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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่บริษัทถอืหุ้นร้อยละ 100  
เกี่ยวกับการท าค าเสนอซือ้หุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่  
4/2558 เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (“เหมราช”) ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยให้บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) ท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของเหมราช  เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของเหม
ราช มีการท าค าเสนอซือ้หุ้นเหมราชเมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ค าเสนอซือ้”) โดยค าเสนอซือ้
ดังกล่าวระบุถึงนโยบายและแผนบริหารจัดการเหมราชที่จะเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หากมีผู้ เสนอขายหุ้นมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของเหมราช ผู้ท าค าเสนอซือ้จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจาก
การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ซึง่ผลการท าค าเสนอซือ้ปรากฏวา่ มีผู้ เสนอขายจ านวนเท่ากบัร้อยละ 92.88 ของหุ้นที่ออก
และจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเหมราช ท าให้ผู้ท าค าเสนอซือ้สามารถด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของเหม
ราชเพื่อเพิกถอนหุ้นของเหมราชตามนโยบายการบริหารจดัการดงักลา่วได้ อีกทัง้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่ก าหนดให้การขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นัน้ต้องจัดให้มีการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นการทัว่ไปด้วย ประกอบกับปัจจุบนั เหมราชมีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 หมวดที่ 6 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ก าหนดไว้ว่า 
บริษัทจดทะเบียนจะต้องด ารงคณุสมบตัิเร่ืองการกระจายการถือหุ้น โดยจะต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 
ราย และผู้ ถือหุ้นดงักลา่วต้องถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ( “เกณฑ์ด ารง

สถานะ”) แตเ่นื่องจากปัจจบุนั เหมราชมีผู้ ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 7.12 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเหมราช ซึง่ไมค่รบถ้วนตามเกณฑ์ด ารงสถานะ อีกทัง้ ณ ขณะนีบ้ริษัทและผู้ท าค าเสนอซือ้
ยงัไมม่ีนโยบายที่จะลดสดัสว่นการถือหุ้นในเหมราช ท าให้เหมราชไมส่ามารถแก้ไขสดัสว่นการกระจายการถือหุ้นรายย่อย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ด ารงสถานะ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บริษัทประสงค์จะเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้เง่ือนไขที่ต้องด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จก่อนการท าค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์มีดงันี  ้

1) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของเหมราชเพื่อเพิกถอน
หลกัทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  รวมทัง้การออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทชดุที่  2 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท 
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2) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของเหมราชอนมุตัิการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ 

3) การเพิกถอนหลกัทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้รับ
อนุมตัิ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และ
คูส่ญัญาอื่นๆ ตามสญัญาที่เก่ียวข้อง (ถ้าจ าเป็น) 

หากบริษัทท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของเหมราชเพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ดังกล่าว เต็มจ านวน จะเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ประเภทท่ี 2 เมื่อค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติที่ได้ผลลพัธ์ เป็นมลูคา่สงูสดุที่ร้อย
ละ 19.52 ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์  พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งก าหนดให้
บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเก่ียวกับ การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ เหมราชต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
บริษัท จะเร่ิมด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ภายหลงั บริษัทได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัเสร็จสิน้ลง (โปรด
พิจารณารายละเอียดของเง่ือนไขในการเข้าท ารายการในหวัข้อ 10. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ) 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ซือ้   

บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) อนัเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใต้ช่ือ
หลกัทรัพย์ WHA  

 ผู้ขาย  

ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของเหมราชซึ่งถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 7.12 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของเหมราช โดยจะขายหุ้นเหมราชผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์ของ 
เหมราชออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ และข้อบงัคบั
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย และผู้ขาย ไมม่ีความเก่ียวข้องกนั  
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3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

บริษัทจะค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของเหมราชเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามเง่ือนไขในข้อ 10 โดยบริษัทจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ เหมราช
ในราคาหุ้นละ 4.40 บาท (สีบ่าทสีส่บิสตางค์)  

