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Glossary 
 

 

The Company or HEMRAJ Hemaraj Land and Development Public Company Limited 
  
The Offeror or WHAVH WHA Venture Holding Company Limited 
  
WHA WHA Corporation Public Company Limited 
  
Independent Financial Advisor or IFA JayDee Partners Limited 
  
SET The Stock Exchange of Thailand 
  
SEC  The Office of the Securities and Exchange Commission  
  
SL or the Independent Asset 
Appraiser 

S.L. Standard Appraisal Co., Ltd.  
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September 9, 2015 
 

Attention:  The shareholders of Hemaraj Land and Development Public Company Limited  

 

Subject:  The opinions of the independent financial advisor regarding the voluntary delisting of securities 

 
In reference to the Board of Director’s meeting of Hemaraj Land and Development Public Company Limited 
(“the Company” or “HEMRAJ”) No. 10/2015 held on July 28, 2015, which approved the proposal to the 
shareholders’ meeting of the Company to consider the delisting of the Company’s securities from the Stock 
Exchange of Thailand (“the SET”). Reference is made to WHA Corporation Public Company Limited (“WHA”), a 
parent company of WHA Venture Holding Co., Ltd. (“the Offeror” or “WHAVH”), a major shareholder of the 
Company who has served a notice to the Company requesting to proceed as reasonable and necessary to 
delist the Company’s shares from the SET, including a letter regarding the resolution of WHA’s Board of 
Directors informing of the approval to propose to the shareholders’ meeting of WHA to delist shares of the 
Company from the SET in which case the Offeror will make the tender offer for the entire securities of the 
Company which contains the subject matter that, as the Offeror has a policy and management plan for the 
Company regarding the making of a tender offer for all securities of the Company in order to delist the 
Company’s shares from the SET, whereas it has been specified in the last tender offer for the acquisition of 
the Company’s securities (on March 5, 2015)  that, in the case that there are shares amounting in excess of or 
equivalent to 75.00% of the total issued shares being offered, the Offeror will make a tender offer for all 
securities of the Company in order to delist the Company’s shares from the SET. In this respect, the result of 
the offered shares is equivalent to 92.88% of the total issued shares, resulting in the Offeror being able to 
delist the Company’s shares in accordance with such management policy, in which case it will be in line with 
the regulation of the SET regarding the delisting of securities from the SET (“the SET Regulation”) requiring 
that there must be the tender offer for all shareholders. In addition, at present, the Company is unable to 
allocate the shares to the minority shareholders as required by Clause 6 of the Regulation of the Stock 
Exchange of Thailand Re: Listing of Ordinary Shares or Preferred Shares as Listed Securities, 2015 which 
provides the provisions with respect to maintaining the status of listed companies on the SET that “A listed 
company shall maintain its qualification with respect to distribution of shareholdings so that the number of 
Minority Ordinary Shareholders shall be not less than 150 and such shareholders shall hold shares in 
aggregate not less than 15.00% of the paid-up capital of the listed company (the “Criteria”). At present, the 
Company has minority shareholders held shares in aggregate in a proportion of 7.12% of its total issued shares 
which is not in accordance with the Criteria, and WHA and the Offeror do not currently have the policy to 
reduce its shareholding in the Company, rendering the Company to be unable to correct its status to comply 
with the Criteria, resulting in another reason as to why the Offeror intended to delist the Company’s shares 
from the SET. 
 
In this regard, the tender offer price offered by the Offeror shall be THB 4.40 per share which is not less than 
THB 4.37 per share, the maximum price calculated based on the rules and criteria prescribed under the 
Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and 
Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers (the “Notification TorChor. 12/2554”), 
comprising 4 methods as follows:  
1) The highest price of the Company’s shares acquired by the offeror or its persons under Section 258 of 

the Securities and Exchange Act during 90 days prior to the submission date of the tender offer to the 
Office of the Securities and Exchange Commission (“the SEC”). However, such price cannot determine at 
this time, since the Offeror plans to make the tender offer in December 2015, and if during 90 days prior 
to the submission date of the tender offer, the Offeror has not acquired any shares of the Company, 
there will not be the price under this method;  

2) The weighted average market price of the Company’s shares during the period of 5 business days prior 
to the date on which the Company’s Board of Directors resolves to propose the delisting agenda for 
consideration in a shareholders’ meeting: THB 4 per share;  
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3) The net asset value of the Company calculated based on the book value adjusted to reflect the most 
recent market price of the assets and liabilities of the Company: THB 3.48 per share* (the net asset 
value in this clause is the value derived after the dividend is paid);  

4) The highest fair value of the Company appraised by the financial advisor of the Offeror, i.e. JVS Financial 
Advisory Co., Ltd.: THB 4.37 per which is value derived after the dividend paid using the Sum of the Parts 
method where the calculation method is based on types the business i.e. RNAV (revalued net asset 
value) for industrial estate business, discounted cash flow for utility and electricity business and income 
approach for real estate for lease.  

 
The conditions precedent required to be satisfied prior to the making of a tender offer for delisting are as 
follows:  
1) The shareholders’ meeting of WHA to approve the making of a tender offer for all securities of the 

Company in order to delist the Company’s securities from the SET and the making of the tender offer for 
the Company’s securities, including the issuance and the offer for sale of warrant No. 2 to exercise the 
right to purchase the newly-issued ordinary shares of WHA (“WHA-W2”) in order to offer for sale to the 
existing shareholders of WHA;  

2) The shareholders’ meeting of the Company that has scheduled on September 30, 2015, to approve the 
delisting of the Company’s securities from the SET; and  

3) The relevant agencies, including the SET, financial institution and other related contractual parties to 
approve or waive the matters relating to the delisting of the Company’s securities from the SET (if 
necessary). 

 
The Board of Directors’ Meeting No.11/2015 on August 14, 2015, approved the appointment of JayDee 
Partners Limited (“independent financial advisor” or “the IFA”), the financial advisor approved by the SEC, to 
be an Independent Financial Advisor in order to render opinion to the minority shareholders of  the Company 
regarding this voluntary delisting. 
 

As a basis of our analysis and rendering opinion, the IFA has studied the information and documents obtained 
from the Company and/or the information disclosed by the Company to the SET as well as other information 
available in the public domain which include but not limited to, the resolution of the Company’s Board of 
Directors for the delisting of shares, the resolution of WHA’s Board of Directors for the delisting of HEMRAJ’ 
shares, Reporting Form for Delisting of Shares (F 10-6), Form 56-1 of the Company for 2014, audited and 
reviewed financial statements of the Company for the year ended December 31, 2012 – 2014 and 6 months 
period ended June 30, 2015, the assets appraisal reports prepared by the independent asset appraiser, the 
information regarding Industrial Estate development business, the related business and economic overview 
as well as the interviews with the management and staff of the Company. 
 
In this regards, the IFA has prepared this report on July 28, 2015 and hereby certified that we have studied, 
analyzed and prudently performed our duties as an Independent Financial Advisor, complying with the 
generally accepted professional standard and rendered our opinion based on the unbias analysis with regards 
to the best benefit of the minority shareholders. However, it is important to note that the IFA’s opinions are 
based on the information and documents received from the Company and other publicly available 
information. The IFA assumes that such information is accurate and reliable at the time the IFA prepared this 
opinion report. However, if such information is found to be inaccurate and/or incomplete and/or unreliable 
and/or have any significant changes in the future, the opinion provided by the IFA may differ accordingly. As 
a result, the IFA is unable to hold responsible for any impacts on the Company and its shareholders resulting 
from this voluntary delisting. In addition, the objective of this report is merely to provide opinion on the 
voluntary delisting of the Company’s shares to the shareholders. The decision to vote is the sole discretion of 
the shareholders, which shall include the consideration of reasons, conditions and other information 
associated with the delisting as well as the consideration of the attached documents submitting to the 
shareholders along with the invitation letter so as to make the most appropriate decision.  
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Executive Summary  
 
The Board of Directors’ Meeting of the Company No. 10/2015 dated July 28, 2015 approved the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 to consider the delisting of the Company’s 
securities from the SET as WHAVH, a major shareholder of the Company (as of August 14, 2015, WHAVH 
holds 92.88 of the Company’s issued and paid-up share), served a notice to the Company to informing of the 
tender offer for all securities of the Company in order to delist the Company’s shares from the SET, in line 
with the policy and management plan that WHAVH has stated in the tender offer document dated on March 
5, 2015 that in the case there are shares amounting in excess of or equivalent to 75% of the total issued 
shares being offered, the WHAVH, as Offeror, will make a tender offer for all securities of the Company in 
order to delist the Company’s shares from the SET within 12 months after the period of tender offer is 
completed on April 10, 2015. When WHAVH became the major shareholders holding 9,014,154,410 shares or 
92.88% of the total shares issued and paid-up after the tender offer that was completed in April 10, 2015,  
this resulted in the decrease in minority interest to 7.12% of the total paid-up shares of the Company which is 
not in accordance with the Criteria on Re: Listing of Ordinary Shares or Preferred Shares as Listed Securities 
2015 from Section 6 which states that a listed company shall maintain its qualification with respect to the 
distribution of shareholdings so that the number of minority ordinary shareholders shall be not less than 150 
and such shareholders shall hold shares in aggregate not less than 15% of the paid-up capital of the listed 
company. Moreover, at present, WHA and WHAVH do not have policy to reduce its shareholding in the 
Company in which case the Company is unable to correct its status to comply with the Criteria, resulting in 
another reason as to why the WHAVH is desirous to delist the Company’s shares from the SET 
 
WHAVH will make the Tender Offer for the securities of the Company for delisting securities from the SET at 
the price of THB 4.40 per share upon the fulfillment of the conditions that (1) the delisting of the Company’s 
securities and the issuance and the offer for sale of WHA-W2 to be offered to WHA’ s existing shareholders 
shall be approved at WHA’s Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 in September 4, 2015 
(2) the delisting of the Company’s securities shall be approved at the Company’s Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2015 on September 30, 2015 and (3) the delisting of the Company’s securities 
has been approved and/or waived by relevant agencies. After the precedent conditions stated above are 
satisfied, WHAVH will make the tender offer for all of the securities of Company to delist the Company from 
the SET which is expected to begin in December, 2015 (the length of the tender offer to delist the Company 
from the SET is expected to be after WHA has exercised the right to purchase 1,314,397,866 shares for THB 
2.70 per share. WHA specified the time to exercise WHA-W2 for one time which is 3 months after WHA-W2 
has been issued and offered in September 15, 2015 as WHA stated in Capital Increase Report Form (F 53-4) 
dated July 29, 2015, its intent of capital increase and use of such capital to exercise WHA-W2 to pay for the 
Company’s shares in the delisting of the Company’s securities from SET.) 

  
Based on the IFA’s analysis of the appropriateness of the voluntary delisting of the Company from the SET. 
The IFA views that the delisting of HEMRAJ shares is deemed reasonable based on the following reasons: 
1) The offering price at THB 4.40 per share is higher than the fair value calculated by the IFA using 

Discounted Cash Flows Approach, which ranges between THB 3.92 – 4.14 per share (details of the 
valuation of fair price by the IFA are presented in Section 3, Item 3.5 of this report). In addition, the 
offering price is not lower than the highest price computed according to Clause 56 of the Notification of 
Capital Market Supervisory Board. No. TorChor. 12/2554 (12/2011) Re: Rules, Conditions and 
Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers. 
 
The fair value that the IFA has evaluated is from the current business operation and future business plan  
which excludes the future profits that could arise from selling the subleased right of land or ready-built 
factories and warehouses to Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust. The subsidiary of the 
Company (Hemraj REIT Management Co.,ltd) has filed for the offering approval to the SEC in July 29, 
2015 and currently under approval consideration 

 
2) Company does not have the qualified status to be the listed company. According to detail of minority 

shareholders as of April 21, 2015 from www.set.or.th, the Company’s minority shareholders hold 4,521 
or the aggregated sum of 7.07% of the paid-up capital, which is not comply with criteria of the 
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distribution of shareholdings of minority shareholders which states the rule for a listed company to 
maintain its status where it shall maintain its qualification with respect to the distribution of 
shareholdings so that the number of minority ordinary shareholders shall be not less than 150 and such 
shareholders shall hold shares in aggregate not less than 15% of the paid-up capital of the listed 
company. The failure to have the qualifications to maintain the listed company status will cause an 
additional cost for the lack of such qualifications. As the Offeror do not have the policy to reduce its 
shareholding in the Company in which case the Company is unable to correct its status to comply with 
the Criteria. 

 
3) Delisting of the Company’s shares provides an alternative for minority shareholders to mitigate the 

following risks: 
 Check and balance and control power in the Company : Currently, the minority shareholders will not 

be able to collect sufficient votes to exercise checks and balances the business management  of  the 
Group of Major Shareholders because as of August 14, 2015, WHAVH held 9,014,154,410 ordinary 
shares representing 92.83% of the total issued and paid up capital of the Company. This shareholding 
percentage of the Offeror is more than the shareholding proportion exceeds 75% of total issued and 
paid up capital and all voting rights of the Company which allow the Group of Offeror to have control 
on votes for approval on significant issues such as the transfer of major or all assets of the Company, 
capital decrease, capital increase and business merger, the change of dividend policy and the 
approval of the delisting of the Company’s securities from being listed securities in the SET while the 
minority shareholders can’t collecting more than 10% of total issued and paid up capital and all 
voting rights of the Company to oppose the delisting of the Company’s securities. In addition, 
currently Offeror has involved in shaping the policy and the direction of the Company’s management 
through Directors who are representatives of the Offeror with the seats of 5 persons out of a total of 
12 directors. The detail is shown in Section 1, item 1.3 of this report 
 

 Trading liquidity : The current trading volume of HEMRAJ’s shares indicates a very low trading 
liquidity of around 0.04-0.12% of the total issued shares per day. (as presented in Section 3 Item 3.3 
of this report). Thus, the minority shareholders may not be able to sell HEMRAJ’s shares at desirable 
time and price. Therefore, this tender offer of WHAVH to delist HEMRAJ’s securities from the SET at 
the offered purchased price of THB 4.40 per share provides an alternative for minor shareholders to 
sell the Company’s shares at price higher than the fair value of the Company’s shares calculated by 
the IFA which ranges between THB 3.92 – 4.14 per share (details of the valuation of fair price by the 
IFA are presented in Section 3 of this report).  

 
 The Company’s non-listing status : In the event that the Extraordinary General Meeting of 

shareholders on September 30, 2015 and the SET have approved the delisting of the Company’s 
securities from the SET and WHAVH as the Offerors have completed the tender offer to purchase the 
Company’s securities. After the delisting, the minority shareholders who continue to hold HEMRAJ’s 
shares may be impacted from not having a secondary market nor reference market price as a 
benchmark for share trading. Thus, the ease of trading may be lessen comparing to transaction via 
the SET. As a result, an opportunity to earn capital gains may decrease. Additionally, individual 
shareholders will no longer be exempted from capital gain tax and that a limited access to the 
Company’s information may be provided to shareholders after the delisting.  

 
4) When the Company is delisted from bein listed securities, the Company will be no longer obligated to 

fees and expenses related to maintaining of its listed status on the SET and eliminate the Company’s 
obligation to disclose information of its business and financial status in accordance to the standards of 
SET and SEC which may be one of the approaches to increase its competitiveness because it does not 
have to disclose its business information to public. Moreover, the Company may have more flexibility in 
managing the business compared to when both the Company and the Offeror still remain their statuses 
as listed companies on the SET, the Company and WHA must act in accordance with the regulations 
from the SEC and the SET such as  asset acquisition and asset disposal transactions or related 
transactions where the value and amount of the transaction is greater than the standard set out by the 
SEC and the SET, an approval is necessary from the Company’s Board of Directors and WHA (At present, 
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WHA is the major shareholder of WHAVH which HEMRAJ’ major shareholder) in addition to an approval 
from both the Company’s and WHA’s shareholder’s meeting which may lead to a decrease in the 
Company’s operational flexibility in the future and may require time and/or additional expense related 
to the transactions. 

 
5) After delisting the Company’s securities from SET, the Company still has other means to raise the capital 

to support the business operation and expansion of the Company in the future apart from raising in the 
capital market. The examples are issuing debentures, setting up the trust and sell the assets of the group 
of the Company to the trust. As a result, the Company can still operate its future plans without being 
significantly affected by the delisting from the SET.    

 
Based on the aforementioned reasons, the IFA views that the shareholders should approve of the voluntary 
delisting of HEMRAJ shares from the SET. However, the final decision should be made at the individual 
shareholders’ sole discretion. 
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Section 1  Information of Hemaraj Land and Development Public Company Limited 

 

1.1)   History and development of the Company 
 

Hemaraj Land and Developer Public Company Limited has been established and started the business on 
August 15, 1988, by doing business on developments project in Hemaraj Chonburi Industrial Estates at 
Chonburi province as the first project to be the center of metal industry and exports industry. Later on, 
Eastern Industrial Estate Company Limited has been established as a subsidiary to manage Eastern Hemaraj 
Industrial Estates (Map Ta Phut) at Rayong province, as the second project in September 1988. The business 
in the area is mainly petrochemical, chemical, and metal industry. In 1992, the business has increased its 
capital and distributed shares to the public, with the company became listed in the Stock Exchange of 
Thailand (“ the SET”), and in year 1993, the Company has became Public Limited Company. 
 
Between 2012- 2015, the Company has a major improvement in capital structure, shareholding structure, 
and business operation as follow: 

2012 :  On April, 2012, Hemaraj Energy Company Limited (“Hemaraj Energy”), a subsidiary of the 
Company, has signed contract with Gulf JP Company Limited, to invest in Gulf JP NLL 
Company Limited (GNLL), operating 126 MW power plant business to distribute electricity 
to Electricity Genrating Authority of Thailand and other industrial customers with 
investing capital at THB 5,500 million, holding 25.01% of shares. This power plant started 
commercial operation on May 1, 2013.  

 The Company has opened Hemaraj Logistics Park 2 and 3 located in Tax-free area in 
Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates in Chonburi province, with rental 
warehouses with the total area of 51,000 Sq.m. and 19,000 Sq.m. respectively. The 
Company also opened Hemaraj Logistics Parks 4 located near Hemaraj Eastern Seaboard 
Industrial Estates in Rayong province with rental warehouse with the total area of 52,000 
Sq.m. 

 The Company has purchased land at the total area of 200 Rai on Koh Lan, Pattaya, to 
operate Million Island Pattaya project which included resorts, entertainment center, 
convention center, and leisure locations, to accommodate the demands in Pattaya’s travel 
and business, together with establishing a new company called “Million Island Pattaya 
Company Limited” with investment capital at THB 1,750 million, holding 80% of shares at 
the first period of time. 

 On August, 2012, Gheco-one Power Plant project of Gheco-one Company Limited with 
production capacity at 60 MW, has started its business commercially as a venture 
business between the Company and Glow IPP2 Holding Company Limited, holding 35% of 
shares. 

 On August, 2012, the Company has purchased land with the total area of 55 Rai in Hitech 
Kabin Industrial Park and has been in cooperation with Hitech Kabin Logistics Corp Co., 
Ltd. in the development of Hemaraj Ready-Built Factory Park 1 project in the stated 
industrial park, as the first business expansion in rental Ready-Built Factory outside the 
Company’s own industrial park. 

 On December, 2012, the Company together with Hemaraj Rayong Industrial Land 
Company Limited, a subsidiary, has purchased the investing capital of Rayong 2012 
Company Limited, with the purchased land of that company with the total area of more 
than 2,200 Rai in Rayong province to be used in business operation.   

2013 :  The Company has developed industrial parks No.7 as “Hemaraj Chonburi 2 Industrial 
Park,” with 632 Rai of area located at Chao Phraya Surasak, Sriraja district, Chonburi 
province. 

 On March 2013, the Company has established Eastern Seaboard Property and Marina 
Services Company Limited as a subsidiary to prepare for the business in real estates 
developments for investment and services. 

 On December, 2013, the Company has sold all shares in Cofely (Thailand) Co., Ltd. to 
Cofely South East Asia PTE Co., Ltd. for THB 40.99 million due to the deliberation of this 
not being the main business of the Company. 
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 On December, 2013, the Company has established Hemaraj Industrial Property and 
Leasehold Fund (“HPF”) at THB 4,700 million, with this being invested in Freehold and 
Leasehold of land and rental ready-built factories at the amount of 104 factories located 
in Eastern Seaboard Industrial Park (Rayong), Eastern Seaboard Industrial Park (Chonburi), 
Hemaraj Chonburi Industrial Park, and Hemaraj Industrial operation area in Saraburi, with 
dividend policy of not less than 90% of net profit. 

2014 :  In September, 2014, Hemaraj Energy Co., Ltd, a subsidiary of the Company, has invested 
in Gulf Solar Co., Ltd. with Gulf Energy Development Co., Ltd. where Gulf Solar is a holding 
company with 99.99% of shareholding in Electricity Generating by Solar Rooftop business, 
with total production capacity of 0.6 MW. 

 The Company has purchased shares of the subsidiary of the Company which includes 
Million Island Pattaya Co., Ltd. from other shareholders, making the holdings in the stated 
company became at 99.99%. 

 In December, 2014, WHA informs the intent to acquire the securities of the Company for 
a business takeover by means of a conditional voluntary tender offer to all shareholders 
of the Company on 25 December 2014. WHA and/or the subsidiary of WHA will have the 
tender offer at the price of THB 4.50 per share, on the condition that WHA may cancel the 
tender offer if, upon the expiry of the offering period, less than 50% of the total number 
of the Company's shares issued have been offered.  

2015 :  In February, 2015 Hemaraj Energy, a subsidiary of the Company, has invested of THB 409 
Million with the shareholding 25.01% of the paid-up capital in Bowin Clean Energy 
Company Limited and B-Grimm Power Company Limited which their business operation is 
cogeneration the power plant of an approximate 132 MW for supplying the power to the 
Electricity Generating Authority of Thailand and other customers in the industrial estates 

 In March 2015, Hemaraj Energy Company Limited, a subsidiary of the Company, entered 
into a joint venture and share purchase agreements to invest in 6 Small Power Plant (SPP) 
projects located in Company’s industrial estate. The investment totaled THB 2,703.8 
million for the 6 companies invested with Gulf MP Company Limited, such as Gulf TS1 
Company Limited, Gulf TS2 Company Limited, Gulf TS3 Company Limited, Gulf TS4 
Company Limited, Gulf VTP Company Limited and Gulf NLL2 Company Limited, whose 
25.01% of the shares are held by Hemraj Energy Company Limited.   

 In March 2015, the Board of Directors has passed the resolution to sell non-core assets by 
open bidding. These assets are (1) the entire or 99.9% share in Million Island Pattaya 
Company Limited, a company that holds land ownership rights in Koh Larn, Chonburi 
province with total area of around 253 Rai (2) the entire or 99.99% share in H Phoenix 
Property Company Limited, a company that holds the ownership right of condominium, 
UM Tower, with area of around 25,758 square meters as well as the nearby land with the 
area of 2.8 Rai, along with the 3-story commercial tower and (3) UM Tower condominium 
which the Company and its subsidiary, Eastern Industrial Estate Company Limited, hold 
the ownership of 17th-18th floor, and unit 9/99 (mezzanine) with the total area of 3,332 
square meters. The Company has already signed the sell and purchase agreement with 
bid winner in April 29, 2015 for THB 3,022.1 million in total. 

 In April 2015, the Company changed the shareholding structure after WHAVH completed 
Voluntary Tender Offer transaction (during March 6, 2015 – April 10, 2015). WHAVH 
became the major shareholder of the Company, holding 92.88% of the total registered 
and paid-up shares changing the status of the Company to the subsidiary of WHAVA and, 
subsequently, of WHA.  

 In July, 2015, Hemaraj REIT Management Company Limited which is the subsidiary of the 
Company, filed for approval of the trust unit offering of Real Estate Investment Trust 
named, Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust  (“HREIT”) to SEC. HREIT Initial 
investment was leasehold rights in the Company’s land, factories and warehouses with 
the total leasable area of 295,914 square meters and the investment not exceeding THB 
9,500 million. At present, the filing for the offering approval is still pending and is under 
SEC consideration. 
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As of August 14, 2015 the Company has registered capital at THB 6,000,000,000 and paid-in capital at THB 
3,882,074,476.40, divided as common stocks for 9,705,186,191 shares, at THB 0.40 per share. The Company 
has subsidiaries and associates as follow: 
 

Table 1 : Subsidiaries and associates of the Company as of August 14, 2015 

Company Name 
% of  

Shareholding 
Paid-up Capital 
(THB million)   

Type of Business 

Subsidiaries    
Eastern Industrial Estate Company 
Limited 

99.99 400.00 Industrial Estate Development  
(Eastern Hemaraj Industrial Estate  

(Map Ta Phut)) 
Eastern Seaboard Industrial Estate 
(Rayong) Company Limited 

60.00 358.00 Industrial Estate Development (Eastern 
Seaboard Industrial Estate (Rayong)) 

Hemaraj Eastern Seaboard 
Industrial Estate Company Limited 

99.99 1,000.00 Industrial Estate Development (Eastern 
Seaboard Industrial Estate (Chonburi)) 

Hemaraj Saraburi Industrial Land 
Company  

99.99 500.00 Industrial Estate Development  
(Hemaraj Saraburi Industrial Land) 

Hemaraj Rayong Industrial Land 
Company

 1
 

99.99 1,000.00 Industrial Estate Development  
(Hemaraj Rayong Industrial Land) 

Eastern Pipeline Services 
Company Limited

 2
 

99.99 100.00 Pipe Rack Rental 

H-International (BVI) Company 
Limited 

100.00 0.07 Holding Company 

Hemaraj International Limited 100.00 0.03 Holding Company 
H-Construction Management and 
Engineering Company Limited 

99.99 17.15 Design and Construction Supervision 
Service 

The Park Residence Company 
Limited 

99.99 4.60 Real Estate Development  
and Service Management 

Hemaraj Water Company Limited
 3

 99.99 100.00 Water Resources Development  
and Management 

SME Factory Company Limited 99.99 294.00 Sell and Lease of Factory and Warehouse 
H - Phoenix Property Company 
Limited 

99.99 645.00 Condominium office for sales,  
rent and services 

Hemaraj Clean Water Company 
Limited 

99.99 200.00 Produce and distribute  
the industrial water 

Hemaraj Energy Company Limited 99.99 1,165.00 Holding Company to invest in power 
plant 

Million Island Pattaya Company 
Limited 

99.99 1.00 Real Estate Development 

Rayong 2012 Company Limited
 4

 99.99 400.00 Real Estate Development 
Eastern Seaboard Property and 
Marina Services Company Limited  

99.99 10.00 Real Estate Development for investment 
and marina services 

Hemaraj Eastern Seaboard 
Industrial Estate 4 Company 
Limited  

99.99 240.00 Real Estate Development 

Hemaraj REIT Management 
Company Limited 

99.99 400.00 Real Estate Development 

H-International (SG) PTE. LTD 60.00 358.00 Holding Company  
to operate business in foreign 

Associates    
GHECO - One Company Limited 35.00 11,624.00 Electricity and Power Generation 
Houay Ho Thai Company Limited

 5
 51.00 527,690.00 Holding Company 

Glow Hemaraj Wind Company 
Limited

 6
 

51.00 2.50 
Electricity and Power Generation 

Gulf JP NLL Company Limited 
7
 25.01 1,384.00 Electricity and Power Generation 

Gulf Solar Company Limited
  8

 25.01 14.63 Solar Rooftop  
Gulf Solar BV Company Limited

  10
 25.01 3.13 Solar Rooftop 

Gulf Solar KKS Company Limited
10

 25.01 6.00 Solar Rooftop 
Gulf Solar TS1 Company Limited

 10 
 25.01 3.03 Solar Rooftop 

Gulf Solar TS2 Company Limited
10  

 25.01 2.29 Solar Rooftop 
Hemaraj Industrial Property and 
Leasehold fund 

23.12 4,700.00 Property Fund 



Opinion of the IFA on the Voluntary Delisting of HEMRAJ Shares 

(For the purpose of translation only)  
 

11 

 

Company Name 
% of  

Shareholding 
Paid-up Capital 
(THB million)   

Type of Business 

Bowin Clean Energy Company 
Limited 

25.01 186.74 Electricity and Power Generation 

Remark 
1   

Indirect shareholding for 99.99% via Hemaraj Saraburi Industrial Land Company Limited  
2 

Direct shareholding for 74.99% and indirect shareholding for 25% via Eastern Industrial Estate 
Company Limited  

3
  Indirect shareholding for 99.99% via Hemaraj Clean Water Company Limited   

4
  Direct shareholding for 69.99% and indirect shareholding for 30.00% via Hemaraj Rayong Industrial Land  
Company 

5
 Direct shareholding in Houay Ho Thai Company Limited for 51.00% with Houay Ho Thai holds shares 
in Houay Ho Power Plant Company Limited 

6
 Indirect shareholding for 51.00% via Hemaraj Energy Company Limited 

7
  Indirect shareholding for 25.01% via Hemaraj Energy Company Limited 

8
  Indirect shareholding for 25.01% via Hemaraj Energy Company Limited 

9  
Indirect shareholding for 25.01% via Hemaraj Energy Company Limited 

10
 Indirect shareholding for 25.01% via Gulf Solar Company Limited

  
 

 
1.2)  Business overview of the Company 

 
The Company, subsidiaries, and associates (“the Group”), has been categorized into 4 business sectors which 
are developer of Industrial Estate, services in the industrial infrastructure, energy investment business, and 
other real estates business. The details are briefly as follow: 
 

Developer of Industrial Estate 
The Group is the developer and manager of 6 Industrial Estates and 2 Industrial business areas with the total 
area (including the lands being planned to be developed) of more than 45,016 Rai as follow: 
 

 
Name Location 

Total Area 
(Rai) 

Key Estate Specialization 

1 Hemaraj Eastern Seaboard 
Industrial Estate (Hemaraj-
ESIE) 

Pluak Daeng District, Rayong 8,112 Auto Manufacturing, 
Auto Parts 

2 Eastern Seaboard Industrial 
Estate (Rayong) (ESIE) 

Pluak Daeng District, Rayong 9,726 Auto Manufacturing, 
Auto Parts  

3 Hemaraj Eastern Industrial 
Estate (Hemaraj EIE) 

Map Ta Phut District, Rayong 3,733 Chemical, petrochemical, 
Steel, Cogeneration 

Power  
4 Hemaraj Chonburi Industrial 

Estate (Hemaraj CIE) 
 

Sriracha District, Chonburi 3,903 Electronics, Steel, Energy 

5 Hemaraj Chonburi Industrial 
Estate 2 (Hemaraj CIE 2) 

Sriracha District, Chonburi 632 Auto Manufacturing, 
Auto Parts 

6 Hemaraj Rayong Industrial 
Land (Hemaraj RIL) 

Ban Khai District, Rayong 3,438 
 

Light Chemical, 
Consumer, Building 

Material 
7 Hemaraj Saraburi Industrial 

Land (Hemaraj SIL) 
Nong Khae District, Saraburi 3,619 

 
Building Material, 

Electronics, Cogeneration 
Power 

8 Hemaraj Eastern Seaboard 
Industrial Estate 2 

Sriracha District and Ban Bueng, 
Chonburi 

3,669 Auto Parts 

 
Services in the industrial infrastructure 
The Group is the provider and industrial infrastructure service provider for customers in the Industrial Estate 
and Industrial land of the Group. The infrastructure and services provided by the Group at the present are;   
 Main infrastructure includes the provision and observation of roads, drainage, water system and water 

source, sewage drainage and treatment, electricity, telecommunication system, Natural gas pipelines 
and, waste disposal system 

 Other infrastructure such as rental of pipeline foundation, consultant on designs and infrastructure 
construction  
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Investments in energy projects 
The Group has been investing with several electricity providers to operate power plants projects in and out of 
the country to produce and distribute the electricity to Electricity Generating Authority of Thailand and 
industrial customers including;  
 Independent Power Producer (IPP) such as GHECO-One Power Plant Project in a 660 MW IPP (started its 

commercial operation since August 2012) of GHECO-One Company Limited with 35.01% shareholding. 
and the investment in Glow IPP Power Plant Project of Glow IPP Co., Ltd, the 713 MW IPP Power Project 
(started its commercial operation since January 2001) with 5% shareholding. 

 Small Power Producer (SPP) such as Gulf JP NLL project with 126 MW IPP (started its commercial 
operation since May 2013) by Gulf JP NLL Co., Ltd, with 25.01% shareholding. 

 Alternative energy project such as a 152 MW Hydro Power Plant business in Laos PDR, Houay Ho Power 
by Houay Ho Power Plant Co., Ltd, with indirect shareholding for 12.75% 

 Solar Rooftop in 0.6 MW IPP by Gulf Solar Co., Ltd, a Joint Venture with Gulf Energy Development Co., Ltd. 
 
Other real estates business 
The Group has been in commercial and household real estate business with the details as follow; 
 Ready Built Factory for Rent for SMEs, where at the present, the Group has the total number of 181 plants 

(excluded long-term rental and ones with ownership of HPF) at the size around 500-10,000 Sq.m. and total 
area of 373,242 Sq.m, located in the Company’s and others’ Industrial Estate area such as Hemaraj Ready 
Built Factory Park 1 in Hi-Tech Kabin Industrial Park Industrial Estateat Kabinburi district, Prachinburi 
province, where the Ready Built Factories are in Chonburi, Rayong, Saraburi and Prachinburi. 

 Logistic Park Warehouse for Rent, in total of 39 warehouses with the rental area of 1,600-13,000 Sq.m. and 
in total of 179,440 Sq.m. At the present, the Group has 4 rental warehouses areas include 
o Hemaraj Logistic Park 1 at 10 units, located between the Group’s industrial estate in Eastern Seaboard 

and Laem Chabang port. 
o Hemaraj Logistic Park 2 (Tax-Free area) 11 units, and Hemaraj Logistic Park 3 at 4 units in Hemaraj 

Eastern Seaboard Industrial Estate. 
o Hemaraj Logistic Park 4 at 14 units near Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong). 

 Condominium building which is “The Park Chidlom Bangkok” located in 5.5 Rai land with 218 units that it 
has closed the sale of 217 units and 1 unit in sale process at the present. 

 
Revenue structure of the Group according to the Financial Statement at year ended December 31, 2012-2014 
and the first 6 months of 2015, the details are as follow: 
 

Table 2 : Revenue structure of the Group according to the financial statement  
at year ended December 31, 2012-2014 and the first 6 months of 2015 

Products or 
Services 

Operated by 

% of 
shareholding 

by the 
Company 

2012 2013 2014 Jan – Jun 2015 

Revenue % Revenue % Revenue % Revenue % 

Industrial 
Estate 
Development 
 

Hemaraj Land 
Development PCL 

- 573.17 8 1,222.08 10 844.32 10 581.37 15 

Industrial 
Estate 
Development 

Eastern Industrial 
Estate Co.,Ltd 

7
 

99.99 378.77 5 445.32 3 457.42 5 245.96 6 

Industrial 
Estate 
Development 

Eastern Seaboard 
Industrial Estate 
(Rayong) Co.,Ltd 

60.00 666.97 9 3,209.13 27 1,756.76 21 198.02 5 

Industrial 
Estate 
Development 

Hemaraj Eastern 
Seaboard 

Industrial Estate 
Co.,Ltd 

99.99 1,681.72 23 4,444.68 36 1,354.57 16 320.03 8 

Industrial 
Estate 
Development 

Hemaraj Saraburi 
Industrial Land 

Co.,Ltd 

99.99 1,403.49 19 432.36 3 453.15 5 167.11 4 

Industrial 
Estate 
Development 

Hemaraj Rayong 
Industrial Land 

Co.,Ltd
 1

 

99.99 758.07 10 580.05 5 546.14 7 733.84 19 
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Products or 
Services 

Operated by 

% of 
shareholding 

by the 
Company 

2012 2013 2014 Jan – Jun 2015 

Revenue % Revenue % Revenue % Revenue % 

Pipe Rack 
Rental 

Eastern Pipeline 
Services Company 

Limited
 2

 

99.99 118.05 2 127.28 1 133.81 2 76.32 2 

Holding 
Company 

H-International 
(BVI) Co.,Ltd 

100.00 - - - - - - - - 

Holding 
Company 

Hemaraj 
International 

Co.,Ltd 

100.00 - - - - - - - - 

Design and 
Construction 
Supervision 
Service 

H-Construction 
Management and 

Engineering 
Co.,Ltd 

99.99 19.28 1 15.23 1 12.59 1 1.67 1 

Real Estate 
Development 
and Service 
Management 

The Park 
Residence Co.,Ltd 

99.99 - - - - - - - - 

Water 
Resources 
Development 
and 
Management 

Hemaraj Water 
Co.,Ltd

 3
 

99.99 397.40 5 412.47 3 470.63 6 240.89 6 

Sell and Lease 
of Factory and 
warehouses 

SME Factory 
Co.,Ltd 

99.99 212.57 3 250.11 2 114.02 1 57.31 2 

Condominium 
office for sales, 
rent and 
services 

H - Phoenix 
Property Co.,Ltd 

7
 

- 96.57 1 77.24 1 96.28 1 - - 

Produce and 
distribute the 
industrial water 

Hemaraj Clean 
Water Co.,Ltd 

99.99 292.12 4 327.48 3 338.82 4 202.73 5 

Holding 
Company to 
invest in power 
plant 

Hemaraj Energy 
Co.,Ltd 

99.99 0.16 - 0.04 - - - - - 

Real Estate 
Development 

Million Island 
Pattaya Co.,Ltd 

7
 

- - - 0.32 - 0.03 - - - 

Real Estate 
Development 

Rayong 2012 
Co.,Ltd

 4
 

99.99 - - 0.05 - 0.01 - - - 

Real Estate 
Development 
for investment 
and marina 
services 

Eastern Seaboard 
Property and 

Marina Services 
Company Limited 

99.99 - - - - - - - - 

Real Estate 
Development 

Hemaraj Eastern 
Industrial Estate 4 

Co.,Ltd 

- - - - - 0.03 - - - 

Real Estate 
Development 

Hemaraj REIT 
Management 

Company Limited 

99.99 - - - - - - - - 

Holding 
Company 

H-International 
(SG) PTE. LTD 

99.99 - - - - - - 249.91 7 

industrial 
infrastructure 
service 
provider 

Cofely (Thailand) 
Co.,Ltd 

5
 

- 0.89 - 1.20 - - - - - 

Electricity and 
Power 
Generation 

GHECO-One 
Co.,Ltd 

35.00 662.93 9 568.10 5 1,473.28 18 646.11 17 

Holding 
Company 

Houay Ho Thai 
Co.,Ltd 

51.00 46.89 1 4.85 1 60.83 1 18.77 1 

Electricity and 
Power 
Generation 

Glow Hemaraj 
Wind Co.,Ltd 

51.00 (0.06) - (0.11) - (0.12) - (0.06) - 

Electricity and 
Power 

Gulf JP NLL 
Co.,Ltd 

6
 

25.01 - - (15.07) (1) 46.37 1 23.63 1 
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Products or 
Services 

Operated by 

% of 
shareholding 

by the 
Company 

2012 2013 2014 Jan – Jun 2015 

Revenue % Revenue % Revenue % Revenue % 

Generation 
Investment in 
Propertries 

Hemaraj 
Industrial 

Property and 
Leasehold fund 

23.01 - - - - 74.92 1 36.37 1 

Solar Rooftop Gulf Solar Co.,Ltd 
8
 25.01 - - - - (0.01) - (0.01) - 

Electricity and 
Power 
Generation 

Bowin Clean 
Energy Company 

Limited
 6

 

25.01 - - - - - - (0.06) - 

Total 
8
         

Remark 
1
  Indirect shareholding for 99.99% via Hemaraj Saraburi Industrial Land Company Limited 

2
 Direct shareholding for 74.99% and indirect shareholding for 25% via Eastern Industrial Estate Company 
Limited         

 
3
  Indirect shareholding for 99.99% via Hemaraj Clean Water Company Limited   

  
4
  Indirect shareholding for 99.99% via Hemaraj Rayong Industrial Land Company  

5
  As of December 19, 2013, the Company has sold all shares (39.99%) to Cofely South East Asia PTE Limited Co., 
Ltd.  

6
 
 
Indirect shareholding for 25.00% via Hemaraj Energy Company Limited 

7
 On April 29, 2015 the Company sold the investment and asset of the subsidiaries.

 

8 
 Show the total of total revenue and dividend from investing capital in associates in Financial Statement 

 

Source: The Company 
 
1.3) Board of Directors and Management 

 
As of August 14, 2015, the Company’s Board of Directors and management are as follow:  
 

Table 3 : The Company’s board of directors as of August 14, 2015 
Name Position  

1 Mr. Somyos Anantaprayoon* Chairman of the Board of Directors/ Chairman of Executive Board 
2 Mrs. Jareeporn Anantaprayoon* Vice Chairman of the Board of Directors/ Vice Chairman of 

Executive Board 
3 Mr. David Richard Nardone Director/ President 
4 Mr. Vivat Jiratikarnsakul Director/ Executive Vice President & Chief Operating Officer 
5 Mr. Krailuck Assawachatroj* Director/ Executive Vice President & Chief Financial Officer 
6 Mr. Jakkrit Chaisanit* Director 
7 Mr. Narong Kritcharnchai* Director 
8 Dr.Djitt Laowattana Independent Director/ Chairman of the audit Committee 
9 Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Independent Director/ Member of the audit Committee 

10 Mr.Ekajai Tivutanonda Independent Director/ Member of the audit Committee 
11 Mr. Somphong Wanapha Independent Director 
12 Dr.Kritsana Sukboontasatit Independent Director 

Remark * The Directors are the representatives from the Offeror  
Source: The Company 
 

Table 4 : The Company’s management as of August 14, 2015 
Name Position  

1 Mr. Tanin Subboonrueng  Vice President 
2 Mr. Sirisak Kijruksa Director - Accounting & Legal 
3 Ms. Somjai Wachiraha Director – Finance and HR 
4 Mr. Niphone Harnpatanapanich Director - Property Project Planning 
5 Mr. Preeprem Malasitt Director- IE Training Center & New Projects 
6 Mr. Paopitaya Smutrakalin Director - Corporate Planning & Investor Relations 
7 Ms. Siyaphas Chantachairoj Director - Corporate Marketing & Property Customer 

Development 
8 Ms. Ladda Rojanavilaivudh Director - Industrial Customer Development 
9 Ms. Anchalee Prarsertchand Director - Industrial Factories and Logistics Parks Customer 

Development 
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Name Position  
10 Mr. Rakphol Kangnoy Director- Industrial Estate Operations 
11 Mr. Bordin Harnvanich Director, Industrial Factories and Logistics Parks Development 
12 Mr. Suwat Thitathanakit Director, Industrial Estate Development 
13 Ms. Rujira Panichagit Director- Special Projects 
14 Mr. Apichat Trongsukson Assistant Director - Information System & Services 

Source: The Company 
 
1.4)    Shareholders 
 
As of August 14, 2014, the major shareholders are as follow:  
 

Table 5 : The Company’s major shareholders as of August 14, 2015 

Name No. of Shares % of total  issued share  

1 Wha Venture Holding Company Limited 9,705,186,191 100.00 

2 Mr Sawasdi Horrungruang 64,803,500 0.67 

3 Other shareholders 626,228,281 6.45 
 Total 9,705,186,191 100.00 

Source: The Company 
 
1.5)    Financial status and operating performance 
 
The financial information from the audited and reviewed financial statements of the Company for the year 
ended December 31, 2012 – 2014 which was audited by A.M.T. & ASSOCIATES and 6 months period ended 
June 30, 2015 which was reviewed by PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd as follows: 
 

Table 6 : The summary of  financial status and operating performance of the Company  
for the year ended December 31, 2012 – 2014 and 6 months period ended June 30, 2015 

Hemaraj Land and Development Public Company 
Limited 

2012 
(Restated) 

2013 2014 
2015 

(Jan.–Jun.) 
Balance Sheet (Unit : THB Million) 

Assets      

Current Assets     

Cash and cash equivalents 1,694.15 4,780.44 2,087.41 2,748.02 
Temporary investment - - - 3,001.10 
Trade and other receivables 168.25 169.40 184.11 232.48 

Short - term loans to related parties, net 1,463.62 1,559.50 1,432.90 1,432.90 

Inventories 9.84 9.36 7.92 7.92 

Cost of real estate developments, net 9,413.69 11,138.19 13,140.53 13,751.11 

Other current assets 99.54 91.14 109.20 112.25 
Available-for-sale investments - marketable 
securities, net 

- - - 2,381.23 

Total Current Assets 12,849.09 17,748.02 16,962.08 23,667.01 

Non Current Assets     

Investments in associates 5,353.49 6,811.65 7,385.57 7,729.24 

Other long - term investments, net 145.02 144.86  144.30 144.28 

Investment property, net 6,216.01 6,741.04 6,974.32 2,125.63 

Assets for rent, net 144.39 131.83 135.33 130.67 

Property, plant and equipment, net 1,285.30 1,493.59 1,768.85 1,764.18 

Other non current assets 363.74 363.41 244.18 300.91 

Total Non Current Assets 13,507.95 15,686.39 16,653.12 12,195.50 

Total Assets 26,357.03 33,434.41 33,615.20 35,862.51 

Liabilities and Shareholders’ Equity     

Current Liabilities     
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Hemaraj Land and Development Public Company 
Limited 

2012 
(Restated) 

2013 2014 
2015 

(Jan.–Jun.) 
Balance Sheet (Unit : THB Million) 

Short - term loan from Financial institution 0.00 609.68 562.50 - 

Trade and other payables 3,747.54 3,189.42 1,912.67 2,865.60 

Current portion of long term liabilities 1,541.74 899.79 551.51 166.19 

Accrued income tax 84.56 221.31 26.82 69.33 

Other current liabilities 121.00 135.19 115.49 93.13 
Direct liabilities relate to assets classified as held 
for sales 

- - - 162.85 

Total Current Liabilities 5,494.84 5,055.40 4,661.56 3,357.11 

Non Current Liabilities     

Debentures, net 8,338.00 10,438.00 11,410.05 13,895.15 

Long - term borrowings, net 861.50 1,980.95 1,514.03 1,291.54 

Deferred tax liabilities 8.76 176.22 137.71 118.27 

Employee benefit obligations 65.06 70.70 83.67 69.99 

Provision for liabilities arising from guarantee 
rental income 

0.00 294.50 214.84 161.13 

Other non current liabilities 509.06 761.77 564.14 366.61 

Total Non Current Liabilities 9,782.39 13,722.14 13,924.45 15,902.69 

Total Liabilities 15,277.23 18,777.53 18,586.00 19,259.81 

Shareholders’ Equity     

Issued and paid-up share capital 3,882.07 3,882.07 3,882.07 3,882.07 

Share premium account - ordinary shares 438.70 438.70 438.70 438.70 

Retained earnings 6,166.69 9,242.44 10,419.55 11,998.67 

Other components of equity (32.56) (31.30) (31.27) (30.18) 

Total Equity Attributable to Owners of the Parent 10,454.91 13,531.92 14,709.06 16,289.27 

Non-controlling interests 624.90 1,124.96 320.14 313.43 

Total Shareholders’ Equity 11,079.81 14,656.88 15,029.20 16,602.70 

Total Liabilities and Shareholders’ Equity 26,357.03 33,434.41 33,615.20 35,862.51 

 

Hemaraj Land and Development Public Company 
Limited 

2012 
(Restated) 

2013 2014 
2015 

(Jan.–Jun.) 
Income Statement (Unit : THB Million) 

Revenue from sales and services    6,399.35    8,769.60  6,333.10  2,706.10 

Gain from bargain purchase 56.35 - - - 

Gain on sales of properties and long - term leases -      2,527.17  - - 

Other income         142.63         247.07         245.39  238.66 

Total Revenues  6,598.33   11,543.84  6,578.49  2,944.76 

Cost of  real estate sales  2,308.11     3,210.59  1,761.94  529.96 

Cost of services     1,148.09      1,371.50  1,444.42  676.02 

Selling  expenses     295.43  432.58  268.01  90.29 

General  and  administrative expenses 513.21         551.20  647.24  292.58 

Other expenses            0.07  294.50  27.77  2.68 

Total Costs   4,264.91     5,860.37  4,149.38  1,591.53 

Profit before finance cost and income tax expenses     2,333.42    5,683.47  2,429.11  1,353.22 

Finance costs         474.51         652.04 761.80 423.74 

Share of gain from investments in associates 690.95  558.97  1,655.28  725.05 

Profit before income tax expenses  2,549.87    5,590.40  3,322.59  1,654.53 

Income tax expenses 179.32 504.31 98.11 42.12 

Profit for the years     2,370.54     5,086.09  3,224.48  1,612.41 
Other comprehensive income  - 0.14 (2.73) 1.09 
Total comprehensive income for the period 2,370.54 5,086.23 3,221.75 1,613.50 
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Hemaraj Land and Development Public Company 
Limited 

2012 
(Restated) 

2013 2014 
2015 

(Jan.–Jun.) 
Income Statement (Unit : THB Million) 
Profit (loss) attributable to:     
Equity holders of the parent 2,285.17 4,338.62 2,957.49 1,579.11 
Non-controlling interests 85.37 747.62 264.26 33.30 
 

Hemaraj Land and Development Public Company 
Limited 

2012 
(Restated) 

2013 2014 
2015 

(Jan.–Jun.) 
Statement of Cash Flow (Unit : THB Million) 

Net Cash  Provided by (Used in) Operating  Activities       932.77       (318.78)   (2,158.79) 747.22 

Net Cash  Provided by (Used in) Investing Activities   (4,767.66)    1,720.34        675.08  100.30 

Net Cash  Provided by (Used in) Financing Activities    1,810.99     1,684.52    (1,209.36) (186.72) 

Increase (decrease) in cash and cash equivalents, net   (2,024.04)    3,086.29    (2,693.02) 660.60 

 

Hemaraj Land and Development Public Company 
Limited 

2012 
(Restated) 

2013 2014 
2015 

(Jan.–Jun.) 
Financial Ratios 

Current ratio (times) 2.34 3.51  3.64  7.05 

Quick ratio (times) 0.63 1.31  0.82  2.95 

Account receivable turnover (times) 42.53 51.94 36.35 28.89 

Average collection period (days) 8 7 9.90 12 

Account payable turnover (times) 2.28 2.48 2.23  1.74  

Average payment period (days) 158 145 161 207 

Gross profit margin (%) 45.99% 47.75% 49.37% 55.43% 

Operating profit margin (%) 36.46% 64.81% 38.36% 50.01% 

Net profit margin (%) 34.63% 37.58% 45.00% 53.62% 

Return on equity (%) 23.73% 36.17% 20.97% 20.38% 

Return on assets (%) 9.86% 14.51% 8.83% 9.09% 

Asset turnover (times) 0.28 0.39  0.20   0.17  

Debt to equity ratio (times) 1.38 1.28 1.24 1.16 

Interest coverage ratio (times) 6.37 9.57 5.36 2.75 

Dividend payout ratio (%) 46.73% 38.03% 22.95%  N/A 

 
Explanation and Assessment of Financial Statements and Overall Operating performance Of HEMRAJ 
 
Operating performance 
Revenue 
HEMRAJ’s revenues include mainly revenue from land sales in industrial Estate and Industrial areas, related 
infrastructure services, rental of factory and warehouses, revenue from selling condominium units. In 2012-
2014, HEMRAJ has the total revenue from sales and services accounted to THB 6,399.35 million, THB 
8,769.60 million, and THB 6,333.10 million, respectively. The details are as follow: 
a)   Land sales revenue 

In 2012- 2014, the Company has revenue from land sales amounted to THB  3,972 million, THB 5,771 
million and THB 3,446 million, respectively, from land sales, at 2,317 Rai, 2,200 Rai and 665 Rai each year. 
In 2014, the revenue from land sales decreased for 40.29%. In that year, the Company had the total 
customer of 42 contracts, including new customers for 31 contracts and existing customers for 11 
contracts, decreased from 2013, with customers at 101 contracts, from new customers of 60 contracts 
and existing customers of 41 contracts. The decrease in customers was a result from political problems 
affected domestic investment, together with the delay in support investment projects approved by the 
Board of Investment (BOI).  
 
For the first half of 2015, the Company’s revenues from land sales amounted to THB 1,232.06 million, a 
decrease of THB 1,738.30 million or 58.52% y-o-y from a decrease in volume.  Nevertheless, the gross 
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profit margin for first half of 2015 slightly elevated to 56.99% from 51.20% y-o-y due to an increase in land 
prices. 
 

b)   Revenues from services  
 Services income mainly includes the services in public water supply and sewage systems, income from 

rental factories and warehouses, income from rental of the pipeline, and income from the rental office. In 
2012-2014, the Company has the revenues from services for THB 2,169.98 million, THB 2,579.14 million 
and THB 2,652.93 million respectively. The increase in the past 3 years is mainly from the increase of 
income from infrastructure in the Industrial Estates where in 2013 increased for 13% or THB 1,569 million 
and in 2014 increased for 9% or THB 145 million, from the rate adjustment in services fee and the water 
usage of customers in the Industrial Estates. The income from the rental of ready build factories and 
warehouses, pipeline, and office rental in 2013 increased for 40% or THB 1,012 million and decreased in 
2014 for 11% or THB 110 million due to some of the rental Ready Build Factories and warehouses of the 
Company had been provided to HPF in late 2013, together with OEM of automobile industry has declined, 
affecting the rental space. 

 
For the first half of 2015, the Company’s revenues from services amounted to THB 1,474.03 million, an 
increase of THB 158.45 million or 12.04% y-o-y. The revenues from services mainly came from the 
Company’s utility business with the amount of THB 1,008 million, an increase of 13.13% y-o-y from the 
increase in the utility fee charged to the major customers, and from rental income from industrial estates 
with the value of THB 409 million, an increase of 17.53% y-o-y from higher demand in the manufacturing 
causing rental rate and rental space to rise.  

 
c)   Sales of condominium and sales/ rental of assets to HPF 
 In 2012-2014, the Company has the revenues from condominium sales in the Park Chidlom for THB 257 

million, THB 420 million and THB 234 million respectively. Moreover, in 2013, the profit recognition of 
rental factory and long-term leasing to HPF is accounted to THB 2,527.17 million from the sales of land 
and projects in Industrial Estates at return value of THB 3,220 million and contracts leasehold of land and 
buildings in the Industrial Estates for a period of 30 years worth of consideration THB 1,480 million, 
representing a total of THB 4,700 million. 

 
For the first half of 2015, the Company did not earn revenues from sales of condominium as the number 
of rooms in the Park Chidlom project was almost sold out. At present, the Company still owns 1 unit at the 
Park Chidlom and is in the process of selling that unit.  

 
d)   Share of profit from investments in associates 
 In 2012-2014, the recognition of share from the investments in associates is accounted to THB 690.95 

million, 558.97 million, and 1,655.28 million respectively, consist of the share of profit from the 
investment in GHECO - One power plant, with share portion of 35%, at THB 643.23 million, 568.10 million, 
and 1,473.28 million each year. In 2014, the Company’s recognition of share of profit from GHECO - One 
power plant increased for THB 905.18 million or 159.33% from the previous year due to the project has 
been producing the electricity commercially in since the past year after started in August 2012. 

 
For the first half of 2015,  the Company recognized profit from shares in associates for THB 725.04 million, 
decreased THB 290.03 million or 28.57%  as GHECO-One power plant operated for only 7 weeks in 
Q1/2015 due to its scheduled maintenance which is done every 2 years. The plant resumed its operation 
in February 7, 2015 and subsequently, had 6-day unplanned shutdown in Q2/2015.  

