทฯและบริษัทเหม
ราชฯ เข้ากองทรัสต์เพ่ือนําเงินมาชําระหนี ้
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สําหรับเงินจากการเพ่ิมทนุจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน หากเง่ือนไขในการ
ทําการซือ้ขายไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ หรือ ไม่มีการทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ เงินจํานวนดงักล่าว
ประมาณ 8,938 ล้านบาทจะนําไปใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ 

10. เงื่อนไขในการเข้าทาํรายการ 

การทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเง่ือนไขจะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือเง่ือนไขต่าง ๆ ต่อไปนีไ้ด้เกิดขึน้
ครบถ้วนแล้ว 
 

รายการ สถานะ 
1. เง่ือนไขบงัคับก่อนท่ีกําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นเพ่ือให้มีการเสนอ

ขายหุ้ นบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้ นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบ
สตางค์) โดยผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์โดย
สมัครใจโดยบริษัทฯตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาซือ้ขายหุ้ นได้เกิดขึน้
ครบถ้วนแล้ว 

ดําเนินการเสร็จสิน้แล้ว โดย
สามารถกําหนดราคาหุ้ นของ
บริษัท เหมราชฯ ได้ ณ ราคา 
4.50 บาท 

1. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ 
ตามท่ีกําหนดในสัญญาเพ่ือให้มีการเสนอขายหุ้ นบริษัท เหมราชฯ 
รวมถึงให้บริษัทฯดําเนินกระบวนการการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์โดย
สมคัรใจโดยบริษัทฯ 

บ ริ ษั ท ฯ อยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ดํ า เ นินการ  โดยบ ริ ษัทฯจะ
จัดการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น
ครัง้ท่ี 1/2558 ในวันท่ี 5 
กมุภาพนัธ์ 2558 

2. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) และบริษัทฯได้ดําเนินการออกและ
เสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นผลสําเร็จ ทัง้นี ้ บริษัทฯคาดว่าบริษัทฯจะออก
หุ้นเพ่ิมทนุจํานวนประมาณ 8,938 ล้านบาท 

บ ริ ษั ท ฯ อยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ดํ า เ นินการ  โดยบ ริ ษัทฯจะ
จัดการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น
ครัง้ท่ี 1/2558 ในวันท่ี 5 
กมุภาพนัธ์ 2558 

3. บริษัทฯได้รับการสนบัสนนุสินเชื่อจากสถาบนัการเงินในจํานวนเม่ือรวม
กับจํานวนเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) เพียงพอสําหรับการซือ้หุ้นทัง้หมด
ของบริษัท เหมราชฯ ในกระบวนการ การทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์โดย
สมคัรใจโดยบริษัทฯ  

บริษัทฯได้รับการอนุมัติเ งินกู้
จากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) แล้ว 

นอกจากนี ้บริษัทฯจะทําการยกเลิกคําเสนอซือ้หลักทรัพย์หากเม่ือสิน้สดุระยะเวลารับซือ้แล้วมีผู้ เสนอขายหุ้น
จํานวนน้อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท เหมราชฯ 
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 อย่างไรก็ตาม เม่ือสิน้สดุระยะเวลารับซือ้และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาซือ้ขาย
หุ้น แต่มีผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเหมราชฯรายอ่ืนแจ้งความจํานงในการขายหุ้นของบริษัทเหมราชฯเกินกว่าร้อยละ 
50.0 ซึง่ทําให้เง่ือนไขในการทําคําเสนอซือ้ของบริษัทฯสําเร็จลง บริษัทฯขอยืนยนัว่าจะยงัคงดําเนินการรับซือ้หุ้น
ของบริษัท เหมราชฯ ตอ่ไปตามปกติ 

 เงือ่นไขตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย 

เง่ือนไขตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย กําหนดให้บริษัทฯจําเป็นต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ได้มาซึ่งสินทรัพย์จาก
การเข้าทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยการเข้าทํารายการดงักล่าวจดัเป็นการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภทท่ี 1 ตามท่ี
กําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป บริษัทฯ จงึมีหน้าท่ีดงัต่อไปนี ้

1. เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการดงักล่าวของบริษัทฯต่อตลาดหลกัทรัพย์ 

2. จัดส่งหนังสือเ ชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเ งินอิสระให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลาลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึ่งทาง
บริษัทฯจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 

11. การเข้าทํารายการโดยมีบุคคลที่ เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่ มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

 ไม่มี 

12. ข้อมลูบริษัทฯ 

 โปรดพิจารณาตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

13. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2557 มีมติอนมุติัให้บริษัทฯเข้าซือ้
หลกัทรัพย์ของ บริษัท เหมราชฯ โดยการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดแบบมีเง่ือนไขโดยสมคัรใจ และมีมติ
ออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือระดมทุนในจํานวนประมาณ 8,938 ล้านบาท และการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินซึง่มีมลูค่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ไม่เกินกว่าจํานวนท่ีต้องชําระค่าตอบแทนในการทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัท
ฯเหมราชฯ รวมตลอดจน ค่าตอบแทนการคําเสนอซือ้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้  รวมตลอดค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้อง 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูต่อบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้น ดงัท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 8. ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะเกิดกบับริษัทฯ 
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14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 13 

 ไม่มี 

15.  การประชุมผู้ถอืหุ้น: การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 พร้อมกับรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างน้อย 5 วนัทําการ ก่อนจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯจะจดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ 

16. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯท่ีมีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รบัผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศน้ี และขอรบัรองว่าข้อมูลใน
สารสนเทศฉบบัน้ีถกูตอ้ง ครบถว้น และไมท่าํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผดิ ตามความสามารถรบัรูท้ีด่ทีีส่ดุและขอ้มลูทีม่ ี

17. คณุสมบติัของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเหน็เก่ียวกบัการทาํรายการ 

บรษิัทฯ เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จํากัด ได้รบัแต่งตัง้เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระที่ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทํารายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯและไม่มีความสมัพนัธ์กับ    
บริษัทฯและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ลงวนัที่ 8 
มกราคม 2558 

โปรดพจิารณารายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 