ในกรณีที่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ทัง้หมดของเหมราช ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท จ านวนหุ้นที่จะได้มา
ทัง้หมด จะเทา่กบั 691,031,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของหุ้นทัง้หมดของเหมราช ซึ่งคิดเป็นมลูค่ารวมขนาด
ของรายการ เท่ากับประมาณ 3,040,539,836.40 บาท  ขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท และเหมราช ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558  มี
รายละเอียดการค านวณเป็นดงัตอ่ไปนี ้โดยรวมทรัพย์สนิท่ีได้มาในช่วง 6 เดือนย้อนหลงั 

3.1. เปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets) 

 ขนาดของรายการ  = 
ร้อยละของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของเหมราชตามสดัสว่นท่ีจะได้มา

มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท
 

 
ไม่สามารถค านวณได้ จ านวนท่ีใช้ส าหรับค านวณมลูค่าทรัพย์สินท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท
มีดงันี ้

 จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
สนิทรัพย์ทัง้หมด 82,118  
หกั กู๊ดวิลล์ และสนิทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน  (24,013) 

หกั หนีส้นิรวม  (65,581) 
หกั สว่นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  (3,103) 
มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ WHA  (10,579) 

 
3.2. เปรียบเทียบก าไรสทุธิ 

ขนาดของรายการ    = 
ร้อยละของก าไรสทุธิของเหมราชตามสดัสว่นท่ีจะได้มา

ก าไรสทุธิของบริษัท
 

 

    = 
    ล้านบาท

    ล้านบาท
 

 
    = ร้อยละ 19.53 

3.3. เปรียบเทียบมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

 ขนาดของรายการ    = 
จ านวนเงินท่ีจ่าย

สินทรัพย์รวมของบริษัท
 

 

     = 
     ล้านบาท 

       ล้านบาท
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     = ร้อยละ 3.70 

*รายการดงักลา่วไมไ่ด้รวมรายการได้มาซึง่ที่ดินและทรัพย์สนิในรอบ 6 เดือนที่ผา่นมา ซึง่มีมลูคา่ 1,333 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.42 หากรวมรายการท่ีดินและทรัพย์สนิท่ีได้มาในรอบ 6 เดือนดงักลา่วกบัรายการท าค า
เสนอซือ้หุ้นเหมราชแล้ว ขนาดรายการรวมเทา่กบั ร้อยละ 10.12  ที่ดินและทรัพย์สนิท่ีได้มาในรอบ 6 เดือน
ดงักลา่วประกอบไปด้วยทรัพย์สนิในปริมณฑลจ านวน 3 โครงการ และ ตา่งจงัหวดัอกี 2 โครงการ 
 

3.4 มลูคา่หุ้นท่ีบริษัทจดทะเบียนออกเพ่ือช าระคา่สินทรัพย์ 
ไม่สามารถค านวณได้เน่ืองจาก บริษัทไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนในการเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ใน
ครัง้นี ้

เนื่องจาก ขนาดรายการที่ค านวณตามหลกัเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ ได้ผลลพัธ์เป็นมลูค่าสงูสดุที่ 
ร้อยละ19.52  บริษัทจึงใช้ผลการค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ดงักลา่ว เป็นเกณฑ์ในการวดัขนาดของ
รายการ  

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะซือ้ 

สนิทรัพย์ที่จะได้มา หุ้นสามัญของ เหมราช โดยผ่านการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์เพื่อเพิกถอน
หลกัทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ซึ่งการท าค าเสนอซือ้ดังกล่าวจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อเง่ือนไขต่าง ๆ ตามที่กล่าว
ข้างต้นได้เกิดขึน้ครบถ้วนแล้ว 

จ านวนสินทรัพย์ที่จะได้มา 
และสัดส่วนของหุ้ นที่ ถือ
หลงัการซือ้ 

หากผู้ ถือหุ้นทุกรายของ เหมราช ตอบรับค าเสนอซือ้ บริษัทจะได้รับหุ้นสามญั
ทัง้หมดของ เหมราช จ านวน 691,031,781 หุ้น 

 รายละเอียดของเหมราช 

4.1. ข้อมลูทัว่ไป 

 ข้อมลูทัว่ไปของเหมราช 

ช่ือบริษัท บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ 1. ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรม 

2. ธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสนิค้าเพื่อให้เช่า 
3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณปูโภคส าหรับนิคมอตุสาหกรรม 
4. ธุรกิจไฟฟ้า 
5. อื่นๆ 