 
Costs and Expenses 
In 2012-2014, HEMRAJ has the costs in sales of real estate at THB 2,308.11 million, 3,210.59 million, and 
1,761.94 million respectively, with cost of sales ratio to revenue from the sale of real estate accounted to 
54.57%, 51.86%, and 47.88 %. The costs of services is THB 1,148.09 million, 1,371.50 million, and 1,444.42 
million respectively, with costs per income of services for 52.91%, 53.18% and 54.45% each year. In 2012-2014, 
HEMRAJ has expenses for sales and services at THB 808.64 million, THB 983.78 million, and THB 915.25 million, 
with growth accounted to 21.66% and 6.97%  in year 2013 - 2014 respectively, mainly from the change in sales.  
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HEMRAJ has recorded the expenses minimum guaranteed rental income from the sale and lease of factories 
to HPF on December 25, 2013, accounted to THB 294.50 million in 2013 and THB 27.77 million, referred from 
estimated present value of the cash flows that the Company and its subsidiaries are expected to be paid to 
the HPF with minimum guaranteed rental income for 3 years, in total at THB 369 million. 
 
For the first half of 2015, the Company’s cost of sales amounted to THB 529.96 million or 43.01% on revenues 
from sales, while the cost of services was THB 676.01 million or 45.86% on revenues from services. 
Moreover, the Company’s selling and administrative expense in 2015 was THB 382.87 million, a decrease of 
THB 113.92 million or 22.94%.   
 
Net profit 
HEMRAJ has the net profit in 2012-2014 at THB 2,370.54 million, THB 5,086.09 million, and THB 3,224.48 
million respectively, increasing accounted to 114.55% in 2013 and decreasing 36.60% in 2014. The profit 
attributes to equity holders of the parent at THB 2,285.17 million, THB 4,338.48 million, and THB 2,960.57 
million respectively. In 2014, the net profit from sales of assets, leases, and the building in the industrial 
totaled THB 2,527.17 million, causing the net profit of the Company to increase as the Company recognized 
the sales of building for tenant and long-term lease with HPF in the net profit. Moreover, the net profit also 
increased from share of profit from GHECO - One power plant, though the income from land sales and rental 
ready build factories and warehouses during the year decreased as mentioned above, the Company has net 
profit in 2012-2014 accounted to 34.63%, 37.58%, and 45% respectively. 
 
For the first half of 2015, the net profit totaled THB 1,612.41 million, lowered by THB 671.90 million y-o-y or 
29.41% y-o-y from a decrease in revenues from real estate and a decrease in net profit from shares in 
associates of THB 290.03 million y-o-y.  
 
Financial Position 
Assets 
Total assets as of December 31, 2012-2014, equal to THB 26,357.03 million, 33,434.41 million, and 33,615.20 
million respectively. The major current assets in 2012-2014 are Cost of real estate developments of THB 
9,413.69 million, 11,138.19 million, and 13,140.53 million, equally to 35.72%, 33.31%, and 39.09% of total 
assets each year. The stated assets increased to support the expansion of customers base in Industrial 
Estates. Moreover, the Company has cash and cash equivalent at THB 1,694.15 million, 4,780.44 million, and 
2,087.41 million, equally to 6.43%, 14.30%, and 6.21% of total assets each year. The high rate in cash and 
cash equivalent in 2013 comes from the cash flows received from assets sales and long-term leasehold to 
HPF at THB 4,278.48 million in late 2013. Moreover, as of the end of 2014, the Company has short-term loan 
to GHECO - One Company Limited, at THB 1,437.57 million, or 4.28% of the total assets. 
 
Major non-current assets in 2012-2014 are investments in associates at THB 5,353.49 million, THB 6,811.65 
million, and THB 7,359.18 million, equally to 20.31%, 20.37%, and 21.89% of total assets each year, which are 
mostly investments in GHECO - One Company Limited, with the book value of equity accounted to THB 
5,045.88 million, 5,613.98 million, and 6,049.52 million respectively. The investments in associates has 
increased in 2013, mainly from HEMRAJ’s investment in HPF at 23.12% with cost at THB 1,086.84 million and 
with the book value of equity (Net of unrealized gains on the sale of assets and leasehold) at THB 639.77 
million. Also, the Company has total real estates for investments at THB 6,216.01 million, THB 6,741.04 
million, and THB 6,974.32 million, equally to 23.58%, 20.16%, and 20.71% of total assets each year, which are 
mostly land with ready build factories, and warehouses for rent. 
 
As of June 30, 2015, the total asset stood at THB 35,862.51 million, an increase of THB 2,247.30 million or 
6.69% from the year ended 2014, with the current asset of THB 23,667.01 million, an increase of THB 
6,703.93 million or 39.52% from the year ended 2014. This was a result from an increase in temporary 
investment in bonds issued by domestic bank with the total value of THB 3,001.10 million. The investment 
was made mainly from proceeds received from sales of the non-core assets during the first half of 2015. 
Moreover, the held for sale assets also increased to THB 2,381.01 million from the reclassification of assets 
from long-term to held for sale. In addition, the current asset is also consisted of other accounts such as cash 
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and cash equivalents of THB 2,748.02 million, trade and other receivables of THB 232.48 million, and cost of 
real estate developments, net of THB 13,751.11 million. 
 
As of June 30, 2015, the non-current assets totaled THB 12,195.50 million, a decrease of THB 4,457.62 million 
or 26.77% from the year ended 2014, as a result of sales of the non-core assets of the Company such as land 
at Koh Larn, Chonburi and the ownership right of condominium-UM Tower, and its nearby vicinity. In 
addition, there was also a reclassification from investment to held for sale of 2,748.92. The non-current 
assets consisted of the net real estate properties for investment amounted to THB 2,125.63 million, property, 
plant and equipment, net of THB 1,764.18 million, and Investments in associates of THB 7,729.24 million 
which is mainly investment in 600 MW power plant, GHECO-One Company Limited. 
 
Total Liabilities 
As of December 31, 2012-2014, the Company’s total liabilities are accounted to THB 15,277.23 million, THB 
18,777.53 million, and THB 18,586.00 million, respectively. Considering on total liabilities structure, it is 
comprised of debentures (including the parts due in one year) at THB 9,500.00 million, THB 10,838.00 million, 
and THB 12,938.00 million, equally to 62.18%, 57.72%, and 69.61% of total liabilities each year. Moreover, 
loans from financial institutions (including the parts due in one year) are accounted to THB 1,241.24 million, 
THB 2,480.74 million, and THB 2,065.53 million, equally to 8.12%, 13.21%, and 11.11% of total liabilities each 
year. The Company has issued more debentures and loans in 2013-2014 to support investments such as land 
investment, Industrial Estates development, and ready build factories and warehouses and investment in 
energy business, with ratio of liabilities to capital of the Company as of the end of 2012-2014 equal to 1.38 
times, 1.28 times, and 1.24 times, respectively. 
 
As for the current liabilities, all of the short-term borrowings of the Company have been repaid as of June 30, 
2015. Trade and other payables increased THB 965.68 million y-o-y from an increase in income received in 
advance of THB 764.11 million. 
 
As of June 30, 2015, the Company’s total liabilities stood at THB 19,259.81 million where main liabilities of 
the Company consisted of THB 13,895.15 million net long-term debentures, THB 2,865.60 million trade and 
other payables, and THB 1,457.73 million borrowings from financial institutions. This shows an increase of 
THB 673.80 million or 3.62% from year ended 2014 due to a rise in net long-term debentures and trade and 
other payables. Despite the fall in the borrowings from financial institutions in the first half of 2015, the 
Company has issued the new long-term debentures of THB 2,500 million and repaid the due debentures of 
THB 1,000 million. As of June 30, 2015, the debt to equity ratio was 1.16 times. 
 
Shareholders’ Equity 
As of December 31, 2012-2014, the Company’s total shareholders’ equity are accounted to THB 11,079.81 
million, THB 14,656.88 million, and THB 15,029.20 million respectively, with shareholders’ equity of the main 
company at THB 10,454.91 million, THB 13,531.92 million, and THB 14,709.06 million respectively. In 2013-
2014, shareholders’ equity of the main company increased relatively to the previous year for 29.43% and 
8.70% or THB 3,077.01 million and 1,177.14 million respectively, mainly from the increase of cumulative 
profit from operation each year of HEMRAJ as stated above. HEMRAJ pays dividends in cash to the 
shareholders in 2012-2014 accounted to THB 678.28 million, THB 1,261.61 million, and THB 1,746.93 million 
respectively. 
 
As of June 30, 2015, the Company’s shareholder’s equity stood at THB 16,602.70 million, an increase of THB 
1,573.51 million or 10.47% from the year ended 2014, mainly from the rise in accumulated income from no 
dividend payout during the first half of 2015.  
 
Cash Flows 
In 2012, HEMRAJ’s net cash flow provided by operating activities equals to THB 932.77 million. In 2013-2014, 
net cash flow used in operating activities equals to THB 318.78 million and THB 2,158.79 million respectively. 
The cash flow from operating activities in 2013-2014 decreased due to the continuous investments in land 
and real estate developments to sell of HEMRAJ, while revenue from land sales decreased in 2014. 
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Net cash used in investing activities in 2012 equals to THB 4,767.66 million, mainly investments in real estate 
as investment for THB 2,767.11 million, short-term loans to GHECO - One Co., Ltd. at THB 1,456.00 million 
and increase of capital money to GHECO - One Company Limited at THB 385.00 million. In 2013, the 
Company’s net cash provided by investing activities is accounted to THB 1,720.34 million including cash from 
sales in assets and leasehold to HPF at THB 4,278.48 million, where the Company has the increase of 
investment with associates for THB 1,432.98 million, mostly investments in HPF together with investments in 
real estates for investment and buildings and additional equipments at the total of THB 1,132.39 million. For 
2014, net cash provided by investing activities is accounted to THB 675.08 million, mostly from dividend 
received from associates at THB 1,111.07 million. While the Company has investing in increase in building 
and equipment at THB 432.13 million. 
 
Net cash provided by financing activities in 2012-2013 is accounted to THB 1,810.99 million, THB 1,684.52 
million, and in 2014, Net cash used in financing activities is accounted to THB 1,209.36 million, respectively. 
The Company has cash from debentures at the total of THB 2,100.00 million. While the Company pays some 
of short term and long term borrowings from financial institution and dividends to shareholders at the 
amount mentioned above.   
 
For the first half of 2015 ended in June 30, 2015, the Company’s net cash from operating activities amounted 
to THB 747.22 million and received net cash from investing activities totaled THB 100.30 million which 
comprised cash received from sale of the subsidiary, a non-core asset, totaled THB 2,818.62 million and cash 
paid out for the temporary investment in the government bond by one bank for THB 3,000.00 million. While, 
net cash used in financing activities amounted to THB 186.72 million in the first half of 2015 as the Company 
issued the long-term debentures with the duration or 7 years and 10 years for THB 2,500.00 million and 
repaid the long-term borrowings from financial institutions and matured debentures totaled THB 2,497.80 
million.  
 
1.6)  Industrial conditions  
 
The Company’s core business lies in the development of industrial estates which is greatly impacted by the 
growth of the global and domestic economy, investment incentives from the Government for both domestic 
and foreign investors which affect investment and expansion plans of companies in various industries. The 
factors that are most impactful to business of the Company are as follows:  
  
Global economic condition in 2015 
According to the Office of Industrial Economics, overall picture of global economy in Q2/2015 shows that the 
major economies such as the U.S. and China are still expanding, while Japan’s economy faces a slowdown 
and Europe’s unemployment rate remains high. The slowdown in Chinese economy is one of the factors that 
affect the recovery of global economy for the next period. The summary of the major economies are as 
follows:   
 The United States: the U.S. economic condition in Q2/15 still expanded from the improvement in 

manufacturing sector and the lower-than-target unemployment rate. The GPD, private consumption and 
private investment grew 2.3%, 2.1% and 4.5%, respectively. However, the said growth rates were lower 
than the same time last year. Meanwhile, consumer confidence and Industrial Production Index in Q2/15 
stood at 96.2 and 106.0, respectively, increased from the same time last year which were 83.4 and 103.9, 
respectively.    
 

 China: Chinese economic condition in Q2/15 still expanded from the improvement private consumption 
and investment, although at lower pace. The GDP, retail sales, capital investment, and Industrial 
Production Index in Q2/15 grew 7.0%, 10.2%, 11.6%, and 6.3%, respectively. Nevertheless, the said 
growth rates were lower than the same time last year, while consumer confidence in Q2/15 stood at 
107.7, an increase from same time last year which was 103.9. 
 

 Japan: Japanese economic condition in Q1/15 still contracted from lower domestic demand with the 
tendency to further contract in Q2/15 due to lower consumption resulted from increased Value Added 
Tax. In Q1/2015, GDP, private consumption, and investment in construction sector declined 0.9%, 4.1%, 
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and 15.4%, lower than last year’s rates which were 2.4%, 3.4%, and 11.9%, respectively. Nevertheless, 
consumer confidence in Q2/15 stood at 41.7 an increase from same time last year which was 41.1, while 
the Industrial Production Index in Q2/15 stood at 98.2, a decrease from the same time last year which was 
98.8. 

 
 European Union: the EU economic condition in Q1/15 still expanded from the increase in consumption 

and exports. GDP, private consumption, and Industrial Production Index grew 1.5%, 1.9%, and 105.5%, 
respectively, increased from the same time last year which were 1.4%, 0.9% and 104.1%. Nevertheless, 
the unemployment rate remained high at 9.9% in Q2/15, although lower than that of the same time last 
year which was 10.4. 
 

Thai economic condition in 2015 
The Fiscal Policy Office estimated in July, 2015 that Thai economy in 2015 would expand 3% from 2014, from 
previous estimation of 0.7%. The supportive factor is the improvement in tourism, especially from China and 
Malaysia, which would help the related service sectors such as hospitality and restaurant sector, and 
transportation sector. In addition, the speed up in disbursement of state-budget and non-budgeting spending 
would also help boost the economy. These spending are on the fundamental infrastructure projects, 
irrigation system, and transportation improvement which are expected to increase spending and investment 
from Government as well as spending from the private sector.  
 
The export of goods and services are expected to slightly increase from last year to 1.0%, following the 
increase in number of tourists. Nevertheless, the exports of goods and services are limited by the slow 
recovery in the world’s economy along with the structural problem in Thai export sector such as higher labor 
cost, limited technology in manufacturing, and European’s privilege cut in duty-free exports or Generalized 
Scheme of Preferences (GSP). The government spending will be the key to help the expansion of Thai 
economy this year with the expected growth in public consumption of 2.8% and public investment of 19.6% 
from speed-up in disbursement of budget spending since the beginning of budget year 2015, coupled with 
additional non-budgeting spending. For the private consumption, growth is expected to be 1.4% from the 
lower crude oil prices and eased financial state from BOT policy rate cut that lowered household’s financial 
burden. The private investment is expected to recover to 1.4% supported by the government projects and 
acceleration of approval for investment incentives in the second half of 2014 which would lead to actual 
investment in 2015. As for the import of goods and services, the growth is expected to be 1.2%, in line with 
the recovering economy. 
 
Investment condition in industrial sector in 2015  
Referring to the projects approved by The Thai Board of Investment (“BOI”), there were a total of 1,254 
projects worth THB 412,690 million in the first half of 2015, higher than that of the same time last year which 
was 743 projects with the value of THB 185,040 million. The type of projects that are most approved is 
services and utility projects with the value of THB 140,290 million. The subsequent types were steel products, 
machinery, and transportation equipment and electrical and electronics, petrochemicals and paper with the 
values of THB 70,810 million, THB 69,570 million, THB 63,810 million, respectively. The location that was 
most supported was in the Eastern part of Thailand with the total of 491 projects, worth THB 180,830 million, 
increased from the same time last year which was 266 projects with value of THB 91,400 million. The second 
location was the central part of Thailand with the total of 454 projects, worth 98,930 million, higher than that 
of the same time last year which was 299 projects, worth THB 79,640.  
 
The market conditions for industries of Company’s major customers 
The main industries for Company’s major customers of industrial estate development business and Ready 
Built Factories and warehouses at present are automotive industry, petrochemical industry, steel industry, 
and electrical and electronics industry. The summary of the industries taken from industrial economic update 
report by Office of Industrial Economics in Q2/2015 (April – June 2015) is as follows: 
 Automotive industry: the car production in Thailand during April – June 2015 amounted to 410,711 cars, 

decreased by 5.50% y-o-y as both domestic and export markets were sluggish in line with the global and 
domestic economies. A decrease in agricultural prices and household debt caused the commercial banks 
to tighten its lending, while some manufacturers are under development for new model. For the forecast 
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of Q3/2015, the growth is expected to improve from Q2/2015 with the estimated car production of 
around 2,050,000 cars, an increase of 9.04%, according to the Federation of Thai Industry.  
 

 Petrochemical industry: In Q2/2015, value of export and import same significantly from the same time 
last year due to a drop in product prices, vulnerable economic recovery both in the U.S. and the European 
Union, trade condition in Asia Pacific, and the volatile crude oil prices which is the raw material. 
Nevertheless, the industry is expected to improve from last year following the global economic and 
industrial recovery amid pressure from volatile crude oil prices, stability of the global and domestic 
economy, industry expansion, and the public investment.    
 

 Steel industry: the production and imports of steel in the first half of 2015 fell by 4.74% and 8.97% y-o-y, 
respectively with a slight increase in domestic demand for steel of 0.5% and a fall in exports of 17.49%. 
For Q3/2015, the domestic demand is expected to contract as Thai economy stabilized as well as the 
exports is to contract following stabilizing global economy, weak purchasing power of the private sector 
and halted private investment, especially in real estates.  

   
 Electrical and electronics industry: the industry in Q1/2015 was sluggish since the production index fell by 

17.32% y-o-y from the decrease in electrical industry of 16.17% y-o-y as the domestic purchasing power 
continues to weaken. The export markets in the European Union and Japan have not yet recovered and 
the shift in production sites to ASEAN countries. For electronics, the decrease was 17.59% y-o-y, 
contributed to the lower production of hard disk drive. For Q3/2015, it is expected that the electrical and 
electronics industry would contract by 5.10% from slowdown in the domestic and export markets, 
especially in the European Union and Japan.  
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Section 2  Opinion of the IFA on the delisting of securities 

 
2.1   Rationale and appropriateness 
 
According to the Company received the tender offer for the Company’s securities (Form 247-4) dated March 
5, 2015 from WHAVH as the Offeror, whereby WHAVH wished to purchase the Company’s shares through 
Voluntary Tender Offer with a total of 9,705,186,191 shares or 100% of the issued and paid-up ordinary 
shares from the all of the Company’s shareholders at the offer price of THB 4.50 per share. WHAVH specified 
in the tender offer about the policy of WHAVH to the management of the Company after the completion of 
tender offer. In the event that the Offeree offers to WHAVH to sell more than or equal to 75% of the total 
issued and paid-up shares of the Company, the Offeror has a plan to delist the Company from the SET during 
the 12-month period after the end of the Tender Offer Period. 
 
After WHAVH completed the Voluntary Tender Offer for the Company’s securities (during March 6, 2015 – 
April 10, 2015), WHAVH informed in report on result of the tender offer (Form 256-2) dated April 20, 2015 
that it purchased the total shares from the Offeree of the total 9,014,154.410 shares or 92.88% of issued and 
paid-up shares of the Company which accounts more than 75% of the total issued and paid-up shares. As a 
result, WHA became the major shareholder as it is the major shareholder of WHAVH who currently owns the 
major shares of the Company.  WHA wished to delist the Company’s shares from the SET according to the 
plan specified in the tender offer document of WHAVH. In addition, after the tender offer is completed, the 
Company’s the total of minority shareholders was lesser than 15% of the paid-up capital. According to 
www.set.or.th as of April 21, 2015 (1 day after WHAVH filed the report on result of tender offer), the total 
minority shareholders was 7.07% of the total issued shares of the Company which was not comply with the 
criteria to maintain listed status. The status requires the listed company to distribute the shareholding where 
the minority shareholders shall not be less than 150 or the sum is no less than 15% of the paid-up capital of 
the listed Company. Moreover, both WHA and WHAVH have no policy to reduce its shareholding in the 
Company making the Company unable to correct its status to comply with the Criteria.  
 
From the above said reasons, WHA, as a major shareholder of WHAVH who is also the major shareholder of 
the Company, submitted the letter requesting the Company for necessary and appropriate actions in order to 
delist the Company as well as the letter informing the resolutions of WHA’s Board of Directors about 
approved WHA’s shareholders meeting which will be held in September 4, 2015, to inform of the delisting. 
WHA will direct WHAVH to do tender offer for the Company at THB 4.40 per share. Therefore, the Board of 
Directors’ meeting No. 10/2015 dated July 28, 2015 approved the proposal to schedule of Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No. 1/2015 in September 30, 2015, in order to delist the Company from the 
SET with the precedent conditions that the tender offer must be completed before the delisting. (1) Delisting 
the Company and the issuing and offering WHA-W2 to be offered to existing WHA’s shareholders which will 
approve in the Extraordinary General Meeting of WHA’ Shareholders No. 1/2015 on September 4, 2015. (2) 
delisting of the Company must be approved by the Extraordinary General Meeting of the Company’ 
Shareholders No. 1/2015 on 30 September 2015 and (3) delisting of the Company must be approved by 
and/or relevant agencies.  
 
In this regard, the IFA views that the tender offer to purchase HEMRAJ’ shares of WHAVH in order to delist 
the Company’s securities from the SET, according the plan of WHAVH specified in the tender offer document 
dated March, 2015, as an alternative for minor shareholders to reduce possible risks of impacts that may 
occur from holding Company’s shares after the change in shareholding structure following the completion of 
the tender offer by WHAVH such as the currently low average trading volume per day of the Company’s 
shares which may affect minor shareholders for the lack of liquidity in share trading and inability to sell the 
Company’s shares at the appropriate prices or at the desired time. At present, the trading volume remains 
low on daily average of around 0.04-0.12% of the total issued shares per day.  
 
Morever, the WHAVH’s current shareholding of 92.88% and representatives of the Offeror who take position 
in the director and management seats, the Offeror can shape the business direction of the Company as well 
as control the votes in the shareholders’ meetings on the important matters such as capital reduction, capital 
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injection, merger and acquisition, dividend payout policy change etc. This would cause the minority 
shareholders to face risk of not being able to balance to power or influence the major shareholder. 
 
The tender offer to purchase shares of the Company at THB 4.40 per share is higher than the fair value 
calculated by the IFA using Discounted Cash Flows Approach, which ranges between THB 3.92 – 4.14 per 
share. Details of the valuation of fair price by the IFA are presented in Section 3 of this report. 
 
Considering the rationales for the delisting of the securities by the Offerors and other factors stated above, 
the IFA views that this proposal for the delisting of the Company’s ordinary shares from being registered 
securities in the SET is appropriate. 
 
2.2   Impacts on the Company 
 
After the delisting of the Company’s ordinary shares from being registered securities in the SET, the Company 
will continue to operate its main 4 business which are developer of Industrial Estate, services in the industrial 
infrastructure, energy investment business, and other real estates business. 
 
Although the delisting of shares will constrain the Company from enjoying the benefits as a listed entity, such 
as fund mobilization through the stock market or securities offering, entitlement to tax exemption on 
dividend received from Thai entities or mutual funds, etc. Nevertheless, after the delisting of the Company, 
the Company still has other means to raise the capital to support the business operation and expansion of 
the Company in the future apart from raising in the capital market. The examples are issuing debentures, 
setting up the trust and sell the assets of the group of the Company to the trust. As a result, the Company can 
still operate its future plans without being significantly affected by the delisting from the SET.    
 
In addition the Company is delisted from being listed securities, the Company will be no longer obligated to 
fees and expenses related to maintaining of its listed status on the SET such as annual fee, personnel fee, 
meeting expenses. After delisting from the SET, the Company will be no longer to comply with regulations 
from SET or SEC such as disclosing business information, complicated approval process etc. The Company will 
have more flexibility in its operation, increase its competitiveness from the no disclosure of Company’s 
information on various aspects to public and no approval process for acquisition and disposal of the assets or 
connected transactions with the significant value (rule stipulated by SEC and SET) from Board of Directors 
and shareholders’ meeting of WHA who is the indirect major shareholder of the Company after delisting from 
the SET  
 
2.3   Impacts on minority shareholders 
 
After the delisting of the Company’s shares from the SET, the minority shareholders who continue to hold 
HEMRAJ shares may be affected from the Company’s non-listing status as follows: 
 
1)  Lack of trading liquidity  

After the Company’s shares are delisted from the SET, the shareholders will not be able to trade the 
Company’s shares on the SET. In addition, there will not be reference market price as a benchmark for 
share trading. Thus, it may result in a lack of trading liquidity for HEMRAJ shares. 

 
2) Limited form of return on investment  

The return on investment in the Company’s share to be obtained by the shareholders may be limited as 
opportunity to earn capital gains may decrease since the Company’s shares will have no secondary 
market nor reference market price as a benchmark for securities trading. 
 
Currently, the Company has the dividend payment policy of no less than 50% of the net profit from the 
Company’s financial statement after deducting the all the reserves required by law and the Company. 
Nevertheless, such dividend payout depends on the cash flows, liquidity, terms and conditions specified 
in the contracts, development plans of the Company and the group as well as essentials and 
appropriateness in the future. The operating results from 2012 – 2014, the dividend payout was THB 
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0.07, THB 0.17, THB 0.11 per share, respectively. This dividend payout to net profit of the Company stood 
at 49.86%, 61.66%, and 20.27% during 2012-2014, respectively. For 2015, the company’s dividend payout 
was THB 0.443 per share for the first half of 2015 was from the business operations and the profit from 
the sales of non-core assets net profit (according to WHAVH’s plan stated in the tender offer document  
dated March 5, 2015) that WHAVH as a Offeror, it has intention to sell the assets to get the proceeds to 
repay the debt of the Offeror which is WHA through dividend payment of the Company. However, the 
future dividend payout of the Company remains uncertain and depends on the business operation and 
policy of WHA as a major shareholder of WHAVH at present.  

 
3)   Impact on tax benefit on capital gain  

After the delisting of the Company’s shares from the SET, the shareholder who is an individual will no 
longer be exempted from the capital gain tax. 

 

4)   Limited access to the Company’s information 
After the shares are delisted, the Company will no longer have to follow the SET’s regulations regarding 
guidelines on disclosure of information of listed companies. In addition, after completion of the tender 
offer for delisting purpose, if there are other shareholders beside the Offeror, the persons acting in 
concert with the Offeror and the persons under Section 258, whose aggregate shareholding does not 
exceed 5.00% of total paid-up shares of the Company or there are less than 100 shareholders, the 
Company will not be required to disclose information on its financial status and operating results as 
notified by the Capital Market Commission No. Tor Jor 11/2552. In addition, the Company’s management 
and auditor will no longer be required to disclose the shareholding information as stated in the SEC 
notification no. Sor Jor 12/2552. 
 
In addition, pursuant to Clause 2 (1) of the Notification of Capital Market Supervisory Board No. ThorChor. 
22/2551 Re: Characteristics of Companies Exempted from Chapter 3/1 of the Securities and Exchange Act 
B.E. 2535 and Amended by the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551, a public company, being 
permitted to offer for sale of shares to public which already voluntarily delisted its shares from the SET 
and tendered to purchase all shares from its shareholders, will not be subject to any requirements under 
Chapter 3/1 regarding the governance of publicly traded company of the Securities and Exchange Act B.E. 
2535 (as amended) and any notifications promulgated thereunder, including but not limited to the 
Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorChor 20/2551 Re: Rules on Entering into Material 
Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets and the Notification of the Capital Market 
Supervisory Board No. TorChor 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions if, after the completion of 
the tender offer, the number of the total remaining shares held by the shareholder(s) (other than the 
Offeror, any person acting in concert with the Offeror and any person in connection with the Offeror and 
with any person acting in concert with the Offeror pursuant to Section 258) is not more than 5% of the 
total number of the issued shares of the company.  

 
However, as the Company is still a public entity, its shareholders can access the Company’s news or 
information that is required to be disclosed according to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 such 
as the information disclosed at the shareholders’ meeting, right to receive dividend (if any), the annual 
report that must be submitted to the shareholders on a yearly basis, the copies of audited financial status 
and profit and loss statements, the minute of shareholders’ meeting on agenda related to the approval of 
financial statements and the appropriation of profit for dividend payment, etc. The shareholders can also 
request from the Ministry of Commerce a copy of important documents of the Company such as 
certificate of incorporation, list of shareholders, and yearly financial statements. 
 

5) Check and balance and control power in the Company 
Currently, WHAVH held 9,014,154,410 ordinary shares representing 92.88% of the total issued and paid 
up capital of the Company. This shareholding percentage of the Offerors is more than 75% of total issued 
and paid up capital and all voting rights of the Company which allow WHAVH to control the business 
direction and the resolutions of the shareholders’ meeting on common issues that require majority votes 
of the shareholders who attend the meeting and are eligible to vote. For example, approval of the annual 
financial statements, the appointment of the board of directors and the appointment of auditor, etc  and 
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to have control on votes for approval on significant issues such as the transfer of major or all assets of the 
Company, capital decrease, capital increase and business merger, etc which require votes not less than 3 
out of 4 of the total votes of shareholders who attend the meeting and have voting rights. Therefore, with 
the said shareholding structure of the Company, the minority shareholders face risk of not having enough 
votes to do checks and balances on the Offeror.   

 

2.4   Delisting conditions 
 
1)    Approval from the shareholders’ meeting of WHA 

 Referring to the resolution of the Board of Directors’ meeting No.10/2015, the resolution approved the 
Company to the schedule Extraordinary General Meeting to ask shareholders to consider delisting the 
Company from the SET. The WHAVH can delist the Company only if shareholders’ meeting WHA, held in 
September 4, 2015, approved the tender offer and delist of the Company. In addition, issued and 

offered WHA-W2 to the existing shareholders of WHA. 
 
2) Approval from the shareholders’ meeting of the Company 

According to the SET’s delisting regulation, the Company must obtain approval from the shareholders 
attending the meeting and having the right to vote, with a required affirmative votes of at least three-
fourths of the Company’s total paid-up shares with no objection of more than 10% of its total paid-up 
shares. In this regards, the Board of Director’s meeting of the Company No.10/2015 held on July 
28,2015, granted approval for the Company to convene an Extraordinary General Meeting of the 
shareholders No.1/2015 to approve the delisting of shares on September 30, 2015. 

 
At present, WHAVH as the major sharehold of the Company and the Offerors held 92.88% of the 
Company’s paid-up shares and all voting rights which are more than 3 out of 4 of the Company’s total 
issued shares and are sufficient for the approval of the delisting of the Company’s securities The minority 
shareholder was 7.12% of the total paid-up capital with no voting rights which is not sufficient to disagree 
with the delisting of the Company (the delisting will not proceed if shareholders disagree with the vote of 
higher than 10% of the total paid-up capital)   

 
3)      Approval from the SET for the delisting 

After the shareholders’ meeting has approved the delisting of the Company’s shares, the Company must 
file a delisting application to the Board of Governors of the SET for consideration and approval. The SET 
will notify the Company of the result within 30 days from the date the SET completely recieves all 
required documents from the Company.  

 
4) Tender offer  

After the Company is granted the SET’s approval for the delisting and that all of the conditions 
precedents have been completely fulfilled, WHAVH who intent to conduct a tender offer to purchase all 
shares of the Company, will proceed to make a tender offer for the Company’s securities in accordance 
with the Capital Market Supervisory Board’s Notification No. Thor Chor. 12/2554 Re: Rules, Conditions 
and Procedures for Holding of Securities for Business Takeovers, with a tender offer period of 45 
business days and the offering price at THB 4.40 per share. The tender offer is expected to take place in 
December 2015.(WHA later exercised WHA-W2 for 1,314,397,866 units at THB 2.70 which WHA 
specified 1 time exercise period to be 3 months after issuing and offering WHA-W2 in September 15, 
2015. WHA stated in Capital Increase Report Form (F 53-4) dated July 29, 2015 its intent of capital 
increase and use of such capital to exercise WHA-W2 to pay for the Company’s shares in delisting of the 
Company’s securities from SET.) 
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Section 3  Opinion of the IFA on the tender offer price 

 
To evaluate the appropriateness of the offer price for delisting, the IFA performs the share valuation in order 
to obtain the fair value of HEMRAJ’s shares by employing the details of 5 financial valuation approaches as 
follows:  
3.1) Book Value Approach 
3.2) Adjusted Book Value  Approach 
3.3) Historical Market Price Approach 
3.4) Market Comparable Approach 
3.5) Discounted Cash Flow Approach 
 
For the current valuation of the shares, the IFA’s projection considers the present economic circumstance 
and information available during the production of the report with the base assumption that HEMRAJ would 
operate normally under market conditions and other circumstances similar to the past. The IFA did not take 
into account the future potential impact from the management policy and plan, for example, corporate 
restructure of the power business between HEMRAJ and WHA to enhance the competitiveness and 
HEMRAJ’s power business ipo plan.  
 
In addition, this valuation is not include the profit might be gained from the subsidiary of the Company 
which is selling lease right of HEMRAJ’s land, ready built warehouse, and ready built factory to Hemaraj 
Leasehold Real Estate investment Trust which is currenly under the SEC’s approval process. In this regard, 
HEMRAJ’s share value that the IFA use to consider the appropriateness of the offer price is based on the 
Company’s present business plan. 
 
In this regard, the IFA conducted the valuation on July 28, 2015, and if the aforementioned factors and 
assumptions changes in the future, the opinion of the IFA would be affected and may change accordingly. 
Additional information on the valuation method of HEMRAJ’s shares are as follows. 
 
3.1   Book Value Approach 
 
The book value approach takes into consideration the value of shareholders’ equity of the Company at a 
certain point of time as shown in the financial statement. In this case, the IFA based on the HEMRAJ’s 
reviewed financial statements as of June 30, 2015. The details are as follows: 
 

Table 7 : Value of shareholders’ equity of HEMRAJ as of June 30, 2015 
Items Amount (THB) 

Issued and Paid-up Capital 3,882,074,476 
Premium on ordinary shares 438,704,620 
Add Retained earnings   

       Appropriated - legal reserve 918,479,471 
       Unappropriated 11,080,186,479 

Add Other components of equity -30,175,795 
Total Equity Attributable to Owners of the Parent as of June 30, 2015 16,289,269,251 
Number of issued and paid-up shares (shares) – par value at THB 0.40  each 9,705,186,191 
Book value per share as of June 30, 2015 (THB)  1.68 

 
Based on the table above, fair value of HEMRAJ’s share as of June 30, 2015 under book value approach is 
THB 1.68 per share, which is lower than the offer price at THB 4.40 per share by 61.82%.  
 
3.2    Adjusted Book Value Approach 
 
For the valuation of HEMRAJ’s shares using this method involves the adjustment of HEMRAJ’s book value per 
share from its financial statement for the six-month period ended June 30, 2015. The adjustment involves an 
increase (decrease) in the value of the certain asset and liability to better reflect the current fair value. 
Details on the consideration are as follows. 
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 Value of HEMRAJ’s assets 

The IFA consideration based on the report on the appraisal of asset by S.L. Standard Appraisal Co., Ltd. 
(“SL or the “independent appraiser”) which is independent appraisers approved by the SEC and are 
appointed to report on the appraisal of HEMRAJ’s assets for a total of 24 items (which includes items: cost 
of real estate development and investment properties in HEMRAJ’s financial statement) . The main 
purpose of the appraisal is for public use. In this regard, the report is the appraisal on August 10, 2015, 
which has a valid period of less than 6 months from the day the IFA completes this report. Thus, the IFA 
views that the information could be used for the consideration of the valuation using the adjusted book 
value approach. The appraised price could be summarized as follows. 
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Table 8 :  Increase (decrease) from the appraisal value by SL 

List of fixed assets 
(Unit: THB) 

Book value  
as of June 30, 2015 

Appraisal value by 
independent asset 

appraiser (THB) 
Selected appraisal approach 

- Vacant land Rama 3 101,804,958.64 156,000,000 Market Approach 
- Vacant land  and Industrial Estate Chonburi Bo-Win  687,376,271.70 1,822,000,000 Discounted Cash Flow Analysis for rental factories, Cost 

Approach for commercial building 3 floors and Market 
Approach for vacant land 

- Vacant land Industrial Estate Chonburi 2 400,725,711.71 818,000,000 Residual Method 
- Vacant land Chonburi 3,536,394,271.77 4,277,000,000 Market Approach and Residual Method 
- Land on Suk Sawad Road 909,231.00 1,450,000 Market Approach 
- The Park Chidlom Condominium (only remaining unit) 13,279,716.60 24,000,000 Market Approach 
- Vacant land Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 

(Maptaphut) 
674,862,500.00 963,000,000 Market Approach 

- Land and Eastern Seaboard Industrial Estate Rayong  1,736,528,244.38 3,996,000,000 Discounted Cash Flow Analysis for rental factories and 
Market Approach for vacant land 

- Land and Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate  3,054,861,638.08 7,866,000,000 Discounted Cash Flow Analysis for warehouses and rental 
factories and Market Approach for vacant land 

- Vacant land Nong Sua Chang and Klong Kew, Chonburi 1,264,802,451.39 1,209,000,000 Market Approach 
- Vacant land Nong Sua Chang, Chonburi   254,000,000 Market Approach 
- Vacant land Sai Tai Sun – Chalermlarp Road  246,826,242.02 299,000,000 Market Approach 
- Land and Hemaraj Saraburi Industrial  948,215,198.16 2,297,000,000 Discounted Cash Flow Analysis for rental factories and 

Market Approach for vacant land  
- Vacant land Suwansorn rd. 1,139,798,727.00 1,159,000,000 Market Approach 
- Land and Hemaraj Rayong Industrial Rayong  464,981,538.72 1,190,000,000 Residual Method 
- Hemaraj Logistics Park 1 project 584,439,702.06 1,446,000,000 Discounted Cash Flow Analysis 
- Land and Industrial Estate Chonburi Bo-Win 134,684,248.47 482,000,000 Discounted Cash Flow Analysis 
- Eastern Seaboard Industrial Estate Rayong 86,739,471.72 196,000,000 Discounted Cash Flow Analysis 
- Hemaraj Logistics Park 4 project 571,537,829.03 1,196,000,000 Discounted Cash Flow Analysis 
- Hi-Tech Kabin Industrial Estate 10 units 273,395,431.74 410,000,000 Discounted Cash Flow Analysis 
- Hemaraj Saraburi Industrial Land 10,687,500.00 94,000,000 Discounted Cash Flow Analysis 
- Vacant land Rayong  1,295,415,819.55 2,011,000,000 Market Approach 
- Vacant land Rayong 557,859,409.03 965,000,000  Market Approach 
- Leasehold of land Rama III 20,012,476.89 27,200,000 Market Approach 

Total Value 17,806,138,589.66 33,158,650,000  
Increase from the book value 15,352,511,410.34  

Remark:   Details of each asset appraisals by the independent asset appraiser appeared in the appendix.  
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 Value of investment in related companies 
The IFA adjusts the book value of the Company’s investment in Hemaraj Industrial Property and Leasehold 
Fund (“HPF fund”) at the amount of 108,684,000 units, which is recorded in the reviewed financial 
statement ended June 30, 2015, using the equity method, amounted to THB 658.93 million whereas the 
Company’s cost  amounts to THB 1,086.84 million. As the book values shows the net value of the 
unrealized profit from the sale of asset and rental rights to the HPF fund as a result of the Company’s 
reinvestment in the HPF fund at the amount of 23.12% of total units. The IFA adjusts the book value with 
the closing price the funds being traded on the SET as at July 28, 2015, which was the last day to trade in 
shares before the resolution passed by Board of Director’s Meeting to propose to the shareholders’ 
meeting of the Company to consider the delisting of the Company’s securities from the SET, valued at THB 
8.70 per share with a total value of THB 945.55 million. 
 

 Distribution of interim dividends 
The IFA adjusts the book value of the Company’s retained earning decreased by the amount of THB 
4,299.40 million as to reflect the interim dividend payment deriving from retained earnings and net 
income from January 1, 2015 to March 31, 2015, according to the resolution of the Board of Directors’ 
Meeting on July 7, 2015, which includes the revenue from non-core asset in dividend distribution, at THB 
0.443 per share. The interim dividend payment occurred on July 31, 2015. 

 
Based on the aforementioned items, the adjusted book value approach can be conducted as follows. 
 

Table 9 : Adjusted book value of shareholder’s equity of HEMRAJ as of June 30, 2015 

Items Amount (THB) 

Total shareholders’ equity of HEMRAJ as of June 30, 2015 16,289,269,251 

Add Increase in the value of fixed assets by the independent appraisers  15,352,511,410  

Add Increase from adjusted in market value of investments in associates  286,625,534 

Minus Value of interim dividend, THB 0.443 per share on July 31, 2015 4,299,397,483 

Adjusted book value of shareholders’ equity 27,629,397,713  

Number of issued and paid-up shares (shares) – par value at THB 0.40 each  9,705,186,191 

Adjusted book value per share (THB) 2.85 

 
Based on the table above, fair value of HEMRAJ’s share under adjusted book value approach is THB 2.85 per 
share, which is lower than the offer price at THB 4.40 per share by 35.23%.  
 
3.3   Historical Market Price Approach 
 
This approach of ordinary share valuation considers the closing price and volume of HEMRAJ’s share being 
traded on the SET. The IFA calculates the volume weighed average price (“VWAP”) for the previous 15 – 360 
working days to July 28, 2015 which is the last day to trade before the resolution passed by Board of 
Director’s Meeting to propose to the shareholders’ meeting of the Company to consider the delisting of the 
Company’s securities from the SET. The historical market price of the shares will reflect the supply and 
demand of HEMRAJ’s ordinary shares on the SET where the investors, based on their consideration of related 
information, would forecast HEMRAJ’s business performance and the general condition of the market and 
economy in the future. Additional information in the calculation of the previous period VWAP for HEMRAJ 
are as follows. 
 

Table 10 : Volume weighted average price 

Historical period  
(business days) 

Market Price (THB per share) Average trading 
volume per day 

(shares) 

VWAP  
(THB per share) Low High 

Average 
close price 

15 business days 3.94 4.70 4.34 11,199,827 4.25 

30 business days 3.94 4.70 4.43  6,488,770   4.29  

60 business days 3.94 4.70 4.41  4,067,274   4.31  

90 business days 3.94 5.25 4.43  12,498,707   4.48  
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Historical period  
(business days) 

Market Price (THB per share) Average trading 
volume per day 

(shares) 

VWAP  
(THB per share) Low High 

Average 
close price 

180 business days 3.94 5.25 4.42  21,843,397   4.44  

240 business days 3.70 5.25 4.40  25,232,144   4.42  

360 business days 2.78 5.25 4.08  27,933,150   4.07  

Range of HEMRAJ share price (THB per share) 4.07 – 4.48 
 

Based on the table above, fair value of HEMRAJ’s share under historical market price approach is between 
THB 4.07 – 4.48 per share, which is lower than the offer price at THB 4.40 per share by 7.50% and higher by 
1.83%.  
 

 
Source: Information as of July 28, 2015 from www.setsmart.com 

 
On 17 April, 2015 (which was the date after the end of previous tender offer by WHAVH, within the previous 
period of 68 working days), HEMRAJ stock price significantly rose and closed at THB 5.25 per share, and on 
the following working day April 20, 2015, HEMRAJ’s stock price decreased back to it’s normal level and closed 
at THB 4.54 per share. So, the HEMRAJ’s share price valuation was affected by this event. 
 
On 7 July, 2015 (which was within the previous period of 16 working days), the Board of Director of HEMRAJ 
has approved th declaration of interim dividends deriving from retained earning and net income from 
January 1, 2015 to March 31, 2015, at THB 0.443 per share, with July 21, 2015 was the record date, and July 
17, 2015 was the Ex-Dividend date. Therefore, the closing price after the Ex-Dividend date (which was in 
range of the previous period of 7 working days) are in range of THB 3.94 – 4.12 per which might reflect the 
appropriate market price of the share of the Company. 
 
In addition, upon consideration of the amount of HEMRAJ’s shares being trade for the previous period of 15 – 
60 working days, the average volume is approximately 4.07 – 11.12 million shares per day or 0.04% - 0.12% of 
the HEMRAJ’s total paid up shares. This indicates quite low liquidity on the SET. 
 
3.4   Market Comparable Approach 
 
The market comparable approach considers various ratios of the company listed on the SET with business 
similar to HEMRAJ. The main assumption is that companies with similar business operation should have 
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similar financial ratios, such as the price to earnings ratio and the price to book value ratio. Presently, 
HEMRAJ’s source of revenue comes from the following business. 

1) Revenue from the development of real estate which includes the development of industrial estate and 
related infrastructure services and the development of factories and warehouses for rent 

2) Revenue from dividend and share of the profit from investment in power business 
 

With reference to HEMRAJ’s notes to the 2014 financial statement and notes to the six-month period ended 
30 June, 2015 reviewed financial statement, the asset and profit of each business are as follows. 
 
Table 10 : Business segment information of HEMRAJ for the year 2013 to the first six-month period of 2015 

Unit : THB million 2013 % 2014 % 
Jan-Jun 

2015 
% 

Profit for the years       

- Profit from property 
developments are consisted of 
industrial estate development 
business, related utilities 
services business, and factories 
development and rental 
warehouses business and others 

4,530.33* 89.07% 1,645.53 51.03% 924.86** 57.36% 

- Profit from power business 555.77 10.93% 1,578.96 48.97% 687.55 42.64% 

Total 5,086.10 100.00% 3,224.49 100.00% 1,612.41 100.00% 

Total assets       

- Assets from property 
developments are consisted of 
industrial estate development 
business, related utilities 
services business, and factories 
development and rental 
warehouses business and others 

26,744.14 79.99% 26,414.54 78.42% 28,649.34 79.89% 

- Assets from power business  6,690.27 20.01% 7,267.28 21.58% 7,213.17 20.11% 
Total 33,434.41 100.00% 33,681.82 100.00% 35,862.51 100.00% 

Remark     * Included profit from sales and leases assets to HPF fund in the amount of THB 2,527.17 million. 
                ** Included profit from sales of Million Island Pattaya Co., Ltd.  and H-Phoenix Property Co., Ltd., which 

were subsidiaries of the Company and the owners of non-core business assets of HEMRAJ in the 
amount of THB 88.68 million. 

Source : Notes to financial statements for the year 2014 and notes to reviewed six-month ended 30 June, 2015 
financial statement. 

 
As such, the IFA selects listed companies with business similar to that of HEMRAJ for comparison as follows. 

Table 12 : Listed companies with business similar to that of HEMRAJ for comparison purposes 

Company Name Symbol Business Description 

Real Estate Development Business 

1.   Amata 
Corporation Plc. 

AMATA AMATA’s main business is the development of industrial estate, both 
domestically and in Vietnam, and infrastructure service such as plumbing, 
wastewater treatment, natural gas pipeline distribution, etc. In addition, 
AMATA also invests in the generation and distribution of electricity and 
steam business.  

2.  Navanakorn Plc. NNCL NNCL’s main business is the development of real estate with a focus on the 
development of industrial areas and the provision of infrastructure service 
related to water distribution for industrial purposes, wastewater 
management, garbage management, electricity systems and gas pipeline. 
Factory rental and investment in the electricity generation business is also 
present to stabilize long term revenue. 
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Company Name Symbol Business Description 

3.  Rojana Industrial 
Park Plc. 

ROJNA ROJNA’s main business is the development of real estate in the form of 
industrial areas/parks in addition to the provision of infrastructure services in 
the form of water generation and distribution for industrial purposes and 
wastewater management. Additionally, ROJMA also generates and distribute 
electricity and steam and develops other real estate such as the construction 
of buildings for sale and rent and hotel management.  

4.  Ticon Industrial 
Connection Plc. 

TICON TICON’s main business is the development of industrial factories and 
warehouses for rent in industrial estates, parks and other capable locations 
in Thailand in addition to the provision of related infrastructure service. 
TICON’s main source of revenue comes from the sale and rent of factories 
and warehouses including sales made to property funds. In addition, TICON 
also invests in developing projects of generation and distribution of solar-
energy electricity joint venture. 

5.  Thai Factory 
Development Plc. 

TFD TFD’s main business the development of land and construction of factories 
and warehouses for sale and rent within TFD’s own industrial estate and 
other industrial estate and parks. In addition, TFD is also in the real estate 
development business for residential buildings for sale, office buildings for 
rent and the provision of real estate management for office buildings and 
SME sized factories and warehouses. 

6.  Wyncoast 
Industrial Park Plc. 

WIN WIN’s main business is the provision of real estate rental service in the form 
of factories and office building divided into 2 locations; factories and office 
building inside and outside tax free zones, and also, generation and 
distribution of solar-energy electricity. 

7.  WHA Corporation 
Plc. 

WHA WHA’s main business is the development and rent of built-to-suit 
warehouses, distribution centers, factories and general warehouses. WHA’s 
policy constantly sell assets to property funds and trusts for continuous 
investment in real estate. In addition, in 2013 WHA established its solar 
panel manufacturing business. 

Energy Business 

1. Glow Energy Plc. GLOW GLOW is a generator and distributor of electricity for the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) in addition to the generation and 
distribution of electricity for industrial purposes and as a large independent 
power producer (IPP). It is also in the heat and steam cogeneration business 
as a small power producer (SPP) in addition to the provision of industrial 
infrastructure service for the private sector such as water distribution for 
industrial purposes.  

2. Electricity 
Generating Plc. 

EGCO EGCO business is in the form of a Holding Company that holds the shares of 
its subsidiaries and its related companies with the objective to develop 
electricity plants with both short and long term electricity sales plan to 
domestic and ASEAN customers. It acts as an independent power producer 
(IPP) and as a very small power producer (VSPP) in addition to the provision 
of technical services for electricity plants and industrial factories and the 
generation and distribution of water for the region. 

3. Ratchaburi 
Electricity 
Generating 
Holding Plc. 

RATCH RATCH business is in the form of a Holding Company with the objective to 
invest in the electricity generation and distribution business as an 
independent power producer (IPP), small power producer (SPP), and very 
small power producer (VSPP). In addition, related services are also provided 
such as electricity plant maintenance and machinery operation services. 

Source: Form 56-1of 2014 

 
To perform the share valuation under this market comparable approach, the IFA used price to book ratio 
approach and price to earnings ratio approach. The details of the HEMRAJ’s valuation are presented below.  
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a)  Price to Book Value Ratio Approach 
Under this approach of HEMRAJ’s valuation, IFA determined the cut-off date for the calculation of average 
historical P/BV on July 28, 2015, which is the last day to trade in shares before the resolution passed by Board 
of Director’s Meeting to propose to the shareholders’ meeting of the Company to consider the delisting of the 
Company’s securities from SET, and then calculated historical 15 – 360 business days average P/BV of 
comparable companies as follows:  

 
Table 13 : Average historical P/BV of comparable companies 

Comparable 
companies 

Historical period (business days) 

15 days 30 days 60 days 90 days 180 days 240 days 360 days 

Property development business and related services  

AMATA 1.53 1.57 1.66 1.71 1.86 1.91 1.92 

NNCL 1.11 1.12 1.12 1.14 1.16 1.17 1.19 

ROJNA 2.55 2.37 2.12 2.02 1.87 1.78 1.73 

TICON 1.29 1.35 1.42 1.45 1.70 1.75 1.83 

TFD 2.43 2.53 2.65 2.74 3.90 4.42 4.82 

WIN 2.69 2.71 2.78 2.90 3.21 3.25 3.00 

WHA 3.77 3.82 5.25 6.97 8.48 8.91 8.39 

Average 2.20 2.21 2.43 2.70 3.17 3.31 3.27 

Power business 

GLOW 2.60 2.60 2.64 2.70 2.88 2.95 2.89 

EGCO 1.10 1.09 1.08 1.08 1.14 1.15 1.10 

RATCH 1.46 1.44 1.42 1.43 1.38 1.37 1.35 

Average 1.72 1.71 1.72 1.74 1.80 1.82 1.78 

Weighted 
averageP/BV  

2.01 2.02 2.15 2.33 2.64 2.74 2.69 

Source: Information as of July 28, 2015 from www.setsmart.com 

 
IFA calculates the weighted average P/BV by assigning the weight to the average P/BV of property business at 
61% and power business at 39% based on the average portion of earnings generated from those businesses 
from 2013 to June 30, 2015 (excluding profit from sales of properties and long-term leases to HPF fund and 
profit from sales of Million Island Pattaya Co., Ltd. and H-Phoenix Property Co., Ltd. during the first six 
months of 2015). Then IFA multiplied the average historical P/BV shown in the table above with the book 
value per share of HEMRAJ based on the book value of  equity attributable to owners of the parent as of June 
30, 2015 at THB 16,289.27 million or THB 1.68 per share. The details of HEMRAJ’s share valuation using the 
price to book value ratio approach are presented as follows: 
 

Table 14 : HEMRAJ’s share valuation using P/BV approach 

Historical period  
(business days) 

Average P/BV 
(times) (1) 

Book value per share 
 (THB per share) (2) 

Fair value  
(THB per share)  

(3) = (1) x (2) 

15 business days 2.01 

1.68 

3.38 

30 business days 2.02 3.39 

60 business days 2.15 3.62 

90 business days 2.33 3.91 

180 business days 2.64 4.43 

240 business days 2.74 4.59 

360 business days 2.69 4.52 

Fair value of HEMRA’s share (THB per share) 3.38 – 4.59 
 
Based on the price to book value ratio approach, fair value of HEMRAJ’s share is between THB 3.38 – 4.59  
per share, which is lower than the offer price at THB 4.40 per share by 23.18 % and higher by 4.32%.  
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b) Price to Earnings Ratio Approach 
For the valuation of HEMRAJ’s shares using Price to Earnings Ratio Approach, the IFA determined the cut-off 
date for the calculation of average historical PER on July 28, 2015, which is the last day to trade in shares 
before the  resolution passed by Board of Director’s Meeting to propose to the shareholders’ meeting of the 
Company to consider the delisting of the Company’s securities from SET, and then calculated historical 15 – 
360 business days average PER, details of which are presented as follows:  
 

Table 15 : Average historical PER of comparable companies 

Comparable companies 
Historical period (business days) 

15 days 30 Days 60 days 90 Days 180 days 240 Days 360 days 

Property development business and related services  

AMATA 8.08 8.32 8.60 8.45 15.74 15.50 13.61 

TICON 23.97 24.99 25.71 24.64 22.03 20.68 17.99 

Average 16.03 16.65 17.16 16.55 18.88 18.09 15.80 

Power Business 

GLOW 13.71 13.72 13.82 13.85 14.38 14.82 15.25 

EGCO 12.12 12.03 11.73 11.28 11.26 11.24 10.80 

RATCH 13.94 13.67 13.44 13.44 13.00 12.78 12.18 

Average 13.26 13.14 13.00 12.86 12.88 12.95 12.74 

Weighted average PER  14.96 15.30 15.55 15.12 16.57 16.10 14.62 
Source: Information as of July 28, 2015 from www.setsmart.com 
Remark : Excluding averageed PER of comparable listed companies that is higher than 50 times, considering as may 

not significantly affect the outliers, including ROJNA, TFD, and WHA. In case that comparable listed 
companies incurred negative earnings during the third quarter of 2014 to the second quarter of 2015, 
including NNCL and WIN, which affect the calculation of average PER.  