ที่ตัง้บริษัท อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 18, 9 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กทม. 10250 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล เลขที่ 0107536000676 
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โทรศพัท์ โทรศพัท์ 02-719-9555, 02-719-9559 
โทรสาร โทรสาร 02-719-9546-7 
ทนุจดทะเบียน 6,000,000,000 บาท จ านวน 15,000,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.4 

บาท  
ทุนที่ออกและเ รียกช าระ
แล้ว 

3,882,074,476.40 บาท จ านวน 9,705,186,191 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.4 
บาท 

Website บริษัท www.hemaraj.com 

 

ข้อมลูทัว่ไปของบริษัทยอ่ย (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) และบริษัทร่วม  

ช่ือบริษัท สัดส่วนการ
ถือหุ้น/1 

(ร้อยละ) 

ประเภท
บริษัท 

ทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 

ประเภทธุรกิจ 

1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

1.1 บริษัท  อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสั
เตรียลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั 

60.00 บริษัทยอ่ย                 358 พฒันานิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์น ซี
บอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท 

1.2 บริษัท  เหมราช อีสเทิร์นซี
บอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั 

99.99 บริษัทยอ่ย 1,000 พฒันานิคมอตุสาหกรรมเหมราช อีส
เทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท 

1.3. บริษัท อีสเทิร์นอินดสัเตรียล
เอสเตท จ ากดั 

99.99 บริษัทยอ่ย 400 พฒันานิคมอตุสาหกรรมเหมราช
ตะวนัออก (มาบตาพดุ) 

1.4. บริษัทเหมราช สระบรีุ ทีด่ิน
อตุสาหกรรม จ ากดั 

99.99 บริษัทยอ่ย 500 พฒันาเขตประกอบการอตุสาหกรรม
เหมราช สระบรีุ  

1.5. บริษัทเหมราช ระยอง ที่ดิน
อตุสาหกรรม จ ากดั/1 

99.99 บริษัทยอ่ย 
(ทางอ้อม) 

1,000 พฒันาเขตประกอบการอตุสาหกรรม
เหมราช ระยอง 

1.6. บริษัท ระยอง 2012 จ ากดั/4 99.99 บริษัทยอ่ย 
(ทางอ้อม) 

1,165 พฒันานิคมอตุสาหกรรม 

1.7  บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซี
บอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 
จ ากดั 

99.99 บริษัทยอ่ย 400 พฒันานิคมอตุสาหกรรมเหมราช อีส
เทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท 
4 

2. ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่า 
2.1.บริษัท เอช คอนสตรัคชัน่ แมน
เนจเมนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั  

99.99 บริษัทยอ่ย 17.15 ควบคมุงานก่อสร้าง รับจ้างก่อสร้าง 

2.2. บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอร่ี 
จ ากดั 

99.99 บริษัทยอ่ย 294 จ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ ให้เชา่
โรงงาน 

3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคส าหรับนิคมอุตสาหกรรม 

3.1. บริษัทเหมราช คลีน วอเตอร์ 
จ ากดั 

99.99 บริษัทยอ่ย 645 ให้บริการน า้เพื่อใช้ในการ
อตุสาหกรรม 

3.2. บริษัทอีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ 
เซอร์วิสเซส จ ากดั/2 

99.99 บริษัทยอ่ย
(ทางอ้อม) 

100 บริการใช้เชา่ฐานวางทอ่ขนถ่ายวตัถ ุ

3.3. บริษัท เหมราช วอเตอร์ 
จ ากดั/3 

99.99 บริษัทยอ่ย
(ทางอ้อม) 

100 ให้บริการน า้เพื่อใช้ในการ
อตุสาหกรรม 

4. ธุรกิจไฟฟ้า 
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4.1. บริษัท เหมราช เอนเนอร์ยี่ 
จ ากดั/3 

99.99 บริษัทยอ่ย 25 ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าและ
พลงังาน 

4.2. บริษัทเก็คโค-่วนั จ ากดั 35.00 บริษัทร่วม 11,624 ด าเนินงานส ารวจ ผลติ พฒันา  
จดัหา วางแผมน สร้าง ตรวจสอบ ใน
ธุรกิจที่เก่ียวกบักระแสไฟฟ้า พลงังาน
ไฟฟ้า 

4.3. บริษัท ห้วยเหาะไทย จ ากดั/5 51.00 บริษัทร่วม 527.69 ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าและ
พลงังาน 

4.4. บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ 
จ ากดั/6 

51.00 บริษัทร่วม 2.50 ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน 

4.5.  บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอล
แอล จ ากดั/6 

25.01 บริษัทร่วม 1,384 ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน 

4.6. บริษัท กลัฟ์ โซลา่ร์/6 25.01 บริษัทร่วม 14.63 ผลิตไฟฟ้าและพลงังานแสงอาทิตย์
ติดตัง้บนหลงัคา 

5. ธุรกิจอื่น 

5.1.บริษัทเอช-ฟีนิกซ์ จ ากดั 99.99 บริษัทยอ่ย 480 บริหารอาคารส านกังาน ยเูอ็มทาว
เวอร์ 

5.2. บริษัทเดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ 
จ ากดั 

99.99 บริษัทยอ่ย 4.60 จ าหน่ายและบริหารโครงการคอนโดมี
เนียม เดอะ พาร์ค ชิดลม 

5.3.บริษัทมิลเลี่ยน ไอส์แลนด์ 
พทัยา จ ากดั 

99.99 บริษัทยอ่ย 1,750 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการเกาะ
ล้านพทัยา 

5.4.บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด พร้อพ
เพอร์ตี ้แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเซส 
จ ากดั 

99.99 บริษัทยอ่ย 1 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และให้บริการ
ทา่เรือ 

5.5 บริษัท เอช-อินเตอร์เนชัน่แนล 
(เอสจี) พีทีอี. ลิมิเต็ด 

100.00 บริษัทยอ่ย 1US$ Holding Company 

5.6 บริษัท เอช-อินเตอร์เนชัน่แนล 
(บีวีไอ) 

100.00 บริษัทยอ่ย 0.08 Holding Company 

5.7 บริษัท เหมราช อินเตอร์เนชัน่
แนล 

100.00 บริษัทยอ่ย 0.03 Holding Company 

5.8 บริษัท เหมราช รีท แมนเนจ
เม้นท์ จ ากดั 

99.99 บริษัทยอ่ย 2.50 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

5.9 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
และสทิธิการเชา่เหมราชอินดสัเตรี
ยล 

23.12 บริษัทร่วม 4,700 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

  
หมายเหตุ 
1/ ถอืหุน้ทางออ้ม รอ้ยละ 99.99 โดยผ่านบรษิทั เหมราช สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 
2/ ถอืหุน้ทางตรง รอ้ยละ 74.99 และถอืหุน้ทางออ้ม โดยผ่านบรษิทั อสีเทริน์อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั อกีรอ้ยละ 25 
3/ ถอืหุน้ทางออ้ม รอ้ยละ 99.99 โดยผ่านบรษิทั เหมราช คลนี วอเตอร ์จ ากดั 
4/ ถอืหุน้ทางตรง รอ้ยละ 70 และถอืหุน้ทางออ้มโดยผ่านบรษิทั เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั อกีรอ้ยละ 30 
5/ ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั รอ้ยละ 51 โดยบรษิทัหว้ยเหาะไทย จ ากดั ถอืหุน้ในบรษิทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั จด

ทะเบยีนในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (ใชส้กุลเงนิดอลลารส์หรฐัในการด าเนินธุรกจิ) รอ้ยละ 25  บรษิทัไมไ่ดจ้ดัท า

งบการเงนิรวม เนื่องจากบรษิทัเป็นหุน้ส่วนยุทธศาสตร์ สว่นผูล้งทุนอืน่มคีวามเชีย่วชาญในการด าเนินธุรกจิทัง้หมด 
6/ ถอืหุน้ทางออ้มโดยผ่านบรษิทั เหมราช เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ในบรษิทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จ ากดั รอ้ยละ 51 

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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เหมราช ประกอบธุรกิจทัง้หมด 5 ธุรกิจได้แก่ 1. ธุรกิจพฒันานิคมอุตสาหกรรม 2. ธุรกิจพฒันาโรงงานและ
คลงัสนิค้าเพื่อให้เช่า 3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณปูโภคส าหรับนิคมอตุสาหกรรม 4. ธุรกิจไฟฟ้า และ 5. ธุรกิจ
อื่นๆ 

ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรม 

ธุรกิจพฒันานิคมอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลกัให้แก่ เหมราช โดยการพฒันาที่ดินพร้อมระบบ
สาธารณปูโภคตา่งๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท์ ระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบก าจดัขยะ และ
สิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อจ าหนา่ยที่ดินที่พฒันาแล้วให้แก่ผู้ประกอบการ  

โดยในปัจจุบัน เหมราช ได้พัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 6 แห่ง ได้แก่ (1) นิคม
อตุสาหกรรมเหมราช ชลบรีุ  (2) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) (3) นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด (ระยอง) (4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด (5) นิคมอุตสาหกรรรมชลบุรี 2 (6) นิคม
อตุสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 และเขตประกอบอตสาหกรรมทัง้หมด 2 แห่ง (1) เขตประกอบการ
อตุสาหกรรมเหมราช สระบรีุ และ (2) เขตประกอบอตุสาหกรรมเหมราช ระยอง โดยกลุม่เป้าหมายหลกัจะเป็น
ลกูค้าที่มีความต้องการระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ สงู และจะตัง้โรงงานเป็นกลุม่อตุสาหกรรมเพื่อการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องและการคมนาคมที่สะดวก เช่น อุตสาหกรรมรถยต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก และ
อตุสาหกรรมพลงังาน 

ธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้เพือ่ใหเ้ช่า 

นอกจากนี ้เหมราช ยงัด าเนินธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสินค้าเพื่อให้เช่า โดยจัดให้มีโรงงานส าเร็จรูปและ
คลงัสนิค้า โลจิสติกส์ พาร์คเพื่อให้เช่าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม อีกด้วย 

ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคส าหรบันิคมอตุสาหกรรม 

เพื่อเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร เหมราช ยังให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆหลงัการขายพืน้ที่ในนิคม
อตุสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจดัให้มีบริการระบบสาธารณปูโภคอื่นๆเพิ่มเติม อาทิ ระบบประปา ระบบ
โทรศพัท์ ระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบก าจดัขยะ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ 

 ธุรกิจไฟฟ้า 

เหมราช ได้ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกหลายบริษัทที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการลูกค้าในนิคม
อตุสาหกรรม อาทิ บริษัทได้ลงทนุร้อยละ 5.0 ใน บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ากดัในธุรกิจการผลติไฟฟ้า และลงทนุโดย
การถือหุ้นร้อยละ 35.0 ในบริษัท เก็คโค่-วนั จ ากัด ร่วมกับบริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากัด (มหาชน) เพื่อพฒันา
โรงไฟฟ้าขนาด 660 MW รวมถึงโครงการลงทนุในโรงไฟฟ้าอื่นๆเพิ่มเติมในลกัษณะบริษัทร่วมเพิ่มเติม 

4.3 สรุปข้อมลูด้านการเงิน ปี 2555 – 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2557 และ 2558 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

(ล้านบาท) 3M 2558 3M 2557 2557 2556 2555 
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(ล้านบาท) 3M 2558 3M 2557 2557 2556 2555 

รายได้รวมจากการขายและการบริการ 1,542 2,829 6,333 8,770 6,399 

ต้นทนุการขายและให้บริการ 758 1,447 3,206 4,582 3,456 

ก าไรขัน้ต้น 784 1,382 3,127 4,188 2,943 

รายได้อื่น 134 123 245 2,774 199 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารและจดัการ 668 673 915 984 809 

ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษี 918 1,475 4,084 6,242 3,024 

ต้นทนุทางการเงิน 210 167 762 652 475 

ภาษีจ่าย 27 47 98 504 179 

ก าไรสุทธิ 681 1,261 3,224 5,086 2,370 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

(ล้านบาท) 3M 2558 3M 2557 2557 2556 2555 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,950 2,087 2,087 4,780 1,694 

ต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ – สทุธิ 13,011 13,141 13,141 11,138 9,414 