 

Then, the IFA multiplied the average PER by assigning the weight to the average PER of property business at 
61% and power business at 39% based on the average portion of earnings generated from those businesses 
from 2013 to June 30, 2015. Then IFA multiplied the average historical PER shown in the table above with the 
earnings per share of HEMRAJ based on net profit attributable to owners of the parent for the latest 4 
quarter (from the third quarter of 2014 to the second quarter of 2015) at THB 2,481.45 million or  
representing THB 0.26 per share. The details of share valuation of HEMRAJ are presented as follows: 
 

Table 16 : HEMRAJ’s share valuation using PER approach 

Historical period  
(Business days) 

Average PER  
times (1) 

Earnings per share 
(THB per share) (2) 

Fair value (THB per share)  
(3) = (1) x (2) 

15 business days 14.96 

0.31 

3.82 

30 business days 15.30 3.91 

60 business days 15.55 3.98 

90 business days 15.12 3.87 

180 business days 16.57 4.24 

240 business days 16.10 4.12 

360 business days 14.62 3.74 

Fair value of HEMRAJ’s share (THB per share) 3.74 – 4.24 

 
Based on the price to earnings ratio approach, fair value of HEMRAJ’s share under PER approach is between 
THB 3.74 – 4.24 per share, which is  lower than the offer price at THB 4.40 per share by 3.64% - 15.00%. 
 
3.5   Discounted Cash Flow Approach 
 

The valuation of HEMRAJ’s shares using this method considers the Company’s ability to generate cash flow in 
the future through the calculation of the free cash flow to firm that the Company expects to receive from its 
financial projection, and discounts them with the Company’s weighted average cost of capital (WACC). This is 
to reflect the present value of the Company’s shares. The IFA conducts a financial projection with reference 
to Company’s business performance projection by the management and adjusts certain assumptions to 
better reflect the general economic condition and to be on a conservative basis. 
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In this regard, due to HEMRAJ’s various business operation, the IFA conducts financial projections for each 
business and consolidates the result using the Sum of the parts valuation to value of the Company’s share. All 
financial projections are conducted under the assumption that there would be no material changes to the 
Company’s business operation and do not include the effect of selling lease right of land and building to 
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust which is currently under SEC’s approval process. In addition, in 
such case where an event may materially affect the Company’s business operation the valuation of the 
Company’s share  may also change accordingly. Details on valuation of the Company by the IFA are as follows. 
 
1. Industrial Estate Management and Development Business 

 
Presently, the Company has 6 industrial estate development projects and 2 industrial land development 
projects as follows. 
1) Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate (HESIE) located at Amphoe Pluak Daeng, Rayong Province, Area 

8,112 Rai 
2) Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 2 (HESIE2) located at Amphoe Sriracha and Baan Bueng, Chonburi 

Province, Area 3,669 Rai 
3) Eastern Seaboard (Rayong) Industrial Estate (ESIE) located at Amphoe Pluak Daeng, Rayong Province, Area 

9,726 Rai 
4) Hemaraj Western Industrial Estate (HEIE) located at Amphoe Map Ta Put, Rayong Province, Area 3,733 Rai 
5) Hemaraj Chonburi Industrial Estate (HCIE) located at Amphoe Sriracha, Chonburi Province, Area 3,903 Rai 
6) Hemaraj Choburi Industrial Estate 2 (HCIE 2) located at Amphoe Sriracha, Chonburi Province,Area 632 Rai 
7) Hemaraj Rayong Industrial Land (HRIL) located at Amphoe Baan Kai, Saraburi Province, Area 3,438 Rai 
8) Hemaraj Saraburi Industrial Land (HSIL) located at Amphoe Nong Kae, Saraburi Province, Area 3,619 Rai 

 
In addition, the Company plans to expand its industrial estate development in the future. Additional 
information on the financial projection are as follows. 
 
1) Revenue from sale of land 

 Amount of land sold: The IFA projects the amount of land sold for each year with reference to 
remaining land on the developed projects in each industrial estate, and with reference to the plan to 
develop new industrial estate which the Company has already purchased the land such as Hemaraj 
Saraburi Industrial Land 2 (HSIL 2). The IFA projects sales in later half of 2015 of 728 Rai (in 2012 – 
2014 and first half of 2015 land sales were amounted to 2,317 Rai, 2,200 Rai, 665 Rai and 357 Rai, 
accordingly) and in 2016 of 1,099 Rai. The recovery trend in investment is expected due to the 
improvement in the economic condition in 2015, the plan to incentivize investments in Eco Car 
Phase II in addition to businesses incentivized by the Board of Investment (BOI) at, during first half of 
2015, have increased from the same period in the previous year specifically in the eastern region and 
from 2016 onwards. Land sale projection are amounted to 1,420 - 1,445 Rai per year in accordance 
with the management projection and 5 years histrocal land sales  

 Land price: The IFA projects the price of land for each project in 2015, with reference to the 
management’s projection for the potential sale price per Rai for each project, amounted to 
approximately THB 2.65 - 6.00 million per Rai (THB 2.43 - 6.00 million per Rai in 2014). From 2016 
onwards, land price  grows at 4% per year, with reference to the management’s projection which 
reflects projected long term growth, which is lower than historical growth due to the increase in land 
price in 2011 after the flood in addition to the consideration of land sale price for new industrial 
estates as per the Company’s plan. 

 Amount of land transfer: The IFA projects transfer of land to account for 50% of total land sold in the first 
year and the remainder in the following year with reference to the management’s projection of the 
Company’s cash inflow since the customers pays for the land by instalments until the transfer date. 
 

2) Cost and expenses 
 Land development and construction cost: The IFA projects the cost for the construction of 

undeveloped projects with reference to the provided Company’s construction plan for each project 
and its construction period. 
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 Selling expense: Consists mainly of commission fee, marketing expense, and other expenses. The 
projection amounts to 3.00% of sale  revenue which in accordance with historical expense per revenue. 

 Transfer fee: Projects at 1.00% of the sale revenue when transfered based on actual rate 
 Specific business tax: Projects at 3.30% of sale revenue when transfered based on actual rate 
 Administrative expenses : The IFA estimates of such expenses in 2015 based on actual expenses in 

2014. Growth rate of expenses is 3% per year according to management’s estimation and target 
inflation rate due to a constant expenses. 

 Corporate income taxes : Based on the effective tax rate and management estimation is equal to 
10.00%, which is an average of all businesses because the Company has right in tax benefit for 
different industrial estate areas.   

 

1) Discount Rate 
The IFA applied Weighted Average Cost of Capital (WACC) as a discount rate to calculate the present 
value of free cash flows to firm. WACC can be calculated based on the following equation.  

 
 
 

Nonetheless, cost of equity (“Ke”) is necessary in order to calculate WACC. Ke can be derived from 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) based on the following equation. 

 
 
 

Whereas 
Rf   = The risk free rate based on the 30-year Government Bond Yield as of July 28, 2015 which is the 

date the IFA prepared this report, equals to 3.79% per annum (Source: www.thaibma.or.th) 
 = Beta co-efficient of HEMRAJ over 3 consecutive years until July 28, 2015 is 1.204 (Source : 

Bloomberg) which the IFA views the period was appropriate to reflect the Beta co-efficient 
of the Company 

Rm = The market return in which the IFA estimated to be 13.75% per year based on the average 
return from investment in SET Index over 35 years during 1980 – 2014 (Source: 
www.set.or.th and the calculation of the IFA) 

 

Based on the aforementioned assumptions, Ke can be calculated as follows: 
 

Table 17 :  Calculation of the cost of equity of HEMRAJ 
Factors Assumptions 

Risk-free Rate (1) 3.79% 
Risk Premium (Rm – Rf) (2) 9.96% 
 (3) 1.204 
Cost of Equity or Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 15.78% 

 
The cost of equity (Ke) shown in the table above is 15.78%. Given this Ke, WACC is calculated at 10.57%. 
Details of which are shown in the Table below: 

Ke  =  Cost of equity of 15.78%, calculated using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
shown in the equation above. 

Kd  =  Cost of debt of 5.47%. The IFA estimated this Kd using the weighted average interest 
rates of loans of HEMRAJ as of June 30, 2015 

t  =  Effective Tax Rate equals to 10.00%  
D/(D+E)  =  HEMRAJ’s target debt ratio as of June 30, 2015 
 
 
 

Table 18 : Calculation of WACC of HEMRAJ 
Factors Assumptions 

Cost of Equity or Ke (1) 15.78% 
Cost of Debt or Kd (2) 5.47% 
D/(D+E) (3) 48.04% 
Effective Tax Rate or t (4) 10.00% 
WACC or Discount Rate (5) = {(1)*[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)} 10.57% 

WACC = Ke*[E/(D+E)] + Kd*(1 - t)*[D/(D+E)] 

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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Summary of free cash flows from development and industrial estate management business 
 

Table 19 : Summary of projected free cash flow  
from development and industrial estate management business of HEMRAJ  

Unit: million THB 2H 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F  2023F 

Cash inflow from operation          

Proceeds from sales of land 2,424.63 3,998.66 4,991.96 5,551.44 5,758.17 6,064.75 6,188.78 6,445.83 1,631.98 

Cash outflow from operation                   

Development cost for industrial estates 1,294.45 1,423.31 930.28 1,154.05 1,094.27 853.97 313.35 0.00 0.00 

Operating expenses 37.29 102.03 143.00 163.20 171.79 179.19 185.34 190.91 97.92 

Special business tax 77.53 152.27 204.97 233.92 246.23 256.85 265.65 273.64 140.35 

Administrative expenses 184.00 337.75 347.88 358.32 369.07 380.14 391.54 403.29 415.39 

Corporate income tax 47.94 98.65 147.25 179.02 196.44 206.96 217.90 228.69 97.23 

Free cash flow 783.42 1,884.64 3,218.58 3,462.93 3,680.37 4,187.64 4,815.00 5,349.29 881.09 

Cash inflow from operation 17,455.88         
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Projected cash outflow for the development cost of land and construction takes into account the 
development plan of each phase of the project, which will normally happen prior to the sales of land to 
clients. Thus, the Company has to pay some part of the cost in advance. Meanwhile, cash inflows from sale of 
land will come in a latter period, which is the period that the Company will be no longer incur development 
cost or incur at a lower amount. In this regards, the forecasted cash inflows from the sales of land according 
to our projection are coming from both the completely developed industrial estates and the industrial 
estates that are currently under development. From the calculation above, the fair value of development and 
industrial estate business is THB 17,455.88 million. 
 
In addition, the IFA performs sensitivity analysis in order to analyze the impact to the valuation from the 
amount of land sold from the new industrial estates that are currently under initial phase of development or 
under study phase to reflect the possible change of utilization rate of the land, which could possibly be due 
to the change of layout that may cause sales area to decrease or increase. 
 

Table 20 : Sensitivity Analysis 

Scenario Value (THB million) 

Lower case  Decrease the projected amount of land sales in 
new industrial estates by 50 rais per year 

16,943.90 
 

Base case  17,455.88 

Upper case  Increase the projected amount of land sales in 
new industrial estates by 50 rais per year  

17,967.85 
 

 
According to the sensitivity analysis shown above, the fair value of development and industrial estate 
business under Present value of free cash flow is in the range of THB 16,943.90 – 17,967.85 million. 
 
2. Development of factory and warehouse for rent business and pipeline base 

 
The development of factory and warehouse for rent business consists of read-built factory (“RBF”) in the 
forms of detached RBF and attached RBF with the current rental area of approximately 500 – 10,000 Sq.m. 
The provision of warehouses and Logistics Park for rent has an approximate rental area of 600 – 13,000 Sq.m. 
This is to meet the varied demands of medium to small business operators. In this regard, the Company’s has 
a policy in the development of factories and warehouses for rent within its industrial estate based on the 
customers’ future demand. Additional information on the financial projection are as follows. 
 

1) Revenue from the rental and service of ready-built factory and warehouse 
 Rental area: The Company has a total of 181 ready-built factories for rent out of 6 projects with a 

total area of 373,342 Sq.m. and 39 ready-built factories for rent out of 4 projects with a total area of 
179,440 Sq.m. with the combined total amount of rental area at 552,782 square meters. In addition, 
the Company plans to expand its ready-built factories and warehouses for rent for the next 5-year 
period. The IFA projected the rental areas with additional development as per the management’s 
plan for the Company’s own land where in 2015 – 2019 the amount of rental land for ready-built 
factories is increased by 4,446 – 85,000 Sq.m. per year and ready-built warehouses is increased by 
5,000 – 45,000 Sq.m. per year. From 2020 onwards, no further development has been projected due 
to the uncertainty of the plan. 

 Rent rate:  The IFA projects the revenue from each factory and warehouse with a reference to the 
average rental rate occurred during first 6 months of 2015, based on the information received from 
the Company. The projected increase in rental rate amounts to 5.00% every 3 years according to the 
management policy. 

 Occupancy rate: The IFA projects that the rental rate for factories and warehouses would increase 
from 50% in 2014 to 90% in 2021. The details are presented in the table below. In addition, 
occupancy rate decreases in 2017 because the Company has investment plan to increase more on 
rental area as mentioned above and more tenants in subsequent years. 
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Table 21 : The estimation of rental rate in area of factories and warehouses  

 2H 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Since 
2021 

Rental rate in area of 
factories and warehouses 

70% 87% 85% 84% 85% 88% 90% 

Total area of factories and 
warehouses for rent (sq.m.) 

557,228 605,645 710,645 835,645 925,645 945,645 945,645 

 
2) Revenue for the rental and service of pipeline base 

The IFA projects the revenue for the rental of pipeline base for chemical, steam and gas distribution for 
use within the industrial estate to grow by 7.50% per year with reference to the previous average 
growth rate for the previous three years in 2012 – 2014 
 

3) Cost and expenses 
 Infrastructure and other expenses: The Company has expenses for security systems around the 

service area for the central infrastructure in addition to other operational expenses. The IFA projects 
the expense  amounts to 4.00% of the service and rent revenue as per the Company’s management 
projections. 

 Asset maintenance fee: The majority of the expense is for the repair and maintenance of assets that the 
Company has to remunerate. The projection for ready-built factories and warehouses for rent amounts 
to 2.00% - 2.50% of the service and rental revenue, respectively according to the type of assets. 

 
4) Capital expenditures (CAPEX) 

The IFA projects that the Company’s investment into its factory and warehouse rental business based on 
the management’s projection and its own adjustments as follows. 
 Investment for the construction of additional ready-built factories and warehouses: The projection 

references the investment rate per square meter for the development of ready-built factories and 
warehouses approximately at THB 9,909 per sq.m., based on information provided by the 
management which is in accordance with historical investment cost. 

 Investment for the construction of pipeline base: The majority of the investment for expanding 
pipeline base areas in which the IFA projection is referenced from information provided by the 
Company. 
 

5) Discount Rate 
Based on Weighted Average Cost of Capital  of the Company is 10.57% as shown the calculatioin above 
in order to reflect the Company’s business.  

 
6) Terminal Value 

The IFA made the assumption to calculate the terminal value of cash flow from operation after a projected 
period of time that the Company will continue to operate its business on a going concern basis with a long-
term perpetual growth rate of 1.00% to reflect the growth rate of average of rental rate and services per 
year. 

  
Table 22 : Summary of projected free cash flows  

from factories, warehouses and pipe-rack rental business of HEMRAJ  
Unit : THB million 2H 2015F  2016F  2017F  2018F  2019F 2020F 2021F 2022F 

Cash inflow from operation 
Cash inflow from rental 
of factories and 
warehouses 

877.41 1,212.82 1,393.20 1,644.96 1,894.27 2,039.13 2,117.42 2,161.00 

Cash inflow from rental 
of piping distribution 

71.92 154.63 166.23 178.70 192.10 206.51 222.00 238.65 

Cash outflow from operation 
Capital expenditure  62.14 483.49 1,061.84 1,262.55 921.04 229.28 24.33 25.31 

Utilities and 
miscellaneous expenses 

36.58 51.70 59.16 69.48 79.73 85.82 89.28 91.36 
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Unit : THB million 2H 2015F  2016F  2017F  2018F  2019F 2020F 2021F 2022F 
Maintenance expenses 20.77 28.60 32.77 38.65 44.68 48.18 50.08 51.13 

Administrative 
expenses 

70.35 129.14 133.01 137.01 141.12 145.35 149.71 154.20 

Corporate income tax 61.17 86.06 99.41 117.86 136.26 147.33 153.76 157.82 

Free cash flow 698.32 588.46 173.25 198.11 763.55 1,589.68 1,872.26 1,919.83 

Terminal value        20,261.52 

Present value of free 
cash flow 

14,259.48        

 
From the calculation above, the fair value of factories, warehouses and pipe-rack rental business is THB 
14,259.48 million. In addition, the IFA performs sensitivity analysis by adjusting the occupancy rate from the 
base case to reflect the abilities of the Company to seek the occupant. 
 

Table 23 : Sensitivity Analysis 

Scenario Value (THB million) 

Lower case Decrease the  occupancy rate 3% from base case 13,685.87 

Base case 14,259.48 

Upper case Increase the  occupancy rate 3% from base case 14,833.08 

 
According to the sensitivity analysis shown above, the fair value of factories, warehouses and pipe-rack 
rental business under Present value of free cash flow is in the range of THB 13,685.87 – 14,833.08 million. 

 
3. Provision of infrastructure services within the industrial estate business 

 
The Company is a procurer, producer and distributor of raw water, portable water and clarified water used in 
various industrial processes for the customers within the Company’s industrial estate. In addition, 
wastewater treatment service is also provided by the Company. Details of the valuation are as follows. 
 

1) Sales and service revenue 
 Demand for water use: The IFA projects water demand from customer with reference to water 

demand forecast from the Company which considers the demand from existing customers that have 
expanded their investment and new demand from the aforementioned increase in sale of land 
within the industrial estate. The projected all type of water demand in later half of 2015 increase 
from first half of 2015, which is totaled 274,255 cubic meters per day. In addition, this water demand 
projection is already included the water demand from the 7 co-generation power plants which is in 
accordance with the Company investment plan. The power plants will be commercially operated 
during 2016 – 2019. 
 

Table 24 : Projected type of water demand 

(Cubic meters /day) 
2H 

2015F 
2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 

Clarified water 61,296 77,761 90,402 90,663 90,926 91,833 92,455 93,611 

Potable water 66,246 77,776 92,692 114,746 125,783 131,776 137,705 143,282 

Raw water 59,145 61,743 67,068 66,836 67,578 68,187 80,084 103,270 

Waste water treatment 91,014 105,066 118,140 124,838 130,483 135,144 141,439 149,396 

Total 277,701 322,346 368,302 397,083 414,771 426,941 451,684 489,559 

 
 Water sale price: The IFA projects the sale price for each type of water with reference to the actual 

price per unit in 2014 with the growth rate of 4% every 2 years as per the Company’s management. 
 Management and maintenance fee: The Company provides maintenance service for its water 

systems and other infrastructure to its customers in which it receives a monthly service fee. The 
projection is in references to the service fee rate per Rai per month in the 2014 and specifies that the 
rate grow at a rate of 4% every two years as per the Company’s management projection. 
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Table 25 : Projected services and selling water price  

Selling price (average) for 2015 

Clarified water 23.72 THB per cubic meters  
Potable water 22.02 THB per cubic meters 
Raw water 14.68 THB per cubic meters 
Waste water treatment 5.80 THB per cubic meters 
Maintenance fee 1,159 per month per rai 

 
2) Cost of sales and service 

Consists of depreciation, cost of raw water, cost of utility used in the production process such as 
electricity and cost of chemicals. The IFA projects the cost of sale and service with reference to the cost 
to revenue from each type of water ratio in 2014 which amounts to the average rate of 61.25% as per 
the management’s projection of future business performance, which is expected the effectiveness of 
cost management will be improved under the current plan. The IFA projects the average rate for the 
cost of sale and service for all types of water to 61.15% in 2015 
 

3) Capital expenditures (CAPEX) 
The IFA projects the investment in 2015 – 2016 with reference to the management’s plan to expand its 
water production capability to support the expansion of the new industrial estates and to meet the 
increase in demand from existing customers. From 2017 onwards, the projected capital expenditures 
would decrease due to the Company’s investment plan to procedurally invest in each industrial estate. 

 
4) Discount Rate 

Based on Weighted Average Cost of Capital  of the Company is 10.57% as shown the calculatioin above 
in order to reflect the Company’s business. 

 
5) Terminal Value 

The IFA made the assumption to calculate the terminal value of cash flow from operation after a projected 
period of time that the Company will continue to operate its business on a going concern basis with a long-
term perpetual growth rate of 1.00% to reflect the growth rate of selling price and services per year. 

 
Table 26 : Summary of projected free cash flows from utilities business in industrial estate 

Unit : THB Million 2H 2015F  2016F  2017F  2018F  2019F 2020F 2021F 2022F 
Cash inflow from operation 
Cash inflow from sales of 
water and wastewater 
management service 

783.85 1,909.30 2,214.03 2,499.64 2,625.57 2,796.03 2,953.61 3,285.82 

Cash inflow from 
maintenance fees 

160.02 342.90 361.71 398.32 420.62 460.63 483.81 527.27 

Cash outflow from operation 
Capital expenditure  160.80 559.36 115.00 119.40 60.00 60.00 60.00 60.00 
Operating cost (exclude 
depreciation) 

511.10 1,195.70 1,360.92 1,519.16 1,594.59 1,703.33 1,810.10 2,035.79 

Administrative expenses 102.60 188.33 193.98 199.80 205.79 211.97 218.33 224.88 
Corporate income tax 26.47 71.05 84.05 97.61 103.26 111.34 116.84 128.55 
Free cash flow 142.91 237.76 821.79 961.99 1,082.54 1,170.01 1,232.16 1,363.87 
Terminal Value               14,394.05 
Present value of free 
cash flow 

11,076.55        

 
According to the table above, the fair value of utilities business is THB 11,076.55 million. 
 
4. Investment in the electricity generation business 

 
Presently, the Company has invested in the electricity generation business through investment with 
independent power producer (IPP) such as investment in GHECO-One Co.,Ltd. with the objective to bring 
energy stability to all customers within the industrial estate which all requires substantial amount of energy 
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and to generate recurring income for the Company through dividends from invested projects throughout the 
age of the project. In this regard, the Company’s investment in this business is investment into related 
companies in which the Company would gain benefit in the form of dividends. In this regard, the IFA uses the 
dividend discount model to appraise the fair value of the electricity generation business. Additional 
information on the Company’s current and future investment which is included in the independent financial 
advisor’s financial projection are as follows. 

 
1) Current and future project of the Company’s investment 

  
Table 27 : Details of investment in power business of the Company 

Project  Type Fuel 
Beneficial  

(MW) 
Ownership (%) Operate 

Life project 
(years) 

Current project 
GLOW IPP IPP Gas 713 5.00 2001 25 
Houay Ho SPP Hydroelectric 152 12.75 1999 30 
GHECO-ONE IPP Coal 660 35.00 2012 25 
GLP NLL SPP Cogen gas 126 25.01 2013 25 
SPRC Gulf VSPP Solar Rooftop 0.6 25.01 2014 25 
Future project 
Bowin Clean 
Energy / B Grimm 

SPP Cogen gas 132 25.01 2016 25 

GVTP Gulf Mitsui SPP Cogen gas 130 25.01 2017 25 
GTS1 Gulf Mitsui SPP Cogen gas 130 25.01 2017 25 
GTS2 Gulf Mitsui SPP Cogen gas 130 25.01 2017 25 
GTS3 Gulf Mitsui SPP Cogen gas 120 25.01 2017 25 
GTS4 Gulf Mitsui SPP Cogen gas 120 25.01 2018 25 
GNLL2 Gulf Mitsui SPP Cogen gas 120 25.01 2019 25 

Source: HEMRAJ 

 
Currently, subsidiaries of the Company has signed the joint venture agreement with B-Grimm Power 
Company Limited to invest in Bowin Clean Energy Project. For other future projects, the Company has 
already signed joint venture agreement and share purchase agreement for each project. Therefore, the IFA 
considers to include all future projects in this valuation. The IFA performs a projection of dividend income 
and the cash flows expected to be received at the end of the project based on the expected shareholding 
portion of the Company, the forecast by the Company’s management based on the result of project 
feasibility study as well as the actual amount of dividend received by the Company in 2014 for comparison, 
together with the remaining amount of investment that the Company has to make. 

 
2) Projection of dividend and cash received at the end of each project  

 Dividend received from current project : this is mainly dividend income from GHECO-ONE Project. 
During 2015 – 2020, dividend forecast is for such project is THB 1,000 million per year which is in 
range with the amount received in 2014 at THB 1,037 million. 

 Dividend received from future project:  the Company expects to invest in another 7 projects from 2015 
onwards, the investment to be made (only the Company’s portion) will be approximately THB 375 – 
438 million per project and investment period is around 3 years from the initial investment date. 

 
3) Discount Rate 

The IFA applied cost of equity (Ke) that can be derived theory of Capital Asset Pricing Model (CAPM) for 
Dividend discount model of the Company. The IFA calculated Ke based on beta from power business in 
listed company to relect the return from investment in that business. The details as the following 
equation.  

 
 

 
Whereas  

Rf = The risk free rate based on the 30-year Government Bond Yield as of July 28, 2015 which is the 
date the IFA prepared this report, equals to 3.79% per annum (Source: www.thaibma.or.th) 

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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 = Beta co-efficient of EGCO, RATCH, and GLOW over 3 consecutive years until July 28, 2015, 
which is 0.47,  0.69, and 0.79, respectively (Source : Bloomberg), who are a listed power 
business company in independent power producer (IPP). There is a similar operation on core 
investment of the Company in GHECO-ONE project. The IFA calculated the Unlevered Beta 
of these comparable companies to remove the impact of the companies bearing different 
capital structures by using the following equation: Unleveraged Beta = Leverage Beta / 
(1+(1-tax) x (D/E)).  Then, we relevered the obtained Unlevered Beta based on the targeted 
capital structure as of December 31, 2014 of GHECO-ONE by using the following equation: 
Leverage Beta = Unleveraged Beta x (1+(1-tax) x (D/E). The resultant Beta is 0.94.  

Rm = The market return in which the IFA estimated to be 13.75% per year based on the average 
return from investment in SET Index over 35 years during 1980 – 2014 (Source: 
www.set.or.th and the calculation of the IFA) 

 
Ke can calculation as follows: 

 
Table 28 : Calculation of the cost of equity of  power business  

Factors Assumptions 

Risk-free Rate (1) 3.79% 

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 9.96% 

 (3) 0.94 

Cost of Equity or Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 13.14% 

 
Summanry of cash flow from dividend received and additional investment from power business  

 
Table 29 : Summary of projected free cash flows from power business of HEMRAJ  

Unit : THB Million 
2H 

2015F 
2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 

Dividend received from 
current project  

739 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 590 590 590 590 

Dividend received from 
future project  

- - 57 57 432 514 592 592 592 592 

Investment in future 
project  

-166 -854 -1,210 -348 -200 - - - - - 

Free cash flow  573 276 -23 839 1,362 1,644 1,182 1,182 1,182 1,182 

Present value of free 
cash flow 

7,362          

 

Unit : THB Million 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 2031F 2032F 2033F 2034F 

Dividend received from 
current project  

590 590 590 590 830 790 510 510 510 510 

Dividend received from 
future project  

592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 

Free cash flow  1,182 1,182 1,182 1,182 1,422 1,382 1,102 1,102 1,102 1,102 

 

Unit : THB Million 2035F 2036F 2037F 2038F 2039F 2040F 2041F 2042F 2043F 2044F 

Dividend received from 
current project  

510 510 510 3,270 350 - - - - - 

Dividend received from 
future project  

592 592 592 592 592 592 992 2,355 600 498 

Free cash flow  1,102 1,102 1,102 3,862 942 592 992 2,355 600 498 

 
The decrease of dividend received from current project in year 2021 is due to the dividend from GHECO-ONE. 
This is a result of the lapse of tax benefit period of the said project that causes income tax expenses to be 
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higher and the lapse of initial procurement contract for coal that resulted in lower purchasing costs during 
the early phases of such project.  
 
During 2029 to 2030, the forecasted cash inflows from dividend received from current project in year is 
higher than the amount during 2021 – 2028 due to the final cash distribution obtained from the remaining 
cash at the end of project life of 2 projects (1 project each year). In 2038, the forecasted of cash inflows from 
dividend received from current project is higher than the amount in year 2031 – 2037,  due to the final cash 
distribution obtained from the remaining cash at the end of the project life of GHECO-ONE, which is a large 
project. Meanwhile, in 2039, the forecast of dividend from current project is declined due to the end of 
GHECO-ONE project. 
 
The forecasted cash inflows from dividend received from future project in year 2041 is higher than the 
amount in year 2040, due to the final cash distribution obtained from the remaining cash at the end of 25 
years project life which will gradually occur in year 2041 of 1 project, year 2042 of 4 projects and during year 
2043 – 2044 of 1 project each year. 
 
Based on calculation above, investment value in power business under dividend discount model is equal to THB 
7,362.07 million. 

 
Table 30 : Summary of Sum of the Parts Valuation Method 

Business Units 
Value  

 (THB Million) 
Valuation approach 

1. Industrial Estates  16,943.90 – 17,967.85 Discounted Free Cash Flow Approach  
2. Rental Properties (warehouses, 

factories, pipe-rack)  
13,685.87 - 14,833.08 Discounted Free Cash Flow Approach 

3. Utilities 11,076.55  Discounted Free Cash Flow Approach 
4. Investment in power business 8,794.97  

- Investment in associated companies 7,362.07 Dividend Discount Model 
- Short-term loan to GHECO-ONE 1,432.90 Book Value Approach as of June 30, 

2015 
5. Investment in Property Fund (HPF) 945.55 Market trading price in SET as of July 

28, 2015  
6. Other assets   

- Unit left for the Park Chidlom 
Condominium 

24.00 Appraised price by the Independent 
asset appraiser  

- Vacant land Rama 3 156.00 Appraised price by the Independent 
asset appraiser 

- Vacant land Sai Tai Sun – 
Chalermlarp Road 

299.00 Appraised price by the Independent 
asset appraiser 

- Vacant land Suksawad 1.45 Appraised price by the Independent 
asset appraiser 

- Leased right of land Rama 3 27.20 Appraised price by the Independent 
asset appraiser 

Total Business Valuation 51,954.49 – 54,125.65  
Add cash and cash equivalent 5,749.12 Book Value Approach as of June 30, 

2015 
Deduct Interest-bearing debt 15,352.88 Book Value Approach as of June 30, 

2015 
Deduct Dividend payout 4,299.40 Dividend payout as at July 31, 2015 

Shareholder’s Equity 38,051.33 – 40,222.49  
HEMRAJ’s share price (THB/share) 3.92 – 4.14  

 
According to the table above, the fair value of HEMRAJ under Sum of the Parts Valuation Method is in the 
range of THB 38,051.33 – 40,222.49 million represented as THB 3.92 – 4.14 per share, which is lower than 
the offer price at THB 4.40 per share by 5.91% - 10.91%. 
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The fair value that the IFA has evaluated is from the current business operation and future business plan  
which excludes the future profits that could arise from selling the subleased right of land or ready-built 
factories and warehouses to Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust. The subsidiary of the Company 
(Hemraj REIT Management Co.,ltd) has filed for the offering approval to the SEC in July 29, 2015 and currently 
under approval consideration 
 
Summary of HEMRAJ’s share valuation 
 
Each valuation approach employed to evaluate the fair value of HEMRAJ’s shares presented above has its 
own advantages and disadvantages. For the book value approach and the adjusted book value approach, 
they take into consideration the value of the Company at a certain point of time and disregards the potential 
growth and capable of the Company’s operating in the future.  
 
In addition, market comparable approach, including price to book value ratio approach and price to earnings 
ratio approach, has some limitations such as the difference of comparable between listed company in term 
of diversity of the business units, revenue structure, target customers, size of business, financial structure, 
and liquidity of trading shares in SET. Thus, the IFA views that this approach is inappropriate for the valuation 
of HEMRAJ’s shares. 
 
For historical market price approach is based on demand and supply of actual trading shares in SET. Investors 
will consider the perceived informations, which are related to the operation of the business and overall 
economic conditions.  The Company's shares have quite low liquidity especially during past 15 – 60 days (until 
July 28, 2015) which are calculated as 0.04% - 0.12% of total issued shares per day. Thus, market price might 
not appropriate to be used to reflect the fair value of the Company. 
 
Although discounted cash flow approach by Sum of the Parts Valuation Method is consider a the potential of 
the Company in generating future cash flows. The policy of the Company's management in the future in terms 
of the expansion in investment and revenue generation as well as the market value of other company assets 
such as non core business. Therefore, the IFA views that the Sum of the Parts valuation is considered the most 
appropriate approachfor the valuation of HEMRAJ’s and that the range of fair value of HEMRAJ’s shares is 
between THB 3.92 – 4.14 per share (the value has already reflected the dividend payout), which is lower than 
the offer price at THB 4.40 per share by 5.91% - 10.91%.Summary of the valuation are as follows. 
 

Table 31 : Summary of HEMRAJ’s share valuation  

Valuation Approach  
Fair Value by 

IFA 
(THB/share)  

The Offer 
Price 

(THB/share)  
 

The appropriate 
of valuation 

approach  

The IFA price is 
higher (lower) 
than the offer 

price (%)  

1. Book Value Approach 1.68 4.40 Inappropriate (61.82) 

2. Adjusted Book Value Approach 2.85 4.40 Inappropriate (35.23) 

3. Historical Market Price Approach 4.07 – 4.48 4.40 Inappropriate (7.50) – 1.83 

4. Market Comparable Approach   Inappropriate  

- Price to Book Value Ratio Approach 3.38 – 4.59 4.40 Inappropriate (23.18) - 4.32 

- Price to Earnings Ratio Approach 3.74 – 4.24 4.40 Inappropriate (3.64) – (15.00) 

5. Discounted Cash Flow Approach by 
Sum of the Parts Valuation Method 

3.92 – 4.14 4.40 Appropriate (5.91) – (10.91) 

 
In addition, such the offer price is also higher than the maximum price calculated based on the rules and 
criteria prescribed under the agenda 56 of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. 
TorChor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business 
Takeovers as follows. 
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Table 32: Calculation of the offer price in accordance with the SEC’s rules 

 
Rules for the calcuations of the offer price for delisting 

Price 
(THB/share) 

1. The highest price of the Company’s shares acquired by the offeror or its 
persons under Section 258 of the Securities and Exchange Act during 90 days 
prior to the submission date of the tender offer to the SEC 

-1 

2. The weighted average market price of the Company’s shares during the period 
of five business days prior to the date on which the Company’s Board of 
Directors resolves to propose the delisting agenda for consideration in a 
shareholders’ meeting 

4.00 

3. The net asset value of the Company calculated based on the book value 
adjusted to reflect the most recent market price of the assets and liabilities of 
the Company 

3.482 

4. The highest fair value of the Company appraised by the financial advisor of the 
Offeror 

4.372 /3 

Remark  
1 

The tender offer for delisting shall happen after the extraordinary general meeting no. 1/2015, which will 
be held on September 30, 2015, and after the SET approve the delisting of the company’s stock. 
Therefore, such offer price cannot determine at this time. However, during 90 days prior to the 
director’s meeting of the company no. 10/2015, as at July 28, 2015, which had the resolution for the 
company to hold the extraordinary meeting to approve delisting of the company’s stock from the SET, 
WHAVH, the offeror, has no additional share acquired since April 10, 2015, which is the last day of the 
last tender offer period. 

                
2
 The price is after the dividend payout 

                
3
 Refer to the valuation of WHAVH’s financial advisor by using sum of the parts method which separately 
value each business unit, i.e., industrial estate business by using Revalued Net Asset Value, utilities and 
power business using Discounted Cash Flow, real estate for rent business using Income Approach.  

 
In the event that WHAVH has not acquired the company’s stock with the price that higher than THB 4.37 per 
share within 90 days prior to the date of submission of the tender offer to the SEC (such tender offer will be 
take place after the approval from extraordinary general meeting of the company and the SET, including all 
condition precedence has been satisfied), comparing the offer price at THB 4.40 per share with the 
aforementioned price in accordance to the rules, the offer price at 4.40 is higher than the 4 prices of 
aforementioned rules. 
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Section 4 Conclusion of the IFA’s opinion on the delisting of securities 

 

Based on the IFA’s analysis of the appropriateness of the voluntary delisting of the Company from the SET. 
The IFA views that the delisting of HEMRAJ shares is deemed reasonable based on the following reasons: 
1) The offering price at THB 4.40 per share is higher than the fair value calculated by the IFA using 

Discounted Cash Flows Approach, which ranges between THB 3.92 – 4.14 per share (details of the 
valuation of fair price by the IFA are presented in Section 3, Item 3.5 of this report). In addition, the 
offering price is not lower than the highest price computed according to Clause 56 of the Notification of 
Capital Market Supervisory Board. No. TorChor. 12/2554 (12/2011) Re: Rules, Conditions and 
Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers. 
 
The fair value that the IFA has evaluated is from the current business operation and future business plan  
which excludes the future profits that could arise from selling the subleased right of land or ready-built 
factories and warehouses to Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust. The subsidiary of the 
Company (Hemraj REIT Management Co.,ltd) has filed for the offering approval to the SEC in July 29, 
2015 and currently under approval consideration 

 
2) Company does not have the qualified status to be the listed company. According to detail of minority 

shareholders as of April 21, 2015 from www.set.or.th, the Company’s minority shareholders hold 4,521 
or the aggregated sum of 7.07% of the paid-up capital, which is not comply with criteria of the 
distribution of shareholdings of minority shareholders which states the rule for a listed company to 
maintain its status where it shall maintain its qualification with respect to the distribution of 
shareholdings so that the number of minority ordinary shareholders shall be not less than 150 and such 
shareholders shall hold shares in aggregate not less than 15% of the paid-up capital of the listed 
company. The failure to have the qualifications to maintain the listed company status will cause an 
additional cost for the lack of such qualifications. As the Offeror do not have the policy to reduce its 
shareholding in the Company in which case the Company is unable to correct its status to comply with 
the Criteria. 

 
3) Delisting of the Company’s shares provides an alternative for minority shareholders to mitigate the 

following risks: 
 Check and balance and control power in the Company : Currently, the minority shareholders will not 

be able to collect sufficient votes to exercise checks and balances the business management  of  the 
Group of Major Shareholders because as of August 14, 2015, WHAVH held 9,014,154,410 ordinary 
shares representing 92.83% of the total issued and paid up capital of the Company. This shareholding 
percentage of the Offeror is more than the shareholding proportion exceeds 75% of total issued and 
paid up capital and all voting rights of the Company which allow the Group of Offeror to have control 
on votes for approval on significant issues such as the transfer of major or all assets of the Company, 
capital decrease, capital increase and business merger, the change of dividend policy and the 
approval of the delisting of the Company’s securities from being listed securities in the SET while the 
minority shareholders can’t collecting more than 10% of total issued and paid up capital and all 
voting rights of the Company to oppose the delisting of the Company’s securities. In addition, 
currently Offeror has involved in shaping the policy and the direction of the Company’s management 
through Directors who are representatives of the Offeror with the seats of 5 persons out of a total of 
12 directors. The detail is shown in Section 1, item 1.3 of this report 
 

 Trading liquidity : The current trading volume of HEMRAJ’s shares indicates a very low trading 
liquidity of around 0.04-0.12% of the total issued shares per day. (as presented in Section 3 Item 3.3 
of this report). Thus, the minority shareholders may not be able to sell HEMRAJ’s shares at desirable 
time and price. Therefore, this tender offer of WHAVH to delist HEMRAJ’s securities from the SET at 
the offered purchased price of THB 4.40 per share provides an alternative for minor shareholders to 
sell the Company’s shares at price higher than the fair value of the Company’s shares calculated by 
the IFA which ranges between THB 3.92 – 4.14 per share (details of the valuation of fair price by the 
IFA are presented in Section 3 of this report).  
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 The Company’s non-listing status : In the event that the Extraordinary General Meeting of 
shareholders on September 30, 2015 and the SET have approved the delisting of the Company’s 
securities from the SET and WHAVH as the Offerors have completed the tender offer to purchase the 
Company’s securities. After the delisting, the minority shareholders who continue to hold HEMRAJ’s 
shares may be impacted from not having a secondary market nor reference market price as a 
benchmark for share trading. Thus, the ease of trading may be lessen comparing to transaction via 
the SET. As a result, an opportunity to earn capital gains may decrease. Additionally, individual 
shareholders will no longer be exempted from capital gain tax and that a limited access to the 
Company’s information may be provided to shareholders after the delisting.  

 
4) When the Company is delisted from bein listed securities, the Company will be no longer obligated to 

fees and expenses related to maintaining of its listed status on the SET and eliminate the Company’s 
obligation to disclose information of its business and financial status in accordance to the standards of 
SET and SEC which may be one of the approaches to increase its competitiveness because it does not 
have to disclose its business information to public. Moreover, the Company may have more flexibility in 
managing the business compared to when both the Company and the Offeror still remain their statuses 
as listed companies on the SET, the Company and WHA must act in accordance with the regulations 
from the SEC and the SET such as  asset acquisition and asset disposal transactions or related 
transactions where the value and amount of the transaction is greater than the standard set out by the 
SEC and the SET, an approval is necessary from the Company’s Board of Directors and WHA (At present, 
WHA is the major shareholder of WHAVH which HEMRAJ’ major shareholder) in addition to an approval 
from both the Company’s and WHA’s shareholder’s meeting which may lead to a decrease in the 
Company’s operational flexibility in the future and may require time and/or additional expense related 
to the transactions. 

 
5) After delisting the Company’s securities from SET, the Company still has other means to raise the capital 

to support the business operation and expansion of the Company in the future apart from raising in the 
capital market. The examples are issuing debentures, setting up the trust and sell the assets of the group 
of the Company to the trust. As a result, the Company can still operate its future plans without being 
significantly affected by the delisting from the SET.    

 
Based on the aforementioned reasons, the IFA views that the shareholders should approve of the voluntary 
delisting of HEMRAJ shares from the SET. However, the final decision should be made at the individual 
shareholders’ sole discretion. 
 
Yours sincerely,  
 
 
- Mrs. Duangjai Lorlertwit -    - Ms. Jirayong Anuman-Rajadhon - 
 
(Mrs. Duangjai Lorlertwit)    (Ms. Jirayong Anuman-Rajadhon) 
Executive Partner    Managing Partner / Operation Controller 
JayDee Partners Limited, the independent financial advisor 
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Appendix:  Summary of the asset appraisal report by the independent asset appraiser 

 
The Company and its subsidiaries has hired S.L. Standard Appraisal Company Limited (“SL”), independent 
asset appraiser approved by the SEC, to be the Group’s assets appraisers for 24 items, The details are as 
follow: 
1. Empty land at Rama 3, Bangkok (“Empty land Rama 3”), report on appraisal prepared by SL, dated 

August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, for public purpose. 
2. Land and buildings (52 units) at Industrial Estate Chonburi (Bo-Win) (“Industrial Estate Chonburi Bo-Win 

52 units”), report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 
10, 2015, for public purpose 

3. Empty land at Industrial Estate Chonburi 2 (HCIE II) (“Empty land Industrial Estate Chonburi 2”), report 
on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, for 
public purpose.  

4. Empty land at Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 2 (HESIE II) Chonburi (“Empty land Hemaraj 
Eastern Seaboard Industrial Estate 2”) , report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to 
appraise the asset as of August 10, 2015, for public purpose. 

5. Empty land at soi Suksawat 58, Suksawat rd., Bangkok  (“Suksawat Land”), report on appraisal prepared 
by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, for public purpose. 

6. 1 units of Condominium at The Park Chidlom (“The Park Chidlom Condominium”), report on appraisal 
prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, for public purpose. 

7. Empty land at Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate (Map Ta Pud) (“Empty land Hemaraj Eastern 
Seaboard Industrial Estate”), report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the 
asset as August 10, 2015, for public purpose. 

8. Land and buildings (97 units) at Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) (“Eastern Seaboard 
Industrial Estate 97 units”), report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the 
asset as of August 10, 2015, for public purpose. 

9. Land and buildings (66 units) Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate (“Hemaraj Eastern Seaboard 
Industrial Estate 66 units”), report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the 
asset as of August 10, 2015, for public purpose. 

10. Empty land on Nongyai- Pluakdang rd. (HWY 3245) Nong Sua Chang and Klong Kew District Chonburi 
(“Empty land Nong Sua Chang and Klong Kew Chonburi”), report on appraisal prepared by SL, dated 
August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, for public purpose. 

11. Empty land on Nongyai- Pluakdang rd. (HWY 3245) Nong Sua Chang District Chonburi (“Empty land Nong 
Sua Chang Chonburi”), report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset 
as of August 10, 2015, for public purpose. 

12. Empty land on Sai Tai Sun – Chalermlarp Rayong (“Empty land Sai Tai Sun – Chalermlarp”), report on 
appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, for public 
purpose. 

13. Land and buildings (42 units) at Hemaraj Saraburi Industrial Land (“Hemaraj Saraburi Industrial Land 42 
units”), report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 
10, 2015, for public purpose. 

14. Empty land on Suwansorn rd. Saraburi (‘Empty land Suwansorn rd.”), report on appraisal prepared by SL, 
dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, for public purpose. 

15. Land and buildings (1 unit) at Hemaraj Rayong Industrial Land (“Hemraj Rayong Industrial Land”), report 
on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, for 
public purpose. 

16. Land and buildings (10 units) at Hemaraj Logistics Park 1 project (“Hemaraj Logistics Park 1 project 10 
units”), report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 
10, 2015, for public purpose.  

17. Land and buildings (22 units) Industrial Estate Chonburi (Bo-Win) (“Industrial Estate Chonburi Bo-Win 22 
units”), report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 
10, 2015, for public purpose. 

18. Land and buildings at Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) (“Eastern Seaboard Industrial Estate 
Rayong”), report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 
10, 2015, for public purpose. 
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19. Land and buildings at Hemaraj Logistics Park 4 project (“Hemaraj Logistics Park 4 project”), report on 
appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, for public 
purpose. 

20. Land and buildings (10 units) Hi-Tech Kabin Industrial Estate (“Hi-Tech Kabin Industrial Estate 10 units”), 
report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, 
for public purpose. 

21. Land and buildings at Hemaraj Saraburi Industrial Land (“Hemaraj Saraburi Industrial Land”), report on 
appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 20, 2015, for public 
purpose. 

22. Empty land on Road number 13 Rayong (“Empty land Road Number 13 Rayong”), report on appraisal 
prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 17, 2015, for public purpose. 

23. Empty land on Rayong- Pluakdang rd. (“Empty Land Rayong-Pluakdang rd.”), report on appraisal 
prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the asset as of August 10, 2015, for public purpose. 

24. Leasehold of Rama 3 Land, report on appraisal prepared by SL, dated August 17, 2015, to appraise the 
asset as of August 10, 2015, for public purpose. 

 
The result of the appraisal of the Group’s assets on each item has the summary of details as follow: 
 
1. Empty Land Rama 3 

Asset type : Empty land  

Location : Rama 3 Soi 6 (In Bunjong Temple) Rama3 rd. Bangkor-laem Yannawa Bangkok  

Document of 
rights 

: Title deeds no. 1532, 1533, 1541, 44240-44242, 44235, 44236, and 48264 (9 items) 

Condition : Empty land, no buildings 

Ownership :  Hemaraj Land Development Public Company Limited 

Obligation : Mortgage free, except no. 44240 and 44241, mortgage with Krung Thai Bank Public 
Company Limited 

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  

 
Table 32 : Summary of appraisal of Empty land Rama 3 

 Appraised price (THB)  
by Market Approach  

Empty land Rama 3 155,960,000  
Total in Rounded Number  156,000,000 

 
2. Industrial Estate Chonburi Bo-Win 52 units 

Asset type : Empty land and 52 units of buildings 

Location : Chonburi Industrial Estate (BO-Win) Sattaheeb-ChachoengsaoRd. (HWY. 331) Bo-
Win and Kao Kun Song Sriraja District Chonburi Province 

Document of 
rights 

: 276 items of Title deeds 

Condition :  Some parts are not yet developed or used 
 Some parts has been developed to be one-story factory building with mezzanine 

for 17 units and 35 units of three-story townhouse building with mezzanine 

Ownership :  Hemaraj Land Development Public Company Limited 

Obligation : Some assets in mortgage with Thanachart Bank Public Company Limited 

 
SL has done appraisal of assets by 
 Discounted Cashflow Analysis, SL has estimated income from the investment in the future according to 

the age of assets and discounted to present value to determine the value of assets. 
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 Cost Approach, the value of assets equals to the total of 1) land value by Market Approach and 2) value of 
buildings, which equals to depreciated replacement cost (Construction costs replaced by present value 
and deduct by depreciation costs) 

 Market Approach, SL has chosen market data with that has similar ability with the assets to analyse and as 
comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by deliberating on affecting factors 
such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal restrictions, etc. and scored by 
Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the assets  

The result of appraisal is as follow: 
 

Table 33 : Summary of appraisal of Industrial Estate Chonburi Bo-Win 52 units  

Assets Appraisal Method 
Appraised 
price (THB)  

 (THB) 

Appraised price 
(THB)  in rounded 

number (THB) 
Group 1 
Land plot number Z. 55 and 8 one-story factory 
buildings with mezzanine 

Discounted Cashflow 
Analysis 

  

121,280,133  
 

121,000,000 

Land plot number Z. 59 and 9 one-story factory 
buildings with mezzanine 

281,980,210 
 

282,000,000 

Group 2 
Phase 1: Land and 35 units of three-story 
townhouse building with mezzanine 

Cost Approach 52,200,000 52,200,000 

Phase 2: Empty land  Market Approach 12,540,000 12,540,000 
Group 3 
Empty land  Market Approach 397,239,300 397,240,000 
Group 4 
Empty land  Market Approach 322,972,500 322,970,000 
Group 5 
Empty land  Market Approach 378,856,125 378,860,000 
Group 6 
Empty land  Market Approach 226,479,375 226,480,000 
Group 7 
Empty land  Market Approach 28,422,800 28,420,000 
Group 8    
Empty land* - - - 

Total value of assets  1,821,710,100 
Rounded number 1,822,000,000 

Remarks     *  Land with infrastructure, not included in the appraisal  

 
3. Empty land Industrial Estate Chonburi 2 

Asset type  : Empty land  

Location : Industrial Estate Chonburi 2 (HCIE II) Laem Chabang- Main road no. 331 Kunsong 
Sriraja District, Chonburi Province 

Document of rights : 63 items of Title deeds 

Condition : Empty land, no buildings 

Ownership :  Hemaraj Land Development Public Company Limited 

Obligation : Some in mortgage with Bangkok Bank Public Company Limited 

 
SL has valued the assets by Residual Method, deliberated on potential of the land by making assumption of 
having land development to use the most advantage in the market value, then deducted by development 
costs such as costs of management and marketing fee, tax and others expenses etc. The remaining value 
would be the value of land. The result in summary is as follow: 
 

Table 38 : Summary of appraisal of Empty land Industrial Estate Chonburi 2  
 Appraised price (THB)  

by  Residual Method 
Empty land at Industrial Estate Chonburi 2 *  818,000,000 

Total in Rounded Number 818,000,000 
Remarks * SL didn’t value areas with infrastructure areas  
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4. Empty land Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 2  

Asset type  : Empty land  

Location : Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 2 (HESIE II) Sattaheeb- Chacheongsao 
Rd. (HWY 331) Nongkam and Klong Kew Sriraja and Ban bung District, Chonburi 
province 

Document of rights : 27 items of Title deeds 

Condition : Empty land, no buildings 

Ownership :  Hemaraj Land Development Public Company Limited 

Obligation : Mortgage with Bangkok Bank Public Company Limited 

 
SL has valued the assets by Residual Method, deliberated on potential of the land by making assumption of 
having land development to use the most advantage in the market value, then deducted by development 
costs such as costs of management and marketing fee, tax and others expenses etc. The remaining value 
would be the value of land. The result in summary is as follow: 
 

Table 35 : Summary of appraisal of Empty land Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 2 
 Appraised price (THB)  

by  Residual Method 
Empty land Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 2* 4,227,000,000 

Total in Rounded Number 4,227,000,000 
Remarks * Excluded High Voltage power line  
 
5. Suksawat Land  

Asset type  : Empty land  

Location : soi Suksawat 58, Suksawat rd., Rajburana, Bangkok 

Document of rights : 1 item of Title deed 

Condition : Empty land, no buildings 

Ownership :  Hemaraj Land Development Public Company Limited 

Obligation : Mortgage free 

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  

 
Table 36 : Summary of appraisal of Empty land on Suksawat Land  

 Appraised price (THB)  
by Market Approach  

Suksawat Land  1,448,000 

Total in Rounded Number 1,450,000 

 
6. The Park Chidlom Condominium 

Asset type  : 1 of condominium units and parking space  

Location : No. 1/1 First floor, The Park Chidlom Chidlom rd. Lumpini Pathumwan Bangkok 

Document of rights : 1 items of title deeds of condominium 

Condition : No. 1/1 is an empty room  

Ownership :  Hemaraj Land Development Public Company Limited 

Obligation : No mortgage 

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
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restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  
 

Table 37 : Summary of appraisal of The Park Chidlom Condominium  
 Appraised price (THB)  

by Market Approach 
Condominium unit 1/1 Area at 157.6 Sq.m. (@THB 150,000/ Sq.m. ) 23,640,000   
Parking space at 12 Sq.m. (@ THB 50,000/Sq.m.) 600,000  

Total 24,240,000 
Total in Rounded Number 24,000,000 

 
7. Empty land Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate  

Asset type  : Empty land  

Location : Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate (Map Ta Pud) Sukhumvit- Nong Fab 
rd. (HWY. 3392) Map Ta Pud and Huay Pong Main District, Rayong province 

Document of rights : 159 items of title deeds 

Condition : Empty land, no building 

Ownership :  Eastern Industrial Estate Company Limited 

Obligation : Some in mortgage with Bank of Ayudhya Public Company Limited 

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  

 
Table 38 : Summary of appraisal of Empty land Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 

 Appraised price (THB)  
by Market Approach 

Group 1: Area for sale Phase 2 24,157,000 
Group 2: Land Bank 442,050,625 
Group 3: Land Bank 496,964,375 
Group 4: Infrastructure area* - 

Total 963,172,000 
Total in Rounded Number 963,000,000 

Remark * Not valued due to being the infrastructures area 

 
8. Eastern Seaboard Industrial Estate 97 units 

Asset type  : Empty land and 97 units of buildings   

Location : Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong), Eastern Seaboard Industrial Estate rd.,  
separate from Sattaheeb- Chacheongsao Rd. (HWY 331), Tasit, Pluakdang and Bo 
Win, Pluakdang and Sriraja district, Rayong province and  Chonburi province 

Document of 
rights 

: 394 items of title deeds 

Condition :  Some parts of area have not yet been utilized 
 Some parts of area have been developed to Plaza, household building, factory 

building 
 Some parts are areas with infrastructures  

Ownership :  Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Public Company Limited  

Obligation : Some in mortgage with Bank of Ayudhya Public Company Limited and Thanachart 
Bank Public Company Limited  

 
SL has done appraisal of assets by 
 Discounted Cashflow Analysis, SL has estimated income from the investment in the future according to 

the age of assets and discounted to present value to determine the value of assets. 
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 Market Approach, SL has chosen market data with that has similar ability with the assets to analyse and as 
comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by deliberating on affecting factors 
such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal restrictions, etc. and scored by 
Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the assets  

 Residual Method, SL has estimated potential of the land by making assumption of having land 
development to use the most advantage in the market value, then deducted by development costs such 
as costs of management and marketing fee, tax and others expenses etc. The remaining value would be 
the value of land.  