อื่นๆ 4,630 1,734 1,734 1,830 1,741 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,591 16,962 16,962 17,748 12,849 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 7,662 7,386 7,359 6,812 5,353 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ –สทุธิ 1,704 1,769 1,769 1,494 1,285 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ – สทุธิ 4,217 6,974 6,974 6,741 6,216 

อื่นๆ 539 524 618 639 653 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,122 16,653 16,720 15,686 13,507 

รวมสินทรัพย์ 35,713 33,615 33,682 33,434 26,357 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้ - 300 300 610 - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 2,077 1,913 1,900 3,190 3,748 

สว่นของหนีส้นิระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

1,493 1,493 2,052 900 1,542 

อื่นๆ 331 956 417 355 205 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,901 4,662 4,669 5,055 5,495 

หุ้นกู้  – สทุธิ 13,901 11,410 11,438 10,438 8,338 

เงินกู้ยืมระยะยาว – สทุธิ 1,349  1,514 1,514 1,981  861 
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(ล้านบาท) 3M 2558 3M 2557 2557 2556 2555 

อื่นๆ 892 1,000 1,032 1,303 583 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 16,142 13,924 13,984 13,722 9,782 

รวมหนีส้ิน 20,043 18,586 18,653 18,777 15,277 

ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 3,882 3,882 3,882 3,882 3,882 

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้น 439 439 439 439 439 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 11,083 10,420 10,420 9,242 6,167 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น (31) (31) (31) (31) (33) 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 297 319 319 1,125 625 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 15,670 15,029 15,029 14,657 11,080 

 

4.4 รายช่ือผู้ ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้สดุท้าย (วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558) 

ช่ือ สัญชาติ อาชีพ จ านวนหุ้น  %การถือหุ้น  

1) บริษัท ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์  

โฮลดิง้ จ ากดั 

  9,014,154,410 92.88 

2) นายสวสัดิ์ หอรุ่งเรือง   64,803,500 0.67 

3) บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค 

)ประเทศไทย (จ ากดั )มหาชน(  

  53,790,000 0.55 

 
4.5 รายช่ือคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 

ช่ือ ต าแหน่ง  %การถือหุ้น  

นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการ 0% 

นางจรีพร อนนัตประยรู รองประธานกรรมการ 0% 

นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการผู้จดัการ 0% 

นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ กรรมการ 0.04% 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ กรรมการ 0% 

นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ 0% 

นายณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการ 0% 

ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

0% 
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ช่ือ ต าแหน่ง  %การถือหุ้น  

นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

0% 

นายสมพงษ์ วนาภา กรรมการอิสระ 0% 

ดร. กฤษณา สขุบญุญสถิตย์ กรรมการอิสระ 0% 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

5.1 มลูคา่สิง่ตอบแทน 

มลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับผู้ ถือหุ้นของเหมราชในการตอบรับค าเสนอซือ้จะเป็นมลูค่าจ านวนหุ้นละ 4.40 บาท 
จ านวน 691,031,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของหุ้นทัง้หมดของเหมราช รวมเป็นมลูค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 
3,040,539,836.40 บาท 

 

5.2 วิธีการช าระเงิน 

บริษัท จะท าการช าระมลูคา่สิง่ตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของเหมราชที่ท าการขายหุ้นในการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท  

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะมีการได้มา 

 มลูค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะมีการได้มาจากการเข้าซือ้หุ้นเหมราชโดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์  ได้แก่ หุ้น
สามญัของ เหมราช จ านวนทัง้สิน้ 691,031,781 หุ้น คิดเป็นมลูค่าจ านวนหุ้นละ 4.40 บาท คิดเป็นจ านวนรวม
ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่จะมีการได้มาทัง้สิน้ประมาณ 3,040,539,836.40 บาท  

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนกรณีของการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ จะพิจารณาน าราคาเสนอซือ้
ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์เหมราชมาใช้พิจารณา โดยราคาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ โดยราคาสงูสดุคือมูลค่ายตุิธรรมของหุ้นเหมราชซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินเป็นราคา 
4.37 บาท โดยใช้วิธี sum of the parts โดยใช้วิธีค านวณต่างๆ ตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ กลุม่นิคมอตุสาหกรรม 
ใช้วิธี RNAV (Revalued Net Asset Value) ธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า ใช้วิธี วิธีกระแสเงินสดคิดลด 
(Discounted Cash Flow)  และ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า ใช้วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) ทัง้นี ้
ผู้ท าค าเสนอซือ้จะใช้ราคาเสนอซือ้หุ้นเหมราชที่ราคา 4.40 บาทตอ่หุ้น 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท 

 บริษัท คาดวา่การได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่ว จะสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท ดงันี ้
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1. เพื่อเอือ้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างกลุม่ธุรกิจได้คลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพมากขึน้  โดยจะท าให้
การแยกประเภทธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท มีความชัดเจนมากขึน้ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจที่เก่ียวกับนิคม
อตุสาหกรรม (Industrial Hub) ธุรกิจที่เก่ียวกบัโลจิสติกส์ที่เก่ียวกบัการพฒันาคลงัสนิค้า ศนูย์กระจาย
สินค้าและโรงงานให้เช่า (Logistics Hub) ธุรกิจที่เก่ียวกบัการบริการสาธารณปูโภคและธุรกิจไฟฟ้า 
(Utility and Power Hub) เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

2. เพื่อความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการกระแสเงินสดภายในกลุม่บริษัท (Cash flow management) 
เพื่อลดภาระต้นทนุทางการเงินที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อซือ้หุ้นของเหมราช จากการท าค าเสนอซือ้รอบที่
แล้ว 

3. แก้ปัญหาสภาพคล่องของการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเหมราช เนื่องจากปัจจุบันผู้ ถือหุ้นรายย่อยที่
เหลอือยูค่ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 7.12 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ซึ่งท าให้สภาพคลอ่งของการซือ้
ขายหลกัทรัพย์มีจ ากดั นอกจากนี ้จ านวนหุ้นท่ีเหลอือยูต่ ่ากวา่สดัสว่นขัน้ต ่าการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ยร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท าให้บริษัท มีภาระคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม
จากการขาดคณุสมบตัิดงักลา่ว 

4. ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส าหรับธุรกิจที่อาจเกิดความขดัแย้ง ได้แก่ธุรกิจให้เช่า แม้ว่าบริษัท 
มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจที่สร้างตามความต้องการลกูค้าเป็นหลกั ส่วนเหมราช มุ่งเน้นด าเนินธุรกิจใน
ลกัษณะโรงงานและคลงัส าเร็จรูปให้เช่าในท าเลที่ตา่งกนั อยา่งไรก็ดีการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

5. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนัของทัง้สองบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
มากขึน้ 

9. แหล่งเงนิทุน 

แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการท าค าเสนอซือ้ครัง้นีม้าจากเงินเพ่ิมทนุท่ีได้จากการใช้สทิธ์ิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท (WHA-W2) หรือกระแสเงินสดภายในบริษัท   

10. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

เง่ือนไขที่ต้องด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จก่อนการท าค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์มีดงันี  ้

1) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทอนุมัติการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของเหมราชเพื่อเพิกถอน
หลกัทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้การออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทชดุที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท 

2) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของเหมราชอนมุตัิการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ 
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3) การเพิกถอนหลกัทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ได้รับ
อนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และ
คูส่ญัญาอื่นๆ ตามสญัญาที่เก่ียวข้อง (ถ้าจ าเป็น) 

 เงือ่นไขตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย 

เง่ือนไขตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย ก าหนดให้บริษัทจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการ
เข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยการเข้าท ารายการดงักล่าวจัดเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่
ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป บริษัท จึงมีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี  ้

1. เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดงักลา่วของบริษัทตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2. จดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

11. การเข้าท ารายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัท 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 92.88 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเหมราช ท าให้ไม่มีบคุคลเก่ียวโยง
อื่นใดถือหุ้นถึงร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของเหมราช   

 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นว่าการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของเหมราชเพื่อขอเพิกถอนหุ้นเหมราชจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เป็นไปตามเจตนาที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ จึงเห็นควรให้บริษัท ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดัท าค าเสนอซือ้
หุ้นเหมราชเพื่อการเพิกถอนหุ้นเหมราชจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  และเนื่องจากการท าค าเสนอซือ้หุ้น
เหมราช เป็นเร่ืองส าคญัจึงเห็นควรน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 12 

 ไมม่ี 
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