The result of appraisal is as follow: 
 

Table 39 : Summary of appraisal of Eastern Seaboard Industrial Estate 97 units 

 Assets Appraisal Method  
Appraised price 

(THB)  
Group 1: Land and Plaza building 1 

Discounted Cashflow Analysis 
 

72,871,808 
Group 2: Land and Plaza building 2 100,936,783 
Group 3: 2 units of five-story Household buildings 67,546,337 
Group 4: Land and 12 units of One-story factory 
buildings with mezzanine 

317,065,537 

Group 5: Land and 30 units of One-story factory 
buildings with mezzanine 

574,479,901 

Group 6: Land and 1 unit of One-story factory buildings 
with mezzanine 

73,541,878 

Group 7: Land and 7 units of One-story factory buildings 
with mezzanine 

337,900,328 

Group 8: Land and 8 units of One-story factory buildings 
with mezzanine 

231,907,417 

Group 9: Land and 23 units of One-story factory 
buildings with mezzanine 

489,505,355 

Group 10: Land and One-story factory buildings with mezzanine 
- 9 units of small size factory building 

DiscountedCashflow Analysis 
249,797,454 

- 3 units of large size factory building 164,708,992 
Group 11-15:   
Group 11: Empty land*  Market Approach 323,163,750 
Group 12: Empty land  Residual Method 366,060,000 
Group 13: Empty land Residual Method 423,850,000 
Group 14: Empty land Residual Method 113,500,000 
                   Empty land Market Approach 10,000,000 
Group 15: Residential area Market Approach 79,547,500 
Group 16: Infrastruction area of land ** - - 

Total of asset value 3,996,383,040 
Total in Rounded Number 3,996,000,000 

Remarks     * Excluded High Voltage power line areas 
      ** Not valued due to being the infrastructures area 
 
9. Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 66 units 

Asset type  : Land and 66 units of buildings 

Location : Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate Banbung-Bankai rd. (HWY 3138) Tasit 
and Bo Win Pluakdang and Sriraja district, Rayong and Chonburi province  

Document of rights : 265 items of title deeds 

Condition :  Some parts have not yet been developed or utilized 
 Some parts have been developed to plaza, household buildings, factory 

buildings 
 Some parts are areas with infrastructures  

Ownership :  Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate Company Limited  

Obligation : Some in mortgage with TMB Bank Public Company Limited and Bangkok bank 
Public Company Limited 

 
SL has done appraisal of assets by 
 Discounted Cashflow Analysis, SL has estimated income from the investment in the future according to 

the age of assets and discounted to present value to determine the value of assets. 
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 Market Approach, SL has chosen market data with that has similar ability with the assets to analyse and as 
comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by deliberating on affecting factors 
such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal restrictions, etc. and scored by 
Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the assets  

The result of appraisal is as follow: 
 

Table 40 : Summary of appraisal of Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 66 units 

Assets Appraisal Method  
Appraised price 

(THB)  

Appraised price 
in rounded 

number (THB) 
Group 1: Land and Plaza building 3 Discounted Cashflow 

Analysis 
53,076,928 53,000,000 

Group 2: Land and 36 units of factory buildings Discounted Cashflow 
Analysis 

4,122,254,170 4,122,000,000 

Group 3: Land and 10 units of factory buildings  Discounted Cashflow 
Analysis 

448,210,682 448,000,000 

Group 4: Land and 4 units of factory buildings 
and Empty land 

Discounted Cashflow 
Analysis/  

Market Approach 

247,936,827 248,000,000 

Group 5: Land and 7 units of warehouses Discounted Cashflow 
Analysis 

663,051,119 663,000,000 

Group 6: Land and 4 units of warehouses Discounted Cashflow 
Analysis 

433,346,858 433,000,000 

Group 7: Land and 4 units of warehouses Discounted Cashflow 
Analysis 

399,571,228 400,000,000 

Group 8: Empty land  Market Approach  1,499,007,000 1,499,007,000 
Group 9: Infrastruction area of land* - - - 

Total of asset value 7,866,007,000 
Total in Rounded Number 7,866,000,000 

Remarks   * Not valued due to being the infrastructure area  

 
10.  Empty land Nong Sua Chang and Klong Kew Chonburi 

Asset type  : Empty land  

Location : Nongyai-Pluakdang rd. (HWY 3245) Nong Sua Chang and Klong Kew Nongyai and 
Ban Bung district, Chonburi province  

Document of rights : 23 items of title deeds  

Condition : Empty land, no building  

Ownership :  Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate Company Limited  

Obligation : Mortgage free 

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  
 

Table 41 : Summary of appraisal of Empty land Nong Sua Chang and Klong Kew Chonburi 
 Appraised price (THB)  

by Market Approach 
Empty land in Nong Sua Chang and Klong Kew District Chonburi  1,208,814,750  

Total in Rounded Number 1,209,000,000 
 
11.  Empty land Nong Sua Chang Chonburi 

Asset type  : Empty land  

Location : Nongyai-Pluakdang rd. (HWY 3245) Nong Sua Chang, Nongyai district, Chonburi province  

Document of rights : Title deeds no. 1233, 4402-4408 (8 items) 

Condition : Empty land, no building 
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Ownership :  Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate Company Limited 

Obligation : Mortgage free 

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  
 

Table 42 : Summary of appraisal of Empty land Nong Sua Chang Chonburi 
 Appraised price (THB) 

 by Market Approach 
Empty land in Nong Sua Chang District Chonburi  253,732,500  

Total in Rounded Number 254,000,000 
 

12. Empty land Sai Tai Sun – Chalermlarp Rayong 

Asset type  : Empty land  

Location : Tai Sun – Chalermlarp Rd. parted from Ban Bung- Ban kai Rd. (HWY 3138) Ta sit 
Pluak Dang district, Rayong province  

Document of 
rights 

: Title deeds no. 7622, 14505, 28037, and 8333 (4 items) 

Condition : no building 

Ownership :  Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate Company Limited 

Obligation : Mortgage free  

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  

 
Table 43 : Summary of appraisal of Empty land Sai Tai Sun – Chalermlarp Rayong  

 Appraised price (THB)  
by Market Approach 

Area part 1 232,653,150 
Area part 2 66,336,000 

Total 298,989,150 
Total in Rounded Number 299,000,000 

 
13. Hemaraj Saraburi Industrial Land 42 units 

Asset type  : Empty land and 42 units of buildings   

Location : Hemaraj Saraburi Industrial land Nong Pla Gradee Rd. Nong Plamor, Nong Pling, 
Bualoy, Nongkhae district, Saraburi province  

Document of 
rights 

: 81 items of title deeds 

Condition :  Some parts have not yet been developed or utilized 
 Some parts have been developed to factory buildings and offices 
 Some parts are areas with infrastructures  

Ownership :  Hemaraj Saraburi Industrial Land Company Limited 

Obligation : Mortgage free 

 
SL has done appraisal of assets by 
 Discounted Cashflow Analysis, SL has estimated income from the investment in the future according to 

the age of assets and discounted to present value to determine the value of assets. 
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 Market Approach, SL has chosen market data with that has similar ability with the assets to analyse and as 
comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by deliberating on affecting factors 
such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal restrictions, etc. and scored by 
Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the assets  

The result of appraisal is as follow: 
 

Table 44 : Summary of appraisal of Hemaraj Saraburi Industrial Land 42 units 

Assets Appraisal Method  
Appraised price 

(THB)  

Appraised price 
in rounded 

number (THB) 
Group 1: Land and 2 units of one-story factory 
building with office  

Discounted Cashflow 
Analysis 

156,688,479 157,000,000 

Group 2: Land and one-story factory building 
with office  

Discounted Cashflow 
Analysis 

45,362,982 45,400,000 

Group 3: Land and 4 units of one-story factory 
building with office  

Discounted Cashflow 
Analysis 

307,054,104 307,000,000 

Group 4: Land and 8 units of one-story factory 
building with office  

Discounted Cashflow 
Analysis 

197,576,856 198,000,000 

Group 5: Land and 5 units of one-story factory 
building with office  

Discounted Cashflow 
Analysis 

131,278,453 131,000,000 

Group 6: Land and 6 units of one-story factory 
building with office  

Discounted Cashflow 
Analysis 

628,407,820 628,000,000 

Group 7: Land and 16 units of one-story factory 
building with office  

Discounted Cashflow 
Analysis  

659,512,533 660,000,000 

Group 8: Land in the project  Market Approach 152,716,375 152,720,000 
Group 9: Land out of the project  Market Approach 17,802,500 17,800,000 
Group 10: Infrastruction area of land*  - - - 

Total of asset value  2,296,920,000 
Total in Rounded Number 2,297,000,000 

Remarks   * Not valued due to being the infrastructure area.  

  
14. Empty land Suwansorn rd. Saraburi 

Asset type  : Empty land   

Location : Suvansorn rd. (HWY. 329) Bualoy, Kotchsit, Nong Pla Mor, Nong Pla Keng, 
Nongkhae district, Saraburi province  

Document of rights : 150 items of Title deeds  

Condition : Empty land, no building 

Ownership :  Hemaraj Saraburi Industrial Land Company Limited 

Obligation : Mortgage free  

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  

 
Table 45 : Summary of appraisal of Empty land Suwansorn rd. Saraburi 

 Appraised price (THB)  
by Market Approach 

Empty land Suwansorn rd. Saraburi  1,159,291,125 
Total in Rounded Number 1,159,000,000 

 
15.  Hemraj Rayong Industrial Land 

Asset type  : Empty land and 1 unit of building  

Location : Hemaraj Rayong industrial land Ban Kai- Nonglalok rd. (HWY 3143) Nonglalok Ban Kai 
district, rayong province 

Document of rights : 79 items of Title deeds 

Condition :  Some parts have not yet been developed or utilized 
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 Some parts have been developed to factory buildings and offices 
 Some parts are areas with infrastructures 

Ownership :  Hemaraj Rayong Industrial Land Company Limited  

Obligation : Some parts are in mortgage with CIMB Thai Public Company Limited  

 
SL has done appraisal of assets by 
 Residual Method, SL has estimated potential of the land by making assumption of having land 

development to use the most advantage in the market value, then deducted by development costs such 
as costs of management and marketing fee, tax and others expenses etc. The remaining value would be 
the value of land.  

 Market Approach, SL has chosen market data with that has similar ability with the assets to analyse and as 
comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by deliberating on affecting factors 
such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal restrictions, etc. and scored by 
Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the assets  

The result of appraisal is as follow: 
 

Table 46 :  Summary of appraisal of Hemraj Rayong Industrial Land 

Assets Appraisal Method  
Appraised 
price (THB)  

Appraised 
price in 

rounded 
number (THB) 

Group 1: land for sale  Residual Method 1,149,130,000 1,149,130,000 
Group 2: Land and 1 unit of factory building Market Approach 41,350,000 41,350,000 
Group 3: Infrastruction area * - - - 

Total of asset value 1,190,480,000 
Total in Rounded Number 1,190,000,000 

Remarks   * Not valued due to being the infrastructure area. 
 
16. Hemaraj Logistics Park 1 project 10 units 

Asset type  : Empty land and 10 unit of buildings   

Location : Hemaraj Logistic Park 1 project, Laem Chabang, Highway no. 331 Kao Kun Song, 
Sriraja district, Chonburi province  

Document of 
rights 

: 8 items of title deeds 

Condition :  Some parts have not yet been developed or utilized 
 Some parts have been developed to one-story warehouse with mezzanine 
 Some parts are areas with infrastructures  

Ownership :  SME Factory Company Limited 

Obligation : Some parts are in mortgage with CIMB Thai Public Company Limited 

 
SL has done appraisal of assets by 
 Discounted Cashflow Analysis, SL has estimated income from the investment in the future according to 

the age of assets and discounted to present value to determine the value of assets. 
 Market Approach, SL has chosen market data with that has similar ability with the assets to analyse and as 

comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by deliberating on affecting factors 
such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal restrictions, etc. and scored by 
Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the assets  

The result of appraisal is as follow: 
 

Table 47 : Summary of appraisal of Hemaraj Logistics Park 1 project 10 units 

Assets Appraisal Method  
Appraised price 

(THB)  

Appraised price 
in rounded 

number (THB) 
Group 1: land and 10 units of warehouse 
building with mezzanine 

Discounted Cashflow 
Analysis  

1,326,193,235 1,326,193,235 

Group 2: empty land  Market Approach 120,000,000 120,000,000 
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Assets Appraisal Method  
Appraised price 

(THB)  

Appraised price 
in rounded 

number (THB) 
Group 3: Infrastruction area * - - - 

Total of asset value 1,446,193,235 
Total in Rounded Number 1,446,000,000 

Remarks   * Not valued due to being the infrastructure area. 

 
17.  Chonburi Industrial Estate Bo-Win 22 units 

Asset type  : Empty land and 22 unit of building 

Location : Plot no. A8, B6, B10, B11, and B12, Chonburi Industrial Estate (Bo-Win) Sattaheeb- 
Chachoengsao HWY 331 Bo-win Sriraja district, Chonburi province  

Document of rights : 8 items of title deeds 

Condition :  Some parts have not yet been developed or utilized 
 Some parts have been developed to factory buildings 

Ownership :  SME Factory Company Limited  

Obligation : Mortgage free 

 
SL has done appraisal of assets by 
 Discounted Cashflow Analysis, SL has estimated income from the investment in the future according to 

the age of assets and discounted to present value to determine the value of assets. 
 Market Approach, SL has chosen market data with that has similar ability with the assets to analyse and as 

comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by deliberating on affecting factors 
such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal restrictions, etc. and scored by 
Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the assets  

The result of appraisal is as follow: 
 

Table 48 : Summary of appraisal of Industrial Estate Chonburi Bo-Win 22 units 

Assets Appraisal Method  
Appraised 
price (THB)  

Appraised 
price in 

rounded 
number (THB) 

Group 1: land and 22 units of warehouse 
buildings with mezzanine  

Discounted Cashflow 
Analysis  

448,262,041 448,000,000 

Group 2: Empty land  Market Approach 33,241,250 33,241,250 
Total of asset value 481,503,291 

Total in Rounded Number 482,000,000 
 

18. Eastern Seaboard Industrial Estate Rayong 

Asset type  : Land and buildings   

Location : Plot no. L.08 Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Sattaheeb- Chachoengsao 
rd. HWY 331, Ta sit, Pluak Dang district, Rayong province  

Document of rights : Title deed no. 17938  

Condition : Land with one-story factory building with mezzanine, guardhouse, fences, gate, 
road, parking lot  

Ownership :  SME Factory Company Limited 

Obligation : Mortgage free  

 
SL has done appraisal of assets by 
 Discounted Cashflow Analysis, SL has estimated income from the investment in the future according to 

the age of assets and discounted to present value to determine the value of assets. 
 Market Approach, SL has chosen market data with that has similar ability with the assets to analyse and as 

comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by deliberating on affecting factors 
such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal restrictions, etc. and scored by 
Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the assets  

The result of appraisal is as follow: 
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Table 49 : Summary of appraisal of Eastern Seaboard Industrial Estate Rayong 

Assets Appraisal Method  
Appraised price 

(THB)  

Appraised price 
in rounded 

number (THB) 

Group 1: Land and factory building Discounted Cashflow 
Analysis  

185,088,433 185,088,433 

Group 2: Empty land  Market Approach 10,500,000 10,500,000 

Total of asset value 195,588,433 

Total in Rounded Number 196,000,000 

 
19.  Hemaraj Logistics Park 4 project 

Asset type  : Land and buildings   

Location : Hemaraj Logistics Park 4 project Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) 
Sattaheeb- Chachoengsao rd. HWY331 Pluak Dang, Pluak Dang district, Rayong 
province  

Document of rights : Title deeds no. 473 9197 1998 9199 (4 items)  

Condition : Land and one-story warehouse, 14 units of two-story office building 

Ownership :  SME Factory Company Limited 

Obligation : Mortgage free  

 
SL has done appraisal of assets by Discounted Cashflow Analysis, SL has estimated income from the 
investment in the future according to the age of assets and discounted to present value to determine the 
value of assets. The result is as follow:  

 
Table 50 : Summary of appraisal of Hemaraj Logistics Park 4 project 

 Appraised price (THB)  
by Discounted Cashflow Analysis 

Land and one-story warehouse, with 14 units of two-
story office building 

1,196,025,283 

Total in Rounded Number 1,196,000,000 
 
20.   Hi-Tech Kabin Industrial Estate 10 units 

Asset type  : Land and 10 units of buildings   

Location : Hi-Tech kabin Industrial Estate Chachoengsao-Kabinburi rd. (HWY 304) Lad Takian, 
Had Nangkaew, kabinburi district, Prajeenburi province  

Document of rights : Title deeds no. 33967 and 34294 (2 items)  
Condition : Land with 10 units of one-story factory building with mezzanine 

Ownership :  SME Factory Company Limited 

Obligation : Mortgage free  

 
SL has done appraisal of assets by 
 Discounted Cashflow Analysis, SL has estimated income from the investment in the future according to 

the age of assets and discounted to present value to determine the value of assets. 
 Market Approach, SL has chosen market data with that has similar ability with the assets to analyse and as 

comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by deliberating on affecting factors 
such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal restrictions, etc. and scored by 
Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the assets  

The result of appraisal is as follow: 
 

Table 51 : Summary of appraisal of Hi-Tech Kabin Industrial Estate 10 units 

Assets Appraisal Method  
Appraised price 

(THB)  

Appraised price 
in rounded 

number (THB) 
Group 1: Land and 10 units of one-story factory 
building with mezzanine 

Discounted Cashflow 
Analysis  

250,323,611 250,323,611 

Group 2: Empty land  Market Approach 160,000,000 160,000,000 
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Assets Appraisal Method  
Appraised price 

(THB)  

Appraised price 
in rounded 

number (THB) 
Total of asset value 410,323,611 

Total in Rounded Number 410,000,000 

 
21. Hemaraj Saraburi Industrial Land 

Asset type  : Land and buildings   

Location : Plot no. 58/1 and 58/2 Hemaraj Saraburi Industrial Land Nong Pla Gradee Bualoy 
Nongkhae district, Saraburi province  

Document of 
rights 

: Title deeds no. 36379 and 44720  

Condition : Land and 2 units of one-story warehouses 

Ownership :  SME Factory Company Limited 

Obligation : Mortgage free  

 
SL has done appraisal of assets by Discounted Cashflow Analysis, SL has estimated income from the 
investment in the future according to the age of assets and discounted to present value to determine the 
value of assets. The result is as follow:  
 

Table 52 : Summary of appraisal of Hemaraj Saraburi Industrial Land  
 Appraised price (THB)  

by Discounted Cashflow Analysis 
Land and 2 units of one-story warehouses with office 94,000,528 

Total in Rounded Number 94,000,000 
 

22. Empty land Road Number 13 Rayong 

Asset type  : Empty land with the total area of 2,317-0-37.50 Rai  

Location : No.13 rd. (HWY 3375) Pananikom and Map Yangporn Pluak Dang district, rayong 
province  

Document of 
rights 

: 82 items of title deeds 

Condition : Empty land, no building  

Ownership :  Rayong 2012 Company limited  

Obligation : Mortgage free  

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  
 

Table 53 : Summary of appraisal of Empty land Road Number 13 Rayong 
 Appraised price (THB)  

by Market Approach 
Empty land Road Number 13 Rayong 2,011,444,338 

Total in Rounded Number 2,011,000,000 
 

23.  Empty Land Rayong-Pluakdang rd. 

Asset type  : Empty land  

Location : Rayong-Pluak Dang rd. (HWY 3191) Maenamkoo Pluak Dang district, Rayong 
province  

Document of 
rights 

: 10 items of title deeds  

Condition : Empty land, no building  
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Ownership :  Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 4 Company Limited  

Obligation : Mortgage free  

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  
 

Table 54 :  Summary of appraisal of Empty Land Rayong-Pluakdang rd. 
 Appraised price (THB)  

by Market Approach 
Empty Land Rayong-Pluakdang rd. 964,957,875 

Total in Rounded Number 965,000,000 
 

24.  Leasehold of Rama 3 Land 

Asset type  : Long term Leasehold (28 years 9 months 9 days) 

Location : Rama 3 rd., Chong Nonsi, Yanawa, Bangkok  

Remaining rental 
period 

: 5 years 3 months 28 days  

Condition : Empty land, no building 

Ownership : Mr.Udom Boonyarak  

Tenant : Hemaraj Land Development Public Company Limited  

Obligation : mortgage free 

 
SL has done appraisal of assets by Market Approach. SL has chosen market data with that has similar ability 
with the assets to analyse and as comparison with the valuating assets, then analysed the assets’ value by 
deliberating on affecting factors such as location, environment, commution, infrastructures, usage, legal 
restrictions, etc. and scored by Weighted Quality Score (WQS) to adjust the price in order to compare the 
assets. The result is as follow:  
 

Table 55 :  Summary of appraisal of Leasehold of Rama 3 Land 
 Appraised price (THB)  

by Market Approach 
Leasehold of Rama 3 Land 27,168,320 

Total in Rounded Number 27,200,000 
 
Summary of the appraisal of the group of HEMRAJ’s assets by independent  appraisers   
 

Table 69 : Summary of the appraisal of the group of HEMRAJ’s assets by independent appraiser 
 

 Appraisal Method 
Appraised price in 
rounded number 

(THB) 
1 Empty land Rama 3 Market Approach 156,000,000 
2 Industrial Estate Chonburi Bo-Win 52 units Discounted Cashflow Analysis / 

Cost Approach / 
 Market Approach 

1,822,000,000 

3 Empty land Industrial Estate Chonburi 2 Residual Method 818,000,000 
4 Empty land Hemaraj Eastern Seaboard 

Industrial Estate 2 
Residual Method 4,227,000,000 

5 Empty land on Suksawat rd. Market Approach 1,450,000 
6 The Park Chidlom Condominium Market Approach 24,000,000 
7 Empty land Hemaraj Eastern Seaboard 

Industrial Estate 
Market Approach 963,000,000 

8 Eastern Seaboard Industrial Estate 97 units Discounted Cashflow Analysis / 
Residual Method / 
Market Approach 

3,996,000,000 
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 Appraisal Method 

Appraised price in 
rounded number 

(THB) 
9 Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 

66 units 
Discounted Cashflow Analysis 

Market Approach 
7,866,000,000 

10 Empty land Nong Sua Chang and Klong Kew 
Chonburi 

Market Approach 1,209,000,000 

11 Empty land Nong Sua Chang Chonburi Market Approach 254,000,000 
12 Empty land Sai Tai Sun – Chalermlarp Market Approach 299,000,000 
13 Hemaraj Saraburi Industrial Land 42 units Discounted Cashflow Analysis / 

Market Approach 
2,297,000,000 

14 Empty land Suwansorn rd. Market Approach 1,159,000,000 
15 Hemraj Rayong Industrial Land Residual Method  

Market Approach 
1,190,000,000 

16 Hemaraj Logistics Park 1 project 10 units Discounted Cashflow Analysis / 
Market Approach 

1,446,000,000 

17 Industrial Estate Chonburi Bo-Win 22 units Discounted Cashflow Analysis / 
Market Approach 

482,000,000 

18 Eastern Seaboard Industrial Estate Rayong Discounted Cashflow Analysis / 
Market Approach 

196,000,000 

19 Hemaraj Logistics Park 4 project Discounted Cashflow Analysis 1,196,000,000 
20 Hi-Tech Kabin Industrial Estate 10 units Discounted Cashflow Analysis / 

Market Approach 
410,000,000 

21 Hemaraj Saraburi Industrial Land Discounted Cashflow Analysis 94,000,000 
22 Empty land Road Number 13 Rayong Market Approach 2,011,000,000 
23 Empty Land Rayong-Pluakdang rd. Market Approach 965,000,000 
24 Leasehold of Rama 3 Land Market Approach 27,200,000 

Total 33,108,650,000 

 
Independent Financial Advisor’s opinion on  the appraisal of the Group’s assets, conducted by the Independent 
Appraiser 
 

Type of Appraised Asset 

Appraised 
Method Used by 
the Independent 

Appraiser 

Independent Financial Advisor’s opinion on   
the appraisal of the Group’s assets, conducted by  

the Independent Appraiser 

Empty land or 
commercial buildings 
out of Industrial Estates 
or Industrial Lands/  
Condominium 

Market Approach General land (outside Industrial Estate) and condominium 
appraisal by Market Approach is an appropriate since the 
appraisal by comparing assets and to the market ones with 
similar potential, being similar when offered or similar 
period of time offering, would best translate into the 
present price and its present value. 

Land and townhouse 
buildings in Industrial 
Estates 

Cost Approach The appraisal of land and townhouse buildings by Cost 
Approach, the value of assets being from land value, by 
comparing market data with building’s value from new 
reproduction cost deducted with depreciation cost, is an 
appropriate method, since reproduction cost is suited with 
the appraisal of assets that do not generate regular income 
or cannot be compared by market value, which is in 
accordance with the valued assets of townhouse buildings 
within Chonburi Industrial Estate (Bo-Win).     

Land with factory or 
warehouse or plaza for 
rent 

Discounted 
Cashflow 
Analysis 

The appraisal of land with factory or warehouse or plaza for 
rent by Discounted Cashflow Analysis is appropriate since 
this approach considers the present value of future cash 
flow generated from the assets that have market rent, in 
accordance with the use of such assets by the Company at 
present as factories, warehouses or plaza for rent. 
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Type of Appraised Asset 

Appraised 
Method Used by 
the Independent 

Appraiser 

Independent Financial Advisor’s opinion on   
the appraisal of the Group’s assets, conducted by  

the Independent Appraiser 

Empty land, not yet 
being developed to 
Industrial Estate 
 

Residual Value 
Approach 

The appraisal of empty land in Industrial Estates by 
Discounted Cashflow Analysis is an appropriate method 
since the method would deliberate the maximum utilization 
of land and use the sales price with the most utilization to 
be deducted by managing costs and advertising costs, 
taxation, and other outgoings. The remaining value is the 
appropriate value of land, which is in suitable with the 
assets of the Company at the present which is going to be 
developed to sell industrial enterprises in the Industrial 
Estate.   

 
Since the methods used in the assets appraisal of the Independent Appraiser, used in the appraisal on each 
item of the Company’s assets, are appropriate as summed up above, the Independent Financial Advisor uses 
the value from the  Independent Appraiser to set the fair value of the Company’s assets. 
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1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

วสัิยทัศน์ 

การเพิ่มคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว ดว้ยแนวทางกลยทุธ์ การดาํเนินธุรกิจ การบริหารการเงิน การดูแล

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี 

 

พนัธกจิ 

ยดึมัน่อุดมการณ์ คุณธรรม และความเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการดูแล และรับผดิชอบต่อ

ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

 

กลยุทธ์ 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ไดก้าํหนดทิศทาง และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย  

- การพฒันานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค ไฟฟ้า และอสังหาริมทรัพย ์ เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้

คาดการณ์ได ้เกิดผลกาํไรสูงสุด ช่วยเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

- การใชค้วามเช่ียวชาญในการบริหารงาน ทั้งดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงแวดลอ้ม กอปรกบั

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เพื่อก่อใหเ้กิดการขยายโอกาสทางธุรกิจ  

- ใชท้รัพยากรบุคคล และสินทรัพยท์างการเงินของบริษทั เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจ 

- การดาํเนินกิจกรรมสนบัสนุน โครงการต่างๆ ดา้นการศึกษา พฒันาชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง 

       ย ัง่ยนื ใหแ้ก่ ชุมชน สังคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยา่งดี 

 

1.2  ความเป็นมาและการเปลีย่นแปลงและการพฒันาทีสํ่าคัญ 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งเร่ิมประกอบธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2531 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นศูนยร์วมของอุตสาหกรรมเหล็ก 

และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ต่อมาไดจ้ดัตั้งบริษทั อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

เพื่อดาํเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) จงัหวดัระยอง เป็นแห่งท่ีสอง ในเดือน

กนัยายน 2531 ซ่ึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภทกลุ่ม  ปิโตรเคมี เคมี และ

อุตสาหกรรมเหล็ก ต่อมาในปี 2535 บริษทัไดมี้การเพิ่มทุนและจาํหน่ายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และนาํ

บริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2536 บริษทัไดจ้ด

ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั  

ปี 2537 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนอีกช่ือบริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท  (ระยอง) 

จาํกดั เพื่อดาํเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซ่ึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งท่ีสาม ใน
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จงัหวดัระยอง เพื่อใหนิ้คมอุตสาหกรรมแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมยานยนต ์ ช้ินส่วนยานยนต ์

อิเล็กทรอนิกส์ และสินคา้อุปโภคและบริโภค นอกจากน้ียงัไดจ้ดัตั้งบริษทัช่ือ บริษทั อีสเทิร์นไพพไ์ลน์

เซอร์วสิเซส จาํกดั ในปี 2538 เพื่อดาํเนินธุรกิจบริการใหเ้ช่าฐานวางท่อ (PIPE RACK) สาํหรับการขนถ่าย

เช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ไอนํ้า และวตัถุดิบระหวา่งลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก (มาบตาพุด) และ

บริเวณใกลเ้คียง และไดล้งทุนบางส่วนในบริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจท่าเรือและ

ขนส่ง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหค้รอบคลุมยิง่ข้ึนและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่บริษทัในรูปของเงินปันผล ปี 

2540 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ี British Virgin Islands ช่ือ H-International (BVI) Company Limited เป็น  

Holding Company เพื่อลงทุนทาํธุรกิจในต่างประเทศ และต่อมาในปี 2541 บริษทั อีสเทิร์นอินดสัเตรียล

เอสเตท จาํกดั ไดร่้วมกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษทัอ่ืนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

จดัตั้งบริษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราน สปอร์ต จาํกดั เพื่อบริการ จดัการระบบการขนส่งทางท่อ 

ในปี 2542 บริษทั อีสเทริน์ซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จาํกดั ไดเ้ปิดโครงการสาํหรับ

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน์ซีบอร์ด (ระยอง) โดยไดส้ร้างอาคาร

โรงงานสาํเร็จรูปสาํหรับนกัลงทุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มทุกประเภท 

 

3.1.2  พฒันาการทีสํ่าคัญทีผ่่านมา 

ปี 2545 :  บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นสามญัโดยใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) จาํนวน 283,163,108 หุน้  

ปี 2546 :  บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นสามญัจาํนวน 120 ลา้นหุน้ ผา่น Private Placement  

เดือนตุลาคม 2546 :  บริษทัฯ ไดล้ดราคาพาร์จาก 10 บาทต่อหุ้น เหลือ 1 บาทต่อหุน้ ทาํใหจ้าํนวนหุน้เพิ่มเป็น

จาํนวน 13000 ลา้นหุน้ 

ปี 2547 : บริษทัฯ เร่ิมพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมสาํหรับลูกคา้ระดบั High End ช่ือโครงการ “เดอะ พาร์ค  

ชิดลม” โดยมีมูลค่าโครงการกวา่ 6,000 ลา้นบาท และ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ 

จาํกดั  เพื่อการบริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั และบริหารจดัการงานบริการ 

3 พฤศจิกายน 2547 : บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั เคเค-เจทีซีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั และเปล่ียนช่ือเป็น 

บริษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั เพื่อขยายธุรกิจการพฒันาท่ีดินเพื่อพฒันานิคม

อุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด) ซ่ึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งท่ีส่ีในกลุ่มของ

บริษทั โดยมีท่ีดิน รองรับการพฒันากวา่ 7,000 ไร่ 

เดือนเมษายน 2548 :  บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบับริษทัในเครือปูนซีเมนตไ์ทยในสัดส่วนร้อยละ 25 ใน

บริษทั เอส ไอ แอล ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั และเขา้บริหารสวนอุตสาหกรรม 2 แห่งท่ีจงัหวดัสระบุรีและ
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ระยอง โดยมีพื้นท่ีคงเหลือประมาณ 7,000 ไร่ 

เดือนมิถุนายน 2548 : บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือบริษทั เหมราช วอเตอร์ จาํกดั เพื่อจาํหน่ายนํ้าเพื่อการ

อุตสาหกรรม, บาํบดันํ้าเสีย, นํ้าปราศจากแร่ธาตุ และ ในบริษทั เอสเอม็อี แฟคทอร่ี จาํกดั เพื่อจดัทาํธุรกิจหลกั

ในการขายหรือใหเ้ช่าโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้เป็นอตัราร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

บริษทั เหมราช วอเตอร์ จาํกดั ไดเ้ร่ิมก่อสร้างโรงกรองนํ้า เพื่อดาํเนินการผลิตนํ้าเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมใน

นิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก โดยไดเ้ร่ิมทดสอบการผลิต ในปลายปี 2549 ดว้ยความสามารถในการกรองนํ้า 

1,800 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง หรือ 43,200 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั โดยเพิ่มความสามารถในการกรองนํ้าใหก้บั

นิคมอุตสาหกรรมตะวนัออกอีกร้อยละ 120 ความสามารถในการกรองรวมทั้งหมด 3,300 ลูกบาศกเ์มตรต่อ

ชัว่โมง หรือ 79,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั จากการลงทุนโรงกรองใหม่ 150 ลา้นบาท 

ปี 2549 :  บริษทัฯ ไดข้ยายพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออกและเร่ิมพฒันาเฟส 2 ส่วนขยายเพื่อรองรับการ

ขยายตวัของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมี และอุตสาหกรรมหนกัในนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก การขยายพื้นท่ี

ในเฟส 2 ส่วนขยายน้ีจะเพิ่มพื้นท่ีขายใหก้บับริษทัฯ อีกกวา่ 550 ไร่  

 

เดือนธนัวาคม ปี 2549 : บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันานิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (H-ESIE) เพื่อเป็นการ

พฒันาต่อเน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) หรือ “ดีทรอยแ์ห่งตะวนัออก” ซ่ึงเฟสท่ี 1 และ 2 

ประมาณ 4,000 ไร่ ไดรั้บการพฒันาและพร้อมขายตั้งแต่ปี 2550  
 

เดือนพฤษภาคม ปี 2550 :  บริษทัฯ ไดร่้วมทุนกบั บริษทั โกลว ์ พลงังาน จาํกดั (มหาชน) (ดาํเนินการโดย

บริษทั GDF Suez) จดัตั้งบริษทั เก็คโค่ - วนั จาํกดั เพื่อศึกษาและพฒันาโครงการผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าอิสระ

ขนาดใหญ่ (IPP) เพื่อจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีมูลค่าของ

โครงการประมาณ 4 หม่ืนลา้นบาท และบริษทัเขา้ถือหุ้นอตัราร้อยละ 35 

 

11 กนัยายน 2550 :  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2550 ไดมี้มติใหล้ดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุน้ท่ี

ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.40 บาท และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 

2550 

30 มิถุนายน 2551 :  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจเก่ียว

กนัการผลิตและจาํหน่ายนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบกิจการอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้ง 4 นิคม มีทุนจดทะเบียน 645 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 

ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด การลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว เพื่อตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการนํ้าแก่

ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมใหไ้ดรั้บการบริการท่ีดียิง่ข้ึนไป ส่งผลใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียงัเป็น

การจดัการรูปแบบการดาํเนินการในธุรกิจนํ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษทัใหมี้ความชดัเจนข้ึน 
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15 พฤษภาคม 2551 : โครงการไฟฟ้าของบริษทั เก็คโค่-วนั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 

35 และร้อยละ 65 โดยกลุ่มบริษทัโกลว ์  ในการดาํเนินการเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระขนาดใหญ่ (IPP) ขนาด 660 

เมกะวตัต ์  ไดรั้บอนุมติัรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และไดล้งนามทาํสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เป็นระยะเวลา 25 ปี เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2551 พร้อม

ทั้งไดเ้ร่ิมเตรียมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม โดยมีบริษทั ดูซาน จากประเทศเกาหลีเป็นผูรั้บผดิชอบในงาน

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการน้ี (EPC Contractor) 

28 พฤษภาคม 2552 :  ท่ีประชุม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการซ้ือลงทุนในหุน้สามญัร้อย

ละ 51 ในบริษทัหว้ยเหาะไทย ซ่ึงเป็นบริษทัโฮลด้ิงท่ีถือหุน้ในหว้ยเหาะพาวเวอร์ จากบริษทั สุเอซ เอเนอจี 

เอเซีย จาํกดั  การซ้ือหุน้คร้ังน้ี มีผลทาํให ้หว้ยเหาะไทยลงทุนเพิ่มเติมใน หว้ยเหาะ พาวเวอร์   จาก 20% เป็น 

25 % ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระเงินลงทุนเป็นจาํนวน 7.74 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ หรือ เป็นเงินไทยประมาณ 267 ลา้น

บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายฐานรายไดใ้นธุรกิจการใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคของบริษทัฯ 

โครงการหว้ยเหาะ พาวเวอร์ ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 152 เมกะวตัต ์ ในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาลลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี ในรูปแบบการสร้าง การ

ดาํเนินการ และการโอน (BOT)  ในปัจจุบนั โครงการหว้ยเหาะ พาวเวอร์ ไดข้ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดว้ยกาํลงัการผลิตตามสัญญาขั้นตํ่า 126 เมกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการผลิตรวมตามสัญญา

ทั้งหมด 394.2 กิกะวตัตต่์อชัว่โมงต่อปี เป็นระยะเวลา 30ปี โดยส่งกระแสไฟฟ้ามายงัจงัหวดัอุบลราชธานี 

นอกจากน้ี หว้ยเหาะ พาวเวอร์ ยงัมีสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าแห่งประเทศลาว ดว้ยกาํลงัการผลิต

ตามสัญญาขั้นตํ่า 2 เมกะวตัต ์ทั้งน้ี หว้ยเหาะ พาวเวอร์มีบริษทัโกลวพ์ลงังานเป็นผูถื้อหุน้หลกั 

30 กนัยายน 2552 : บริษทัฯ ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิด ศูนยเ์ฝ้าระวงั         

และควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ESIE) หรือ E:mc^2 ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซ่ึงนบั  

เป็นศูนยฯ์แห่งแรกท่ีเปิดในนิคมฯร่วมดาํเนินการกบัภาคเอกชน ศูนยด์งักล่าวเนน้รายงานขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ตามเวลาจริง (เรียลไทม)์ โปร่งใส และตรวจสอบได ้    เผยเป็นอีกขั้นของความพยายามในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมไทยอยา่งย ัง่ยนืและคุณภาพชีวติท่ีดีของชุมชน   ศูนยด์งักล่าวใชง้บประมาณในการ

จดัตั้งรวม 5 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนนาํเทคโนโลยอีนัทนัสมยัมาใชใ้นการบริหารขอ้มูล และ

ติดต่อส่ือสารระหวา่งภาครัฐซ่ึงเป็นผูก้าํกบัดูแลผูพ้ฒันานิคม โรงงานและผูป้ระกอบการในนิคม เพื่อการเฝ้า

ระวงัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 ตุลาคม 2553 : บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือร้อยละ 75 ในบริษทั เอส ไอ แอล ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั 

(เอส ไอ แอล) จากบริษทั ซีเมนต์ไทย โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย เป็นมูลค่า

โดยประมาณ 763.7 ลา้นบาท รวมกบัเงินใหกู้ย้มืของบริษทักบั เอส ไอ แอล จาํนวนเงิน 380 ลา้นบาท รวมเป็น

เงินทั้งส้ิน 1,143.7 ลา้นบาท 
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16 มิถุนายน 2554 : บริษทัฯไดเ้ปิดตวัเหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 1 ให้เป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ และคลงัสินคา้

คุณภาพสูง บนทางหลวงหมายเลข 331 (สายใหม่) จงัหวดัชลบุรี โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 280 ไร่ซ่ึงตั้งอยูก่ึ่งกลาง

ระหวา่งนิคมอุตสาหกรรมของกล่มเหมราชในเขตอีสเทอร์นซีบอกร์ดและท่าเรือนํ้าลึกแหลมฉบงั เหมราช โลจิ

สติกส์ พาร์ค 1 ให้บริการคลงัสินคา้ให้เช่า บนพื้นที่รวม 126,000 ตารางเมตร ทั้งในเขตปลอดอากรและเขต

ทัว่ไป  

2 เมษายน 2555 : บริษทั เหมราช เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (เหมราช เอน็เนอร์ยี)่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดล้งนามในสัญญา กบั บริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั เพื่อร่วมลงทุนและพฒันาโครงการ ใน 

บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จาํกดั (GNLL) ซ่ึงจะดาํเนินธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้า 126 เมกกะวตัต ์เพื่อจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และลูกคา้อุตสาหกรรม ดว้ยมูลค่าเงินลงทุน 5,500 

ลา้นบาท โดย เหมราชฯจะเขา้ถือหุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 25.01 และไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 

 

ปี 2556 : บริษทัฯ พฒันานิคมอุตสาหกรรมแห่งท่ี 7 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 โดยนิคมฯ แห่งใหม่น้ี

ครอบคลุมพื้นท่ี 632 ไร่ (252เอเคอร์ หรือ 101 เฮกตาร์) ตั้งอยู่ท่ีตาํบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ อาํเภอศรีราชา จงัหวดั

ชลบุรี นิคมเหมราชอุตสาหกรรมชลบุรี 2 ซ่ึงสามารถเขา้ออกไดท้ั้งจากทางหลวงหมายเลข 331ใหม่ และทางหลวง

หมายเลข 3241 เช่ือมสู่ท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั ส่งผลดีต่อการขนส่งสินคา้ และสามารถเดินทางไปตวัอาํเภอศรี

ราชาไดส้ะดวก เพียง 25 กิโลเมตร  
 

17 ธนัวาคม 2556 : บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล HPF ข้ึน 

โดยมี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาการเงินและเป็นผูบ้ริหารจดัการ

กองทุน ทั้งน้ี กองทุนมูลค่า 4,700 ลา้นบาทน้ีจะลงทุนในกรรมสิทธ์ิสมบูรณ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า 

(Leasehold) ในท่ีดินและโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า จาํนวน 104 โรงงานใน 4 นิคมฯ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมอีส

เทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิ 
 

23 กนัยายน 2557 : บริษทั เหมราช เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน) และ บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์ บริษทัในกลุ่ม กลัฟ์ ร่วมดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา หรือโซลาร์รูฟทอ็ป จาํนวน 6 โครงการ สอดคลอ้งกบั

ความมุ่งมัน่ในการหาแหล่งพลงังานทดแทนเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยกลุ่มเหมราชเขา้ถือหุน้ร้อยละ 25.01 ใน

เดือน กนัยายน 2557  
 

ทั้งน้ีโซลาร์รูฟท็อป 6 โครงการ มีกาํลงัการผลิตรวมทั้งหมด 598.25 กิโลวตัต ์ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มเหมราช ซ่ึงกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดถู้กจาํหน่ายใหก้บัการไฟฟ้า ส่วนภมิูภาค 
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เหตุการณ์ทีสํ่าคัญในคร่ึงปีแรก ปี 2558 
 

ผลการดําเนินงานโดยรวม 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในคร่ึงปีแรก ปี 2558 มียอดขายท่ีดิน 356 ไร่ (142 เอเคอร์ หรือ 57 เฮคตาร์) โดยมี

จาํนวนสัญญารวม 13 สัญญา เป็นลูกคา้ใหม่ 10 ราย และ เป็นการขยายโครงการของลูกคา้เดิม 3  ราย โดยเป็นการ

ลงทุนจากต่างประเทศและการยา้ยหรือขยายฐานการผลิตของโรงงานในประเทศไทย ณ ปัจจุบนั เหมราชฯมี

จาํนวนลูกคา้รวม 656 ราย จาก 988 สัญญา ซ่ึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์228 ราย จาก 347 สัญญา 

 

พื้นท่ีการให้เช่าโรงงานสําเร็จรูปในคร่ึงปีแรก ปี 2558 ลดลงสุทธิ 1,436 ตารางเมตร หรือ ร้อยละ 0.5 จากยอด

สะสมเม่ือส้ินปี 2557 นอกจากน้ียงัมียอดรวมพื้นท่ีจากการเช่าซ้ือล่วงหน้าอีก 7,970 ตารางเมตร ส่วนอาคาร       

คลัง สินคา้เหมราช โลจิสติกส์ พาร์คให้เช่ามีพื้นท่ี 83,778 ตารางเมตร อีกทั้ งความต้องการด้านบริการ

สาธารณูปโภคเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีก่อนหนา้  

 

นโยบายการลงทุนในคร่ึงปีแรก ปี 2558 ของบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้ธุรกิจหลกั คือ นิคมอุตสาหกรรม การให้บริการ

ดา้นสาธารณูปโภค พลงังาน และอสังหาริมทรัพย ์ดว้ยแนวโนม้เศรษฐกิจท่ีดีของประเทศไทยและการยา้ยฐานการ

ผลิต และ ควบรวมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์มีอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าธุรกิจของบริษทัฯ 

จะเติบโตข้ึนในทุกดา้น 

 

ทริสเรตติง้ยืนยันอันดบัเครดิตองค์กรที่ระดบั “A” และยืนยันอนัดบัเครดติที่ระดบั “ Developing” 

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2558 ทริสเรทติ้งยนืยนัอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัชุด

ปัจจุบนั ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ท่ีระดบั “A” พร้อมทั้งจดัอนัดบัเครดิตหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 

ไม่มีหลกั ประกนัชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ลา้นบาทของบริษทัท่ีระดบั “A” ดว้ยเช่นกนั โดย บริษทัจะนาํเงิน

ท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปชาํระหน้ีเดิมและลงทุนขยายธุรกิจตามแผน ทั้งน้ี อนัดบัเครดิตดงักล่าวสะทอ้นถึงผลงาน

ในการพฒันานิคม ความสามารถในการทาํกาํไรระดบัสูง และรายได ้ท่ีสมํ่าเสมอจากการขายสาธารณูปโภคและ

การลงทุนในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้า อยา่งไรกต็าม จุดแขง็ ดงักล่าวถูกลดทอนดว้ยธรรมชาติท่ีผนัผวนของธุรกิจนิค

อุตสาหกรรม ในขณะท่ีแนวโนม้การชะลอ ตวัของเศรษฐกิจไทยและความไม่แน่นอนในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ

โลกเป็นปัจจยัเส่ียงต่ออนัดบัเครดิตของบริษทั 

 

บริษัทฯ แต่งตั้ง เอเชีย พลสั เป็นตัวแทนจําหน่ายหุ้นกู้ 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกหุน้กูอ้าย ุ10 ปี และ 7 ปี ดอกเบ้ีย 

5.00% เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 2,500 ลา้นบาท โดยมีบริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้าํหน่ายหุน้กู ้ 
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บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั H-International (SG) Pte.Ld ท่ีประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษทั

ยอ่ย เพื่อรองรับความเป็นไปไดข้องโอกาสทางธุรกิจในภาคของ AEC 
 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั เหมราช รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อดาํเนิน

ธุรกิจบริหารและจดัการกองทรัสต ์

 

บริษัทฯ เปลีย่นแปลงโครงสร้างการถอืหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้บริษทั โดยบริษทั ดบับลิวเอชเอ 

เวนเจอร์ โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้เป็นผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 92.88 จากจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษัทฯ จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ซ่ึงไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงานในธุรกจิหลัก 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดแ้จง้มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บในการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยซ่ึ์ง

ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานในธุรกิจจาํนวน 3,022.1 ลา้นบาท ไดแ้ก่  1.) ท่ีดินว่างเปล่าจาํนวน 2 แปลง (เอกสาร

สิทธิจาํนวน 6 โฉนด) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เกาะลา้น จงัหวดัชลบุรีพื้น ท่ีรวม ประมาณ 253 ไร่ 2.) อาคารยเูอ็ม ทาวเวอร์ มี

พื้นท่ีใชส้อยรวมประมาณ 29,000 ตารางเมตร 3.) ท่ีดินขา้งเคียงของอาคารยเูอ็ม ทาวเวอร์จาํนวนประมาณ 2.8 ไร่ 

และอาคารพาณิชย3์ ชั้น มีพื้นท่ีใชส้อย ประมาณ 1,100 ตารางเมตร รวมถึงจาํหน่ายทรัพยสิ์นในส่วนท่ีบริษทัเป็นผู ้

ถือกรรมสิทธ์ิ ไดแ้ก่ 1.) หุ้นทั้งหมดของบริษทั มิลเล่ียน ไอส์แลนด์ พทัยา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  2.) 

หุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั เอช ฟี นิกซ์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั และ 3.) ห้องชุดของ

อาคาร ยเูอม็ ทาวเวอร์ ซ่ึงบริษทัและบริษทั อีสเทิร์น อินดสัเตรียล เอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์  
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งานลูกค้าสัมพนัธ์ที่สําคญัในคร่ึงปีแรก 2558 

บริษทั เอดบัเบิล้ยู (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นสัญญาซ้ือที่ดนิ 133 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทิร์นซีบอร์ด 2 
บริษัท เอดับเบ้ิลยู (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ ไอซิน เอดับเบ้ิลยู ผูน้าํระดับโลกสําหรับเกียร์

อตัโนมติัและระบบนาํทางในรถยนต์ เซ็นสัญญาซ้ือท่ีดินขนาด 133 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ใน นิคม

อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ดว้ยเงินลงทุนกว่า 4,650 ลา้นบาท โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการได้

ในเดือนกรกฎาคม 2560 ดว้ยกาํลงัการผลิตกว่า 120,000 ช้ินต่อปี เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในภูมิภาค

อาเซียน 

 

อาร์เดก็ซ์ (ประเทศไทย) เซ็นสัญญาซ้ือที่ดนิในเขตประกอบการฯ เหมราชสระบุรี  
บริษทั อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผูผ้ลิตและซัพพลายเออร์ชั้นนาํดา้นวสัดุก่อสร้างในกลุ่มเคมีภณัฑ์ อาทิ ปูน

ปรับระดบั ยาแนว ปูนกาวติดกนัซึม ลงนามเซ็นสัญญาซ้ือท่ีดินสาํหรับก่อสร้างโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยท่ี 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (เหมราช เอสไอแอล) ด้วยงบการลงทุนจาํนวน 100 ลา้นบาท 

โรงงานแห่งน้ีจะช่วยเพิ่มศกัยภาพการผลิตและพฒันานวตักรรมสินคา้ของบริษทั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีกาํลงัขยายตวั 
 

บอร์ก วอร์เนอร์ (ประเทศไทย) ลงนามซ้ือที่ดนิ ที่นิคมอุตสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 

บริษทั บอร์ก วอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัภายใตก้ารควบคุมของบริษทั บอร์ก วอร์เนอร์ อินซ์ 

ผูผ้ลิตระบบส่งกาํลงัและโซลูชัน่ชั้นนาํระดบัโลก เซ็นสัญญาซ้ือท่ีดินจาํนวน 22 ไร่ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี

บอร์ด (ระยอง) พฒันาโดยบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงฐานการผลิตแห่งใหม่จะติดตั้งเคร่ืองจกัร

ทนัสมยัและมีประสิทธภาพสูง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูผ้ลิตยานยนต ์ท่ีตอ้งการเทคโนโลยเีคร่ืองจกัร

ระบบส่งกาํลงัท่ีประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน   

เฟรยาบาด ิ(ประเทศไทย) เซ็นสัญญาเช่าโรงงานสําเร็จรูป ที่นิคมอุตสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
บริษทั เฟรยาบาดิ (ประเทศไทย) จาํกดั หน่ึงในผูผ้ลิตช็อกโกแลตรายใหญ่ท่ีสุดของโลก ลงนามเซ็นสัญญากบั 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ในการเช่าโรงงานสําเร็จรูป ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 

(ระยอง) โดยโรงงานแห่งใหม่น้ีจะช่วยเพิ่มอตัรากาํลงัการผลิตสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน

ภาคอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในภมิูภาคไดเ้ป็นอยา่งดี   

 
เอม็เอสเอสแอล ดบัเบิล้ยูเอช ซิสเต็ม (ประเทศไทย) เซ็นสัญญาเช่าโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ 

บริษทั เอ็มเอสเอสแอล ดบัเบิ้ลยเูอช ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม Samvardhana Motherson 

ผูผ้ลิตและส่งออกช้ินส่วนรถยนตใ์นหลายประเทศทัว่โลก ไดล้งนามเซ็นสัญญาเช่าโรงงานสาํเร็จรูป ขนาด 5,640 

ตารางเมตร ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยโรงงานแห่งใหม่น้ีจะช่วยให้บริษทัสามารถจดัส่ง

สินคา้คุณภาพสูงใหแ้ก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมยานยนตใ์นภมิูภาคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
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แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) ขยายโรงงานเพิม่ในนิคมฯ เหมราช 
บริษทั แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั ผูน้าํดา้นเทคโนโลยจีากประเทศเยอรมนี ไดล้งนามในสัญญา

การขยายพื้นท่ีโรงงานสาํเร็จรูปประเภท Build to Order ซ่ึงตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 

โดยทางบริษทั แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ได้มอบความไวว้างใจให้ บริษัท เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

ออกแบบและดาํเนินการก่อสร้างโรงงานส่วนต่อขยายประเภท Build-to-Order น้ี ข้ึนอีก 4,446 ตารางเมตร จากเดิม

ท่ีมีขนาด 6,912 ตารางเมตร ซ่ึงการขยายพื้นท่ีโรงงานของบริษทั แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) น้ี จะช่วย

เพิ่มศกัยภาพการผลิตของบริษทัและรองรับการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มสูงข้ึนของผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่ในทัว่ภมิูภาค 
 

ทาดะ พลาสติก เช่าโรงงานเช่าสําเร็จรูป ที่นิคมฯ เหมราช  
บริษทั ทาดะ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัในเครือทาดะ พลาสติก โมลด์ จากประเทศญ่ีปุ่น ลงนามเซ็นสัญญาเช่า

โรงงานสําเร็จรูปท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) พฒันาโดยบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด 

(มหาชน) โดยโรงงานแห่งใหม่น้ีมีพื้นท่ีกว่า 1,262 ตารางเมตร จะช่วยให้บริษทัสามารถผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละ

อิเลค็ทรอนิคส์ เพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดภายในประเทศและภมิูภาคไดเ้ป็นอยา่งดี   
 

เบียงจิ โค้ทติง้ (ประเทศไทย) เช่าโรงงานสําเร็จรูปที่นิคมฯ อสีเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
บริษทั เบียงจิ โคท้ติ้ง (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัชั้นนาํดา้นการเคลือบสีสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไดเ้ซ็น

สัญญาเช่าโรงงานสาํเร็จรูปท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) พฒันาโดย บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน 

จาํกดั (มหาชน) โดยโรงงานใหม่แห่งน้ีจะติดตั้งเทคโนโลยใีหม่ล่าสุด เพื่อช่วยให้บริษทัสามารถเร่งการผลิต และ

เพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการ และตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
 

ไฮเทค พรีซีช่ัน โมลด์ เช่าโรงงานสําเร็จรูปที่นิคมอุตสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 

บริษัท ไฮ-เทค พรีซีชั่น โมลด์ จาํกัด ผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิตช้ินงานหล่อ ช้ินส่วนเคร่ืองจักรและเคร่ืองยนต ์

รวมถึงช้ินส่วนอะไหล่อ่ืนๆ  เซ็นสัญญาเช่าโรงงานสาํเร็จรูปท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) พฒันา

โดยบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) โดยโรงงานแห่งใหม่น้ีจะใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั

ในการผลิตสินคา้ตามความมุ่งมัน่ของบริษทั ในการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และเป็นท่ีไวว้างใจ

ใหแ้ก่ลูกคา้ 
 

คยิา คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) ลงนามซ้ือที่ดนิในนิคมฯ เหมราชชลบุรี 2  
บริษทั คิยะ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จาํกดั ผูน้าํในการผลิตช้ินส่วนรถยนตจ์ากประเทศญ่ีปุ่น ลงนามเซ็นสัญญา

ซ้ือท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2  พฒันาโดย บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) โดยจะใช้

เป็นท่ีตั้งของโรงงานแห่งใหม่เพื่อเสริมศกัยภาพดา้นการผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้ของบริษทั เพื่อตอบสนอง

ใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีกาํลงัเติบโตมากข้ึนอยา่งมาก  
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เบคโก้ วางศิลาฤกษ์โรงงานแห่งแรกในอาเซียน ทีเ่ขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 
เบคโก ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบรนด์ท่ีมียอดจาํหน่ายสูงท่ีสุดเป็นอนัดับ 2 ของยุโรป จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้าง

โรงงานแห่งแรกในประเทศไทย บนพื้นท่ี 164 ไร่ ท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง พฒันาโดย

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํก ัด (มหาชน) ดว้ยงบลงทุนประมาณ 3,200 ลา้นบาท คาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสร็จ

ภายในส้ินปี 2558 โดยโรงงานแห่งน้ีจะช่วยใหบ้ริษทัผลิตสินคา้ไดเ้พียงพอสาํหรับจาํหน่ายทั้งในประเทศไทยและ

ภมิูภาคอาเซียน  

 
แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) วางศิลาฤกษ์โรงงานทีนิ่คมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2   
บริษทั แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัชั้นนาํดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและยานยนต์

ระดบันานาชาติจากประเทศเยอรมนี ทาํพิธีวางศิลาฤกษโ์รงงานแห่งใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2  โดย

โรงงานแห่งน้ีจะช่วยขยายฐานการผลิตของแชฟฟ์เลอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และคาดว่าจะเร่ิมดาํเนินการผลิต

ในไตรมาสแรกของปี 2559 

 
บ่อวนิ คลนี เอนเนอจี จัดพธีิวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าในนิคมฯ เหมราชชลบุรี 
บริษทั บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จาํกดั (BCE) ในเครือบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั จดัพิธีวางศิลาฤกษก่์อสร้าง

โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ บนพื้นท่ี 32 ไร่ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  โรงไฟฟ้าแห่งน้ีเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง

บริษทั บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จาํกดั (BCE) และ บริษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ในเครือของบริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  มีกาํลงัการผลิต 142 เมกะวตัต ์โดยจะผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  

 

ยูมิคอร์ ทําพธีิวางศิลาฤกษ์ทีเ่ขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 

บริษทั ยมิูคอร์ ออโตแคท (ประเทศไทย) จาํกดั จดัพิธีวางศิลาฤกษก่์อสร้างอาคารทดสอบดา้นเทคนิคแห่งใหม่ใน

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง โดยบริษทั ยมิูคอร์ จากประเทศเบลเยี่ยม เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

จดัหาและคิดคน้โซลูชัน่ดา้นวสัดุศาสตร์ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 

 

สุทาอ ิ(ประเทศไทย) เปิดโรงงานผลติประสิทธิภาพสูงที่นิคมฯ เหมราชอสีเทิร์นซีบอร์ด 
บริษทั สุทาอิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในเครือ บริษทั สุทาอิ จาํกดั จากประเทศญ่ีปุ่น ผูน้าํดา้นการใชเ้ทคโนโลยชุีบ

เคลือบสําหรับสารเคลือบประเภทต่างๆ จดัพิธีฉลองเปิดโรงงานแห่งใหม่อยา่งเป็นทางการท่ี นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยโรงงานท่ีมีเทคโนโลยทีนัสมยัแห่งน้ี ประกอบกบัความเช่ียวชาญในการผลิต จะช่วย

เพิ่มกาํลงัการผลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้ เพื่อรองรับการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นภูมิภาค

น้ี 
 

ไทย สตีล บาร์ พรีซิช่ัน ฉลองเปิดโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  

บริษทั ไทย สตีล บาร์ พรีซิชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือบริษทั โอกิโซะ โคเกียว จากประเทศญ่ีปุ่น ฉลองพิธี
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เปิดโรงงานแห่งใหม่ใน นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ดว้ยเงินลงทุนกว่า 80 ลา้นบาท โรงงานแห่งใหม่น้ีติดตั้ง

เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีความแม่นยาํสูง สามารถผลิตสินคา้เหล็กแท่ง และอะไหล่เพลารถยนต์

คุณภาพเยีย่ม สาํหรับอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอ่ืนๆ 

 

โบโชคุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) เปิดโรงงานแห่งใหม่ทีนิ่คมฯ อสีเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
บริษทั โบโชคุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัในเครือ โตโยตา้ โบโชคุ เอเชีย จาํกดั จากประเทศญ่ีปุ่น 

ทาํพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ใน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) พฒันาโดยบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน 

จาํกดั (มหาชน)  โรงงานแห่งใหม่น้ีติดตั้ งเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ และ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในอุตสาหกรรมยานยนตท์ัว่ภมิูภาค 

 

ชินเซ โคก ิ(ประเทศไทย) เปิดโรงงานแห่งใหม่ ที่นิคมฯ เหมราชชลบุรี 
บริษัท ชินเซ โคกิ (ประเทศไทย) จาํกัด ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ระดับแนวหน้าจาก

ประเทศญ่ีปุ่น ฉลองเปิดโรงงานแห่งใหม่บนเน้ือท่ี 8 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี โดยโรงงานแห่งใหม่

น้ีติดตั้งเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรอนัทนัสมยั ดว้ยกาํลงัการผลิตสูงถึง 100,000 ช้ินต่อปี จะสามารถรองรับความ

ตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึนจากลูกคา้ในภาคอุตสาหกรรมยานยนตท์ั้งในและต่างประเทศ 

 
ไทย เอสคอร์ป เปิดสาขาแห่งใหม่ที่นิคมฯ เหมราชชลบุรี  
บริษทั ไทย เอสคอร์ป จาํกดั ในเครือชินโช คอร์ปอเรชัน่ ภายใตก้ลุ่มบริษทัโกเบ สตีล กรุ๊ป จดัพิธีเปิดคลงัสินคา้

แห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี บนพื้นท่ีกว่า 11,296 ตารางเมตร  โดยคลงัสินคา้แห่งใหม่น้ีจะช่วย

ขยายบริการของ ไทย เอสคอร์ป เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มยานยนต ์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง และ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีกาํลงัขยายตวัเพิ่มข้ึนในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 

อาซาฮี เซย์เคย์ (ประเทศไทย) เปิดโรงงานแห่งใหม่ในนิคมของเหมราชฯ 
บริษทั อาซาฮี เซยเ์คย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ผูเ้ช่ียวชาญการผลิตแม่พิมพ์จากประเทศญ่ีปุ่น     จัดพิธีฉลองเปิด

โรงงานแห่งใหม่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี โดยโรงงานทนัสมยัแห่งน้ี เพียบพร้อมไปดว้ย

เทคโนโลยชีั้นสูงในการผลิต จะช่วยเพิ่มกาํลงัการผลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ในภูมิภาค รวมทั้งตอกย ํ้า

ความเป็นผูน้าํของบริษทัในอุตสาหกรรมน้ี 

 

จีเคเอน็ ไดรฟ์ไลน์ (ประเทศไทย)  เปิดโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทิร์นซีบอร์ด  
บริษทั จีเคเอน็ ไดรฟ์ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผูผ้ลิตเพลาขบัและช้ินส่วนรถยนตท่ี์ใชว้ิศวกรรมขั้นสูงสาํหรับรถ

โดยสารทัว่ไป จัดพิธิเปิดโรงงานแห่งใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยโรงงานแห่งน้ีใช้

เทคโนโลยีล่าสุด และมีกาํลงัการผลิต 700,000 ช้ินต่อปี เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในอุตสาหกรรมยาน

ยนต ์
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การส่งเสริม ใส่ใจคุณภาพสังคมที่สําคญัในคร่ึงปีแรก 2558 

ด้านการศึกษา 
 

สอศ. เยี่ยมชมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคใีนนิคมฯ ของเหมราช  
สํานักคณะกรรมการอาชีวะศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการอาชีวะศึกษา

ระบบทวิภาคี ณ สถานประกอบการชั้นนาํใน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และ นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยโครงการน้ี บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี

จากผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯ ไดแ้ก่ บริษทั อเมริกนั แอค็เซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศ

ไทย) จาํกดั บริษทั อิเนอร์ย ีออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั บางกอกอีสเทิร์น คอยลเ์ซ็น

เตอร์ จาํกดั โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอาชีวะศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคบา้นค่าย จ. ระยอง เขา้รับการฝึกอบรมและ

พฒันาทกัษะวิชาชีพท่ีโรงงานเป็นระยะเวลา 11 เดือน พร้อมทุนการศึกษาเต็มจาํนวนและเบ้ียเล้ียงรายวนั เพื่อ

เตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัศึกษาสาํหรับการกา้วเขา้สู่โลกแห่งการทาํงานอยา่งมืออาชีพ และรองรับความตอ้งการ

แรงงานคุณภาพท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากภาคเอกชน 
 

เหมราชฯ จัดกอล์ฟการกศุล ช่วยเหลอืโรงเรียนชุมชนบริษัทนํา้ตาลตะวนัออก  
บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) มอบเงินสนบัสนุนแก่โรงเรียนชุมชนบริษทันํ้ าตาลตะวนัออก จงัหวดั

ระยอง เพื่อนาํไปใชใ้นการปูกระเบ้ืองโรงอาหาร ทั้งน้ียอดเงินสนบัสนุนดงักล่าวมาจากการจดักอลฟ์การกุศลของ

ชมรมผูบ้ริหารในนิคมฯ เหมราช ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิกายน ท่ีผา่นมา โดยมีผูป้ระกอบการในนิคมฯ เขา้ร่วม

สนบัสนุนมากมาย และเหมราชฯ ไดร่้วมสมทบทุนเท่ากบัยอดบริจาคจากผูเ้ขา้ร่วมงานทั้งหมด  

 
เหมราชฯ และมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน จัดสอนภาษาองักฤษให้กบัครูในเขตอสีเทิร์นซีบอร์ด 
บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) และมูลนิธิหอการคา้อเมริกนัในประเทศไทย จดัอบรมหลกัสูตรการฝึก

ทกัษะภาษาองักฤษ ระยะเวลา 4 วนัเตม็ ใหแ้ก่ครูประถมศึกษาจากโรงเรียน 15 แห่ง กว่า 40 ท่าน ในจงัหวดัระยอง

และชลบุรี เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารและการใชภ้าษาองักฤษของคุณครู และยกระดบั การสอนภาษาองักฤษ 

เพื่อสอนใหก้บันกัเรียนในชุมชน อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

เหมราชฯ จัดโครงการ “สอนศิลป์...ที่บ้านเกดิ” เพิม่ทักษะศิลปะให้แก่ครูในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) จดัโครงการ “สอนศิลป์...ท่ีบา้นเกิด” ให้แก่ครูสอนศิลปะจากโรงเรียน 

16 แห่งท่ีตั้งอยูบ่ริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชในเขตจงัหวดัระยองและชลบุรี   โดยโครงการน้ีเป็น

การสานต่อการให้ความรู้พื้นฐานดา้นศิลปะและเทคนิคการใชสี้ ให้แก่ครู 37 ท่าน เพื่อนาํไปประยุกต์ใชก้บัการ

เรียนการสอน และช่วยพฒันากระบวนการคิดสร้างสรรคแ์ละอารมณ์ของเด็กๆ ผา่นการเรียนรู้ศิลปะ 
 

เหมราชฯ มอบอุปกรณ์การศึกษาประจําปี 2558 ให้แก่นักเรียนกว่า 64 โรงเรียนในเขตอสีเทิร์นซีบอร์ด 
คุณศิญาภสัร์ จนัทไชยโรจน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์โครงการอสังหาริมทรัพย ์บริษทั 

-12-

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=nisshinbo%20somboon%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jobthai.com%2Fcompany%2F0%2C23782.html&ei=-cAlUo75DM2UrAeZp4DgAg&usg=AFQjCNFe8VhVzzGnY5QQdopi0hOQaX2Myw�


                                                                                         แบบ 56-1 ข้อมูลสําหรับวนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 

 

- 20 -  

เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั พร้อมดว้ยพนกังานเหมราชฯ ผูป้ระกอบการในนิคมฯ และพนัธมิตรต่างๆ เป็นตวัแทน

มอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาประจาํปี 2558 ใหแ้ก่เด็กนกัเรียนกว่า 17,200 คน จาก 64 โรงเรียนในจงัหวดัระยอง

และชลบุรี ซ่ึงโครงการดงักล่าวเป็นหน่ึงในกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเหมราชฯ จดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

เขตประกอบการฯ เหมราชสระบุรีมอบทุนการศึกษาโครงการ” พีปั่นป้ันน้อง”ประจําปี 2558 
คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์  ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 

มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “พี่ปันป้ันน้อง” ประจาํปี 2558 ให้แก่เด็กนักเรียนจาํนวน 84 คน จาก 16 

โรงเรียนในจงัหวดัสระบุรี โดยมีนายณรงศกัด์ิ  ชชัวาลย ์ผูจ้ดัการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 

และผูบ้ริหารโรงงานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการชุมชนสัมพนัธ์ เป็นตวัแทนมอบทุนการศึกษา 
 

ด้านพฒันาชุมชน 
 
เหมราชฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการชุมชน  
บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ัดหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเพิ่มเติม เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่

ชาวบา้นในชุมชนตาํบลเขาคนัทรง และเทศบาลตาํบลจอมพลเจา้พระยา หลงัเกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้อาคารเก็บสินคา้

ของบริษทั แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จาํกดั โดยไดต้รวจเช็คสุขภาพชาวบา้นในชุมชนทั้งสอง พร้อมให้คาํแนะ

เก่ียวกบัการป้องกนัและดูแลสุขภาพจากมลภาวะโดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ี ตรวจพบเพียงอาการโรคสามญั

ทัว่ไป และไม่มีรายงานผูป่้วยหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
 

เหมราชฯ สนับสนุนทีมฟุตบอลชลบุรี เอฟซี เป็นปีที่ 8   
บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) เซ็นสัญญาให้การสนบัสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซีเป็นปีท่ี 8 เพื่อ

ส่งเสริมกีฬาให้แก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมให้แก่ชุมชนทอ้งถ่ินอย่างเต็มรูปแบบ โดย คุณปรีเปรม มาลา

สิทธ์ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายศูนยก์ารฝึกอบรมนิคมอุตสาหกรรม เป็นผูแ้ทนเซ็นสัญญาสนบัสนุน และร่วมงาน “ฉลามชล 

คนกนัเอง” เพื่อเปิดตวัสโมสร และนกัฟุตบอลสู้ศึกในฤดูกาล 2015 โดยมีประธานสโมสรชลบุรี เอฟซี เจา้หนา้ท่ี 

ทีมนกัฟุตบอล และส่ือมวลชนเขา้ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมติดทะเลเทศบาลบางทราย จ. ชลบุรี 
 

นิคมฯ เหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) ร่วมกบัชุมชนท้องถิ่นสืบสานงานบุญข้าวหลาม ณ ศาลหลวงเตี่ย 

ชมรมความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) ร่วมกบัชุมชนมาบชลูด 

และ ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง จดักิจกรรมงานบุญขา้วหลาม ณ ศาลหลวงเต่ีย เพื่อสืบสานประเพณีทอ้งถ่ินของ

จงัหวดัระยองและในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกของไทย โดยมีผูแ้ทนจากเหมราชฯ ผูป้ระกอบการ พนกังาน และ

ผูแ้ทนจากชุมชน20ร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมาก งานบุญขา้วหลามน้ีเป็นหน่ึงในกิจกรรมเพื่อสนบัสนุนงานดา้น

ชุมชนสัมพนัธ์ของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 
 

ชมรมความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในชุมชนมาบตาพุด  
ชมรมความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) ร่วมกบัผูป้ระกอบการ

ชั้นนาํในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของเหมราช มอบทุนการศึกษาเป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่นกัเรียนใน
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เขตชุมชนมาบชลูด มาบชลูด-ชากกลาง และชุมชนชากลูกหญา้ฝ่ังตะวนัออก ทั้งน้ี การมอบทุนการศึกษาถือเป็น

ส่วนหน่ึงของกิจกรรมในโครงการหาทุน จัดโดยชมรมความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมเพื่องานด้าน

สาธารณประโยชน์ของชุมชน 
 

เขตประกอบการฯ เหมราชสระบุรีร่วมจัดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอคัคภีัย 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จัดการฝึกซ้อมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัดา้นอคัคีภยั 

ประจาํปี 2558 ดว้ยความร่วมมือกบันายวิเชียร  พุฒิวิญ�ู ผูว้่าราชการจงัหวดัสระบุรี และเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินระดบั

อาวุโสจากอาํเภอหนองแค และอบต.หนองปลาหมอ โดยมีนายณรงศกัด์ิ  ชัชวาลย ์ผูจ้ ัดการเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีเขา้ร่วมกิจกรรม ณ บริษทั สยามมิชลิน จาํกดั ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม

เหมราชสระบุรี 

 
เหมราชฯ สนับสนุนเงินช่วยเหลอืผู้ประสบภัยแผ่นดนิไหวในเนปาล  
นายรักษพ์ล กงันอ้ย ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบติัการและบาํรุงรักษา บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) เป็น

ตวัแทนมอบเงินบริจาคจาํนวน 100,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจาก เหตุแผ่นดินไหวในประเทศ

เนปาล  ใหแ้ก่นายสมศกัด์ิ สุวรรณสุจริต ผูว้่าราชการจงัหวดัระยอง  
 

เหมราชฯ ร่วมสนับสนุนโครงการ “นิคมอุตสาหกรรมไทย ร่วมใจช่วยเนปาล” 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน) โดยนายสุวฒัน์ กิจโสภณ ผูจ้ัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ นิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) มอบเงินสนบัสนุนโครงการ "นิคมอุตสาหกรรมไทย ร่วมใจช่วยเนปาล" 

ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จาํนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแผ่นดินไหวท่ี

ประเทศเนปาล โดยมีนายอนันต์ ศรีบูรพาภิรมย ์ผูอ้าํนวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด การ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผูรั้บมอบ  
 
ด้านส่ิงแวดล้อม 
 
5 นิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ ได้รับรางวลั  EIA Monitoring Awards 2014 
บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) รับรางวลั EIA Monitoring Award 2014 สาํหรับสถานประกอบการท่ี

ปฏิบติัตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมีการจดัการสภาพแวดลอ้มดีเด่นประจาํปี 

2557ประเภทรางวลัดีเด่นและรางวลัชมเชย จากสาํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) 

กระทรวงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ 5 แห่งไดรั้บรางวลัดงักล่าว โดยนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ไดรั้บรางวลัประภท

ดีเด่น ส่วนนิคมอุตสาหกรรมท่ีได้รับรางวัลประเภทชมเชย ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคม

อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง  
 
เหมราชฯ รับมอบรางวัล Eco Champion  
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บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) เขา้รับมอบรางวลั Eco Champion ขั้นท่ี 3 จากการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย เพื่อรับรองการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยรางวลัน้ีมอบให้แก่นิคมอุตสาหกรรมท่ี

ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคมชุมชนโดยรอบ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

การฝึกอบรม 

ในรอบคร่ึงปีแรก ปี 2558 บริษทัฯไดจ้ดัอบรมภายใน โดยเลือกหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัแต่ละหน่วยงาน 

ไดแ้ก่ การปฎิบติัตนเม่ือเผชิญเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์จลาจล, การฝึกซอ้มดบัเพลิง, การบริการดา้นต่างๆ, 

การตลาดและการขาย, การกาํหนดเป้าหมายการปฎิบติังานและการดาํเนินชีวิต, ความรู้ความชาํนาญเฉพาะทาง 

เช่น การฝีกอบรมการใชค้อมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ ฯลฯ, คุณภาพคุณธรรมในการทาํงาน, แนวปฎิบติัเก่ียวกบั

บญัชีและหลกัการบญัชีรวมถึงการใหค้วามรู้มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ๆ, เทคนิคการประหยดัพลงังาน, การ

อบรมเก่ียวกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ส่วนการอบรมภายนอกนั้น จะคดัเลือกหลกัสูตรท่ีเสริมกบัภาระหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีเป็นหลกัและเพิ่มเติมในส่วน

ท่ีจะเพิ่มพนูความรู้ประสบการณ์และทกัษะใหแ้ก่พนกังาน เจา้หนา้ท่ี ทาํใหมี้การพฒันาบุคลากรของบริษทั โดย

คร่ึงปีแรก ปี 2558 บริษทัฯไดมี้การจดัอบรมสัมมนาภายใน รวมถึงการส่งพนกังานเขา้รับการอบรมฯภายนอกรวม

ทั้งส้ิน 8,125 ชัว่โมง เฉล่ียคนละ 25 ชัว่โมงต่อคน 

การดูดนํา้จากแหล่งนํา้ธรรมชาติ 

เหมราชฯไดจ้ดัฝึกอบรมการดูดนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติดว้ย Fire Pump รถดบัเพลิง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558   ณ แหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 

การดบัเพลงิขั้นสูง 

เหมราชฯไดจ้ดัฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นสูงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 ณ กองการฝึก

กองเรือยทุธการสัตหีบ 

การควบคุมสารเคมีหกร่ัวไหล 

เหมราชฯไดจ้ดัฝึกอบรมการควบคุมสารเคมีหกร่ัวไหลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 ณ 

สาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก 

การควบคุมอุบัติเหตุทางจราจร  

เหมราชฯไดจ้ดัอบรมหลกัสูตรการควบคุมอุบติัเหตุทางจราจรใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม

2558 ณ สาํนกังานอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

เหมราชฯไดจ้ดัอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ณ 
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สาํนกังานเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 

เหมราชฯ กบัการดูแลด้านส่ิงแวดล้อม 

เหมราชฯ ใหค้วามสาํคญัและใส่ใจกบัส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจและการพฒันาพื้นท่ีนิคม

อุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง โดยไดน้าํมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หรือ ISO 

14001 มาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร ซ่ึงได้กาํหนดนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้มไวอ้ย่าง

ชัดเจน และมีการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง    เหมราชฯ ยงัมีการดําเนินการท่ี

สอดคลอ้งตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของแต่ละโครงการอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงถือ

เป็นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR) อยา่งแทจ้ริง 

การพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการอุตสาหกรรม เหมราชฯ ได้มีการศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม อาทิเช่น ระบบผลิตและจ่ายนํ้ าประปาเพื่อการ

อุตสาหกรรม เป็นระบบท่ีประหยดัพลงังาน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของระบบบาํบดันํ้ าเสีย เหมราชฯ 

ยงัคงเลือกใชร้ะบบบาํบดันํ้าเสียแบบบึงประดิษฐต์ามแนวพระราชดาํริของสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ เป็นระบบบาํบดั

นํ้าเสียหลกัมาอยา่งต่อเน่ืองในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 

(ระยอง) ซ่ึงเป็นระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีใหป้ระสิทธิภาพการบาํบดัสูง ดูแลง่าย ประหยดัพลงังาน เม่ือเปรียบเทียบกบั

ระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบอ่ืนๆ จึงทาํให้เหมราชฯ มัน่ใจว่านํ้ าท้ิงท่ีไดผ้่านขบวนการบาํบดัแลว้มีการระบายออกจาก

โครงการฯ จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในแหล่งรองรับนํ้ าสาธารณะ นอกจากน้ีโครงการฯ ยงัมีการลด

ปริมาณการระบายนํ้าท้ิง โดยนาํนํ้ าท้ิงท่ีผ่านการบาํบดักลบัมาใชเ้ป็นนํ้ าเกรดสอง  เพื่อใชร้ดนํ้ าตน้ไมบ้ริเวณพื้นท่ี

สีเขียวของโรงงาน และใชใ้นการฉีดพ่นพื้นท่ีท่ีกาํลงัพฒันา เพื่อลดการฟุ้ งกระจายฝุ่ นไดอี้กดว้ย 

นอกจากน้ีเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนโดยรอบนิคมฯ  เหมราชฯไดติ้ดตั้งสถานีตรวจวดั

คุณภาพอากาศ หรือ Air Quality Monitoring Stations (AQMS) และ เคร่ืองมือวดัคุณภาพนํ้ าท้ิงแบบอตัโนมติั หรือ 

COD Online  โดยเช่ือมต่อผลการตรวจวดัแบบ Real Time ไปยงัศูนยเ์ฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

(E:mc^2)   ท่ี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  ซ่ึงจะสามารถเขา้ไปตรวจสอบคุณภาพอากาศและ

คุณภาพนํ้าท้ิงผา่นทางเวบ๊ไซดข์องเหมราชฯ ไดต้ลอดเวลา  

ในปี 2557 เหมราชฯ ไดร่้วมกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เขา้ร่วมโครงการเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ระดบั Eco Champion และโครงการ Eco for Life อีกดว้ย ดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีกล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ ทาํให้นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งของเหมราชฯ ได้รับรางวลั EIA Monitoring Awards อย่าง

ต่อเน่ือง ในฐานะสถานประกอบการท่ีปฎิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีก็เป็นผลมาจาก

การท่ีเหมราชฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ท่ีตอ้งให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม

และสังคมควบคู่กนัไป 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
หน่วย : ลา้นบาท 
บริษทั ประเภทและลกัษณะธุรกิจ ทุน % การ ตน้ทุน ผูถื้อหุน้รายใหญ ่

   ชาํระแลว้ ถือหุน้ เงินลงทุน รายอ่ืนท่ีเหลือ 
บริษทั           
 เหมราชพฒันาท่ีดิน พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 3,882.07  - -   
บริษทัยอ่ย           
 อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 400.00  99.99 400.00    
 อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียล พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 358.00  60.00 214.80   - บมจ.อาหารสยาม (40%) 

 เอสเตท (ระยอง)           
 เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,000.00  99.99 1,080.96    
 เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 500.00  99.99 1,003.44    
 เหมราช ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม

(1) 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,000.00  99.99 -   

 อีสเทิร์นไพพไ์ลน์เซอร์วสิเซส (2) บริการใหเ้ช่าฐานวางท่อขนถ่ายวตัถ ุ 100.00  99.99 56.34    
 H-International (BVI) Co., Ltd. Holding Company 0.07  100 0.06    
 Hemaraj International Limited Holding Company 0.02  100 0.04    
 เอช-คอนสตคัชัน่ แมนเนจเมน้ท ์ บริการออกแบบและควบคุม 17.15  99.99 17.15    
 แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง การก่อสร้าง         
 เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ พฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย ์ 4.60  99.99 4.60    
 เหมราช วอเตอร์ (3) พฒันาบริหารและจดัการ 100.00  99.99 -   
  เก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า         
 เอส เอ็ม อี แฟคทอร่ี ขาย/ให้บริการ/ใหเ้ช่าโรงงานสาํเร็จรูปและ

คลงัสินคา้ 
194.00 99.99 194.00  

 เหมราช คลีน วอเตอร์ ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 645.00  99.99 645.00    
 เหมราช เอ็นเนอร์ยี ่(3) Holding Company  200.00  99.99 -  

 
 ระยอง 2012 (4) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,165.00 99.99 - 

 
อีสเทิร์น ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์มารีนา 

เซอร์วิสเซส 

การลงทุนและบริหารจดัการ และใหบ้ริการ

ดา้นท่าเรือ 

1.00   1.00  

เหมราช รีท แมนเนจเมน้ท ์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 10.00 99.99 10.00 
 

เอช-อินเตอร์เนชัน่แนล (เอสจี) เพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจต่างประเทศ 240.00 99.99 240.00  
บริษทัร่วม           
 เก็คโค่-วนั ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน 11,624.00  35.00  4,068.40   - บจ.โกลวไ์อพีพี2 โฮลด้ิง(65%) 

 ห้วยเหาะไทย  (5) Holding Company 527.69  51.00  267.22  - บจ.โกลว ์(49%) 

 โกลว ์เหมราช วนิด ์ (6) ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน 2.50 51.00 1.27   
 กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล (6) ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน 1,384.00 25.01 364.14 

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

การเช่าเหมราชอิสดสัเตรียล 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 4,700.00 23.12 1,086.84 

 

กลัฟ์ โซล่าร์ (6) 
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์

ติดตั้งบนหลงัคา 

14.63 25.01 3.66 

 
บ่อวนิ คลีน เอ็นเนอร์จี (7) ผลิพไฟฟ้าและพลงังาน 186.74 25.00 46.63 

 
   

(1) ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 99.99 โดยผา่นบริษทั เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั  

(2) ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 74.99  และถือหุ้นทางออ้มโดยผา่นบริษทั อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั อีกร้อยละ 25 

(3) ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 99.99 โดยผา่นบริษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จาํกดั  

(4) ถือหุ้นทางตรงร้อยละ70 และถือหุ้นทางออ้มโดยผา่นบริษทั เหมราช ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดัอีกร้อยละ 30   

(5) ถือหุ้นทางตรงในบริษทั ห้วยเหาะไทย จาํกดั ร้อยละ 51 โดยบริษทั ห้วยเหาะไทย จาํกดั ถือหุ้นในบริษทั โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ จาํกดั จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประช

ลาว  (ใชส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการดาํเนินธุรกิจ) ร้อยละ 25 บริษทัไม่ไดจ้ดัทาํงบการเงินรวม  เน่ืองจากบริษทัเป็นหุ้นส่วนยทุธศาสตร์ ส่วนผูล้งทุนอ่ืนมีอ่ืนมีความเช่ียวชาญในการดาํเนิน

ธุรกิจทั้งหมด 

 (6) ถือหุ้นทางออ้มโดยผา่นบริษทั เหมราช เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั ในบริษทั โกลว ์เหมราช วินด ์จาํกดั ร้อยละ 51 

(7) ถือหุ้นทางออ้มโดยผา่นบริษทั เหมราช เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั ร้อยละ 25 
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โครงสร้างรายได้ 

        โครงสร้างรายได้รวมจากการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

   
       

หน่วย : ลา้นบาท 

สินค้าหรือบริการ  ดําเนินการโดย 
% ของการ

ถือหุ้นของ 
ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.- มิ.ย.2558 

 
  บริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

พฒันานิคมอุตสาหกรรม บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน -  1,222.08  10.00     844.23  10.00   581.37  15.00  

พฒันานิคมอุตสาหกรรม บจ.อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท 99.99     445.32     3.00     457.42    5.00   245.96   6.00  

พฒันานิคมอุตสาหกรรม บจ.อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียล

เอสเตท (ระยอง) 

60 3,209.13 27.00 1,756.76 21.00   198.02    5.00  

พฒันานิคมอุตสาหกรรม บจ.เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียล

เอสเตท  

99.99 4,444.68 36.00 1,354.57 16.00  320.03   8.00  

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บจ.เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม 99.99 432.36 3.00 453.15 5.00   167.11    4.00  

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บจ.เหมราช ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม (1) 99.99 580.05 5.00 546.14 7.00   733.84  19.00  

บริการให้เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวตัถ ุ บจ.อีสเทิร์นไพพไ์ลน์ เซอร์วสิเซส (2) 99.99 127.28 1.00 133.81 2.00     76.32    2.00  

Holding Company บจ.เอช-อินเตอร์เนชัน่แนล (บีวไีอ) 100         

Holding Company บจ.เหมราช อินเตอร์เนชัน่แนล 100         

บริการออกแบบ และ ควบคุมงาน

ก่อสร้าง 

บจ.เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 15.23 1.00 12.59 1.00       1.67    1.00  

พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละบริการ

จดัการงานบริการ 

บจ.เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ 99.99 -  -      

พฒันาบริหารและจดัการทรัพยากรนํ้ า บจ.เหมราช วอเตอร์ (3) 99.99 412.47 3.00 470.63 6.00   240.89    6.00  

ขายและให้เช่าโรงงานสาํเร็จรูป บจ.เอสเอ็มอี แฟคทอร่ี 99.99 250.11 2.00 114.02 1.00     57.31    2.00  

อาคารชุดเพ่ือขาย ให้เช่า และ 

ให้บริการ 

บจ.เอช - ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ต้ี 99.99 77.24 1.00 96.28 1.00     

ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าเพื่อการ

อุตสาหกรรม 

บจ.เหมราช คลีน วอเตอร์ 99.99 327.48 3.00 338.82 4.00   202.73    5.00  

Holding Company บจ.เหมราช เอ็นเนอร์ยี ่ 99.99 0.04 - -      

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บจ.มิลเลียน ไอส์แลนด ์พทัยา 84.99 0.32 - 0.03      

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บจ.ระยอง 2012 (4) 99.99 0.05 - 0.01      

พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุนและบริหารจดัการ และ

ให้บริการดา้นท่าเรือ 

บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพพอร์ต้ี 

แอนด ์มารีน่า เซอร์วสิเซส 

99.99 - - -      

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเต

รียล เอสเตท 4 

99.99 - - 0.03        0.01   

บริการเก่ียวกบัระบบสาธารณูปโภค บจ.โคเฟลี (ประเทศไทย) (5) - 1.20 - -      

ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน บจ.เก็คโค่-วนั 35 662.93 9 1,473.28 18.00   249.91    7.00  

Holding Company บจ.ห้วยเหาะไทย 51       46.89  1      60.83    1.00      

ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน บจ.โกลว ์เหมราช วนิด์ 51      (0.06) -     (0.12)       

ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน บจ.กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล (6) 25.01                   -    -     (15.07)  (1.00)     46.37    1.00  

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

การเช่าเหมราชอินดสัเตรียล 

23.12                   -    -                -              -        74.92    1.00  

ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ท่ีติดตั้งบนหลงัคา 

บจ.กลัฟ์ โซล่าร์ (6) 25.01                   -    -                -              -       (0.01)   

รวม (8)      7,308.99  100 12,102.81  100.00  8,233.76  100.00  
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หมายเหตุ 

        (1) ถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 99.99 โดยผา่นบริษทั เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั 

     (2) ถือหุน้ทางตรง ร้อยละ 74.99 และถือหุน้ทางออ้ม โดยผา่นบริษทั อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั อีกร้อยละ 25 

  (3) ถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 99.99  โดยผา่นบริษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จาํกดั 

      
    

(4) ในไตรมาส 2 ปี 2557 บริษทัซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ระยอง 2012 จาํกดั จาํนวน 81.55 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 70 จากบริษทั เหมราช ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั 

(5) ในปี 2556 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมด ร้อยละ 39.99 ใหแ้ก่บริษทั โคเฟลี เซา้ท ์อีสทเ์อเซีย พีทีอี ลิมิเตด็ จาํกดั 

  (6) ถือหุน้ทางออ้มโดยผา่นบริษทั เหมราช เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั ร้อยละ 25.01 

      
    

(7) เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ยและเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ซ่ึงอยูใ่นธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั 

(8) แสดงผลรวมของรายไดร้วม และ ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวม 
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 2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

2.1  ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

 บริษทัฯ ดาํเนินการประกอบธุรกิจพฒันานิคมอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยการพฒันาท่ีดินพร้อม

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท์ ระบบบาํบดันํ้ าเสีย 

ระบบกาํจดัขยะ และส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมถึงการใหบ้ริการสาธารณูปโภคดงักล่าวหลงัการขาย

ให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษทัฯยงัจดัให้มีบริการ

ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ การจดัการระบบอาํนวยความสะดวก (Facility Management) 

ตลอดจนการจดัให้มีโรงงานสําเร็จรูปเพื่อเช่าสําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ

คลงัสินคา้ในโลจิสติกส์ พาร์ค ใหเ้ช่า อีกดว้ย 

การพฒันานิคมอุตสาหกรรมของบริษทัฯ จะเป็นการร่วมดาํเนินงานกบัการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ปัจจุบนันิคมอุตสาหกรรมของบริษทัฯมี 5 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช

ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งท่ี 2, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) (อยู่

ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทั อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

(ระยอง) (อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จาํกดั) นิคม

อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (อยู่ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด

อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั)  

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดล้งทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมอีกหลายบริษทัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

ใหบ้ริการลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมฯดงัต่อไปน้ี  บริษทัฯไดล้งทุน 5% ใน บริษทั GLOW IPP  ในธุรกิจ

การผลิตไฟฟ้า  กบัลงทุนถือหุ้น 35% ในบริษทั เก็คโค่ – วนั จาํกดั ร่วมกบับริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั 

(มหาชน) เพื่อพฒันาโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ การลงทุนถือหุ้น 99.99% ในธุรกิจการบริการให้เช่าฐาน

วางท่อขนถ่ายวตัถุ  ภายใตช่ื้อบริษทั EASTERN PIPELINE SERVICES การลงทุนถือหุ้น 100% ในธุรกิจ

การให้บริการดา้นการก่อสร้างและวิศวกรรมภายใตช่ื้อบริษทั H-CONSTRUCTION MANAGEMENT 

AND ENGINEERING รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจโรงงานสําเร็จรูป (Ready Built Factory) และโรงงาน

สร้างตามแบบของลูกคา้ (Purpose Built Factory) และต่อมาไดมี้การขยายการลงทุนในโครงการธุรกิจ

เก่ียวกับการผลิตนํ้ าและจาํหน่ายนํ้ าเพื่อการอุตสาหกรรมแก่ผูป้ระกอบกิจการอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ภายใตช่ื้อ บริษทั เหมราช วอเตอร์ จาํกดั และ บริษทั เหมราช คลีน 

วอเตอร์ จาํกดั  และในกลางปี 2548 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั เอส ไอ แอล ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั 

(เอสไอแอล) โดยเป็นการลงทุนคร้ังแรกในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดของเอสไอแอล ในมูลค่า 

250 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นการเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั ซีเมนตไ์ทย พร็อพเพอร์ต้ี (2001) จาํกดั (มหาชน) ท่ีเป็น
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บริษทัยอ่ยของบริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และในปี 2553 บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นท่ีเหลืออีก

ร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของเอสไอแอล ทั้งน้ี  เอสไอเอล มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือ 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมบนท่ีดินประมาณ 3,619 ไร่ท่ีจังหวดัสระบุรี และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมบนท่ีดินจาํนวน 3,438 ไร่ ท่ีจงัหวดัระยอง (โดยผา่นบริษทั เหมราช ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม 

จาํกดั ซ่ึงบริษทั เหมราช สระบุรีฯถือหุ้นร้อยละ 99.99) และเขตอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 

(อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทั เอสเอ็มอี แฟคทอร่ี จาํกดั) บนท่ีดินประมาณ 280 ไร่ ท่ีจงัหวดัชลบุรี, 

เขตอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2 บนท่ีดินประมาณ 118 ไร่ ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

อีสเทิร์นซีบอร์ด, เขตอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 3 บนท่ีดินประมาณ 101 ไร่ ตั้งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซียบอร์ด (ระยอง), เขตอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์ 4 (อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงาน

ของบริษทั เอสเอ็มอี แฟคทอร่ี จาํกดั) บนท่ีดินประมาณ 63 ไร่ ท่ีจงัหวดัระยอง และเขตอุตสาหกรรม

โรงงานสําเร็จรูปเหมราชอาร์บีเอฟพาร์ค 1 บนท่ีดินประมาณ 96 ไร่ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

กบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และไดเ้ปิดตวั นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 บนพื้นท่ี 632 ไร่ 

 ในปี 2547 บริษทัฯไดเ้ปิดโครงการคอนโดมิเนียมหรูบนท่ีดินขนาด 5.5 ไร่ ตั้งอยูบ่นถนนชิดลม

ซ่ึงเป็นทาํเลท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของย่านท่ีธุรกิจใจกลางเมือง ซ่ึงดาํเนินภายใตช่ื้อโครงการ“เดอะพาร์ค ชิด

ลม” มีมูลค่าของโครงการทั้งส้ินกวา่ 6,150 ลา้นบาท ทั้งน้ี ไดเ้ร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 

2550   

2.1.1 โครงการนิคมอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ได้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม รวม 7 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งท่ี 

2, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตะพุด), นิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมเหมราชระยอง เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 ในปี 2555 และ เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2, 3 และ 

4 ในปี 2557 บริษทัฯ มีท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีพฒันาในปัจจุบนัรวมถึงท่ีดินท่ีจะพฒันาในอนาคตรวม

ประมาณ 44,988 ไร่ โดยมีลูกคา้รวมกนัทั้งส้ิน 646 ราย และมีเงินลงทุนของลูกคา้ภายในนิคมฯทั้งส้ินกวา่ 

26,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ. กลุ่มเป้าหมายหลกัจะเป็นลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการระบบสาธารณูปโภคต่างๆสูง

มาก จะตั้งโรงงานเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตอยา่งต่อเน่ืองและการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก เช่น  

อุตสาหกรรมรถยนต ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลงังาน  นอกจากน้ี 

บริษทัฯยงัเป็นศูนยก์ลางในการจดัหา ประสานงาน บริหารจดัการและให้บริการระบบสาธารณูปโภค

ต่างๆในแต่ละนิคมฯทั้งของภาครัฐและเอกชนรวมถึงการขออนุญาตการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งการ

ใหบ้ริการสาธารณูปโภคภายหลงัการขาย ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯมีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   
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นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  

เป็นนิคมท่ีมีลูกคา้ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมพลงังาน ช้ินส่วนยานยนต ์

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วสัดุก่อสร้าง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป และเขตอุตสาหกรรมเพื่อการ

ส่งออก โดยในปัจจุบนัมีพื้นท่ีนิคมรวมทั้ง 2 เฟส ประมาณ 3,901 ไร่ ( 1,560 เอเคอร์) นอกจากน้ี บริษทัฯ

ยงัไดพ้ฒันาก่อสร้างโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าอีกดว้ย 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 

 ตั้งอยูท่ี่ตาํบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 632 ไร่ (253 เอเคอร์) นิคม

เหมราชอุตสาหกรรมชลบุรี 2 สามารถเขา้ออกไดท้ั้งจากทางหลวงหมายเลข 331ใหม่ และทางหลวงหมายเลข 

3241 เช่ือมสู่ท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั ส่งผลดีต่อการขนส่งสินคา้ และสามารถเดินทางไปตวัอาํเภอศรีราชาได้

สะดวก เพียง 25 กิโลเมตร  

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด)  

ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีติดต่อกบัเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (National Petrochemical Complex) อาํเภอ

มาบตาพุด จงัหวดัระยอง เป็นนิคมท่ีตั้งข้ึนเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมหนกั อาทิเช่น เหล็ก ปิโตรเคมี 

และเคมี โดยมีระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ซ่ึงสามารถจ่ายนํ้ าดิบและนํ้ าประปา บาํบดันํ้ าเสีย และจ่าย

ไฟฟ้าได้ในปริมาณท่ีสูงมาก นอกจากน้ี ภายในนิคมยงัมีบริการอ่ืนๆ เช่น การจดัหาไฟฟ้า ไอนํ้ า นํ้ า

ปราศจากแร่ธาตุเพื่อการอุตสาหกรรม และระบบฐานการวางท่อเพื่อขนส่งของเหลวและก๊าซ โดยปัจจุบนั

มีพื้นท่ีนิคมรวมทั้ง 2 เฟส ประมาณ 3,546 ไร่ (1,419 เอเคอร์) ทั้งน้ีบริษทัฯยงัมีการขยายงานด้านการ

ใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภค 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 

เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทั อาหารสยาม 

จาํกัด (มหาชน) ในอตัราส่วน 60  : 40 ซ่ึงได้เร่ิมการพฒันาตั้งแต่ปี 2538 และได้กลายเป็นศูนย์รวม

อุตสาหกรรมครบวงจร และคลสัเตอร์ยานยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก โดยมีบริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละ

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองรวมทั้งส้ินกว่าร้อยราย ซ่ึงในจาํนวนน้ี ประกอบไปด้วยบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยาน

ยนต์ 9 ใน 10 บริษทัยกัษใ์หญ่ของโลก นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) ยงัมีการพฒันาอย่าง

มัน่คงดว้ยการเป็นศูนยร์วมการผลิตดา้นยานยนต ์โดยมีกาํลงัการผลิตคิดเป็น 1 ใน 3 ของกาํลงัการผลิต

ยานยนต์ทั้ งหมดของประเทศไทย  โดยในปัจจุบนัมีพื้นท่ีนิคมรวมทั้งส้ินประมาณ 9,726 ไร่ (3,890 

เอเคอร์) นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดพ้ฒันาก่อสร้างโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าอีกดว้ย 
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นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

 เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ มีพื้นท่ีประมาณ 8,112ไร่ (3,244 เอเคอร์) พื้นท่ีส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่น

จงัหวดัระยอง และมีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีพื้นท่ีบางส่วนติดต่อกบันิคมอุตสาหกรรมอีส

เทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) มีเส้นทางรถยนตติ์ดต่อกนัโดยตรงระหวา่ง 2 นิคม  และห่างจากนิคมอุตสาหกรรม

เหมราชชลบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์และอุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองอ่ืนๆ  

เขตประกอบการอุตสาหกรรม เหมราช สระบุรี   

 เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับวสัดุและอุปกรณ์

ก่อสร้าง เซรามิค กระดาษและบรรจุภณัฑ์ โลหะและไฟฟ้า  มีพื้นท่ีประมาณ 3,619 ไร่ (1,448 เอเคอร์) 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดพ้ฒันาก่อสร้างโรงงานสาํเร็จรูปเพื่อขายและเช่าอีกดว้ย 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม เหมราช ระยอง   

 เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั อุตสาหกรรมจกัรกล

อุปกรณ์ยานยนต ์โลหะ ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ มีพื้นท่ีประมาณ 3,438 ไร่ (1,375 เอเคอร์)

ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเขา้มาตั้งฐานการผลิตเคร่ืองจกัรกลสําหรับใชใ้น

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อส่งขายใหป้ระเทศต่างๆ ทัว่โลก 

การแบ่งพืน้ทีใ่นนิคมอุตสาหกรรม  

 บริษทัฯมีนโยบายในการพฒันาโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยจดัพื้นท่ีตามลกัษณะการใชง้าน

ออกเป็น 6 เขต คือ  

  1. พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป (General Industrial Zone) หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีกาํหนดไว้

สําหรับการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวเน่ืองกับการประกอบ

อุตสาหกรรม 

  2. พื้นท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) / พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone-

EPZ) หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีกาํหนดไวส้าํหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนท่ีเป็น

ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของท่ีนาํเขา้ไปในเขตดงักล่าวจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 3. พื้นท่ีเขตพาณิชยกรรม (Commercial Zone) หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีกาํหนดไวส้ําหรับการ

ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบกิจการพาณิชยกรรม เช่น ธนาคาร ไปรษณีย ์โรงพยาบาล 

สถานีบริการนํ้ามนั และสถานศึกษา เป็นตน้ 
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  4. พื้นท่ีเขตท่ีอยู่อาศยั (Residential Zone) หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีกาํหนดไวส้ําหรับการก่อสร้าง

เป็นท่ีอยูอ่าศยั เช่น แฟลต คอนโดมิเนียม และบา้นอยูอ่าศยั เป็นตน้ 

 5. พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Zone) หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีกาํหนดไวส้ําหรับ

ก่อสร้างคลงัสินคา้ / อาคารโรงงานเพื่อใหเ้ช่าสาํหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

  6 พื้นท่ีส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภค หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีกาํหนดไวส้ําหรับการก่อสร้าง

ระบบสาธารณูปโภครวมทั้งเขตท่ีวา่งสาธารณะ  เช่น ถนน โรงผลิตนํ้ าประปา โรงบาํบดันํ้ าเสีย โรงกาํจดั

ขยะ อ่างเก็บนํ้า สวนหยอ่ม ฯลฯ 
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สิทธิทีไ่ด้รับในการประกอบธุรกจิของบริษัท  

บัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

ก. ประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม 

ก.1 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเม่ือว ันท่ี 25 กรกฎาคม 2544 มีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม 1,282 ไร่ 

ก.2 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเม่ือว ันท่ี  19 กันยายน 2556 มีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม 637 ไร่ 

ก.3 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 มีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม 3,160.5 ไร่ 

ข. ประเภทกิจการพฒันาอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ข.1 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และหรือคลงัสินคา้ เพื่อให้เช่าหรือขาย โดยมีขนาดของ

กิจการโรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 2 หน่วย 

ข.2 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และหรือคลังสินคา้ เพื่อให้เช่าหรือขาย โดยมีขนาดของ

กิจการโรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 9 หน่วย 

ข.3 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และหรือคลังสินคา้ เพื่อให้เช่าหรือขาย โดยมีขนาดของ

กิจการโรงงานอุตสาหดรรม จาํนวน 8 หน่วย 

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั 

1.   ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

บริษทั อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

ก. ประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม 

ก.1 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2545  มีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม 565 ไร่ และไดรั้บอนุมติัให้ขยายเขตอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน  

2552 จาก 565 ไร่ เป็น 1,200 ไร่ 
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ก.2 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 มีขนาดของเขตอุตสาหกรรม 

576 ไร่ 

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั 

1.  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม มีกาํหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

2. ไดรั้บการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัรา

ร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามขอ้ 1. 

บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

ก.   ประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม 

ก.1 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2544 โดยมีขนาดของเขต

อุตสาหกรรมประมาณ 716 ไร่ 

ก.2 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 มีขนาดของเขตอุตสาหกรรม

ประมาณ 680 ไร่ ต่อมาบริษทัฯไดรั้บอนุมติัให้ขยายขนาดของเขตอุตสาหกรรมจาก 680 

ไร่ เป็น 1,020 ไร่ ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2550 

ก.3 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2550 โดยมีขนาดของเขต

อุตสาหกรรมประมาณ 1,021 ไร่ 

ข.   ประเภทกิจการพฒันาอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ข.1 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2545 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็กจาํนวน 50 หน่วย และโรงงานสาํเร็จรูปขนาดกลางจาํนวน  1 หน่วย 

ข.2  ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2545 ในกิจการพฒันาอาคาร  

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง  จาํนวน  22 หน่วย 

ข.3 ได้รับอนุมติัการส่งเริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 12 หน่วย 
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ข.4  ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 23 หน่วย  

ข.5 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 3 หน่วย  

ข.6 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 7 หน่วย  

ข.7 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 8 หน่วย  

ข.8 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 9 หน่วย  

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั 

1.  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (ยกเวน้ 

ขอ้ ก.1 ไดรั้บการส่งเสริม กาํหนดเวลา 7 ปี)  
 

2. ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อย

ละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีพน้กาํหนดการได้รับสิทธิ

ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามขอ้ 1. (ยกเวน้ขอ้ ก.1)  

3. ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวในการ

คาํนวณภาษีเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดข้องแต่ละกิจการ 

ระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามขอ้ 1. ของการส่งเสริมการ

ลงทุน ก.2 ข.1 ข.2 ระยะเวลาการไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามขอ้ 1. ได้

ส้ินสุดลงแลว้  
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บริษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

ก.  ประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม  

ก.1 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2540 โดยมีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม ประมาณ 1,407 ไร่ 

ก.2 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2540 โดยมีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม ประมาณ 1,375 ไร่ 

ก.3 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2540 โดยมีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม ประมาณ 1,485ไร่ 

ก.4 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2539 โดยมีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม ประมาณ 1,332 ไร่ ต่อมาบริษัทฯได้รับอนุมัติให้ขยายขนาดของเขต

อุตสาหกรรมจาก ประมาณ 1,332 ไร่ เป็น 1,653 ไร่ ตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 

ก.5  ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2551 โดยมีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม ประมาณ 1,500 ไร่ 

ก.6  ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 โดยมีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม ประมาณ 620 ไร่  

ก.7  ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 โดยมีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม ประมาณ 2,700 ไร่  

 ข. ประเภทกิจการพฒันาอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ข.1 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2550 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 8 หน่วย และโรงงานสาํเร็จรูปขนาดเล็ก จาํนวน 5 หน่วย 

ข.2  ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 1 หน่วย 

ข.3 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2552 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 1 หน่วย  
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ข.4 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 1 หน่วย 

ข.5 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2554 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 3 หน่วย 

ข.6  ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2554 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 2 หน่วย 

ข.7 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 3 หน่วย 

ข.8 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 3 หน่วย 

ข.9 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2554 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 1 หน่วย 

ข.10 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2552 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 1 หน่วย   

ข.11 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 1 หน่วย   

ข.12 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 2 หน่วย   

ข.13 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 1 หน่วย   
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ข.14  ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 1 หน่วย   

ข.15  ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 1 หน่วย   

ข.16 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 4 กันยายน 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 1 หน่วย   

ข.17 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 1 หน่วย   

ข.18 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 2 หน่วย   

ข.19 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 2 หน่วย   

ข.20 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

(Warehouse – HLP2) จาํนวน 7 หน่วย   

ข.21 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

(Warehouse – HLP3) จาํนวน 4 หน่วย   

ข.22 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 1 หน่วย   

ข.23 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 5 หน่วย   
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ข.24  ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดกลาง จาํนวน 2 หน่วย   

ข.25  ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป

ขนาดเล็ก จาํนวน 4 หน่วย 

ข.26  ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2557 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

(Warehouse – HLP2) จาํนวน 4 หน่วย   

 สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั 

1.  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (ยกเวน้ 

ก.6, ก.7, ข.20, ข.21, ข.24, ข.25, ข.26 ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 7 ปี)  

2. ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อย

ละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการไดรั้บสิทธิประโยชน์จาก

การส่งเสริมการลงทุนตาม 1. (ยกเวน้ ขอ้ ก.6, ก.7, ข.20, ข.21, ข.24, ข.25, ข.26)   

3. ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวในการ

คาํนวณภาษีเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดข้องแต่ละกิจการ (ยกเวน้ ขอ้ ก.6, 

ก.7, ข.20, ข.21, ข.24, ข.25, ข.26)  

บริษทั เหมราช วอเตอร์ จาํกดั 

ก. ประเภทกิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน 

ก.1 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2548 ชนิดผลิตภัณฑ์นํ้ าเพื่อ

อุตสาหกรรม ขนาดของกิจการมีกําลังการผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม ปีละประมาณ 

15,552,000 ลูกบาศกเ์มตร (เวลาทาํงาน 24 ชัว่โมง/วนั : 360 วนัต่อปี) 

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั 

1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม มีกาํหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
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2. ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อย

ละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีพน้กาํหนดการได้รับสิทธิ

ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามขอ้ 1 

3. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่านํ้ าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าว 

เป็นระยะเวลาสิบปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

บริษทั เอสเอม็อี แฟคทอร่ี จาํกดั 

ก. ประเภทกิจการพฒันาอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ก.1  ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2550 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีขนาดของกิจการอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

จาํนวน 2 หน่วย พื้นท่ีใชส้อยรวม 3,860 ตารางเมตร 

ก.2  ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีขนาดของกิจการอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

จาํนวน 1 หน่วย พื้นท่ีใชส้อยรวม 12,100 ตารางเมตร 

ก.3 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีขนาดของกิจการอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม

จาํนวน 12 หน่วย พื้นท่ีใชส้อย 9,385 ตารางเมตร  

ก.4 ได้รับอนุมติัการลงทุนเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2557 ในกิจการพฒันาอาคารสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยมีขนาดของกิจการอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 5 หน่วย 

ก.5 ไดรั้บอนุมติัการลงทุนเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2557 ในกิจการพฒันาอาคารสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยมีขนาดของกิจการอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 5 หน่วย 

ก.6 ไดรั้บอนุมติัการลงทุนเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 ในกิจการพฒันาอาคารสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยมีขนาดของกิจการอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 9 หน่วย 

ก.7 ไดรั้บอนุมติัการลงทุนเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 ในกิจการพฒันาอาคารสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยมีขนาดของกิจการอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 1 หน่วย 

ข. ประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

ข.1 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเม่ือว ันท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 มีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม 276 ไร่  
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  สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั  

1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นระยะเวลา

การไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามขอ้ 1. จากการส่งเสริมการลงทุนตาม ก.1, ก.3, ก.4 และ ก.5 

บริษทัฯยงัมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ระยะเวลา

การไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามขอ้ 2. จากการส่งเสริมการลงทุนตาม ก.2, ก.6, ก.7  และ ข.1 

บริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

3. ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อย

ละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัพน้กาํหนดการไดรั้บสิทธิประโยชน์

จากการส่งเสริมการลงทุนตามขอ้ 1. และ 2. จากการส่งเสริมการลงทุนตาม ก.2, ก.6 และ 

ก.7   

4. ได้รับอนุมติัให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่านํ้ าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น

ระยะเวลาสิบปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ตามระยะเวลาการไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ตามขอ้ 4. จากการส่งเสริมการลงทุนตาม ก.2, ก.6 และ ก.7  

บริษทั เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั   

ก. ประเภทกิจการพฒันาอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ก.1 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

ขนาดกลาง 1 หน่วย 

ก.2 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

ขนาดกลาง 8 หน่วย 

ก.3 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

ขนาดกลาง 2 หน่วย 

ก.4 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

ขนาดกลาง 2 หน่วย 

-34-



                               แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

 

- 42 - 
 

ก.5 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

ขนาดกลาง 5 หน่วย 

ก.6 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

ขนาดกลาง 2 หน่วย 

ก.7 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

ขนาดเล็ก 6 หน่วย 

ก.8 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

ขนาดเล็ก 12 หน่วย 

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั 

 1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

บริษทั เหมราช ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั  

 ก.    ประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม 

ก.1 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนบตัรท่ีสองเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2543 มีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม 520 ไร่ 

ก.2 ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนบตัรท่ีสามเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2544 มีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม 1,343 ไร่ 

 ข. ประเภทกิจการพฒันาอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม  

ข.1 ได้รับอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ในกิจการพฒันาอาคาร

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเช่าและขาย โดยมีขนาดของกิจการโรงงานสําเร็จรูป 

ขนาดเล็ก 2 หน่วย 

 สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั 

 1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
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2.   ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 

50 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการ

ส่งเสริมการลงทุนตาม 1 

บริษทั ระยอง 2012 จาํกดั  

ก. ประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม  

 ก.1 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน  2557 มีขนาดของเขต

อุตสาหกรรม 1,232 ไร่ 

 สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั  

1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

2. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 

50 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการ

ส่งเสริมการลงทุนตาม 1.  

 2.1.2 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของนิคมอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

 การให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขาย

นํ้ าดิบ การขายนํ้ าประปา การบาํบดันํ้ าเสีย และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รายไดจ้าก

การให้บริการดงักล่าวจะนาํมาซ่ึงกระแสกาํไรท่ีต่อเน่ืองและมัน่คงให้กบับริษทัฯ นอกจากน้ี ตน้ทุนค่า

เคร่ืองจกัรและทรัพยสิ์นท่ีใช้ในการผลิตก็ไดถู้กตดัไปพร้อมกบัตน้ทุนการขายท่ีดิน จากการท่ีเรามีลูกคา้

ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลงังาน เหล็ก ยานยนต ์รวมถึงลูกคา้อ่ืนผูมี้ความตอ้งการการบริการระบบ

สาธารณูปโภคอยา่งมาก ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถสร้างรายไดท่ี้แน่นอนมากข้ึน  

 บริษทัฯไดพ้ฒันาพื้นท่ีส่วนกลางและจดัเตรียมระบบสาธารณูปโภคส่ิงอาํนวยความสะดวก  และ

บริการอ่ืนๆ สําหรับลูกคา้ของบริษทัฯในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้ง 7แห่ง 

ดงัน้ี 

             1.    ระบบถนน 

 ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง เป็นถนนแอสฟัล

ติกและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO)  
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 2. ระบบระบายนํ้าฝน 

 นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง จะใชร้ะบบรางนํ้ าเปิด ระบบ

ท่อและระบบคลองในการระบายนํ้าฝนลงสู่ลาํนํ้าสาธารณะ 

 3. ระบบนํ้าประปา 

 ในการวางระบบนํ้ าประปาของนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 7 

แห่งนั้น จะวางท่อจ่ายนํ้ าเขา้ท่ีดินทุกแปลง โดยท่อจ่ายนํ้ าจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 

มิลลิเมตร และมีแรงดนันํ้ าไม่ต ํ่ากวา่ 1.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซ่ึงคุณภาพนํ้ าประปาไดม้าตรฐาน

ขององคก์ารอนามยัโลก โดยในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการไดมี้การจดัเตรียมนํ้ าประปา

ไวบ้ริการในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ในโครงการ และมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 
 นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี  

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชตะวันออก 

(มาบตาพดุ) 

นิคมอุตสาหกรรม 

อีสเทิร์นซีบอร์ด 

(ระยอง) 

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชอีสเทิร์น 

ซีบอร์ด   

เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม     

เหมราช สระบุรี 

เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม          

เหมราช ระยอง 

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี  

แห่งท่ี2 

1. จ่ายนํ้ าประปา

ได ้

7 ลบ.ม/ไร่/วนั 20 ลบ.ม/ไร่/วนั 7 ลบ.ม/ไร่/วนั 7 ลบ.ม/ไร่/วนั 8 ลบ.ม/ไร่/วนั 8 ลบ.ม/ไร่/วนั 4 ลบ.ม./ไร่/วนั 

2. กาํลงัการผลิต 18,000 ลบ.ม./วนั 79,200 ลบ.ม./วนั 48,000 ลบ.ม./วนั 54,000 ลบ.ม./วนั 30,600 ลบ.ม./วนั 14,400 ลบ.ม./วนั 6,000 ลบ.ม./วนั 

3.หัวจ่ายนํ้ า

ดบัเพลิง 

กาํหนดไวต้ามแนว

ถ น น  ทุ ก ๆ ร ะ ย ะ 

150 เมตร 

กาํหนดไวต้ามแนว

ถ นน  ทุก ๆระ ยะ 

150 เมตร 

กาํหนดไวต้ามแนว

ถ น น  ทุ ก ๆ ร ะ ย ะ 

150 เมตร 

กาํหนดไวต้ามแนว

ถ น น  ทุ ก ๆ ร ะ ย ะ 

150 เมตร 

กาํหนดไวต้ามแนว

ถ น น  ทุ ก ๆ ร ะ ย ะ 

150 เมตร 

กํา ห น ด ไ ว้ต า ม

แน ว ถ น น  ทุ ก ๆ

ระยะ 150 เมตร 

กํา ห น ด ไ ว้ต า ม

แน ว ถ น น  ทุ ก ๆ

ระยะ 150 เมตร 

4. แหล่งนํ้ าดิบ ได้รับกา รจัดสรร

แห ล่ ง นํ้ า ดิบ ปีล ะ 

13.2 ลา้นลบ.ม.  

ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร

แ ห ล่ ง นํ้ า ดิ บ ปี ล ะ 

34.75 ลา้นลบ.ม.  

ได้รับกา รจัดสรร

แห ล่ ง นํ้ า ดิบ ปีล ะ 

12.5 ลา้นลบ.ม.  

ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร

แ ห ล่ ง นํ้ า ดิ บ ปี ล ะ 

10.28 ลา้นลบ.ม. 

ได้รับกา รจัดสรร

แห ล่ ง นํ้ า ดิบ ปีล ะ 

21.9 ลา้นลบ.บ.  

ไดรั้บการจดัสรร

แหล่งนํ้ าดิบปีละ 

18.25 ลา้นลบ.ม 

ไดรั้บการจดัสรร

แหล่งนํ้ าดิบปีละ 

3.3 ลา้นลบ.ม. 

4.   ระบบระบายนํ้าเสียและระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 นํ้าเสียจากโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 6 แห่ง 

จะถูกระบายมาตามท่อระบายนํ้าเสีย และเขา้บ่อพกันํ้าท่ีฝังไวใ้ตดิ้นตามแนวถนน แลว้มาลงท่ีโรงบาํบดันํ้ า

เสียส่วนกลาง (Central Waste Water Treatment Plant) เพื่อทาํการบาํบดันํ้ าเสียจนมีคุณภาพนํ้ าทิ้งไดต้าม

มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนท่ีจะระบายนํ้ าทิ้งหรือนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อไป ซ่ึงลกัษณะ

ของการบาํบดันํ้าเสียในแต่ละนิคมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมจะมีลกัษณะต่างกนัดงัน้ี 

 นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี 

นิคมอุตสาหกรรม 

ตะวันออก            

(มาบตาพดุ) 

นิคมอุตสาหกรรม 

   อีสเทิร์นซีบอร์ด 

(ระยอง) 

นิคมอุตสาหกรรม 

   เหมราชอีสเทิร์น        

ซีบอร์ด   

เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 

เหมราช สระบุรี 

เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 

เหมราช ระยอง 

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี  

แห่งท่ี 2 

1. ระบบบาํบดันํ้ า

เสีย 

ระบบ Activated 

Sludge 

ระบบ Activated 

Sludge 

ระบบ Aerated 

Lagoon 

ระบบAerated 

Lagoon 

ระบบ Rotation 

Biological 

Contractor 

ระบบ Aerated 

Sludge 

ระบบ Activated 

Lagoon 

2. ความสามารถ

ในการบาํบดันํ้ า

เสีย 

8,400 ลบ.ม./วนั 30,000 ลบ.ม./วนั บ่อท่ี 1  

32,000 ลบ.ม./วนั 

บ่อท่ี 2     

8,000 ลบ.ม./วนั 

 9,000 ลบ.ม./วนั 15,000 ลบ.ม./วนั 

  

 12,500 ลบ.ม./วนั 1,600 ลบ.ม./วนั 
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  5. ระบบไฟฟ้า 

  ระบบไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง สามารถ

ให้บริการแก่ลูกคา้ในแต่ละนิคมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมไดอ้ย่างเพียงพอ โดยจ่ายไฟฟ้าดว้ย

สายส่งขนาด 22 KV. และ 115 KV. ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงแต่ละนิคมหรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมมีระบบไฟฟ้าดงัน้ี 

  ก.  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  จะมีสถานีไฟฟ้ายอ่ย (Sub Station) 2 สถานี คือสถานี

ไฟฟ้ายอ่ย 230/115 KV. ขนาด 600 เมกกะวตัต ์ดาํเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

และสถานีไฟฟ้ายอ่ย 115/22 KV. ขนาด 80 เมกกะวตัต ์ดาํเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึง

ปริมาณไฟฟ้าดงักล่าวสามารถให้บริการแก่ลูกคา้ในนิคมไดอ้ยา่งเพียงพอและทาํให้การจ่ายไฟฟ้าในนิคม

เกิดความมัน่คงและมีประสิทธิภาพ 

      นอกจากน้ี บริษทั โกลว ์ไอพีพี จาํกดั ไดพ้ฒันาโรงไฟฟ้าขนาด 713 เมกกะวตัต ์โดยใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง และเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ของ กฟผ. โดยโครงการน้ีตั้งอยูใ่น

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ไดเ้ร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ตน้ปี 2543 ก่อสร้างแลว้เสร็จสมบูรณ์เร่ิมดาํเนินการ

ในปี 2545  

  ข.  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) มีสถานีไฟฟ้ายอ่ย (Sub Station) จาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 สถานี ขนาดแรงดนัไฟฟ้า 115/22 KV. ขนาด 50 เมกกะวตัต ์และนอกจากน้ียงัมี

แหล่งไฟฟ้าจากบริษทั โกลว ์เอสพีพี จาํกดั และบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ารายยอ่ย (SPP) 

ท่ีไดรั้บสัมปทานจากกฟผ. โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมและไอนํ้ า ซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็น

เช้ือเพลิง ซ่ึงซ้ือมาจาก บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) 

  ค.  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) มีสถานีไฟฟ้าย่อย  แห่งท่ี 1 (Sub Station) 

115/22 KV.  ขนาด 100 เมกกะวตัตอ์ยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรม ของ กฟภ.  และมีสถานีไฟฟ้ายอ่ยแห่งท่ี 2 

ซ่ึงมีขนาด 100 เมกกะวตัต ์ ก่อสร้างแลว้เสร็จสําหรับพื้นท่ีโครงการส่วนขยาย และสถานีไฟฟ้ายอ่ยแห่งท่ี 

3 ขนาด 50 เมกกะวตัถ์ ก่อสร้างแลว้เสร็จสําหรับพื้นท่ีโครงการส่วนขยาย และสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งท่ี 3 

ขนาด 50 เมกกะวตัต ์ก่อสร้างแลว้เสร็จสาํหรับพื้นท่ีโครงการส่วนขยาย 

  ง. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด มีระบบไฟฟ้าทั้งระบบจ่ายไฟฟ้า 22 KV และ 

115 KV ดาํเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยจะมีสถานีตน้ทาง (Switching Station) จาํนวน  

1 แห่งและ สถานีไฟฟ้ายอ่ย (Sub Station) จาํนวนทั้งส้ิน 4 แห่ง ตั้งอยูภ่ายในพื้นท่ีนิคมฯ เพื่อให้สามารถ

จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผูป้ระกอบการในนิคมฯ และครอบคลุมพื้นท่ีตลอดทั้งโครงการไดอ้ย่างเพียงพอ 

โดยในปัจจุบนัไดจ้ดัให้มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแนวระบบสายส่ง 22 KV ในโครงการ ซ่ึงเช่ือมต่อ

จากสถานีไฟฟ้าย่อยในนิตมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ใน

ระหวา่งการก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้า 115 KV มายงัพื้นท่ีโครงการโดย กฟภ. 
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  จ.  เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี มีสถานีไฟฟ้ายอ่ย (Sub Station) จากการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 สถานี ขนาดแรงดนัไฟฟ้า 115/22 KV.  ขนาด 127 เมกกะวตัต ์นอกจากน้ียงัมีแหล่ง

ไฟฟ้าจากบริษทั หนองแคโคเจนเนอเรชั่น จาํกดั เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ารายย่อย (SPP) ท่ีไดรั้บสัมปทานจาก 

กฟผ. โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมและไอนํ้ า ซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงซ้ือมาจาก 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) และมีผูผ้ลิตไฟฟ้ารายยอ่ย (SPP) อีก 1 ราย คือบริษทั Gulf GP NK2 

จาํกดั ซ่ึงไดก่้อสร้างเสร็จแลว้  

  ฉ.  เขตประกอบการอุตสาหกรรม เหมราช ระยอง  มีสถานีไฟฟ้ายอ่ย (Sub Station) จากการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 สถานี ขนาดแรงดนัไฟฟ้า 115/22 KV.  ขนาด 127 เมกกะวตัต ์นอกจากน้ียงัมีแหล่ง

ไฟฟ้าซ่ึงก่อสร้างเสร็จแลว้ โดยบริษทั อาร์ ไอ แอล โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ารายยอ่ย (SPP) 

ท่ีไดรั้บสัมปทานจากกฟผ. โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมและไอนํ้ า ซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็น

เช้ือเพลิง ซ่ึงซ้ือมาจาก บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.)  

  ช. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งท่ี 2 มีระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟ 22 kv ดาํเนินการ

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครอบคลุมพื้นท่ีตลอดทั้งโครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ  

 6.  ระบบการส่ือสาร 

 ระบบการส่ือสารของนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้ ง 7 แห่ง 

สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (ทศท.) และบริษทั ไทยเท

เลโฟน แอนด ์เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (TT&T) ไดติ้ดตั้งชุมสายโทรศพัทใ์ห้แต่ละนิคม พร้อม

กนัน้ีการส่ือสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ยงัให้บริการติดตั้งระบบไมโครเวฟ (Microwave Link System) 

เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ในการติดต่อส่งผ่านขอ้มูลกบับริษทัแม่ในต่างประเทศโดยตรง และอยู่ระหว่าง

ติดตั้ง Fiber Optic เพื่อให้บริการแก่ผูป้ระกอบการต่างๆ นอกจากน้ีในแต่ละนิคมก็สามารถใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก โดยระบบการส่ือสารในแต่ละนิคมเป็นดงัน้ี 

 นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี  

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชตะวันออก 

(มาบตาพดุ) 

นิคมอุตสาหกรรม 

อีสเทิร์นซีบอร์ด 

(ระยอง) 

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราช อีสเทิร์น 

ซีบอร์ด   

เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 

เหมราช สระบุรี 

เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 

เหมราช ระยอง  

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมรารชชลบุรี 

แห่งท่ี 2 

1. ระบบโทรศพัท ์

    (IDD) 

ทศท. ไดต้ั้งชุมสาย

ขนาด 1,500 คู่สาย 

สามารถขยายได้

เป็น 3,000 คู่สาย 

ทศท. สามารถ

จดัหาคู่

สายโทรศพัท์

จาํนวน 1,700 

คู่สาย  

ทศท. ไดต้ั้งชุมสาย

ขนาด 1,500 คู่สาย 

สามารถขยายได้

เป็น 3,000 คู่สาย 

TT & T ไดต้ั้ง

ชุมสายขนาด 1,500 

คู่สายและสามารถ

ขยายไดเ้ป็น 3,000 

คู่สาย 

ทศท. ไดต้ั้งชุมสาย

ขนาด 1,024 คู่สาย   

TT & T ไดต้ั้ง

ชุมสายขนาด 

1,024 คู่สาย 

----------- 

2. ระบบ ISDN  -  ทศท. สามารถ

ให้บริการISDN 

จาํนวนกวา่ 250 

คู่สาย 

ทศท. ไดต้ั้งคู่สาย

ขนาด 250 คู่สาย 

_______ 

     

 _______ 

 

_______ 

     

----------- 

3.ระบบ 

การส่ือสารขอ้มูล 

สามารถเช่าจาก 

กสท. ,ทศท, UIH 

สามารถเช่าจาก 

กสท.,ทศท, UIH 

สามารถเช่าจาก 

กสท.,ทศท, UIH, 

TRUE 

สามารถเช่าจาก 

TT&T, TOT 

 

สามารถเช่าจาก 

กสท.,ทศท, UIH 

สามารถเช่าจาก 

กสท.,ทศท, UIH 

สามารถเช่าจาก 

กสท., TRUE 
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 นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี  

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชตะวันออก 

(มาบตาพดุ) 

นิคมอุตสาหกรรม 

อีสเทิร์นซีบอร์ด 

(ระยอง) 

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราช อีสเทิร์น 

ซีบอร์ด   

เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 

เหมราช สระบุรี 

เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 

เหมราช ระยอง  

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมรารชชลบุรี 

แห่งท่ี 2 

4. ระบบ 

โทรศพัท ์เคล่ือนท่ี 

ใชไ้ดท้ั้งระบบ 

Analog (800 

MHZ. & 900 

MHZ.) และระบบ 

Digital (1800 

MHZ. & GSM) 

ใชไ้ดท้ั้งระบบ 

Analog (800 

MHZ. & 900 

MHZ.) และระบบ 

Digital (1800 

MHZ. & GSM) 

ใชไ้ดท้ั้งระบบ 

Analog (800 MHZ. 

& 900 MHZ.) และ

ระบบ Digital  

(1800 MHZ. , 

GSM, CDMA) 

ใชไ้ดท้ั้งระบบ 

Analog (800 MHZ. 

& 900 MHZ.) และ

ระบบ Digital  

(1800 MHZ. & 

GSM)  

ใชไ้ดท้ั้งระบบ 

Analog (800 MHZ. 

& 900 MHZ.) และ

ระบบ Digital  

(1800 MHZ. , 

GSM, CDMA) 

ใชไ้ดท้ั้งระบบ 

Analog (800 

MHZ. & 900 

MHZ.) และระบบ 

Digital  (1800 

MHZ. & GSM)  

ใชไ้ดท้ั้งระบบ 

Analog (800 

MHZ. & 900 

MHZ.) และระบบ 

Digital  (1800 

MHZ. & GSM)  

 7.  ก๊าซธรรมชาติ 

 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไดด้าํเนินการวางท่อส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติจากจุดติดตั้ง Valve 

ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง เพื่อจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้

ท่ีมีความประสงคท่ี์จะใชก้๊าซธรรมชาติ 

 8.  ระบบกาํจดัขยะมูลฝอย 

 ในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม จะใชร้ถเก็บขยะท่ีไม่มีพิษจากโรงงานต่างๆ รวบรวมและจดัส่ง

ให้โครงการศูนย์การจัดการส่ิงแวดล้อมครบวงจร ซ่ึงบริหารงานโดย EASTERN SEABOARD 

ENVIRONMENTAL COMPLEX (ESBEC) เป็นผูก้าํจดัดว้ยวิธีฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ (SANITARY 

LANDFILL)  ส่วนขยะท่ีมีพิษรวมถึงข้ีเถา้จากเตาเผาขยะจะถูกรวบรวมและจดัส่งให้ บมจ. บริหารและ

พฒันาเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (GENCO) เพื่อนาํไปกาํจดัต่อไป 

 9.  ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 

 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จะแตกต่างจากนิคมอุตสาหกรรมและเขต

ประกอบการอีก 6 แห่ง คือ จะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้อาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการ

ประหยดัเวลาในการเดินทางโดยลานจอดเฮลิคอปเตอร์น้ีให้บริการได้เฉพาะเฮลิคอปเตอร์ท่ีมีนํ้ าหนัก

สูงสุดเม่ือบินข้ึนไม่เกิน 3,200 กิโลกรัม 

 ทั้งน้ี  ในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและการบริการอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นการ

ดาํเนินการภายใตบ้ริษทัยอ่ย/ร่วม ดงัน้ี 

 - ด้านการให้บริการฐานวางท่อในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) โดย

บริษทัยอ่ยช่ือบริษทั อีสเทิร์น ไพพไ์ลน์ เซอร์วสิเซส จาํกดั  

 - ด้านการออกแบบระบบสาธารณูปโภค และให้บริการปรึกษาทางวิศวกรรมและการ

ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโดยบริษทัย่อยคือบริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมนท์ แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง  จาํกดั 
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    นอกจากน้ี  บริษทัฯยงัถือหุ้นทางตรงร้อยละ 5 ในบริษทั โกลว ์ไอพีพี จาํกดั (โรงไฟฟ้าท่ีมี

กาํลงัการผลิต 713 เมกกะวตัต ์ในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ)  และบริษทัฯ ไดร่้วมทุนกบั บริษทั โกลว ์

พลงังาน จาํกดั (มหาชน) (ดาํเนินการโดยบริษทั GDF Suez) จดัตั้งบริษทั เก็คโค่ - วนั จาํกดั เพื่อพฒันา

โครงการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

   -  ให้บริการจาํหน่ายนํ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม (Clarified) ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

ตะวนัออก (มาบตาพุด) โดยบริษทัย่อยคือ บริษทั เหมราช วอเตอร์ จาํกดั และให้บริการจาํหน่ายนํ้ าเพื่อ

การอุตสาหกรรม (Potable) ในนิคมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) นิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรม

เหมราช ชลบุรี แห่งท่ี 2 โดยบริษทัยอ่ยคือ บริษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จาํกดั 

2.1.3 โครงการโรงงานสําเร็จรูปสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

โครงการโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า และโครงการคลงัสินคา้โลจิสติกส์ของบริษทัฯ มีแนวโนม้เป็นท่ี

ตอ้งการมากข้ึน เน่ืองดว้ยผูผ้ลิตต่างชาติเหล่าน้ีเลือกท่ีจะมีโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเลือกท่ีจะ

เก็บวตัถุดิบและสินคา้ท่ีผลิต ในคลงัสินคา้ท่ีไม่ไกลจากแหล่งผลิต เพื่อลดตน้ทุนค่าขนส่ง  จากเหตุผลท่ี

ผูผ้ลิตเหล่าน้ีตอ้งการการบริการดา้นระบบสาธารณูปโภคและการบริการอุตสาหกรรมท่ีพร้อม การอยู่

รวมตวักนัในนิคมอุตสาหกรรมยงัสร้างขอ้ไดเ้ปรียบให้กบัผูผ้ลิต จากระบบขนส่งท่ีกาํลงัพฒันา บริการ

เสริมท่ีกาํลงัเกิดตามมา การจดัการทางดา้นแหล่งวตัถุดิบ รวมไปถึงการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัของผูผ้ลิต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละปิโตรเคมี นอกจากน้ีการจดัให้มีโรงงานสําเร็จรูปไวเ้ป็น

การอาํนวยความสะดวกต่อผูผ้ลิตเหล่าน้ี ท่ีจะไม่ตอ้งเสียเวลาและบุคลากรในการดาํเนินการก่อสร้าง

โรงงานอาคาร การมีบริการใหเ้ช่าโรงงานสาํเร็จรูปและคลงัสินคา้ สามารถช่วยผูป้ระกอบการลดตน้ทุนใน

การลงทุน และเพิ่มความยดืหยุน่ในการแข่งขนัแก่ธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการสามารถเนน้การลงทุนดา้นกล

ยุทธ์ไดม้ากข้ึน โดยไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนในส่วนของท่ีดินหรืออาคารโรงงาน ทาํให้ลดค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน และผลตอบแทนในการลงทุนสูงข้ึน   ซ่ึงเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

รวมทั้งผูป้ระกอบการชาวต่างชาติท่ีตอ้งการจาํกดัความเส่ียงในการลงทุนสาํหรับช่วงทดลองดาํเนินธุรกิจ 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ธุรกจินิคมอุตสาหกรรม  

2.2.1 กลยุทธ์การตลาด 

2.2.1.1  กลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันานิคมอุตสาหกรรม 

กลยทุธ์การแข่งขนัท่ีสาํคญั คือ การทาํผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ส่ือสาร

กบั กลุ่มเป้าหมายผา่นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพ เนน้การแข่งขนัดว้ยคุณภาพและบริการ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในบริการหลงัการขาย โดยเนน้การใหบ้ริการเสริมอยา่งครบวงจร กลุ่มเป้าหมายหลกัในการทาํกิจกรรม

การตลาด คือ ลูกคา้ปัจจุบนั ลูกคา้อนาคต 

ลูกคา้ปัจจุบนั เป็นกลุ่มท่ีมีความสําคญัอยา่งสูงในแง่ของรายได ้โดยบริษทัฯจะให้ความสําคญักบั

กลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตในประเทศไทยสูง อาทิ   อุตสาหกรรมยานยนต ์

สินคา้อุปโภคบริโภค เหล็ก วสัดุก่อสร้าง โลจิสติกส์ เคมีภณัฑ์ และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรเพื่ออุตสาหกรรม 

เป็นตน้ ซ่ึงนอกเหนือจากการขายท่ีดิน การให้เช่าโรงงานสําเร็จรูปแก่ลูกคา้รายใหม่และลูกคา้ปัจจุบนัท่ีมี

การขยายกิจการแลว้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคถือเป็นแหล่งรายไดท่ี้มัน่คงอีกทางหน่ึง     

การตลาดกบักลุ่มลูกคา้ปัจจุบนั มีการติดต่อสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างต่อเน่ือง ผ่านทีมขายซ่ึงจะ

ประสานงานดูแลลูกค้ากับฝ่ายปฏิบัติการในนิคมฯโดยตลอดเพื่อให้บริการหลังการขายท่ีดี ซ่ึง

กระบวนการน้ีเร่ิมตั้งแต่การช่วยลูกค้าจดัตั้ งโรงงานโดยให้คาํปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด เม่ือโรงงานเร่ิมเปิดดาํเนินการ มีการให้บริการสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ 

ทั้งในเร่ืองถนน การประสานงานเก่ียวกบักระแสไฟฟ้า การจาํหน่ายนํ้ าดิบและการผลิตนํ้ าประปาท่ีได้

คุณภาพ การบาํบดันํ้ าเสียและการจดัการเร่ืองขยะท่ีไดม้าตรฐาน การดูแลรักษาความปลอดภยัทั้งในยาม

ปกติและยามมีเหตุฉุกเฉิน และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของนิคมอุตสาหกรรมให้ดูเรียบร้อย

สวยงาม มีศูนยฝึ์กอบรม และการจดัโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพฒันาฝีมือแรงงาน พื้นท่ีสําหรับการจดัตั้ง

สํานกังานชัว่คราวและพลาซ่าท่ีอาํนวยความสะดวกทางดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองบริการดา้นการเงิน 

การธนาคาร อาหาร และบริการต่างๆ  และยงัมีอาคารท่ีพกัอาศยัภายในนิคมให้เช่าอีกดว้ย นอกจากน้ี 

Value Added Service Center มีบทบาทอยา่งสําคญัในการให้บริการเสริมแก่ลูกคา้อยา่งครบวงจร ตั้งแต่

การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายในโรงงาน การรับจา้งงานระบบขอ้มูลสารสนเทศ งาน

ดูแลซ่อมบาํรุงโรงงาน การกาํจดัของเสีย ไปจนถึงการให้บริการส่วนกลางประกาศตาํแหน่งงาน และงาน

ตกแต่งสวน เป็นตน้ 

ในแง่ของการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ได้มีการจัดทําเว็บไซต์จดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์และจดหมายข่าว เพื่อแจง้ขอ้มูลความเคล่ือนไหวต่างๆท่ีจาํเป็นให้ไดท้ราบทัว่กนั  มีการจดั

สัมมนาหลากหลายหวัขอ้ท่ีจะเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ระดบัผูบ้ริหาร นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งชมรมต่างๆ 
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เพื่อประสานความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเหมราชอินเวสเตอร์คลบัสําหรับผูบ้ริหาร

สูงสุดของแต่ละบริษทั ชมรมผูบ้ริหารชาวญ่ีปุ่น ชมรมนกับริหารงานบุคคล และชมรมความปลอดภยั เป็น

ตน้ โดยชมรมส่วนใหญ่มีการพบปะเป็นรายเดือนแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆไปจนถึงการ

ช่วยเหลือสังคม และสันทนาการร่วมกนั 

การตลาดกับกลุ่มลูกค้าอนาคต มุ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีให้ความสําคัญกับคุณภาพของนิคม

อุตสาหกรรมและการใหบ้ริการต่อเน่ือง โดยเป็นลูกคา้ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศท่ีตอ้งการขยาย

ฐานหรือยา้ยฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย โดยลูกค้าญ่ีปุ่นมีสัดส่วนประมาณคร่ึงหน่ึง ท่ีเหลือ

ประกอบดว้ยลูกคา้จากไทย เอเชีย ยุโรป และอเมริกา เนน้ลูกคา้ในอุตสาหกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัคลสัเตอร์

ท่ีมีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช  เพราะลูกคา้มีแรงจูงใจท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการจดัการดา้น

ซัพพลายเชน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ ปิโตรเคมี เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ สินคา้อุปโภค

บริโภคเพื่อการส่งออก และอ่ืนๆ  ทางบริษทัฯมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท่ีเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายทั้ งในและต่างประเทศ เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานทูต และหอการคา้

ประเทศต่างๆ ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ประเภทหลกั คือ การรวบรวมฐานขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย การ

แนะนาํตวัผา่นส่ือการขาย และการจดักลุ่มเยีย่มชมนิคมฯ โดยมีการจดัทาํไดเร็คเมล ์โบรชวัร์ แผน่พบั และ

เวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการปรับปรุงขอ้มูล รวมทั้งปรับปรุงอนัดบั การจดัอนัดบั ในการสืบคน้จาก ระบบคน้หา

ขอ้มูล เช่น google อยูเ่สมอ  

นอกจากน้ี ยงัมีการทาํแคมเปญโฆษณาตลอดทั้งปีในส่ือชั้นนาํทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้าง

การรับรู้เก่ียวกบันิคมอุตสาหกรรม โรงงานสําเร็จรูป และอาคารคลงัสินคา้ ในหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

เวบ็ไซต ์บิลบอร์ด และหนงัสือนามสงเคราะห์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทาํข่าวประชาสัมพนัธ์อยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์และประชาชนทัว่ไป ไดรั้บทราบขอ้มูล

เก่ียวกบัเหมราชพฒันาท่ีดิน ธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรม และกิจกรรมความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้ง สําหรับ

งานดา้นการตลาดอีกดา้นหน่ึงท่ีดาํเนินมาอยา่งต่อเน่ือง คือการเขา้ร่วมงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ทั้ง

ต่างประเทศและในประเทศ ทาํการประชาสัมพนัธ์สู่กลุ่มเป้าหมายร่วมกบัองคก์รต่างๆ รวมถึงการติดต่อ

ผา่นตวัแทนการจดัจาํหน่ายต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะเขา้มาลงทุนในประเทศ

ไทยสูงไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้  

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัฯย่อยยงัไดมุ้่งเน้นการเขา้มาลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs 

โดยมีผลิตภณัฑ์โรงงานสําเร็จรูป (Ready Built Factory) ไวร้องรับการลงทุน และให้เช่า เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการในการลงทุนของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเร่ิมกิจการดว้ยความเส่ียงตํ่า และตอ้งการความ

ยืดหยุ่นในการดําเนินธุรกิจสูง และในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีผลิตภัณฑ์ให้เช่า คลังสินค้าโลจิสติกส์ 
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(Logistics Warehouses) เพิ่มข้ึนใน 4 ทาํเล เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมสนบัสนุน และ

บริการ ท่ีเพิ่มขิ้น  

ในฐานะท่ีบริษทั เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย กิจกรรมการตลาดจึงไม่เพียงครอบคลุมในเร่ือง

ธุรกิจเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการใช้งบประมาณในการตอบแทนสังคมดว้ย กิจกรรมเพื่อสังคมเน้นการเพิ่ม

ศกัยภาพใหก้บัเยาวชนในทอ้งถ่ินแถบอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยมีการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียน 

การช่วยเสริมความรู้ทักษะและการอบรมภาษาอังกฤษแก่คุณครู การซ่อมแซมอาคารเรียน การให้

ทุนการศึกษา การจดัค่ายศิลปะเพื่อให้นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ นอกจากน้ียงัมีการรับคณะ

นกัเรียน นกัศึกษา และชาวบา้นกลุ่มต่างๆ ให้มีโอกาสไดม้าเยี่ยมชมและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

เก่ียวกบัการดาํเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมและความสําคญัของการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ หรือการตรวจวดัและตดั

แวน่สายตา และมีการจดักิจกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ชุมชนอีกดว้ย 

จุดเด่นและจุดด้อย 

จุดเด่น 

 1.  มีคลสัเตอร์ท่ีชดัเจน เช่นนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรม

เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด เป็นคลสัเตอร์ยานยนต ์นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก เป็นคลสัเตอร์ปิโตร

เคมี 

 2. ทาํเลท่ีตั้งท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวก ประกอบด้วยทางหลวงสายหลัก ใกล้ท่าเรือศรีราชา 

ท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั ท่าเรือนํ้ าลึกมาบตาพุด สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ทาํให้สะดวก

และประหยดัเวลาในการขนส่งสินคา้ของผูป้ระกอบการ 

 3. ใกลแ้หล่งวตัถุดิบดา้นปิโตรเลียมและแหล่งพลงังาน รวมถึง นํ้ าดิบซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัของการ

ผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

4. มีความพร้อมทางดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ สาํหรับรองรับ 

การลงทุน 

5. เป็นนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีการบริการครบวงจร (One Stop Services) 

6. นิคมและเขตอุตสาหกรรมซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัฯและบริษทัฯยอ่ย ไดรั้บการส่งเสริมจาก

ภาครัฐดงัน้ี เขตประกอบการอุตสาหกรรม เหมราชสระบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ไดรั้บ

สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนเขต 2 จากสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) โดยท่ี

เหมราชชลบุรีมีเขตประกอบการเสรี(IEAT Free Zone) ซ่ึงดาํเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย(กนอ.) เป็นพื้นท่ีเตรียมพร้อมไวส้ําหรับอุตสาหกรรมท่ีเน้นการส่งออกเป็นหลัก นิคม
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อุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด)  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) นิคม

อุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนเขต 3 จากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ซ่ึงนกัลงทุน

จะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนถึงส้ินปี 2557 ทั้งน้ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

(ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดได้จดัตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone-FZ) ซ่ึง

ดาํเนินการร่วมกบักรมศุลกากรเพื่อสิทธิประโยชน์ดา้นภาษีสาํหรับลูกคา้ท่ีผลิตเพื่อส่งออก  

7. นิคมอุตสาหกรรมซ่ึงดําเนินการโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย บริหารร่วมกับการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ทาํให้การบริหารงานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในนิคม

อุตสาหกรรมเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสถาบนัต่าง ๆ 

8. เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยทาํการพฒันานิคมอุตสาหกรรมถึง 6 แห่งและบริหารเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ทาํใหน้กัลงทุนสามารถเลือกลงทุนในทาํเลท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดได ้

9. นิคมอุตสาหกรรมซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัฯและบริษทัย่อยทั้ง 6 แห่ง มีกองทุนซ่อมสร้าง 

(Sinking Fund) เพื่อซ่อมสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมไดท้นัที 

10. นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการฯซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้ง 6 แห่ง

ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัชลบุรีและระยอง ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีการพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ และแรงงานคุณภาพ 

ใหแ้ก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

11. บริษทัฯมีท่ีดินท่ีถือไวท้ั้งในบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในทาํเลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพสูง   

12. บริษทัฯกระจายรายไดโ้ดยสร้างฐานรายไดท่ี้ต่อเน่ือง (Recurring Income) ในสัดส่วนท่ีมาก

ข้ึน เพื่อลดความผนัผวนของรายได ้นอกเหนือจากรายไดท่ี้มาจากการซ้ือขายท่ีดิน 

13. บริษทัฯมีการพฒันาผลิตภณัฑ์โรงงานสําเร็จรูป และคลงัสินคา้โลจิสติกส์เพื่อรองรับการ

ขยายตวัของกลุ่มอุตสาหกรรมในทาํเลท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงเป็นทางเลือกใหก้บันกัลงทุน 

14. บริษทัฯมีโครงสร้างทางการเงินท่ีมัน่คง 

จุดด้อย 

1. ปัญหาด้านสหภาพแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ซ่ึงมีการ

เคล่ือนไหวเพื่อเจรจาต่อรองเร่ืองโบนสัอยา่งไม่สมเหตุสมผล 

2. ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาหลกัเกณฑ์ใน

การควบคุมส่ิงแวดลอ้มและการกาํกบัดูแลส่ิงแวดลอ้มในมาบตาพุด โดยภาครัฐขาดกระบวนการทางออก

ของปัญหาท่ีชัดเจนและทันท่วงที ส่งผลให้นักลงทุนอุตสาหกรรมต้องตดัสินใจชะลอการลงทุนใน

ประเทศไทย หรือเลือกไปลงทุนท่ีอ่ืน 
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3. ปัญหาดา้นแรงงาน ช่างผูช้าํนาญการ ซ่ึงยงัไม่เพียงพอ ต่อภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวั

อยา่งรวดเร็ว 

4.  นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ใหม่ เร่ิมบงัคบั

ใชเ้ม่ือ 1 มกราคม 2558 เป็นตน้มานั้น ไม่เน้นการส่งเสริมการลงทุนแบบเขต แต่ส่งเสริมการลงทุนท่ีมี

คุณค่าซ่ึงประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมและพฒันาโรงงานสําเร็จรูปนั้นไม่ไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ทางดา้นภาษีอากร 

2.2.1.2  ลกัษณะลูกค้า 

 ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้ง 7 แห่ง * กระจายไปตาม

อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรกในนิคมอุตสาหกรรมหลกัของบริษทัฯมีดงัน้ี  

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  

ช่ือบริษัท จาํนวนพืน้ที(่ไร่) ประเภทอุตสาหกรรม 

1. บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 500.00 เหลก็ 

2. บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 435.81 เหลก็ 

3. บริษทั สยาม สตีลมิลล ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 86.76 เหลก็ 

4. บริษทั บีเอน็เอส สตีล กรุ๊ป จาํกดั 78.99 เหลก็ 

5. บริษทั โกลวไ์อพีพี จาํกดั   66.89 ผลิตไฟฟ้า 

6. บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั   63.00 เหลก็ 

7. บริษทั คิตากาวา (ประเทศไทย) จาํกดั 58.78 ช้ินส่วนยานยนต ์

8. บริษทั เวลิด ์ไวร์ โปรเซสซ่ิง จาํกดั 57.15 อุปกรณ์ก่อสร้าง 

9. บริษทั เคียวเด็น (ประเทศไทย) จาํกดั 54.95 อิเลก็ทรอนิกส์ 

10. บริษทั ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 37.50 โลจิสติกส์ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) 

ช่ือบริษัท จาํนวนพืน้ที(่ไร่) ประเภทอุตสาหกรรม 

1. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 486.83 เคมีภณัฑ ์

2. บริษทั สยามยไูนเตด็ สตีล(1995) จาํกดั 259.31 เหล็ก 

3. บริษทั บลูสโคป (ประเทศไทย) จาํกดั 225.50 เหล็ก 

4. บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมีคอล จาํกดั   219.76 เคมีภณัฑ ์

5. บริษทั สยามมิตซุย พีทีเอ จาํกดั 187.07 เคมีภณัฑ ์

6. บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ จาํกดั 154.41 เหล็ก 

7. บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 151.14 เคมีภณัฑ ์

8. บริษทั เอม็ซี - โทวา อินเตอร์เนชัน่แนล สวีทเทน็เนอร์ จาํกดั 105.80 สินคา้อุปโภคบริโภค 

9. CYTEC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. 95.61 เคมีภณัฑ ์

10. AGC CHEMICAL(THAILAND) CO., LTD. 80.10 เคมีภณัฑ ์

หมายเหตุ * นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทิร์นซีบอร์ด2 เป็นนิคมฯแห่งที่ 8 จะเปิดการขายไตรมาส 1, 2558 
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นิคมอุตสาหกรรมอสีเทร์ินซีบอร์ด (ระยอง) 

ช่ือบริษัท จาํนวนพืน้ที(่ไร่) ประเภทอุตสาหกรรม 

1. บริษทั ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 529.71 ยานยนต ์

2. บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 409.62 ยานยนต ์

3. บริษทั แมก็ซิส อินเตอร์แนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 334.78 ช้ินส่วนยานยนต ์

4. บริษทั ดานิล่ี ฟาร์ อีสต ์จาํกดั 317.57 เหล็ก 

5. บริษทั มาสดา้ พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 130.60 ช้ินส่วนยานยนต ์

6. บริษทั ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอด้ี เวิร์ค จาํกดั 123.20 ช้ินส่วนยานยนต ์

7. บริษทั อสัโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 96.73 ช้ินส่วนยานยนต ์

8. บริษทั โตไก อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 91.80 ช้ินส่วนยานยนต ์

9. บริษทั เอสไอจี คอมบิบล็อค จาํกดั 78.41 สินคา้อุปโภคบริโภค 

10. บริษทั เอน็ทีเอน็ แมนูแฟคเจอร์ร่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 71.77 ช้ินส่วนยานยนต ์

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทร์ินซีบอร์ด 

ช่ือบริษัท จาํนวนพืน้ที(่ไร่) ประเภทอุตสาหกรรม 

  1.บริษทั ฟอร์ด มอเตอร์ คมัปะนี ประเทศไทย จาํกดั 670.2 ยานยนต ์

2. กลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั 451.05 ผลิตไฟฟ้า 

3. บริษทั ไทยซมัมิท ออโตพ้าร์ท อินดสัทรี จาํกดั 424.30 ช้ินส่วนยานยนต ์

4. บริษทั ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 412.00 ยานยนต ์

5. บริษทั แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จาํกดั 333.52 ช้ินส่วนยานยนต ์

6. บริษทั ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั 193 ช้ินส่วนยานยนต ์

7.  กลุ่มบริษทั ไทยซมัมิท  161 ช้ินส่วนยานยนต ์

8.อบริษทั คาทูนนาที (ไทยแลนด)์ จาํกดั   113.57 โลจิสติกส์ 

9. บริษทั เจเอฟ อี สตีล กลัวาไนซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 108 เหลก็ 

10. บริษทั เอม็จีซี อิเลก็โทรเทคโน (ประเทศไทย) จาํกดั 77 อิเลก็ทรอนิกส์ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 

ช่ือบริษัท จาํนวนพืน้ที(่ไร่) ประเภทอุตสาหกรรม 

1. บริษทั แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 34.42 ช้ินส่วนยานยนต ์

2. บริษทั เมกา ซอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 10.36 สินคา้อุปโภคบริโภค 
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 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 

ช่ือบริษัท จาํนวนพืน้ที(่ไร่) ประเภทอุตสาหกรรม 

1. บริษทั สยามมิชลิน จาํกดั 229.88 ช้ินส่วนยานยนต ์

2. บริษทั อุตสาหกรรมทาํเคร่ืองแกว้ไทย จาํกดั (มหาชน) 150.52 สินคา้อุปโภคบริโภค 

3. บริษทั การ์เดียนอินดสัทรีส์ จาํกดั 123.23 ช้ินส่วนยานยนต ์

4. บริษทั นามสุขภณัฑ ์จาํกดั 104.06 สินคา้อุปโภคบริโภค 

5. บริษทั สยามอุตสาหกรรมยปิซมั (สระบุรี) จาํกดั 102.99 อุปกรณ์ก่อสร้าง 

6. บริษทั สยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี (หนองแค) จาํกดั 76.42 สินคา้อุปโภคบริโภค 

7. บริษทั ผลิตภณัฑแ์ละวสัดุก่อสร้าง จาํกดั 69.31 อุปกรณ์ก่อสร้าง 

8. บริษทั โตโต ้แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 63.39 สินคา้อุปโภคบริโภค 

9. บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั 61.19 อุปกรณ์ก่อสร้าง 

10. บริษทั กระเบ้ืองหลงัคาเซรามิคไทย จาํกดั 60.03 อุปกรณ์ก่อสร้าง 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 

ช่ือบริษัท จํานวนพืน้ท่ี(ไร่) ประเภทอุตสาหกรรม 

1. บริษทั แคทเธอร์พิลล่าร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 271.76 ยานยนต ์

2. บริษทั  เบคโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั  164 สินคา้อุปโภคบริโภค 

3. บริษทั สยามมิชลิน จาํกดั 153.48 ช้ินส่วนยานยนต ์

4. บริษทั อีเลคโทรลกัซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 146.60 สินคา้อุปโภคบริโภค 

5. บริษทั ไทยเฮอร์ริค จาํกดั 100 เหลก็ 

6. บริษทั ซิน เคอ หยวน สตีล จาํกดั 95  เหลก็ 

7.  บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จาํกดั 93.65  อุปกรณ์ก่อสร้าง 

8. บริษทั การ์เดียนอินดสัทรีส์ระยอง จาํกดั 91.67 อุปกรณ์ก่อสร้าง 

9. บริษทั ยนิูต้ี อินดสัเตรียล จาํกดั 71.93 ช้ินส่วนยานยนต ์

10. บริษทั สยามเหลก็ลวดอุตสาหกรรม จาํกดั 64.91 เหลก็ 

ทั้งน้ีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ และบริษทัฯยอ่ยมีจาํนวนสัญญาซ้ือขาย 988 สัญญา 

โดยเป็นส่วนของประเภทอุตสาหกรรมยานยนตร้์อยละ 35 กลุ่มปิโตรเคมีร้อยละ 10 กลุ่มอุปโภคบริโภค

ร้อยละ 14 และกลุ่มโลจิสติกส์ร้อยละ  4 
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รายไดจ้ากการขายท่ีดินและอาคารโรงงานสาํเร็จรูปในนิคมของบริษทัฯและบริษทัฯยอ่ย และ

คลงัสินคา้โลจิสติกส์ ในระยะ 3 ปีท่ีผา่น มาเป็นดงัน้ี    

ท่ีมา  :    บมจ. เหมราชพฒันาท่ีดิน 

2.2.1.3  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม

รถยนต์และช้ินส่วนยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ข้ึนรูปโลหะ สินค้าอุปโภคบริโภค           

โลจิสติกส์ และอ่ืนๆ 
 บริษทัฯและบริษัทย่อย เน้นกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มลูกค้าท่ีต้องการขยายฐานการผลิตจาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย  โดยกลุ่มหลกัมาจาก ญ่ีปุ่น ยโุรป สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย ไตห้วนั  และ

กลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่สิงคโปร์ มาเลเซีย  และนกัลงทุนไทย 

2.2.1.4  การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ระบบการจําหน่ายตรง โดยทีมงานจําหน่ายมีเจ้าหน้าท่ีแยกกัน

รับผิดชอบตลาดเป้าหมายเป็นกลุ่ม ๆ เช่น กลุ่มลูกคา้สนใจซ้ือท่ีดินและกลุ่มลูกคา้สนใจเช่าโรงงานหรือ

คลังสินค้า  ส่วนในต่างประเทศบริษทัฯและบริษทัย่อย ได้แต่งตั้ งตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญเก่ียวกบันิคมอุตสาหกรรมท่ีพฒันาโดยบริษทัฯและบริษทัย่อยเพื่อ ให้ขอ้มูล และแนะนาํนัก

ลงทุนทั้งในภูมิภาคเอเชีย และยโุรป ให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมท่ีพฒันาโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

โดยกาํหนดแผนการจาํหน่ายดงัน้ี 

1. กาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งชดัเจน 

2. กาํหนดแผนการจาํหน่าย    

3. ฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีขายและการตลาด ให้มีความรู้เก่ียวกบันิคมอุตสาหกรรมฯ และขอ้มูลท่ี

ทนัสมยัท่ีเก่ียวกบับรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย 

   (ลา้นบาท) 

0นิคมอุตสาหกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 

1ยอดขาย % 3ยอดขาย % 5ยอดขาย % 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 280.12 4.80 156.85 4.50 120.46 10.05 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด)  96.02 1.64 62.06 1.78   -  - 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) 1,259.07 21.56 1,537.30 44.11 81.15 6.77 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 3,598.52 61.63 885.67 25.41 56.94 4.75 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 96.69 1.66 212.85 6.11 20.24 1.69 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 508.36 8.71 455.23 13.06 657.12 54.83 

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ชลบุรี) - - - - - - 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2   175.29 5.03 262.65 21.91 

รวม 5,838.78 100 3,485.25 100 1,198.56 100 
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4. โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์บิลบอร์ด ส่ือออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม

การขายอ่ืน ๆ   

5. มีการประเมินผลการขาย  วิเคราะห์ตลาดเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในแผนงาน

การตลาดและการขายอยา่งต่อเน่ือง  

6. มีการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและสถาบนัเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบนัการเงินเพื่อการ

อุตสาหกรรม เป็นตน้ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

7. สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยการให้บริการทั้งก่อนและหลงัการขายอย่างสมํ่าเสมอ  ซ่ึง

เป็นส่วนสาํคญัในการประชาสัมพนัธ์ลูกคา้รายใหม่จากการแนะนาํของลูกคา้รายเดิม 

8. การส่งทีมขาย/กลุ่มผูบ้ริหาร เดินทางไปเยีย่มลูกคา้ถึงสํานกังานใหญ่ในต่างประเทศเพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและสร้างโอกาสในการขยายตลาดในประเทศนั้น ๆ  

2.2.1.5   ภาวะ การแข่งขัน 

 1)  ภาวะอุตสาหกรรมทัว่ไป 

 การประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเป็นการพัฒนาท่ีดินท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้โรงงาน

อุตสาหกรรมไปตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนัอย่างเป็นระเบียบ  ทั้งน้ีจะมีการจดัและพฒันาส่ิงอาํนวยความ

สะดวกทางดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท  ตามลักษณะความเป็น

ผูบ้ริหารโครงการ ดงัน้ี 

1. นิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ.เป็นทั้งเจา้ของและผูบ้ริหารโครงการ 

2. นิคมอุตสาหกรรมท่ีเอกชนเป็นทั้งเจา้ของและผูบ้ริหารโครงการ โดยมีสัญญาร่วมดาํเนินงาน

กบั กนอ. 

3. นิคมอุตสาหกรรมท่ีดาํเนินการโดยภาคเอกชนแต่ลาํพงั  นิคมอุตสาหกรรมประเภทน้ีมกัจะใช้

คาํวา่ “สวนอุตสาหกรรม” หรือ “เขตอุตสาหกรรม” 

 ปัจจุบนัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเปิดดาํเนินการแลว้ 56 นิคม 

กระจายอยูใ่น 16 จงัหวดั ประกอบดว้ย นิคมอุตสาหกรรมท่ีการนิคมอุตสาหกรรมฯ ดาํเนินการเอง จาํนวน 

11 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมท่ีร่วมดาํเนินงานกบัผูพ้ฒันา จาํนวน 45 นิคม 

 * ท่ีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ทั้งน้ี หากจะพิจารณาภาวะอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรม จะต้องพิจารณาร่วมกับ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองไดแ้ก่ อุตสาหกรรมรถยนต ์พลาสติก ปิโตรเคมี และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็น

ตน้ รวมทั้งพิจารณาถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงถือไดว้า่ ประเทศไทยยงัคงเป็นแหล่งลงทุนท่ีมี

ความน่าสนใจอยู่ โดยมีปัจจยัดึงดูดการลงทุนท่ีได้รับการจดัอนัดบัจากหน่วยงานอิสระและนักลงทุน
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ต่างชาติให้อยูล่าํดบัตน้ๆ ของประเทศท่ีเป็นแหล่งรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ประเทศไทย

ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นประเทศท่ีมีความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจอนัดบัท่ี 18 ของโลกและอนัดบัท่ี 5 

ของเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากนั้นประเทศไทยยงัเป็นผูผ้ลิตยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์อนัดบั 

2 ของโลก และฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์อนัดบั 1 ของโลก และอีกทั้งยงัส่งออกรถยนตอ์นัดบั 13 ของโลก  

*ท่ีมา : http://www.boi.go.th 

o โครงการลงทุนจากต่างชาติท่ีไดรั้บการอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนในปี 2557 มีจาํนวน 

912  โครงการ มีปริมาณเงินลงทุน 483,511 ลา้นบาท 

        ในปี 2557 มีจาํนวน 912 โครงการ น้อยจากเดิมเม่ือเทียบกับปี 2556 ท่ีมีจาํนวน 1,224 

โครงการ แต่ในส่วนมูลค่าเงินลงทุนนั้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  

  กลุ่มหรือประเทศท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกคือ   

1. ญ่ีปุ่น  

2.  สหรัฐ 

3.  ลกัเซมเบิร์ก 

4.  จีน 

5. ฮ่องกง 

ท่ีมา  :  BOI 

 2)  สภาพการแข่งขัน 

 ปัจจุบนัสภาพการแข่งขนัของนิคมอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูง  เน่ืองจากมีพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม

ใหม่และส่วนขยายของผูพ้ ัฒนาเดิมเพิ่มข้ึน ทั้ งน้ีเป็นผลกระทบจากสถานการณ์นํ้ าท่วมในปี 2554 

โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้าท่วมมีดว้ยกนัถึง 7 แห่ง และผูพ้ฒันาไดล้งทุนจดัทาํ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ข้ึน อาทิ นิคมฯโรจนะ ปราจีนบุรี นิคมฯโรจนะ ปลวกแดง และการขยายตวั

ของนิคมฯ เดิมโดยเฉพาะบริเวณ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

 ภาพรวมของการขาย ณ ไตรมาส 3 ปี 2557 นั้น มีจาํนวนรวมถึง 1,730 ไร่ (ไม่รวมยอดขายนิคม

โรจนะ จากอุปทานใหม่ในช่วงปี 2557 รวม  16,285 ไร่ ของพื้นท่ีขายนิคมฯและเขตโดยรวมท่ี 145,549 ไร่  

ซ่ึงภาพรวมของการขาย ณ ปี 2557 นั้นลดลงร้อยละ 64 เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปี 2556 (4,746 ไร่)* 

 ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุการ์ณสภาวะทางการเมืองไทยช่วงปี 2557 กอปรกบัการจดัตั้งบอร์ดเพื่ออนุมติั

โครงการของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนั้นล่าชา้ 

*ท่ีมา : ขอ้มูล จาก CBRE  

 อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในธุรกิจมานานและเป็นมืออาชีพ  ยงัคงมี

โอกาสท่ีดีในการฟ้ืนฟู และพฒันารวมทั้งรองรับการกลบัมาของการลงทุน อยา่งไรก็ดีการบริหารความพึง

พอใจของลูกคา้ในปัจจุบนัจะยิง่ทวคีวามสาํคญัมากกวา่ท่ีเคยเป็นมา เพื่อสร้างแตม้ต่อใหเ้หนือกวา่คู่แข่ง      
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 จากการเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัในประเทศญ่ีปุ่น ตน้ปี 2554 และจากสถานการณ์นํ้ าท่วมของ

ประเทศไทย ตอนปลายปี 2554 นั้น เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีส่วนสนบัสนุนดา้นการยา้ยฐานการลงทุนของ

นกัอุตสาหกรรมมายงัพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังภาคตะวนัออกอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง

ใกลก้รุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบงั และมีความสูงจากระดบันํ้าทะเลกวา่ 70-111 เมตร 

 ในส่วนของกลยทุธ์การสร้างรายไดท่ี้มัน่คง การมีธุรกิจท่ีครบวงจร มีรายไดจ้ากหลายดา้น ทั้งการ

ขายท่ีดิน ให้เช่าอาคารโรงงานสําเร็จรูป คลงัสินคา้โลจิสติกส์ บริการสาธารณูปโภค และบริการด้าน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ จะช่วยลดผลกระทบของวงจรธุรกิจท่ีมีข้ึนลงในช่วงต่างๆต่อบริษทัฯได ้

การเปรียบเทยีบนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี กบันิคมคู่แข่ง  

 อมตะนคร ป่ินทอง ป่ินทอง 2 ป่ินทอง3 แหลมฉบัง เหมราชชลบุรี เหมราชชลบุรี 

2 

พืน้ที่โครงการ(หน่วย:ไร่) 

- เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

- เขตอุตสาหกรรมส่งออก 

- เขตพาณิชกรรมและท่ีอยูอ่าศยั 

- พ้ืนท่ีสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ 

 

11,125,  

440 

350  

4,050 

 

1,041- 

8 

119 

 

766 

68 

12 

245 

 

 

1014 

- 

82 

403 

 

1,824 

979 

- 

753 

 

2,096 

460 

72 

853 

   
272 

- 

14 

82 
 

ราคาขายที่ดนิ (ล้านบาท/ไร่) 

- เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

- เขตอุตสาหกรรมส่งออก 

ทําเลที่ตั้ง (กโิลเมตร) 

- ห่างจากกรุงเทพฯ 

- ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

- ห่างจากสนามบินดอนเมือง 

- ห่างจากท่าเรือแหลมฉบงั 

- ห่างจากท่าเรือมาบตาพดุ 

- เมืองใกลเ้คียง 

 

7.0 

- 

 

57 

42 

85 

46 

96 

ชลบุรี 

 

3.2 

3.2 

 

95 

65 

125 

9 

- 

ศรีราชา 

 

3.2 

3.2 

 

104 

96.4 

137 

19 

66 

ศรีราชา 

 

3.2 

3.2 

 

104 

89 

141 

23 

70 

ศรีราชา 

 

0.2 

0.20 

 

120 

120 

140 

1 

60 

ชลบุรี 

 

3.65 

3.65 

 

110 

85 

130 

25 

52.6 

ศรีราชา 

 

3.6 

- 

 

114 

106 

147 

28 

62 

ศรีราชา 
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การเปรียบเทยีบนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก(มาบตาพุด) กบันิคมคู่แข่ง 

 เอเชีย มาบตาพุด ผาแดง  เหมราชตะวนัออก 

พืน้ที่โครงการ(หน่วย:ไร่) 

- เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

- เขตอุตสาหกรรมส่งออก 

- เขตเขตท่ีพาณิชกรรมและท่ีอยูอ่าศยั 

- พ้ืนท่ีสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ 

 

 2,591 

- 

3 

254 

 

7,092 

- 

1,490 

627.25 

 

497 

- 

- 

43 

 

 3,030 

- 

- 

711 

ราคาขายที่ดนิ (ล้านบาท/ไร่) 

- เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

ทําเลที่ตั้ง (กโิลเมตร) 

- ห่างจากกรุงเทพฯ 

- ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

- ห่างจากสนามบินดอนเมือง  

- ห่างจากสนามบินอู่ตะเภา  

- ห่างจากท่าเรือแหลมฉบงั 

- ห่างจากท่าเรือมาบตาพดุ 

- เมืองใกลเ้คียง 

 

8 

 

 

173 

150 

190 

21 

55 

8 

บา้นฉาง 

 

0.17 

 

 

190 

- 

120 

24 

57 

1 

บา้นฉาง 

 

- 

 

 

165 

145 

196 

18 

56 

3 

บา้นฉาง 

 

7.5 

 

 

155 

145 

145 

25 

55 

2 

บา้นฉาง 

ที่มา :      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย        :      Investor  Information บริษทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จํากดั (มหาชน) 

การเปรียบเทยีบนิคมอุตสาหกรรมอสีเทร์ินซีบอร์ด (ระยอง)  และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสีเทร์ินซีบอร์ด กบันิคมคู่แข่ง  

 อมตะซิตี ้ สยามอสีเทิร์น อสีเทิร์นซีบอร์ด เหมราชอสีเทิร์นซี

บอร์ด 

พืน้ที่โครงการ(หน่วย:ไร่) 

- เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

- เขตอุตสาหกรรมส่งออก/เขตปลอดอากร 

- เขตเขตท่ีพาณิชกรรมและท่ีอยูอ่าศยั 

- พ้ืนท่ีสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ 

 

9,226 

- 

400  

- 

1,376 

- 

108 

316 

 

6,203 

390 

89 

1,928 

 

5,224 

703 

102 

1,974 

ราคาขายที่ดนิ (ล้านบาท/ไร่) 

- เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

- เขตอุตสาหกรรมส่งออก/เขตปลอดอากร 

 

ทําเลที่ตั้ง (กโิลเมตร) 

- ห่างจากกรุงเทพฯ 

- ห่างจากสนามบินดอนเมือง 

- ห่างจากสนามบินอู่ตะเภา  

- ห่างจากท่าเรือแหลมฉบงั 

- ห่างจากท่าเรือมาบตาพดุ 

- เมืองใกลเ้คียง 

 

3.2 

N/A 

 

 

105 

142 

50 

27 

48 

ปลวกแดง 

 

2.6 

- 

 

 

122 

150 

57 

32 

57 

ปลวกแดง 

 

3.6 

3.6 

 

 

117 

157 

58 

27 

51 

ปลวกแดง 

 

3.6 

3.6 

 

 

112 

152 

60 

27 

50 

ปลวกแดง 

ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย :      Investor  Information บริษทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จํากดั (มหาชน) 
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ธุรกจิโรงงานสําเร็จรูปและคลงัสินค้า      

2.2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาดโรงงานสําเร็จรูปและคลงัสินค้า      

โรงงานสําเร็จรูปสําหรับเช่า: 

 บริษทัฯไดอ้อกแบบและพฒันาโรงงานสําเร็จรูปท่ีสามารถขยายพื้นท่ีใช้สอยเพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในอนาคตของลูกคา้ มีขนาดของโรงงานตั้งแต่ 450 ตารางเมตรถึง 10,000 ตารางเมตร

สําหรับเช่า ตั้ งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตปลอดภาษีในหลายนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ีโรงงานสําเร็จรูปสําหรับเช่าจะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ให้กบัลูกคา้ของบริษทัฯ ทั้งในดา้นเงิน

ลงทุน การเงิน รวมไปถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจ โดยมี บริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท์

แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษทัฯ เป็นผูดู้แลจดัการถึงความต้องการในระบบ

สาธารณูปโภคและขนาดของโรงงานเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจุบนับริษทัฯ ไดส้ร้าง

โรงงานสาํเร็จรูปจาํนวนทั้งส้ิน 345 โรงงาน มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ินประมาณ 700,000 ตารางเมตรในหลายนิคม

อุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษทัฯ (รวมพื้นท่ีโรงงานสําเร็จรูปภายใต ้กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล) 

 ทั้งน้ีบริษทั ยงัเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปเพื่อการเช่า และไดข้ยายงานไปลงทุนใน

นิคมอุตสาหกรรม ไฮเทคกบินทร์ อินดสัเตรียล ปาร์ค ไดรั้บเลือกให้เป็นท่ีตั้งโครงการขยายธุรกิจโรงงาน

สําเร็จรูป โครงการแรกของเหมราชฯ ในนาม โครงการ เหมราชโรงงานสําเร็จรูปพาร์ค 1 (Hemaraj 

Ready-Built Factory Park 1 @ Hi-Tech Kabin) เน่ืองจากอยูใ่นทาํเลท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ บนกิโลเมตรท่ี 

78  ทางหลวง หมายเลข 304 ตาํบลลาดตะเคียน อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  ซ่ึงเป็นจุดก่ึงกลาง

ระหวา่งกรุงเทพฯ และภาคตะวนัออก เฉียงเหนือของประเทศไทย ง่ายต่อการคมนาคมขนส่งทั้งโดยทาง

บก ทางนํ้ า และทางอากาศ    นอกจากน้ียงัมีความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จากนกัลงทุนในกบินทร์บุรี 

สาํหรับเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน เขต 3  

คลงัสินค้าโลจิสติกส์สําหรับการเช่า: 

เหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 1 เป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์และคลงัสินคา้คุณภาพสูง บนทางหลวง

หมายเลข 331 (สายใหม่) จังหวดัชลบุรี โดยมีพื้นท่ีทั้ งหมด 280 ไร่ซ่ึงตั้ งอยู่ก่ึงกลางระหว่างนิคม

อุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ดและท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั โดยห่างจากท่าเรือฯ 

เพียง 20 กิโลเมตร เหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 1 ให้บริการคลงัสินคา้ให้เช่า ขนาดพื้นท่ีตั้งแต่ 2,400 – 

25,000 ตารางเมตร ทั้งในเขตปลอดอากรและเขตทัว่ไป 

ในปี 2555 บริษทั ยงัไดพ้ฒันาคลงัสินคา้โลจิสติกส์ อีก 3 แห่ง คือ เหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 2 

(เขตปลอดภาษี) และ เหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 3 ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทริน์ซีบอร์ด และเหม
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ราช โลจิสติกส์ พาร์ค 4 อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน์ซีบอร์ด (ระยอง) ตามลาํดบั เพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมช้ินส่วนอุปกรณ์ วตัถุดิบ สินค้าสําเร็จรูป และบริการโลจิสติกส์ต่างๆ แก่ผูป้ระกอบ

อุตสาหกรรม ซ่ึงยงัคงยดึทาํเลท่ีใกลท้่าเรือแหลมฉบงั และกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัแถบภาคพื้นตะวนัออก 

 ดว้ยพื้นท่ีกวา่ 850,000 ตารางเมตร บริษทั เช่ือวา่ธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปและคลงัสินคา้โลจิสติกส์ 

ซ่ึงทาํรายได้คิดเป็น 1 ใน 4 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่าทั้งสองกลุ่มน้ี 

นอกจากจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ลว้ ยงัถือเป็นแหล่งรายไดท่ี้มัน่คง เน่ืองจาก

ความต้องการด้านโรงงานสําเร็จรูปท่ีเพิ่มข้ึน บริษัทจึงมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจโรงงานสําเร็จรูป เพื่อ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึนในเขตอุตสาหกรรมท่ีกวา้งขวางข้ึน โรงงานสําเร็จรูปมีในจงัหวดั

ชลบุรี ระยอง สระบุรี และ ปราจีนบุรี ตามลาํดบั 

 เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อนกัลงทุนอุตสาหกรรม บริษทัจึงทาํการตลาด ตามกลยุทธ์เดียวกนั

กบัธุรกิจพฒันานิคมอุตสาหกรรม ตามขอ้ 4.2.1.1 

จุดเด่น 

1. โรงงานสาํเร็จรูป และคลงัสินคา้โลจิสติกส์ ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นและใกลก้บันิคมอุตสาหกรรม 

ซ่ึงเป็นคลสัเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้ ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการเลือก 

2. โรงงานสําเร็จรูป มีขนาดตั้งแต่ 450 ตารางเมตรข้ึนไป จนถึง 10,000 ตารางเมตร ซ่ึง

ผูป้ระกอบการสามารถเลือก ขนาดท่ีเหมาะสมกบัอุตสาหกรรมของตน ส่วนคลงัสินคา้โลจิสติกส์นั้น เร่ิม

ขนาดท่ี 2,400 ตารางเมตร 

3. โรงงานสําเร็จรูปนั้นมีทั้งในเขตประกอบอุตสาหกรรมทัว่ไป (General Industrial Zone) และ

เขตปลอดภาษี (Free Zone) 

4. เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยทาํการสร้างโรงงานสําเร็จรูปถึง 7 แห่งและคลงัสินคา้โลจิ

สติกส์ ถึง 4 แห่ง ทาํใหน้กัลงทุนสามารถเลือกลงทุนในทาํเลท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดได ้

5. ทาํเลท่ีตั้ งของโรงงานสําเร็จรูป และคลังสินค้าโลจิสติกส์ นั้ นมีการคมนาคมท่ีสะดวก 

ประกอบด้วยทางหลวงสายหลัก ใกล้ท่าเรือศรีราชา ท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั ท่าเรือนํ้ าลึกมาบตาพุด 

สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ทาํให้สะดวกและประหยดัเวลาในการขนส่งสินค้าของ

ผูป้ระกอบการ 

6. มีความพร้อมทางดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ สําหรับรองรับการ

ลงทุน 

7. บริษทัฯ กระจายรายไดโ้ดยสร้างฐานรายไดท่ี้ต่อเน่ือง (Recurring Income) ในสัดส่วนมาก

ข้ึน เพื่อลดความผนัผวนของรายได ้นอกเหนือจากรายไดท่ี้มาจากการซ้ือขายท่ีดิน 
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8. คุณภาพและมาตรฐานของโรงงานสําเร็จรูป และคลงัสินคา้โลจิสติกส์นั้น บริษทัและบริษทั

ยอ่ย ไดอ้อกแบบ วางแผน ควบคุมคุณภาพ อีกทั้งพฒันาผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยตรง 

9. บริษทัและบริษทัย่อย สามารถออกแบบ และให้บริการโรงงานสําเร็จรูป ขนาดใหญ่นอก

เน่ืองจากขนาดมาตรฐานได ้ (Built to Suit Factory) โดยทีมงานผูช้าํนาญการเพราะมีประสบการณ์  

10. เน่ืองจากบริษทัเป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม ท่ีมีการขายท่ีดิน โรงงานสําเร็จรูปสามารถ

รองรับผูป้ระกอบการเช่าระยะแรก ในขั้นระหวา่งการก่อสร้างโรงงานของผูป้ระกอบการท่ีซ้ือท่ีดิน 

11. ในทางกลบักนั ลูกคา้ท่ีเช่าโรงงานสําเร็จรูป และมีการขยายงานเพิ่มข้ึน มีสามารถเพิ่มข้ึนใน

ดา้นการตลาด กาํลงัการผลิตมากข้ึน ก็พิจารณาในการลงทุนซ้ือท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม  

จุดด้อย 

1. ปัจจุบนัมีผูพ้ฒันาโรงงานและคลังสินค้า ทั้ งรายใหญ่และรายย่อยเป็นจาํนวนมาก มีการ

แข่งขนัสูง ซ่ึงผูพ้ฒันาบางรายมีทาํเลท่ีตั้งใกล้กบันิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษทัสามารถสร้าง

ความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ไดเ้พราะมีระบบสาธารณูปโภครองรับอยูแ่ลว้ 

2. ปัญหาดา้นแรงงานขาดแคลน เป็นปัจจยัภายนอกท่ีสาํคญั ท่ีทาํใหก้ารก่อสร้างอาจล่าชา้ 

2.2.2.2  ลกัษณะลูกค้า 

 ลูกคา้ของโรงงานสําเร็จรูปนั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมาสนบัสนุนอุตสาหกรรมหลกั 

อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ช้ินส่วนโลหะ สินคา้อุปโภคบริโภค อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายช่ือลูกคา้

และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ดงัน้ี  

ช่ือบริษัท ประเภทอุตสาหกรรม สัญชาต ิ

บริษทั แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ช้ินส่วนยานยนต ์ เยอรมนันี 

บริษทั ออฟโรด แอคเซสเซอร่ีส์ จาํกดั ช้ินส่วนยานยนต ์ ออสเตรเลีย 

บริษทั ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จาํกดั บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรม 

สิงคโปร์ 

บริษทั วซ่ีี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั สินคา้อุปโภคบริโภค ออสเตรเลีย 

บริษทั ไวร์แอนด ์สตีล เฟ็นซ์ซ่ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั เหลก็ ออสเตรเลีย 

บริษทั ยนิุติคะ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ช้ินส่วนยานยนต ์ ญ่ีปุ่น 

บริษทั อิตะคุระ (ประเทศไทย) จาํกดั ช้ินส่วนยานยนต ์ ญ่ีปุ่น 

บริษทั ออโตค้อนโซล (ประเทศไทย) จาํกดั โลจิสติกส์ ไตห้วนั 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ลูกคา้โรงงานสาํเร็จรูปส่วนใหญ่ จะเป็นอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ซ่ึงเม่ือมีตลาดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหลกัในนิคมฯหรือบริเวณใกลเ้คียง ก็จะสามารถเขา้มาเปิดดาํเนินการโดยลกัษณะการเช่า

โรงงาน เพื่อประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินการ ประหยดัเวลาในการเร่ิมดาํเนินการโดยไม่ตอ้งรอการ
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ก่อสร้างโรงงาน  อีกทั้งยงัเพิ่มโอกาสดา้นการขยายการตลาดของโรงงานนั้น เพราะตั้งอยู่ใกลฐ้านลูกคา้

ของตน 

 ลูกคา้คลงัสินคา้โลจิสติกส์นั้น เป็นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยตรงท่ีมาสนบัสนุนอุตสาหกรรม

ของลูกคา้ อาทิ ไฮเทคนิทซู ใหบ้ริการโลจิสติกส์ครบวงจร เป็นตน้ 

 โดยมีรายช่ือลูกคา้และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ดงัน้ี  

ช่ือบริษัท ประเภทอุตสาหกรรม สัญชาต ิ

บริษทั ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จาํกดั โลจิสติกส์ ญ่ีปุ่น 

บริษทั อิโนแอค็ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  ช้ินส่วนยานยนต ์ ญ่ีปุ่น 

บริษทั สุภาวฒิุ อินดสัตร้ี จาํกดั ช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 

บริษทั ยทีูไอ เวลิดว์ายด ์จาํกดั โลจิสติกส์ ไทย 

บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั โลจิสติกส์ สวเีดน 

บริษทั  ไทยวเีอม็ไอ เซอร์วสิ จาํกดั โลจิสติกส์ ญ่ีปุ่น 

บริษทั ซงักิวไทย จาํกดั โลจิสติกส์ ญ่ีปุ่น 

บริษทั ดีเอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดั โลจิสติกส์ เยอรมนันี-อเมริกา 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ดว้ยพื้นท่ีกวา่ 850,000 ตารางเมตร บริษทั เช่ือว่าธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปและคลงัสินคา้โลจิส 

ติกส์ ซ่ึงทาํรายไดคิ้ดเป็น 1 ใน 4 ของรายไดร้วมทั้งหมด จะเป็นธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้อุตสาหกรรม และยงัถือเป็นแหล่งรายไดท่ี้มัน่คงและมีความสมํ่าเสมอของบริษทั   

 โดยกลุ่มลูกคา้โรงงานสําเร็จรูป อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์มีร้อยละ 32 โลจิสติกส์ ร้อยละ 

26 สินคา้อุปโภคบริโภค ช้ินส่วนโลหะ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นนกัลงทุนชาวญ่ีปุ่นถึง

ร้อยละ 49 ออสเตรเลียร้อยละ 11 ตามดว้ยไทย จีน มาเลเซีย อเมริกา ตามลาํดบั 

 โดยกลุ่มลูกคา้คลงัสินคา้โลจิสติกส์ ไดแ้ก่ ไฮเทคนิทซู ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรและ อิโน

แอค็ คลงัช้ินส่วนยานยนต ์ 

2.2.2.3  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม

รถยนต์และช้ินส่วนยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ก่อสร้าง สินคา้อุปโภคบริโภค   โลจิสติกส์ ศูนย์

กระจายสินคา้ และอ่ืนๆ 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อย เน้นกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการขยายฐานการผลิตจาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย  โดยกลุ่มหลกัมาจาก ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย ไตห้วนั  ยุโรป จีน

และกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่สิงคโปร์ และมาเลเซีย และกลุ่มนกัลงทุนไทย 

2.2.2.4  การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

 เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อนกัลงทุนอุตสาหกรรม บริษทัมีทีมงานฝ่ายดูแลลูกคา้เฉพาะของ

โรงงานสาํเร็จรูปและคลงัสินคา้โลจิสติกส์ โดยมีกลุ่มตลาดเป้าหมายอยา่งชดัเจน ตามช่องทางการจาํหน่าย 

ของนิคมอุตสาหกรรม ตามขอ้ 4.2.1.4 

2.2.2.5  ภาวะการแข่งขัน 

1) ภาวะอุตสาหกรรมทัว่ไป 

 ธุรกิจพฒันาโรงงาน (Ready Built Factory) นั้นมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากอุปทานใน

ตลาดโดยรวมมีสะสม กวา่ 2,417,973 ตารางเมตร มีการเช่าถึง 1,613,247 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นอตัราส่วน

การเช่าถึงร้อยละ 66.7* 

 ลกัษณะของธุรกิจจะเป็นการเช่าอาคารโรงงาน โดยมีระยะเวลาการเช่าโดยทัว่ไปประมาณ 3 หรือ 

6 ปี   

 ส่วนธุรกิจคลังสินค้านั้นมีการเติบโตอย่างมาก เม่ือเทียบกับอุปทานโดยรวมในตลาดมีถึง 

2,322,509 ตารางเมตร มีอตัราการเช่าร้อยละ 75* และมีคู่แข่งทางการตลาด เช่น ทีปาร์ค ดบับลิวเอชเอ ท่ี

เป็นคู่แข่งหลกัในตลาด  

ท่ีมา: * CBRE research ณ ไตรมาส 4 2557 

2) สภาพการแข่งขนั 

 สภาพการแข่งขนัของโรงงานสําเร็จรูปค่อนขา้งสูง  เน่ืองจากผูพ้ฒันามีทั้งรายใหญ่และรายย่อย 

กระจายตวัอยูต่ามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และพื้นท่ีนอกนิคมฯท่ีมีศกัยภาพใกลร้ะบบขนส่ง ทางบก และ

ท่าเรือ โรงงานมีอายกุารใชง้านท่ียาว สามารถสร้างผลตอบแทนจากการเช่า และเช่าต่อเน่ืองไดดี้  

              ทั้งน้ี คู่แข่งท่ีสําคญัทางการตลาด กบับริษทั ไดแ้ก่ ไทคอน ทีฟันด์ ป่ินทอง อมตะซัมมิท และที

เอฟดีซ่ึงมีอาคารตั้งอยูบ่ริเวณชลบุรี ระยอง  

 ส่วนใหญ่นกัลงทุนจะเลือกจากทาํเลท่ีตั้งเป็นหลกัเพื่อง่ายต่อการขนส่งสินคา้แก่คู่คา้ของตน และ

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

 จากผลกระทบของอุทกภยัปี 2554 มีส่วนผลกัดนัให้โรงงานท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าว เลือกยา้ย

โรงงานเขา้มาในแถบอีสเทิร์นซีบอร์ด กอร์ปกบันกัลงทุนชาวต่างประเทศ ตอ้งการผลิตสินคา้ให้รวดเร็ว 

เพื่อตอบสนองคู่คา้ของตน โรงงานสาํเร็จรูป จึงไดรั้บการตอบรับท่ีดี 
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 ส่วนอาคารคลงัสินคา้นั้น มีการพฒันารูปแบบ และการแข่งขนักนัในดา้นการให้บริการครบวงจร 

รวมถึงทาํเลท่ีตั้งเพื่อการขนส่ง ซ่ึงคู่แข่งสาํคญั อาทิ ทีปาร์ค ดบับลิวเอชเอ เป็นตน้ 

2.3    การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1  โครงการนิคมอุตสาหกรรม 

ในการประกอบธุรกิจพฒันานิคมอุตสาหกรรม วตัถุดิบท่ีสาํคญัคือ ท่ีดิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 บริษทัฯมีท่ีดินทั้งหมด โดยเป็นท่ีดินท่ีกาํลังพฒันาและท่ีดินท่ีพฒันาแล้วเสร็จ ดังรายละเอียด 

ต่อไปน้ี 

รายช่ือนิคมอุตสาหกรรม ระยะห่างจาก

กรุงเทพฯ 

ทีด่นิทีก่าํลงัพฒันา

และพฒันาแล้วเสร็จ

(ไร่) 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  110 3,901 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 112 632 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 155 3,546 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 117 9,726 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 112 8,112 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 70 3,619 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 150 3,438 

ลกัษณะการจัดหา 

บริษทัฯ จะจดัซ้ือท่ีดินจากเจา้ของท่ีดินในทอ้งถ่ินนั้น ๆ โดยตรงหรือจดัซ้ือจากพนัธมิตรของ

บริษทั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาจดัซ้ือดงัน้ี 

 ทาํเลท่ีตั้งของโครงการจะตอ้งมีความเหมาะสม มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกอยูใ่กลแ้หล่ง

วตัถุดิบหรือท่าเรือและอยูใ่นเขตท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 ราคาของท่ีดินตอ้งไม่สูงเกินไปเพื่อให้สามารถพฒันาโครงการไดท้าํให้ราคาจาํหน่ายต่อ

หน่วยไม่สูง และทาํใหมี้ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดา้นราคา 

 จะตอ้งมีแหล่งนํ้าใกลเ้คียงท่ีเพียงพอสามารถระบายนํ้ าเสียไดแ้ละลกัษณะของดินจะตอ้งไม่

อ่อนจนเกินไป 

 ขนาดของท่ีดินจะต้องเหมาะสมท่ีจะพฒันาเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้และต้องเป็นผืน 

ติดต่อกนั 
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กระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงานพฒันาโครงการ 

ขั้นตอนในการดาํเนินงานในการทาํธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัฯ ในแต่ละโครงการ จะมี

ขั้นตอนในการดาํเนินงานดงัน้ี 

ข้ันตอนนโยบาย 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะศึกษาและวิเคราะห์ดา้นการตลาดเพื่อกาํหนดนโยบายของโครงการ 

พร้อมทั้งพิจารณาถึงทาํเลท่ีตั้งและศกัยภาพของท่ีดินท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาเป็นนิคมอุตสาหกรรม 

รวมทั้งประเมินและวางกลยทุธ์ในการจดัซ้ือท่ีดิน และงบประมาณท่ีจะใชใ้นการจดัหาท่ีดิน 

ข้ันวางแผนและเตรียมโครงการ 

 ฝ่ายพฒันาโครงการจะดาํเนินการจดัซ้ือท่ีดินตามแผนงานและจะจา้งบริษทัท่ีปรึกษา เพื่อ

ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การวางแผนการใชท่ี้ดินและการออกแบบโครงการ เพื่อให้ไดม้าซ่ึง

แผนผงัแม่บท (Master Plan) โดยใช ้Conceptual Design ตามท่ีกาํหนดไว ้เพื่อยื่นขอรับอนุมติัจากการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รวมทั้งเตรียมการดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ไฟฟ้า นํ้ าประปา และ

โทรศพัท ์และการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยจะติดต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ก่อสร้างนิคมและสาธารณูปโภคดงักล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและความสะดวกในการพฒันาโครงการ 

 ฝ่ายการเงินจะวางแผนการเงินและจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการซ้ือท่ีดินรวมถึง

การวางแผนการเงินล่วงหนา้สาํหรับการพฒันาโครงการท่ีจะเกิดข้ึน 
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อน่ึง หน่วยงานราชการท่ีตอ้งติดต่อมีดงัน้ี 

หน่วยงานราชการ งานทีต่ดิต่อ 

1. กระทรวงอุตสาหกรรม 

    - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

 

-  เซ็นสัญญาร่วมดาํเนินงานกบั กนอ. รวมทั้งประสานงานทุกด้านให้

เป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญา 

-  ขออนุมติัผงัแม่บท / ประกาศเขต / อนุญาตจดัสรร 

2. กระทรวงมหาดไทย 

    - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 

- เตรียมงานและขออนุมติัก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  

   (Sub Station)/ขอขยายเขตการใชไ้ฟฟ้า 

    - การประปาส่วนภูมิภาค / บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ า

ภาคตะวนัออก 

- เตรียมงานดา้นการประปา / ระบบนํ้าดิบ 

    - กรมท่ีดิน - ขออนุญาตรังวดั รวมโฉนด แบ่งแยก โฉนด และติดต่อโอน  

   โฉนดให้ลูกคา้ 

    - หน่วยราชการทอ้งถ่ิน 

 

- ประสานงานกบัอาํเภอและจงัหวดัเพ่ือขออนุญาต 

   ดาํเนินการต่างๆ ในพ้ืนท่ีเขตปกครอง 

- ขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานทอ้งถ่ิน 

3. กระทรวงคมนาคม 

    - กรมทางหลวง 

  

- ขออนุมติัทาํทางเช่ือมจากทางหลวงสู่นิคมอุตสาหกรรม 

    - บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) / 

       บมจ.ไทยเทเลโฟนแอนดเ์ทเลคอมมิวนิเคชัน่ 

- ขอติดตั้งชุมสายโทรศพัท/์ขยายระบบ 

 

    - บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) - ขอติดตั้งการส่ือสารดาวเทียม (Microwave Link System) 

 

  

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 

    - สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

-  ขอบตัรส่งเสริมการลงทุน       

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    - กรมชลประทาน 

    - กรมเจา้ท่า 

 

- ขอใชแ้หล่งนํ้าดิบ และขออนุญาตระบายนํ้าสู่คู คลอง 

   สาธารณประโยชน์ท่ีอยูใ่นการดูแลของกรมชลประทาน/กรมเจา้ท่า 

6. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 

    - สาํนกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม 

- ขออนุมติัการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

7. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ - ให้มีการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ให้มีการ 

   สนบัสนุนสาธารณูปโภคแก่โครงการ เช่นถนนเขา้สู่ 

   โครงการ โทรคมนาคม ฯลฯ 

8. กรมศุลกากร - ขออนุมติัจดัตั้งเขตปลอดอากรในนิคมฯ 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ก.   ฝ่ายพฒันาโครงการ จะออกแบบเม่ือผงัแม่บทไดรั้บอนุมติัจาก กนอ. โดยดาํเนินการออกแบบ

โครงการโดยละเอียด (Detailed Design) เพื่อขออนุมติั กนอ. อีกคร้ังหน่ึง เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้บริษทัฯจะ

วา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และจะขออนุมติัรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

จากสํานกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงดาํเนินการประสานงานกบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อให้โครงการไดรั้บการพฒันาไปไดโ้ดยราบร่ืน โดยจะทาํโครงการขออนุมติัจาก BOI และดาํเนินการ

รังวดั ออกโฉนดจากกรมท่ีดิน 

 ข.  ฝ่ายการเงินจะหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อใช้ในการพฒันาโครงการ 

นอกจากน้ีฝ่ายการเงินยงัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการเก็บเงินค่างวดจากลูกคา้ 

ค.   ฝ่ายการตลาดจะวางแผนการตลาดโดยจะกาํหนดราคาจาํหน่าย และช่วงเวลาจาํหน่ายท่ี

เหมาะสมตามนโยบายของฝ่ายจดัการ พร้อมทั้งวางแผนการประชาสัมพนัธ์ และการเปิดตวัโครงการต่อ

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นอกจากน้ีจะทาํหนา้ท่ีวิเคราะห์สถานการณ์การจาํหน่ายและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ตาม

ความเหมาะสม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบบําบัดนํ้ าเสีย ระบบกําจัดขยะ และระบบ

สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาํหนด โดย

จะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสํานกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท่ีผา่นมานิคมอุตสาหกรรมของ

บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามกฏระเบียบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทุกประการ  

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯเป็นบริษทัท่ีดาํเนินงานดา้นการพฒันาท่ีดิน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยการ

จดัตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม  มีการควบคุมดูแล และให้บริการด้าน

สาธารณูปโภค เพื่อรองรับนกัลงทุนและผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมชั้นนาํ จากการดาํเนินงานดงักล่าว 

บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสําคญัดา้นการให้บริการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ

รับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมดว้ยดีตลอดมา นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมของบริษทัฯ จึงไดรั้บใบรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 จาก

สถาบนั Bureau Varitas Quality International (BVQI) และไดน้าํระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานนานาชาติมาใชค้วบคู่กบัการพฒันานิคมอุตสาหกรรม  เพื่อป้องกนั

การเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินงานทุกขั้นตอน  และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยมีเจตจาํนงท่ีจะดาํเนินการภายใต้ความมุ่งมัน่ดงักล่าว จึงได้กาํหนด

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนดงัต่อไปน้ี.- 
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1. มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย และมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

2. ดาํเนินการป้องกนั และปรับปรุงระบบ วิธีการ เพื่อลดมลภาวะทางด้านนํ้ าเสีย อากาศ ขยะ 

สารเคมีปนเป้ือน ท่ีจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3.  เผยแพร่นโยบาย และความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมแก่พนักงาน และสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง

สมํ่าเสมอ 

4.   มีการพฒันา ทบทวน แกไ้ขระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 5. ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยราชการ และประสานงานกบัโรงงานผูป้ระกอบการในการป้องกนั

และควบคุมการปล่อยมลภาวะต่างๆ เช่น นํ้ าเสีย ฝุ่ นและควนั มลภาวะทางด้านอากาศ ขยะ ให้เป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมถึงการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 6.  มุ่งมัน่ท่ีจะลดการสูญเสียพลงังาน หรือการประหยดัพลงังานทั้งน้ี  ผูบ้ริหารของบริษทัฯจะ

ผลกัดนัสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินการบรรลุตามเจตจาํนงท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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แผนผังขัน้ตอนการดาํเนินงานพัฒนาโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  สง่มอบและโอนกรรมสิทธ์ิ 

นโยบายบริษัทฯ 

 - วิเคราะห์ทางด้านการตลาด 

 - เลือกที่ตัง้ที่เหมาะสม 

 - พิจารณาศกัยภาพของที่ดิน 
 

ขัน้ตอนวางแผนและเตรียมโครงการ 

 

 ฝ่ายพัฒนาโครงการ 

 - จดัซือ้ที่ดิน 

 - ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

 - วางแผนแมบ่ท และ Conceptual Design 

 - ยื่นแผนแมบ่ทเพ่ือการอนมุตัิจาก กนอ. และหน่วย  งานอ่ืนๆ 

        -  หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เชน่ กนอ. BOI  กฟภ. กปภ เป็นต้น                                          

 - จดัทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

ฝ่ายการเงนิ 

 - วางแผนการเงินสาํหรับการพฒันาโครงการ  

 

 

ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

 

 ฝ่ายพฒันาโครงการ 
 - พิจารณาและเหน็ชอบ Detailed Design 

 - ให้ กนอ. อนุมัติ Detailed Design 

 - ดาํเนินการก่อสร้าง 

 - แบ่งแปลงที่ดิน 
 - ทาํเร่ืองขอค้าและจัดสรรและโอนโฉนด 
 - ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความสะดวกในการทาํงาน

ของฝ่ายอื่น 
- ขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์

โครงการที่พกัอาศยั 
 - วางแผนการจาํหน่าย 
 - กาํหนดราคาจาํหน่าย 
 - วางแผนประชาสมัพันธ ์
 - วิเคราะห์สถานการณ์การจาํหน่ายและ

ปรับกลยุทธก์ารจาํหน่ายตามความ

เหมาะสม 
 
 

 

ฝ่ายการเงิน 
 - จัดหาแหล่งเงินกู้เพ่ือพัฒนา

โครงการ 
 - เกบ็เงินค่างวดจากลูกค้า 
 

 

ลกูค้า 

 

โครงการเสร็จ ลกูค้าชําระเงินแล้วเสร็จ 

 
ฝ่ายปฏิบัติการ 

- ดแูลลกูค้า / ให้บริการสาธารณปูโภค 

-ดําเนินการและปฏบิตัิให้เป็นไปตามราย 

  งานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2.3.2  โครงการคอนโดมิเนียม 

บริษทัฯพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม ในช่ือโครงการ “เดอะพาร์ค ชิดลม” ซ่ึงเป็นโครงการ

คอนโดมิเนียมเพื่อลูกคา้กลุ่มเป้าหมายระดบัสูง (High-end) โดยตั้งอยู่ในทาํเลยา่นใจกลางเมือง (CBD) มี

ความสะดวกในการเดินทางสัญจร  และเน้นใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ  วิธีการก่อสร้างปลอดภยัและ

ทนัสมยั ดงันั้น ในการพฒันาโครงการของบริษทัฯจึงมีความพิถีพิถนัในทุกขั้นตอน  โดยสามารถสรุป

โดยสังเขปได ้ดงัน้ี 

•  การจดัหาท่ีดิน 

ปัจจัยสําคัญท่ีสุดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือ ทาํเลท่ีเหมาะสมกับการพฒันาโครงการ 

เน่ืองจากเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดบั High-end บริษทัฯจึงเนน้ทาํเลท่ีตั้งท่ีอยูใ่จกลางเมือง (CBD)  

เพื่อให้ตอบสนองการดาํเนินชีวิตของคนท่ีอาศยัในเมืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัตอ้งอยู่ใน

บริเวณท่ีมีศกัยภาพสูงมาก (Very Prime Location) เพื่อให้สามารถพฒันาเป็นโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีมี

คุณภาพและแวดลอ้มไปดว้ยแหล่งอาํนวยความสะดวกท่ีครบครัน เม่ือไดร้ายละเอียดของท่ีดินเบ้ืองตน้ 

บริษทัฯจะทาํการกาํหนดรูปแบบโครงการใหเ้หมาะสมกบัทาํเลท่ีตั้ง ศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้พร้อม

ทั้งตรวจสอบขอ้กฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเม่ือบริษทัฯพิจารณาปัจจยัต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไว ้และเห็น

วา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะนาํมาพฒันาแลว้ บริษทัฯก็จะกาํหนดราคาซ้ือและทาํการเจรจาเพื่อซ้ือท่ีดินต่อไป 

โดยนโยบายการซ้ือท่ีดินของบริษทัฯจะเป็นการซ้ือแลว้พฒันาทนัที ไม่ทาํการซ้ือเก็บไวร้อ เน่ืองจากไม่

ตอ้งการแบกรับตน้ทุนการถือครองท่ีดินโดยไม่จาํเป็น 

•  การออกแบบและการจดัหาท่ีปรึกษาในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 

ในการออกแบบบริษทัฯเน้นการออกแบบให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้สําหรับท่ีพกั

อาศยั โดยคาํนึงถึงประโยชน์ใช้สอยรวมถึงความสง่างามเป็นหลกัและในการคดัเลือกท่ีปรึกษาในการ

ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (Design & Construction Management) บริษทัฯจะพิจารณาจากผลงาน 

และช่ือเสียงของบริษทัฯเป็นสําคญั โดยจะตอ้งมีผลงานการทาํงานท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงในการคดัเลือกแต่ละคร้ัง

บริษทัฯจะเปิดใหมี้การคดัเลือกจากท่ีปรึกษาท่ีมีช่ือเสียงประมาณ 4-5 รายท่ีบริษทัฯเชิญใหเ้ขา้มาทาํการยื่น

ขอ้เสนอ  

•  การจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

 ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้าง บริษทัฯมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาท่ีสําคญั คือ ช่ือเสียง

ผลงานในอดีตท่ีผ่านมาซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ ซ่ึงจะเป็นการบ่งบอกถึง

ประสบการณ์ และความชาํนาญในการก่อสร้าง รวมถึงสถานะทางการเงินด้วย นอกจากน้ี จะทาํการ

พิจารณาจากปริมาณงานในขณะนั้นของผูรั้บเหมาว่ามีมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากแมว้า่การท่ีมีงานในมือ
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มากจะช่วยเป็นการรับประกนัไดถึ้งความเป็นมืออาชีพของผรั็บเหมา แต่อาจส่งผลกระทบกบัการควบคุม

คุณภาพของงานและการส่งมอบงานใหม่ได ้

• การจดัหาวสัดุก่อสร้าง 

ในส่วนของการจดัหาวสัดุก่อสร้างเพื่อการก่อสร้างในโครงการนั้น ผูรั้บเหมาก่อสร้างจะเป้น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัซ้ือ รวมทั้งรับผิดชอบการเปล่ียนแปลงราคาของวสัดุก่อสร้างหลกั เช่น คอนกรีต 

และเหล็ก เป็นต้น บริษทัฯจะเป็นผูจ้ดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเองบางประเภทโดยเฉพาะวสัดุตกแต่ง เคร่ือง

สุขภณัฑ์ เคร่ืองครัว เป็นตน้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใช้ความพิถีพิถนัในการคดัเลือกและมีราคาต่อหน่วยสูง  โดย

วสัดุก่อสร้างในส่วนท่ีบริษทัฯเป็นผูจ้ดัหาเองนั้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ

ซ่ึงบริษทัฯจะจดัหาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

•  กระบวนการก่อสร้าง 

การพฒันาโครงการของบริษทัฯมีขั้นตอนต่างๆ และระยะเวลาโดยประมาณ ดงัน้ี 

1. การจดัหาท่ีดิน การตลาดและความเป็นไปไดข้องโครงการ 

บริษทัฯจะทาํการจดัหาท่ีดินในทาํเลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาโครงการ โดยบริษทัฯ

จะพิจารณาจากความเหมาะสม และศกัยภาพของทาํเลท่ีตั้งในการนาํมาพฒันาโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัผล

สาํรวจทางการตลาดเป็นสาํคญั 

2. จดัทาํงบประมาณโครงการ โดย บริษทัท่ีปรึกษา Quantity Surveyor 

  บริษทัท่ีปรึกษา ดา้น Q.S. จะทาํงบประมาณโครงการเบ้ืองตน้ เพื่อให้บริษทัฯสามารถ

ควบคุมงบประมาณโครงการนบัตั้งแต่เร่ิมการออกแบบ และติดตามดูแลในรายละเอียดของการควบคุม

การใชง้บประมาณในขั้นตอนการพิจารณาคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างและการจดัซ้ือวสัดุ 

3. ออกแบบโครงการใหเ้หมาะสมกบัทาํเลท่ีตั้งของท่ีดิน 

 หลงัจากไดท่ี้ดินท่ีเหมาะสมแลว้ บริษทัฯจะจดัหาสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ เพื่อทาํการ

ออกแบบโครงการโดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ใชส้อยและความสง่างามเป็นหลกั และตอบสนองต่อแผนการ

ตลาดของโครงการ 

4. จดัทาํรายงานวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

 เม่ือออกแบบโครงการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก่อนท่ีจะขอใบอนุญาตก่อสร้าง จะตอ้งจดัทาํ

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยบริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีใบอนุญาต เพื่อยื่นต่อสํานกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมี

ระยะเวลาในการพิจารณาเพื่ออนุมติัประมาณ 8 เดือน 
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5. ขอใบอนุญาตก่อสร้าง 

 เม่ือได้จัดทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้ว บริษัทฯจะดําเนินการขอ

ใบอนุญาตในการก่อสร้างต่อสํานกัโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อออก

ใบอนุญาตประมาณ 2-4 เดือน 

6. คดัเลือกท่ีปรึกษาในการควบคุมก่อสร้าง  

 บริษทัฯจะคดัเลือกท่ีปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างซ่ึงมีความเช่ียวชาญ  ทางด้าน

เทคนิคเพื่อบริหารคุณภาพ เวลา และงบประมาณ ให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง  ตลอดจนให้คาํแนะนาํ

ในช่วงการออกแบบและประมูลหาผูรั้บเหมา  

 ท่ีปรึกษาในการก่อสร้างจะจัดทาํข้อกําหนดเง่ือนไข เพื่อใช้สําหรับการประมูลหา

ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีความชาํนาญงานต่อไป 

7. จดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้างและดาํเนินการก่อสร้าง 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 ในการขออนุญาตก่อสร้าง บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ จะตอ้งมีการ

จัดทํารา ย งา นกา รวิ เค ราะ ห์ผ ลก ระ ทบ ส่ิ งแวดล้อม  เพื่ อยื่น ต่อสํา นักง า นนโย บา ย แผนแล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก่อน จึงจะสามารถทาํการก่อสร้างอาคารได ้ซ่ึงในรายงานดงักล่าว จะ

มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการป้องกนัมลภาวะท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระหวา่งการก่อสร้าง และ

หลงัการก่อสร้าง อาทิเช่น ตอ้งจดัให้มีผา้ใบคลุมอาคารในระหวา่งท่ีก่อสร้าง เพื่อป้องกนัเศษวสัดุก่อสร้าง

หล่นมาทาํอนัตรายแก่ผูส้ัญจรไปมา รวมทั้งมีการเขา้พบปะผูพ้กัอาศยัรอบขา้งเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อหาทางแกปั้ญหาให้ทนัท่วงที โดยมีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบเพื่อเป็นศูนยก์ลาง

ในการรับขอ้ร้องเรียนต่างๆท่ีอาจมีและติดตามแกไ้ขปัญหา  

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

โครงการนิคมอุตสาหกรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งส่งมอบพื้นท่ีโครงการนิคมอุตสาหกรรม

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมใหก้บัลูกคา้ จาํนวน 12 ราย เน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 478.57 ไร่  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากการลงทุนและการดาํเนินงานอนัเก่ียวเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกไม่

วา่จะเป็นจากนโยบายของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล จาก

สภาวะทางการเมือง กฎหมาย  เช่น กฎหมายผงัเมือง กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน

และเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศเพื่อนบา้นและประเทศอ่ืนๆ การลงทุนจากต่างประเทศ 

ภาวะเงินเฟ้อ การเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนั อตัราดอกเบ้ียและราคาท่ีดิน วสัดุก่อสร้าง ระยะเวลา

การก่อสร้างท่ีล่าช้า การประกาศข้ึนค่าแรงงานขั้นตํ่าเป็น 300 บาท ทัว่ประเทศ และการขาดแคลน

แรงงานท่ีมีฝีมือ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งส้ิน 

ยกตวัอยา่งเช่น ในช่วงปลายปี 2557 รัฐบาลไดมี้ประกาศการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ สิทธิ

และประโยชน์จากการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั

และอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตินโยบายการพฒันาภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศ ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชใ้นปี 2558  โดยบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงน้ี ทาง

บริษทัฯ จึงไดท้าํการยื่นเอกสารขอรับการส่งเสริมการลงทุนของพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรมเก่าและ

ใหม่ภายในส้ินปี 2557 เพื่อให้ยงัคงไดรั้บสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนเดิม และเพื่อรองรับ

การขยายตวัของอุตสาหกรรมในอนาคตอีกดว้ย 

ยิ่งไปกว่านั้นบริษทัฯได้ตระหนักถึงความเส่ียงและผลกระทบจากปัจจยัภายนอกต่างๆ

ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยบริษทัฯพยายามติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองและเป็นระบบเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวให้เหลือนอ้ยท่ีสุด จนอยูใ่น

ระดบัท่ีรับไดเ้ม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีคาดการณ์ไว ้คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ริหาร ได้

ดาํเนินกลยุทธ์ธุรกิจอยา่งรอบคอบและไดมี้การปรับแผนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั

อย่างเหมาะสมท่ีสุด โดยจะเห็นได้จากผลของความสําเร็จจากการขยายฐานรายได้จากการ

ดาํเนินงานท่ีกวา้งข้ึนโดยไม่พึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงมากเกินไป อตัราส่วนกาํไรท่ีมัน่คง รายไดจ้าก

การเช่าโรงงานสาํเร็จรูปและรายไดจ้ากระบบสาธารณูปโภคท่ีมีความสมํ่าเสมอช่วยเพิ่มสมดุลให้แก่

โครงสร้างรายได ้นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้งเจ็ดแห่งของบริษทัฯ ซ่ึงมี

ลูกคา้ขยายธุรกิจในสัดส่วนท่ีสูงและการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยเ์ฉพาะกลุ่มยงัช่วยลด

ความเส่ียงอีกดว้ย 
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นอกเหนือไปจากฐานรายไดท่ี้กวา้งข้ึนและงบดุลท่ีแข็งแกร่งของบริษทัฯแลว้ พื้นท่ีสําหรับ

อุตสาหกรรมไดมี้การพฒันาให้มีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อช่วยลดผลกระทบอนัเน่ืองมาจากปัจจยั

ดงักล่าว 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

ความสามารถในการบริหารการเงินของบริษทัฯข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ทั้งจากผล

ประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษทั ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ รวมถึง

การระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุน ทั้งในและต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนและมีการแข่งขนัสูง ดงันั้นเพื่อให้บริษทัฯ มี

ศกัยภาพในการดาํเนินงานทางธุรกิจท่ีดีข้ึน บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนท่ี

เหมาะสมและพอเพียงโดยมีตน้ทุนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม หลงัจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจคร้ังใหญ่

ในปี 2540 เป็นตน้มา บริษทัฯไดมี้การปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ืองโดยจะ

เห็นไดจ้ากผลการดาํเนินงานในระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในระดบัท่ีตํ่า 

โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนเท่ากบั 0.99 ต่อ 1 และมีเงิน

สดเท่ากบั 2,748 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพื่อให้บริษทัฯ สามารถรักษาสภาพคล่องในการดาํเนินการขยาย

ธุรกิจและลดความเส่ียงด้านการเงิน บริษทัฯ จึงดาํเนินการโดยให้มีงบดุลท่ีมีสภาพแข็งแกร่ง มี

หน้ีสินในระดบัตํ่า รักษาเงินสดในมือให้มีสภาพคล่อง ไม่มีเงินกูย้ืมจากเงินตราต่างประเทศ และ

พยายามจดัแหล่งเงินกูท่ี้หลากหลาย ปัจจยัต่างๆท่ีกล่าวมาน้ีจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้บริษทัฯใน

การขยายธุรกิจและลดความเส่ียงทางดา้นการเงิน   

ความเส่ียงทางด้านการเมืองของประเทศไทยและจากความขาดเสถียรภาพของรัฐบาลไทย 

จากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศซ่ึงมีมาเป็นระยะๆ ในช่วงปี 

2557 รัฐบาลไดมี้การประกาศใชก้ฏอยัการศึกเพื่อบงัคบัใชท้ัว่ประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ

ภาพลกัษณ์ ความสนใจและความมัน่ใจของกลุ่มลูกคา้ นกัลงทุน หรือนกัท่องเท่ียวต่อประเทศไทย

โดยเฉพาะในส่วนของภาคการท่องเท่ียวส่งผลให้จาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลงอย่างมาก สําหรับภาค

การลงทุน อาจมีผลกระทบโดยท่ีภาคธุรกิจไทยรวมถึงนักลงทุนต่างชาติชะลอโครงการลงทุน

บางส่วนไวก่้อน หรือหันไปสนใจประเทศคู่แข่งแทน เน่ืองจากความไม่แน่นอนทางการเมืองท่ี

เกิดข้ึน  
 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงคณะรัฐบาล หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบ่อยคร้ัง ทาํใหเ้กิด

ความไม่ต่อเน่ืองและไม่แน่นอนทางดา้นนโยบาย ซ่ึงบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 

โดยเฉพาะในส่วนของนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการลงทุน การพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
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และการลงทุนระบบสาธรณูปโภคพื้นฐานต่างๆท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ เป็นตน้  ทั้งน้ีจาก

เหตุการณ์ในอดีต เห็นไดว้า่ความไม่แน่นอนทางการเมืองมีผลกระทบกบัเศรษฐกิจในช่วงสั้นๆ 

เท่านั้น คร้ันปัญหาต่างๆ ทางการเมืองไดค้ล่ีคลายลงไป การบริโภค การใชจ้่าย การลงทุนของภาค

ธุรกิจ ส่วนใหญ่จะกลบัมาเป็นปกติ  
 

สาํหรับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 น้ี บริษทัฯ ได้

ติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดและวเิคราะห์ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงในระยะสั้นบริษทัเห็นผลกระทบบางส่วนกบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุน

จากต่างประเทศชะลอตวัลง ทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมแผนรองรับต่อความผนัผวนดงักล่างโดยปรับ

แผนงาน ทั้งทางดา้นการดาํเนินงาน การลงทุน และการเงิน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนัอยา่งเหมาะสมท่ีสุด 

ความเส่ียงจากการเข้าร่วมลงทุนในโครงการผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในบริษทั เก็คโค่-

วนั จาํกดั กบั บริษทัในกลุ่มโกลว ์พลงังาน ทั้งน้ีเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การดาํเนินกิจการของ

บริษทัฯ ท่ีตอ้งการขยายฐานรายไดข้องบริษทัฯ ไปยงัธุรกิจท่ีจะให้ผลตอบแทนในระดบัท่ีน่าพอใจ

ท่ีมีความต่อเน่ืองสมํ่าเสมอในระยะยาว ดา้นความเส่ียงของโครงการขนาดใหญ่น้ี เช่น ความเส่ียง

จากการใชเ้งินลงทุน  ความเส่ียงทางกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของรัฐบาล ความล่าชา้จากการ

ก่อสร้าง  ความเส่ียงจากการหาแหล่งเงินทุน ความเส่ียงจากปัญหาส่ิงแวดล้อม ความเส่ียงจาก

วตัถุดิบ ความเส่ียงจากการดาํเนินการผลิตอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ความเส่ียงจากการท่ีมีลูกคา้

เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพียงรายเดียว ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย ฯลฯ ความ

เส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัและอาจจะทาํความเสียหายให้กับ

โครงการดงักล่าวและบริษทัฯ ได ้  

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงและผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว โดยไดมี้การศึกษาถึง

ขอ้ดี ขอ้เสียและความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) และยงัมีการศึกษาผลกระทบจาก

ปัจจยัต่างๆ (Sensitivity Analysis) เพื่อครอบคลุมความเส่ียงทุกดา้น ประกอบกบัการพิจารณาอตัรา

ผลตอบแทนของโครงการ โดยโครงการจะใหผ้ลตอบแทนในระยะยาวซ่ึงเป็นผลตอบแทนท่ีมีความ

ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บหากโครงการดงักล่าวเปิดดาํเนินการผลิตอย่างต่อเน่ือง 

โครงการน้ีบริหารงานโดยทีมงานของ บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) ทีมงานบริหารมี

ความรู้ความชาํนาญและประสบความสําเร็จจากการดาํเนินงานโรงงานไฟฟ้าในประเทศไทยมา

หลายโรงงานแล้วภายใต้การสนับสนุนของ กลุ่มบริษทั จีดีเอฟ-สุเอซ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเป็น
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บริษทัชั้นนาํระดบัโลกในธุรกิจดา้นพลงังาน นอกจากน้ีบริษทั เก็คโค่ – วนั จาํกดั ยงัไดเ้ซ็นสัญญา

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (F/X Swap) หรือ จากอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) 

สัญญาซ้ือขายถ่านหินล่วงหนา้ และสัญญาอ่ืนๆ เพื่อให้รายรับ รายจ่าย เงินกู ้และอตัราดอกเบ้ียท่ีมี

หลากหลายสกุลเงินมีความสอดคลอ้งกนั เพื่อลดความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ  

 

ทั้งน้ีโรงไฟฟ้าเก็คโค่วนัไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยอ์ยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 

สิงหาคม 2555  

 

ความเส่ียงจากอุบัติเหตุ เพลงิไหม้ และสารเคมีร่ัวไหล 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการของเหมราชฯ ให้ความสําคญัต่อความ

เส่ียงอนัอาจเกิดจากอุบติัเหตุต่างๆ อาทิเช่น เพลิงไหม,้ สารเคมีร่ัวไหล, การจราจร ท่ีอาจเกิดข้ึน

ภายในพื้นท่ีของโครงการ โดยเหมราชฯ ได้จดัให้มีการวางระบบท่อนํ้ าดบัเพลิง ตามมาตรฐาน 

NFPA (National Fire Protection Agency) ครอบคลุมในพื้นท่ีของโครงการอยา่งครบถว้น ตลอดจน

ยงัจดัใหมี้รถดบัเพลิง พร้อมทั้งวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็นพร้อมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัซ่ึงผา่นการ

ฝึกอบรม ประจาํอยูใ่นพื้นท่ีตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง

ทนัถ่วงที นอกจากน้ียงัไดจ้ดัทาํแผนเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามความเหมาะสม

และความเส่ียงของแต่ละพื้นท่ี จดัใหมี้การฝึกซ้อมกบัผูป้ระกอบการและหน่วยงานราชการในพื้นท่ี

อยูเ่ป็นระยะๆ ซ่ึงทาํใหโ้ครงการค่อนขา้งมีความพร้อมและเช่ือวา่จะสามารถแกไ้ขสถานการณ์ เพื่อ

ลดผลกระทบและความสูญเสีย อนัอาจเกิดจากอุบติัเหตุไดใ้นเวลาจาํกดั 

ความเส่ียงของธุรกจิขายทีด่ินเพือ่อุตสาหกรรม 

 โดยปกติ รายไดห้ลกัของบริษทัฯ จะมาจากการขายท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรม ซ่ึงบริษทัฯ  ได้

เล็งเห็นความเส่ียงจุดน้ี บริษทัฯ จึงไดมี้การกระจายความเส่ียงดว้ยการเพิ่มสัดส่วนรายไดท่ี้มัน่คง

และสมํ่าเสมอ อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจโรงงานและคลงัสินคา้สําเร็จรูปให้เช่า เพื่อลด

ความเส่ียงจากการพึ่งพารายไดใ้นธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงมากเกินไป โดยจะเห็นไดว้า่ คร่ึงปีแรกของปี 

2558  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรมอยู่ท่ี 1,232 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46 

ของรายไดร้วม ซ่ึงรายไดอี้กร้อยละ 54 จะประกอบดว้ย รายไดจ้ากธุรกิจสาธารณูปโภค รายไดจ้าก

ธุรกิจโรงงานและคลงัสินคา้สําเร็จรูปให้เช่าเป็นหลกั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากส่วนแบ่ง

กาํไรจากการลงทุนในธุรกิจพลงังาน ทั้งหมดน้ี เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการพึ่งพารายไดใ้น

ธุรกิจการขายท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรมมากเกินไป 
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ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเละยานยนต์ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากการพึ่งพาลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและยานยนต์ โดย

บริษทัฯ มีลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (61) และยานยนตจ์าํนวน (228) 289 ราย จากจาํนวน

ลูกค้าทั้งหมด 656 รายคิดเป็น 44% ของจาํนวนลูกค้าทั้ งหมดของบริษัทฯ หากการลงทุนจาก

อุตสาหกรรมดงักล่าวลดลงหรือชะลอตวัลง ก็อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายท่ีดินของบริษทัฯ และ

รายไดส่้วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงและผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวโดยมีการวางแผนทาง

การตลาดเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย ไม่เพียงแต่ กลุ่มปิโตรเคมี หรือ ยานยนตเ์ท่านั้น เพื่อ

ไม่ให้เกิดการพึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากเกินไป โดยนิคมอุตสาหกรรมและเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมทั้ ง  7 แห่งของบริษัทได้เจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน เช่น 

อิเล็กทรอนิกส์ พลงังาน เหล็ก วสัดุก่อสร้าง โลจิสติกส์ และ อาหาร เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

ติดตามและวเิคราะห์ถึงสัดส่วนการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศ เพื่อ

ปรับกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาวะดงักล่าว โดยคร่ึงปีแรก ของปี 2558 บริษทัฯมียอดขายท่ีดิน

จาํนวน 356 ไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นยอดขายจากกลุ่มท่ีไม่ใช่ยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 62 ของยอดขาย

ทั้งหมด  
 

ความเส่ียงจากภัยนํา้ท่วม 

จากเหตุการณ์อุทกภยัในหลายพื้นท่ีของประเทศท่ีผา่นมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปี 2554 

ไดส้ร้างความเสียหายใหก้บัดา้นธุรกิจในหลายภาคส่วน ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน 

ท่ีจะเขา้มาลงทุนใหม่ หรือขยายธุรกิจในพื้นท่ีเดิม โดยนักลงทุนไดห้ันมาให้ความสําคญักบัการ

คดัเลือกสถานท่ีตั้งโครงการ เพื่อหลีกเล่ียงและลดความเส่ียง อนัเน่ืองจากภาวะอุทกภยัมากยิง่ข้ึน  
 

ทั้งน้ี ในการพิจารณาความเหมาะสมดา้นทาํเลท่ีตั้งโครงการ เหมราชฯ ไดค้าํนึงถึงในหลาย

ปัจจยั ทั้งในดา้น ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure), ขนาดของพื้นท่ีท่ีสามารถ

รองรับต่อการพฒันา ตลอดจนความเส่ียงอนัเน่ืองจากนํ้ าท่วม ปัจจุบนัเหมราชฯมีนิคมอุตสาหกรรม

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ดจาํนวน 6

โครงการ ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีสูง ใกล้แหล่งนํ้ าสาธารณะ สามารถป้องกนันํ้ าท่วมจากภายนอก และ

รองรับนํ้ าฝนท่ีระบายออกจากบ่อหน่วงนํ้ าในโครงการไดอ้ย่างเพียงพอ เป็นการลดความเส่ียงอนั

เน่ืองจากนํ้ าท่วมไดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะท่ีอีก 1 โครงการ คือ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

สระบุรี ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีในเขตลุ่มนํ้ าภาคกลางและอาจมีความเส่ียงอนัเน่ืองจากนํ้ าท่วมในกรณีท่ีนํ้ า

เหนือไหล่บ่า และฝนตกหนกัต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามเหมราชฯ ไดต้ระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงดงักล่าว จึง
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ไดม้อบหมายให้ผูเ้ช่ียวชาญดาํเนินการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของพื้นท่ีโดยรอบ จดัทาํ

แบบจาํลองโดยใช้สถิติปริมาณฝนตกหนักในอดีตท่ีผ่าน เพื่อเทียบกบัความสามารถของระบบ

ป้องกนันํ้ าท่วมของเขตประกอบการฯท่ีมีอยู ่และไดมี้การดาํเนินการปรับปรุงและเสริมคนัดินให้มี

ความแข็งแรงเพื่อป้องกนันํ้ าจากภายนอกเขา้มาท่วมในพื้นท่ี นอกจากน้ี ยงัไดด้าํเนินการปรับปรุง

ขยายระบบระบายนํ้าฝนในพื้นท่ีเขตประกอบการฯท่ีเป็นคอขวด รวมทั้งมีการเสริมและปรับปรุงลด

ระดบัเคร่ืองสูบนํ้าในบ่อหน่วงนํ้ าเพื่อสูบระบายนํ้ าจากในพื้นท่ีเขตประกอบการฯสู่ภายนอก พร้อม

ทั้งได้ให้มีการตรวจสอบและซ่อมบาํรุงระบบ และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่างๆ เป็นระยะๆ เพื่อให้

สามารถไดใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูต่ลอดเวลา 

จากเหตุอุทกภยัคร้ังใหญ่ในเขตจงัหวดัลุ่มนํ้าเจา้พระยาในปี 2554 และอุทกภยัในปี 2556 

ในภาคเหนือและภาคตะวนัออก ทางบริษทัฯไดเ้ฝ้าติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด ทั้ง 7 

นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราชฯไม่ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั

ดว้ยสาเหตุดงัต่อไปน้ี:  

1. ท่ีตั้งของนิคมฯและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่งนั้นมีระดบัความสูง

ของนิคมฯท่ีสูงกว่าระดบันํ้ าอย่างมาก ตั้งแต่ +44 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเลปาน

กลางของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ไปจนถึง +134 เมตรเหนื

ระดับนํ้ าทะเลปานกลางของนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ในส่วนเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีนั้น ไม่ไดต้ั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับนํ้ าของ

ลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา และมีจุดเช่ือมกบั คลองหนองรู คลองเพรียว และคลองระ

พีพฒัน์ ซ่ึงเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีสูงกว่

ระดบันํ้าทะเลปานกลาง 4-8 เมตรและสูงกวา่ระดบันํ้าในคลองทั้งสามท่ี 2-4 เมตร 

2. การออกแบบระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯไดใ้ชร้างระบายนํ้าขนาดใหญ่

ประกอบกบัความลาดชดัของนิคมฯไดช่้วยใหก้ารระบายนํ้าฝนหรือพายฝุนอยา่ง

รวดเร็ว  
 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากพื้นท่ีภายในและภายนอกโครงการมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ดงันั้น โครงการนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการของเหมราชฯต่างๆ  จึงไดจ้ดัใหมี้การ

ตรวจสอบและประเมินสภาพพื้นท่ีทั้งก่อนและหลงัฤดูฝน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบต่างๆ ยงัสามารถใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ี เหมราช ไดมี้การวางแผนล่วงหนา้ในการวาง

มาตรการป้องกนัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันอนัเกิดจากพายฝุน และมีทีมงานคอยเฝ้าระวงัท่ีหนา้งาน 24 

ชัว่โมง 
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ความเส่ียงจากภัยแล้ง 

โครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตาหกรรมของเหมราชฯ ในพื้นท่ีภาค

ตะวนัออก หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ด ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใกลก้บัอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้าดอก

กราย, อ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล และอ่างเก็บนํ้าคลองใหญ่ ซ่ึงมีขนาดความจุรวมของอ่างเก็บนํ้าทั้ง

สามแห่ง มากถึง 275 ลา้นลูกบาศกเ์มตร อยา่งไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างความมัน่คงในดา้นปริมาณ 

และรองรับความตอ้งการใชน้ํ้าในอนาคต บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 

จาํกดั จึงไดมี้วางโครงข่ายระบบท่อส่งนํ้า เพื่อเช่ือมโยงและผนันํ้าจากอ่างเก็บนํ้าประแสร์มายงั อ่าง

เก็บนํ้าคลองใหญ่ และอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล ซ่ึงเป็นการเพิ่มเสถียรภาพและความมัน่คงในการ

บริหารจดัการนํ้าใชใ้นภาคตะวนัออก ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของภาคส่วนต่างๆ  

ในปี 2557 ไดเ้กิดปรากฎการณ์เอลนิโย ่  ซ่ึงส่งผลใหใ้นช่วงฤดูฝนมีปริมาณนํ้าฝนท่ีตกใน

พื้นท่ีและไหลลงสู่อ่างเก็บนํ้าทั้งสามแห่งนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไวม้าก อยา่งไรก็ตาม ในช่วงปลาย

เดือนตุลาคม ถึงตน้เดือนพฤศจิกายน 2557 มีฝนตกในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองจนทาํใหป้ริมาณนํ้าในอ่าง

เก็บนํ้ามีปริมาณเพิ่มมากข้ึน ทาํใหค้วามเส่ียงต่อการขาดแคลนนํ้าในปี 2558 ลดลง บริษทั จดัการ

และพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) หรือ อีสท ์ วอเตอร์ ไดด้าํเนินการตาม

มาตรการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อยา่งต่อเน่ือง ยงัคงมัน่ใจวา่โครงการต่างๆ ท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ และ

ท่ีกาํลงัเร่งดาํเนินการ สามารถจดัสรรนํ้าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการและรับมือกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ใน

ปี 2558 ได ้
 

ความเส่ียงของธุรกจิโรงงานและคลงัสินค้า 
 

 ความเส่ียงของธุรกจิโรงงานและคลงัสินค้าจากสัญญาระยะส้ัน 

ปัจจุบนั สัญญาเช่าส่วนใหญ่ของโรงงานและคลงัสินคา้มีอายุประมาณ 3 ปี ซ่ึงหลงัจาก

หมดสัญญาแลว้ ลูกคา้จะมีทางเลือกในการต่อสัญญา โดยความกงัวลของนกัลงทุนจะเกิดข้ึน หากมี

ลูกคา้เลือกท่ีจะไม่ต่อสัญญา 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัพบวา่ หากผูเ้ช่าเร่ิมดาํเนินกิจการและวางฐานการผลิตแลว้ หากไม่ได้

รับผลกระทบหรือปัจจยัภายนอกอ่ืนอยา่งรุนแรง มกัจะไม่ยา้ยออกหลงัจากหมดสัญญา ซ่ึงโดยปกติ 

ผูเ้ช่าจะทาํการต่อสัญญาเช่าหลงัจากสัญญาแรกหมดอายุมากกวา่ร้อยละ 80 ของสัญญาท่ีหมดอายุ

ทั้งหมด 

ดว้ยทาํเลท่ีตั้งท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ดา้นการขนส่งสินคา้ ใกลท้่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั และ

ศูนยก์ลางด้านอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ประกอบกบัคุณภาพมาตรฐานระดบัสากลของ

โรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้สําเร็จรูป ทาํให้บริษทัมีความมัน่ใจวา่ ผูเ้ช่าจะเลือกต่อสัญญา

-74-



                                                         แบบ 56-1 ข้อมูลสําหรับวนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 

 

  - 82 -      

หลงัจากสัญญาเก่าหมดอายุ หรือหากอาคารดงักล่าวไดว้่างลง บริษทัจะสามารถจดัหาผูเ้ช่าใหม่ได้

ไม่ยาก 
 

 ความเส่ียงของธุรกจิโรงงานและคลงัสินค้าจากการกระจุกตัวของผู้เช่า 

การกระจุกตัวของผู ้เ ช่าทั้ งทางด้านของทําเลท่ีตั้ งนิคมอุตสาหกรรมประเภทของ

อุตสาหกรรม และสัญชาติของผูเ้ช่านั้น เป็นหน่ึงในความเส่ียงท่ีบริษทัไดค้าํนึงถึง เน่ืองจากหากมี

การลดลงของการลงทุนในอุตสาหกรรมหลกั หรือมีการลดลงของการลงทุนจากประเทศท่ีเขา้ลงทุน

ในสัดส่วนท่ีสูง อาจจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัเช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการกระจายตัวของผูเ้ช่าโรงงานและคลังสินค้าสําเร็จรูป ท่ี

ค่อนขา้งหลากหลาย ทั้งทางดา้นอุตสาหกรรมหลกั ท่ีไม่ไดพ้ึ่งพาเพียงแค่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน

ยนต ์แต่ยงัรวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป อุตสาหกรรมแพ็คเกจจ้ิง อุตสาหกรรมอาหาร 

และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกทั้งเร่ืองสัญชาติของผูเ้ช่าท่ีมีหลากหลายทั้งประเทศญ่ีปุ่น ประเทศจีน และ

ประเทศแถบยโุรปอีกมากมาย ทาํใหค้วามเส่ียงเร่ืองการกระจุกตวัของผูเ้ช่า ไม่เป็นท่ีกงัวล 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวร 

ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน 2558 สินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    

4.1.1 ทีด่ิน อาคาร และ อุปกรณ์ 

   

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (ลา้นบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธิ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย เฉพาะบริษทั 

ท่ีดิน 2.20 - เป็นเจา้ของ 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 210.12 0.26 เป็นเจา้ของ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 30.05 1.43 เป็นเจา้ของ 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 151.46 29.60 เป็นเจา้ของ 

ยานพาหนะ 39.27 17.91 เป็นเจา้ของ 

งานระหวา่งก่อสร้าง 163.63 1.85 เป็นเจา้ของ 

ท่อส่งนํ้ าดิบ 796.11 2.75 เป็นเจา้ของ 

อ่างเก็บนํ้ าธรรมชาติ 11.99 2.50 เป็นเจา้ของ 

ระบบผลิตนํ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 369.52 - เป็นเจา้ของ 

รวม 1,774.35 56.30  

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (10.17) (0.73)  

       ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 1,764.18 55.57  

 

4.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ บริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทั 

ท่ีดิน 698.23 21.14 เป็นเจา้ของ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 357.03 - เป็นเจา้ของ 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง - 0.97 เป็นเจา้ของ 

งานระหวา่งก่อสร้าง 1,070.37 - เป็นเจา้ของ 

       อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสุทธิ 1,125.63  22.11  

 

4.1.3 ทรัพย์สินให้เช่า  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ บริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทั 

ฐานวางท่อขนถ่ายวตัถุดิบ 130.67 - เป็นเจา้ของ 

งานระหวา่งก่อสร้าง - - เป็นเจา้ของ 

       ทรัพยสิ์นใหเ้ช่าสุทธิ 130.67 -  

หมายเหตุ :  ท่ีดินและอาคารส่วนใหญ่ถูกจดจาํนองเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงินภายในประเทศ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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4.1.4 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
ช่ือ / ทีต่ั้งโครงการ 

บริษัททีด่าํเนินโครงการ 

มูลค่าทีล่งทุนใน

โครงการ 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมนิในโครงการ** 

(ล้านบาท) 

       ลกัษณะกรรมสิทธิ 

บมจ. เหมราชพฒันาทีด่นิ       

 - นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี       

 ระยะท่ี 1 109     เป็นเจา้ของ  

 ระยะท่ี 2 77     

  นิคมอุตสาหกรรม เหมราชชลบุรี แห่งท่ี 2 401  เป็นเจา้ของ  

 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งท่ี 2 3,536  เป็นเจา้ของ  

 อ่ืนๆ 42  7,648 เป็นเจา้ของ  

 - ท่ีดินเพื่อจดัหาผลประโยชน ์

- อาคารสาํเร็จรูป                                             

246 

32  

    

- นางล้ินจ่ี (กรุงเทพ) 20     สิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี * 

- ริมแม่นํ้าเจา้พระยา (กรุงเทพ) 102     เป็นเจา้ของ  

 บจก. อสีเทร์ิน อนิดสัเตรียลเอสเตท     

 - นิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก     

 ระยะท่ี 1 6  เป็นเจา้ของ  

 ระยะท่ี 2 5 1,104 เป็นเจา้ของ  

 ท่ีดินเพื่อจดัหาผลประโยชน ์ 1,428  เป็นเจา้ของ  

 บจก. อสีเทร์ินซีบอร์ดอนิดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง)     

 - นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด      

 ระยะท่ี 4   2  เป็นเจา้ของ  

 ระยะท่ี 5 304    เป็นเจา้ของ  

 ระยะท่ี 6 40     

 ระยะท่ี 7           374  2,025  เป็นเจา้ของ  

 ระยะท่ี 8 131     

 ท่ีดินเพื่อจดัหาผลประโยชน ์ 50   เป็นเจา้ของ  

 อาคารโรงงานสาํเร็จรูป 248  เป็นเจา้ของ  

1บจก. เหมราช อสีเทร์ินอนิดสัเตรียล เอสเตท    

- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด  * 

    ระยะท่ี 1                                                                                              54 

  

เป็นเจา้ของ 

 

    ระยะท่ี 2                                                                                            107 3,342 เป็นเจา้ของ  

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งท่ี 3                          1,265   เป็นเจา้ของ   

    ท่ีดินเพื่อจดัหาผลประโยชน ์                                                             579                      เป็นเจา้ของ  

    อาคารสาํเร็จรูป                                                                                 421  เป็นเจา้ของ  

2บจก. เหมราช สระบุรี ทีด่นิอุตสาหกรรม    

- เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี     

ท่ีดินเพื่อจดัหาผลประโยชน ์                                                            1,313 2,099              เป็นเจา้ของ  

อาคารสาํเร็จรูป                                                                                    429    
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3บจก. เอสเอม็อ ีแฟคทอร่ี     

4- ท่ีดิน                                                                                    93       884 เป็นเจา้ของ  

5- อาคารสาํเร็จรูป                                                                 289    

6บจก. เหมราช ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม    

- เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 

ท่ีดินเพื่อจดัหาผลประโยชน ์                                             434 1,552 

 

    เป็นเจา้ของ  

 อาคารสาํเร็จรูป                                                                    31 

7บจก.ระยอง 2012   

8- ท่ีดิน                                                                               1,295                                                     2011 เป็นเจา้ของ 

*  ระยะเวลาการเช่า 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน  2536 

 

4.1.5    สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

มูลค่าตามบัญชี(พนับาท) 

บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

กองทุนจม  231,026 57,595 

หกั  ตดัจาํหน่ายสะสม (133,279) (39,706) 

       กองทุนจม-สุทธิ 97,747 17,889 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธ์ิตามสัญญาร่วมดาํเนินงานกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้

เป็นผูใ้ห้บริการระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และตอ้งจดั

ให้มีกองทุนเพื่อการบํารุงรักษาและสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกในนิคม

อุตสาหกรรม (“กองทุนจม”) 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในส่วนของนโยบายการลงทุน บริษทัฯ มีนโยบายการร่วมลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจต่าง ๆ ซ่ึงเป็น

ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเก้ือหนุนกบัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อเป็นการขยายฐานของรายได ้ อาทิเช่น ธุรกิจ

ใหบ้ริการสาธารณูปโภค ธุรกิจการใหบ้ริการดา้นพลงังาน เป็นตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ มีเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม เป็นมูลค่ารวมจาํนวน 7,729 ลา้นบาท  

 ในเร่ืองของการควบคุมดูแลบริษทัร่วมนั้น  โดยส่วนใหญ่บริษทัฯ จะมีขอ้ตกลงกบัผูร่้วมลงทุน โดยจะ

กาํหนดจาํนวนกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีบริษทัฯ เป็นผูก้าํหนดโดยใชส้ัดส่วนการถือหุน้หรือการลงทุนเป็นเกณฑ ์
นโยบายในการบริหารงานในบริษทัดงักล่าวบริษทัจะมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจและ

กรรมการตามแต่กรณี เพื่อมีส่วนร่วมในการวางนโยบายสาํคญั และติดตามผลการปฏิบติังานของบริษทัดงักล่าวดว้ย 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

“ ไม่มี ”  
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ส่วนที ่1 

 6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคัญอืน่  

 
  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

 ประเภทธุรกิจ : 1. พฒันาและบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรม 

(Industrial Estate Development and Management) 

2. ดาํเนินธุรกิจในระบบสาธารณูปโภคของเขต

พฒันาอุตสาหกรรม (Industrial Estate Utilities) 

2.1 ให้บริการระบบสาธารณูปโภคหลักใน

นิคมอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การจดัหานํ้ าดิบ 

นํ้ าประปา ดูแลการบริหารจดัการนํ้ าเสีย 

เป็นตน้ 

2.2 เป็นศูนยร์วมในการให้บริการ และระบบ

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค อ่ื น ใ น เ ข ต นิ ค ม

อุตสาหกรรม เช่น การให้บริการดูแลรักษา

ระบบสาธารณูปโภค และ Preventive 

Maintenance การให้เช่าฐานวางท่อ ท่ี

ปรึกษาการออกแบบงานก่อสร้าง เป็นตน้ 

3. ลงทุนในโครงการพลงังานต่างๆ 

3.1 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP)  

เช่น โครงการเก็คโค่-วนั และ โครงการ

โกลว ์ไอพีพี  

3.2 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เช่น 

โครงการกลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล 

3.3 โครงการพลงังานทางเลือก เช่น โครงการ    

                  โรงไฟฟ้าพลงันํ้า หว้ยเหาะพาวเวอร์  

           โครงการโรงไฟฟ้าลม  และ โครงการ 

                              โซล่าห์รูฟทอ็ปบนอาคารโรงงานสาํเร็จรูป     

               คลงัสินคา้สาํหรับการเช่า 
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4. ดา้นอสังหาริมทรัพย ์

4.1 โรงงานสาํเร็จรูปสาํหรับเช่า       

(Ready Built Factories for Rent ) 

4.2 โครงการอาคารชุดสํานกังานเพื่อขาย

หรือให้เช่า ไดแ้ก่ อาคารชุดสํานกังาน 

ยเูอม็ทาวเวอร์ 

4.3 โครงการคอนโดมิเนียมท่ีพกัอาศยัโดย

เฉพาะเจาะจง (Niche selective 

property project) ได้แก่โครงการ 

เดอะพาร์ค ชิดลม  

4.4 คลงัสินคา้โลจิสติกส์พาร์คสําหรับการ

เช่า (Logistics Park for rent) ไดแ้ก่ 

โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 

4.5 โครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์เกาะล้าน

พทัยา 

ท่ีตั้งสาํนกังาน : 9 อาคารยเูอม็ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรามคาํแหง  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ    10250 

 เลขทะเบียนบริษทั : บมจ. 0107536000676 

 โทรศพัท ์ : (66)- 0-2719-9555 

 โทรสาร : (66)- 0-2719-9547 

 Website : http://www.hemaraj.com 

 ทุนจดทะเบียน : 6,000,000,000  บาท  โดยมีทุนชาํระแลว้  จาํนวน  

3,882,074,476.40 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน           

9,705,186,191 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท 

 นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ : รายละเอียดตามขอ้ 3.2 การประกอบธุรกิจของ

บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

 บุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ : นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั      

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 

6-7ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
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โทรศพัท ์โทรศพัท ์0-2229-2800 โทรสาร  0-2359-

1259 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
บริษทั ซี เอ เอส จาํกดั 
92/18 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 9 โซน B 
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 

10500 โทรศพัท ์0-2236-7844 โทรสาร 

 0-2236-7877 

ผูส้อบบญัชี 
นางอโนทยั ลีกิจวฒันะCPA No. 3442 

สาํนกังานบริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอ

เอส จาํกดั 
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ 179/74-80 ถนน

สาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 

10120 โทร 0-2344-1000, 0-2824-5000  

 โทรสาร 0-2286-5050 

ท่ีปรึกษากฏหมาย 
 บริษทั วรีะวงค,์ ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จาํกดั  

 ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์  

 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  

 กรุงเทพ 10330  โทร 0-2264-8000  

 โทรสาร 0-2657-2222 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
พิจารณาตามโครงการ   
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7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

 บริษัทฯ  มี ทุนจดทะเบียน จํานวน 6,0 00 ,0 00 ,0 00  บาท และทุ นชําระแล้ว จ ํานวน 

3,882,074,476.40 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 9,705,186,191 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.40 

บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น  

ในวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 รายช่ือผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่สูงสุดของบริษทัฯ 10 รายแรก มีดงัน้ี   

ลาํดบั  0ช่ือ-สกลุ จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น 

1 บริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จาํกดั 9,014,154,410 92.88 

2 นายสวสัด์ิ หอรุ่งเรือง 64,803,500 0.67 

3 นางวารุณี พู่พิสุทธ์ิ 48,131,000 0.50 

4 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 36,294,050 0.37 

5 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 32,907,600 0.34 

6 น.ส.นุชนารถ หอรุ่งเรือง 15,744,250 0.16 

7 นางอชัรา อมัพุช 15,000,000 0.15 

8 EFG Bank AG 14,877,000 0.15 

9 นายประคองชยั ปิติชยัชาญ 12,200,000 0.13 

10 นายพิชยั นิธิวาสิน 12,000,000 0.12 

 รวม 9,266,111,810 95.48 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 

 ในระหวา่งปี 2553 - 2557 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นจาํนวนเงินทั้งหมด 14,500 ลา้น

บาท หน่วยละ 1,000 บาท อาย ุ3 – 10  ปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ในปี 2557 มีหุน้กูห้มดอายแุละ

ไดไ้ถ่ถอนแลว้ จาํนวน 1 หุน้กู ้คือ HEMRAJ144A  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คงเหลือหุน้กูท่ี้ยงั

ไม่ครบกาํหนดจาํนวน 12,938 ลา้นบาท 
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      หุน้กูใ้นประเทศไม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 

หุ้นกู้ จาํนวน (ล้านบาท) อตัราดอกเบีย้/ปี อายุ / กาํหนดไถ่ถอน 

HEMRAJ177A 2,300  ปีท่ี 1 – 3    4.90%  อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

  ปีท่ี 4 – 6     6.00%  

  ปีท่ี 7           6.50%  

HEMRAJ190A 638 ปีท่ี 1 – 3    4.90%  อาย ุ9 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2562 

  ปีท่ี 4 – 6     6.00%  

  ปีท่ี 7           6.50%  

  ปีท่ี 8 – 9     6.75%  

HEMRAJ160A 1,500 ปีท่ี 1 – 3    5.15% อาย ุ5 ปีกาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

  ปีท่ี 4          5.50% 

 

 

 

  ปีท่ี 5          5.60%    

HEMRAJ217A 2,000 5.65% อาย ุ9 ปีกาํหนดไถ่ถอนปี 2564 

HEMRAJ231A  2,500 5.50% อาย ุ10 ปีกาํหนดไถ่ถอนปี 2566 

HEMRAJ244A 2,500 5.75% อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2567 

HEMRAJ222A 1,000 4.70% อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2565 

HEMRAJ252A 1,500 5.00% อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2568 

          

    

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัจะจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆทุกประเภทท่ีกฎหมายและท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบักระแสเงินสด สภาพคล่อง เง่ือนไขและขอ้กาํหนดใน

สัญญาท่ีบริษทัผูกพนัอยู่และแผนการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความ

จาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนในอนาคต 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

 

8.1  โครงสร้างการจัดการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 

 โครงสร้างการจดัการองคก์รของบริษทั มีดงัน้ี 
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8.1.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 12 ท่าน คือ  

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการ / กรรมการ /ปรธาน

กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาแบะ

พิจารณาผลตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

2. นางจรีพร อนนัตประยรู  กรรมการ / รองประธานกรรมการ / รองประธาน

กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา / กรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

3. นายเดวดิ  ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายววิฒัน์  จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฎิบติัการ / 

กรรมการบริหารความเส่ียง  

5. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน / 

กรรมการบรรษทัภิบาล / กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

6. นายสมพงษ ์วนาภา  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

7. ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

10. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

11. นายณรงค ์กริชชาญชยั กรรมการ / กรรมการบรรษทัภิบาล 

12. นายเอกชยั ติวตุานนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  :  ลาํดบัท่ี 1, 2 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2558  

                    ลาํดบัท่ี 9 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 

                    ลาํดบัท่ี 5, 7, 10, 11 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 

                    ลาํดบัท่ี 12 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558         
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กรรมการอิสระของบริษทัมีจาํนวน 4 คน มีคุณสมบติั “เขม้กวา่” ขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและ ก.ล.ต.  ดงัต่อไปน้ี 

 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย

นั้น ๆ ดว้ย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คอขออนุญาตต่อ

สาํนกังาน 

 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั 

ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหน้ีสินท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ีการคาํนวณภาระ

หน้ีสินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามระกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ

สาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
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ขดัแยง้สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อ

สาํนกังาน 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซ่ีงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

 7 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท :    

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีหลกัในการกาํหนดวสิัยทศัน์ นโยบายโดยรวม  ตลอดจนกลยุทธ์สําคญัใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯดว้ยความสามารถและความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของบริษทัฯและ

ของผูถื้อหุ้นอย่างต่อเน่ืองยาวนาน รวมถึงการควบคุมกาํกบัฝ่ายบริหารจดัการของบริษทัฯให้ดาํเนินการตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของ

คณะกรรมการ มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอ้กาํหนดขององคก์รกาํกบัดูแลต่างๆตลอดจนของบริษทัฯเอง 

อีกทั้งมีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณทก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้

กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทาํการอย่างหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการ ทั้งสามารถ

ยกเลิก เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ   

 ในการประชุมสามญัประจาํปี กรรมการบริษทัตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  กรรมการบริษทัท่ีออกไปนั้น

อาจไดรั้บเลือกตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปอีกได ้

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจาํนวน 7 ท่าน คือ 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นางจรีพร อนนัตประยรู รองประธานกรรมการบริหาร  

3. นายเดวดิ ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการบริหาร  

4.    นายววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการบริหาร 
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5.   นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการบริหาร 

6.   นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการบริหาร 

7.   นายณรงค ์กริชชาญชยั กรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ให้เป็นผูช่้วยงานดา้นนโยบาย

และวางแผน   ให้แก่คณะกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ นาํนโยบายและ

แผนกลยุทธ์ท่ีได้รับความเห็นชอบแล้วนั้นไปดาํเนินการปฎิบติัอย่างมีความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งปฎิบติัให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของคณะกรรมการ 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 

1. พิจารณากลัน่กรองและสอบทานแผนธุรกิจและแผนการลงทุนและงบประมาณต่างๆ ของบริษทัฯท่ี

นาํเสนอจากฝ่ายบริหารจดัการก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2.  ติดตาม กาํกับ และควบคุมให้การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายของแผนงานท่ีได้รับการอนุมติัจาก

คณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

3.  พิจารณาอนุมติัให้ดาํเนินการ หรืออนุมติัการใช้จ่ายเงินเพื่อการดาํเนินการต่างๆ ในส่วนท่ีเกินกว่า

อาํนาจหรือเกินวงเงินอนุมติัของฝ่ายจดัการ ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบอาํนาจอนุมติัของบริษัทฯ หรือตาม

งบประมาณท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ 

4.  กาํหนดผงัโครงสร้างองค์กร อาํนาจการบริหารจดัการ นโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้าง

เงินเดือนของบริษทัฯ  

5.  มอบหมายเพื่อให้บุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลมีอาํนาจกระทาํการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหาร

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข

อาํนาจนั้นๆ ได ้

6.  ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ีขอบเขตอาํนาจท่ีคณะกรรมการบริหารไดรั้บมอบหมายไม่ครอบคลุมถึงรายการท่ีกรรมการบริหาร

ผูใ้ดผูห้น่ึงหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. คนใดคนหน่ึง มีส่วนไดเ้สียหรือมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการบริหารจะตอ้งนาํเสนอเร่ืองสู่การ

พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ /หรือ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เว ้นแต่

คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดย้กเวน้โดยชอบเป็นเฉพาะกรณีไวก่้อนหนา้นั้นแลว้ 
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8.1.3  คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน คือ 

1.     ดร.ชิต เหล่าวฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการ

ตรวจสอบท่ีมีความรู้แลประสบการณ์ในการสอบ

ทานงบการเงินของบริษทั) 

2.    นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมี

ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ของบริษทั) 

3.   นายเอกชยั ติวตุานนท*์ กรรมการตรวจสอบ 

* นายเอกชยั ติวตุานนท ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามชาร์เตอร์ของตนต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

 1.  สอบทานวา่บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

 2. สอบทานวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

 3.  สอบทานวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

 4.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทั  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้

ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษทั 

 6.  จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

  -   ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

 - ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

 - ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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 - ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 - ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 - จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละ

ท่าน 

 - ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร (charter) 

 - รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับ ผดิ

ชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 7. รายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการของบริษทัฯ ทราบเป็นประจาํ

อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

 8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดม้อบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เม่ือครบกาํหนดออกตามวาระอาจไดรั้บ

แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปอีกได ้  

การเลอืกคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

 ในการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ง 

และกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 

1 ท่านจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินท่ีเพียงพอ ซ่ึงสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินบริษทัฯ ได ้

8.1.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดว้ยกรรมการบรรษทัภิบาลจาํนวน 3 ท่าน คือ 

1. นายสมพงษ ์วนาภา ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

2. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการบรรษทัภิบาล 

3. นายณรงค ์กริชชาญชยั กรรมการบรรษทัภิบาล 

 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล ทาํหนา้ท่ีพิจารณานาํเสนอแนวปฏิบติัและให้คาํแนะนาํดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีและเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของสถาบนัต่างๆ บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ ตามขอ้เสนอแนะและแนวทางของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลได้พิจารณาแก้ไขและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว 
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คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  เม่ือครบกาํหนดออกตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้ง

ใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปอีกได ้ 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน คือ 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

2. นางจรีพร อนนัตประยรู กรรมการสรรหาฯ 

3. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ กรรมการสรรหาฯ 

 ในส่วนของการสรรหา คณะกรรมการสรรหาฯ จะทาํหนา้ท่ีสรรหา คดัเลือกและจดัเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบั

ผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลงหรือท่ีพึงตั้งเพิ่ม หรือตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดย

นาํเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ  รายช่ือผูเ้หมาะสมพร้อมประวติัจะไดรั้บการนาํเสนอล่วงหน้า

โดยกรรมการหรือโดยผูถื้อหุ้น เพื่อการเตรียมพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะคาํนึงในอนัดบั

แรกถึงความตอ้งการของบริษทัฯ ก่อนเร่ิมการพิจารณาในเชิงลึกเก่ียวกบัช่ือเสียง ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ 

ความสามารถ วิสัยทัศน์และจริยธรรมท่ีดี ตลอดจนประเด็นเก่ียวข้องอ่ืนของบุคคลนั้ นๆ โดยรายช่ือท่ี

คณะกรรมการมีมติรับรองจะไดรั้บการนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อการพิจารณาอนุมติัต่อไป    

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รวมทั้งสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและพิจารณาอนุมติัโดยท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะมีการประเมินค่าตอบแทน

เทียบเคียงกบัทอ้งตลาดรวมถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และผลงาน รวมถึงฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทัฯดว้ย คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีวาระการ

ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  เม่ือครบกาํหนดออกตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปอีกได ้  

8.1.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดว้ยคณะกรรมการ จาํนวน 6 ท่านดงัน้ี  

1. นายสมยศ อนนัตประยรู   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางจรีพร อนนัตประยรู    กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายเดวดิ ริชาร์ด นาร์โดน  กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกุล  กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท  กรรมการบริหารความเส่ียง 
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ี 

1. กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง 

2. กาํหนดกลยุทธการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ภายใตต้้นทุนท่ี

เหมาะสม และยงัคงผลตอบแทนท่ียอมรับได ้

3. รายงานผลของการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการ 

4. ดาํเนินการตดัสินใจและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัปัญหาสําคญัท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริหารความ

เส่ียง 

5. ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เม่ือครบกาํหนดออกตามวาระ

อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปอีกได ้
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8.2 ฝ่ายจัดการ 

 คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย : 

 1.   นายเดวดิ  ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการผูจ้ดัการ 

 2. นายววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ   

 3. นายธนินทร์ ทรัพยบุ์ญเรือง         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-ฝ่ายปฏิบติัธุรกิจนิคม  

 4.   นายศิริศกัด์ิ  กิจรักษา ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายบญัชี และกฎหมาย 

 5. นางสาวสมใจ     วชิรหา้ ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายการเงิน  

 6.   นายนิพนธ์ หาญพฒันพานิชย ์ ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย ์

7. นายสุวชัร์ ฐิตะธนะกิจ  ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายพฒันานิคมอุตสาหกรรม 

8.  นายบดินทร์ หาญวานิช  ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมและ 

             เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์   

 9. นายรักษพ์ล กงันอ้ย ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายปฏิบติัการและซ่อมบาํรุงรักษา  

 10. นายเผา่พิทยา    สมุทรกลิน ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายวางแผนและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 11.  นางสาวศิญาภสัร์ จนัทไชยโรจน์ ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายการตลาดและฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์โครงการ 

                  อสังหาริมทรัพย ์                                                                                                    

 12. นางสาวลดัดา  โรจนาวไิลวฒิุ  ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ธุรกิจนิคม 

  13.  นางสาวอญัชลี ประเสริฐจนัทร์  ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ธุรกิจนิคม 

  14.  นายปรีเปรม มาลาสิทธ์ิ  ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายศูนยก์ารฝึกอบรมนิคมอุตสาหกรรม 

  15.  นางสาวรุจิระ พานิชกิจ ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายโครงการพิเศษ 

16.  นายอภิชาติ  ตรงสุขสรรค ์   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายระบบขอ้มูลและบริการ   

 

 กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมแก่บุคลากรในฝ่ายจดัการ

แต่ละราย เพื่อให้บริษทัฯสามารถนาํนโยบายและแผนกลยุทธ์ตลอดจนแผนธุรกิจต่างๆ ออกปฏิบติัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายและกรอบงบประมาณท่ีคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษทัฯ ไดก้าํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบไว ้

8.3 เลขานุการบริษัท  

     คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้นายศิริศกัด์ิ กิจรักษา ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่

วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2551โดยคุณสมบติัและหน้าท่ีของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฎตามเอกสาร

แนบ 1 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ/ผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 12  ท่าน เป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ โดยในปี 2558 เป็นเงิน 24,062,500 บาท  (ในปี 2557 เป็นเงิน23,040,000 บาท) โดยจ่ายเป็น 

2 ลกัษณะ คือ เบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส รวมถึงค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย

ดว้ย  รายละเอียดแยกตามรายกรรมการ ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง วนัท่ี18 มีนาคม 2558 ดงัน้ี 

กรรมการ 0ตาํแหน่ง เบี้ยประชมุ ค่าตอบแทน   

    ค่าตอบแทน รวม 

1.นายชวลติ เศรษฐเมธีกลุ ประธานกรรมการ / กรรมการ 185,000.00 315,277.78 500,277.78 

2.นายสวสัดิ์ หอรุ่งเรือง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 105,000.00 416,666.66 521,666.66 

3.นายธงชยั ศรีสมบูรณานนท ์ กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

105,000.00 385,416.66 490,416.66 

4.นายถาวร อนนัตคู์ศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร 105,000.00 364,583.33 469,583.33 

5.นายสุทธิพนัธุ ์จารุมณี  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาผลตอบแทน 

205,111.11 211,111.11 416,111.11 

6.นายเดวดิ ริชารด์ นารโ์ดน กรรมการ/กรรมการบริหาร 105,000.00 364,583.33 469,583.33 

7.นายปีเตอร ์จอหน์ เอด็มนัสนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 150,000.00 208,333.33 358,333.33 

8.นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบรรษทัภบิาล/กรรมการสรรหา

และพจิารณาผลตอบแทน 

170,000.00 208,333.33 378,333.33 

9. นายววิฒัน ์จริฐัตกิาลสกลุ กรรมการ 105,000.00 208,333.33 313,333.33 

10. นางสาวปทัมา หอรุ่งเรือง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ

บรรษทัภบิาล 

125,000.00  346,583.33 489,583.33 

11. นายสมพงษ ์วนาภา กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 135,000.00 208,333.33 343,333.33 

12. นายวกิจิ หอรุ่งเรือง กรรมการ 105,000.00  208,333.33 313,333.33 

รวม  1,600,000.00 3,463,888.88 5,063,888.85 
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ค่าตอบแทนกรรมการระหวา่งวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 ถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ดงัน้ี 

กรรมการ 1ตาํแหน่ง เบี้ยประชมุ ค่าตอบแทน   

    ค่าตอบแทน รวม 

1.นายสมยศ อนนัตประยูร ประธานกรรมการ/กรรมการ/ประธาน

กรรมการบรหิาร/ประธานกรรมการสรรหา

และพจิารณาผลตอบแทน/ประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

280,000.00 729,166.67 1,009,166.67 

2.นางจรีพร อนนัตประยูร กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษทั/

รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ

สรรหาและพจิารณาผลตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

195,000.00 539,583.34 734,588.34 

3.นายเดวดิ ริชารด์ นารโ์ดน กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ

เสีย่ง 

175,000.00 510,416.67 685,416.67 

4. นายววิฒัน ์จริฐัตกิาลสกลุ กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ/ประธาน

เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร/กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

175,000.00 510,416.67 685,416.67 

5.นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร

การเงนิ/กรรมการบริหาร/กรรมการ

บรรษทัภบิาล/กรรมการบริหารความเสีย่ง 

35,000.00 391,826.92 426,826.92 

6. นายสมพงษ ์วนาภา กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ

บรรษทัภบิาล 

175,000.00 291,666.67 466,666.67 

7.ดร.ชติ เหลา่วฒันา กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 85,000.00 291,666.67 258,076.92 

8.นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 255,000.00 291,666.67 546,666.67 

9.ดร.กฤษณา สุขบญุญสถติย ์ กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและ

พจิารณาผลตอบแทน 

125,000.00  288,888.89 416,888.89 

10.นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

35.000.00 391,826.92 426,826.92 

11.นายณรงค ์กริชชาญชยั กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ

บรรษทัภบิาล 

35,000.00  391,826.92 426,826.92 

12.นายเอกชยั ตวุิตานนท ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ - - - 

รวม  1,755,000.00 4,736,065.34 6,491,065.34 

                         ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆท่ีเป็นรายไดแ้ก่กรรมการ        -      ไม่มี 

  

1.   ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารจดัการในรูปของเงินเดือน เงินสมทบกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ และเงินรางวลัประจาํปี จาํนวน 22-ท่าน ในปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน 208.8 ลา้นบาท 

8.5 บุคลากร 

 จาํนวนพนกังานของบริษทั เม่ือรวมกบัพนกังานของบริษทัยอ่ยแลว้มีจาํนวนทั้งส้ิน 360 คน  
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 ผลตอบแทนรวมของผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับปี 2557 ซ่ึงประกอบดว้ย

เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุน (ส่วนของนายจา้ง) และผลตอบแทนอ่ืนๆ มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 367.7 ลา้นบาท 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ  

9.1  นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ   

 บริษทัเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงมีนโยบายนาํหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบติัและพยายามปรับปรุงการปฏิบติัให้ครบถ้วน

ต่อเน่ืองตลอดมา เพื่อให้มีมาตรฐานการจดัการกิจการท่ีดีสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั และสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีเน้ือหาสาํคญัดงัน้ี 

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดยการดาํเนินธุรกิจอยา่งมี

ประสิทธิภาพสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนแก่บริษทัและมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้ผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั 

รวมถึงส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิของตนในการประชุมผูถื้อหุ้น และจะไม่กระทาํการอนัเป็นการละเมิดหรือ

ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้   

 ผูถื้อหุ้นทุกรายจะไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีหรือการประชุมวิสามญั(ถา้มี) โดยมีการ

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมเพื่อพิจารณาก่อนประชุมทุกคร้ัง ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงไดต้าม

จาํนวนหุ้นท่ีครอบครองและผูถื้อหุ้นแต่ละคนตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดในการออกเสียงเพื่อลงมติการ

ประชุมและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผูล้งทุน และใหค้วามเห็นต่อการตดัสินใจท่ีสาํคญั เช่น การจดัสรรเงินกาํไร

และพิจารณาจ่ายเงินปันผล  การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การกาํหนดค่าตอบแทนและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั 

การแกไ้ขกฎขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และการเพิ่มทุน เป็นตน้ ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธ์ิจะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เปิดเผย 

เพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ และผูถื้อหุ้นซ่ึงตอ้งการแต่งตั้งตวัแทนเขา้ร่วมประชุมสามารถกระทาํไดโ้ดยแต่งตั้ง

บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีตนเห็นสมควร หรือจะแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบผูเ้ป็นกรรมการอิสระตาม

คาํแนะนาํของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ได ้ในการประชุมบริษทัฯ

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับริษทัไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามความเหมาะสม 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง ถือเป็นหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อร่วมช้ีแจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบขอ้

ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ย โดยหากมีเหตุจาํเป็นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จะมีการแจง้ให้ประธานกรรมการหรือ

สาํนกังานเลขานุการบริษทัทราบล่วงหนา้   

 2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัและดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

 เพื่อให้การพิจารณามีความชดัเจนและโปร่งใสรวมทั้งช่วยให้บริษทัสามารถปฏิบติัตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัฯ จึง เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และช่ือบุคคลเพื่อ

แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
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สามญัผูถื้อหุ้น และช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ สําหรับใชใ้นการพิจารณากลัน่กรองระเบียบวาระ

อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะได้เผยแพร่หลักการไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 ผูถื้อหุน้ทุกรายจะไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัหรือวสิามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ังท่ีบริษทัฯจดัข้ึน และได้

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระบุวาระการประชุมเพื่อให้พิจารณาล่วงหนา้ก่อนประชุมทุกคร้ังโดยเฉพาะก่อน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ซ่ึงกาํหนดใหมี้ปีละคร้ังภายในเดือนเมษายน ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไม่มีการเพิ่มวาระท่ีสําคญั

โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนการตดัสินใจ 

 ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกให้ โดยจดัส่งหนงัสือ

มอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนดทุกแบบให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น

สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้าร่วมประชุมแทนได้ และบริษทัจะเสนอช่ือพร้อมข้อมูลของ

กรรมการอิสระของบริษทั อยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมใหผู้ถื้อหุน้  

 ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นมีสิทธ์ิออกเสียงไดต้ามจาํนวนหุ้นท่ีครอบครองและผูถื้อหุ้นแต่ละ

คนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในการออกเสียงเพื่อลงมติการประชุมและรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุน เพื่อ

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ในการลงคะแนนเสียงอย่างน้อยสําหรับวาระท่ีสําคญั บริษทัไดใ้ช้บตัร

ลงคะแนนซ่ึงจะมอบใหผู้ถื้อหุน้ตอนลงทะเบียน บตัรลงคะแนนจะมีเท่ากบัวาระการประชุม โดยเม่ือมีการตอบขอ้

ซักถามจนเป็นท่ีพอใจบริษัทจะให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนตามวาระนั้ นๆ จากนั้นจะเก็บบัตร

ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้เพื่อนาํมานบัคะแนนเสียงและจะจดัใหบุ้คคลท่ีเป็นกลางเขา้เป็นผูน้บัคะแนนเสียง เพื่อความ

โปร่งใส 

 บริษทัไดบ้นัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมชดัเจนในสาระสําคญั และจดัส่งรายงาน

การประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกราย ภายหลงัจากท่ีได้จดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.แลว้หลงัการ

ประชุมเสร็จส้ิน 14 วนัเสมอ และไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย  

  บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการเก็บรักษาขอ้มูล และการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นและจะแจง้เตือนไม่ให้กรรมการ พนกังาน 

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสําคญั

ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น  และยงัไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณะชน ไปซ้ือขายหุ้น ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั เม่ือ

แรกเขา้รับตาํแหน่ง และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการต่อ ก.ล.ต. และบริษทัจะนาํ

รายงานดงักล่าวรวบรวมเป็นระเบียบวาระแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ 
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 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่

คา้และคู่แข่ง ส่ิงแวดลอ้มและสังคม หน่วยงานของรัฐ ใหไ้ดรั้บการดูแลสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือตาม

ขอ้ตกลงโดยตอ้งไม่ถูกละเมิดใดๆ  โดยกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

 ผูถื้อหุน้ 

   การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัทั้งขอ้มูลการเงิน และขอ้มูลไม่ใช่ทางการเงินต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง 

เหมาะสม เท่าเทียม และทนัเวลา โดยผา่นช่องทางต่างๆ เช่น การแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ การ

ประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือการส่งจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นตน้ 

   พนกังาน 

   บริษทัให้ความสําคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าไม่ว่าจะทาํงานอยูใ่นส่วนใด โดย

ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสม  โดยพิจารณาทั้งจาก

ความรู้ความสามารถ คุณสมบติัของพนกังาน และความเหมาะสมตามผลการปฏิบติังานตามการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทั  และการสํารวจกบัตลาดแรงงานภายนอกทั้งในธุรกิจเดียวกนัและธุรกิจ

อ่ืนๆ  สร้างสภาพ แวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี ปลอดภยั และจดัใหพ้นกังานทุกคนรับทราบนโยบายและสวสัดิการท่ี

พนกังานพึงไดรั้บ โดยมีคู่มือพนกังานซ่ึงกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงาน คู่มือประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม การ

ประกนัชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เป็นตน้   ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และ

ทกัษะของพนกังาน โดยส่งเสริมให้พนกังานไดรั้บการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ โดยได้

จดัตั้งงบประมาณในฝึกอบรมประจาํปีในด้านต่างๆให้แก่พนกังาน เพื่อให้พนกังานไดรั้บการพฒันาจนมีความ

เช่ียวชาญ ความชาํนาญ และความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   ลูกคา้ 

   ให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้ และปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้

อยา่งเคร่งครัด เอาใจใส่ในเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัของลูกคา้ รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาในทุกเร่ืองท่ีลูกคา้

ร้องเรียนหรือใหข้อ้แนะนาํ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีการรับประกนัสินคา้  โดยบริษทัฯจะสํารวจความพึงพอใจ

ของลูกคา้ในสินคา้และบริการของบริษทัฯอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง แล้วนาํผลท่ีได้มาปรับปรุง แกไ้ข ขอ้บกพร่อง

ต่างๆต่อไป     

   เจา้หน้ี คู่คา้และคู่แข่ง 

    ปฎิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรมไม่ละเมิดสิทธิของเจา้หน้ี ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้กาํหนดของสัญญา 
และพนัธะทางการเงินท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งการชาํระคืน การดูแลหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ 
ไมนาํเงินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินไปใชใ้นทางท่ีขดักบัวตัถุประสงค ์ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงอนัจะ

ทาํใหเ้จา้หน้ีเกิดความเสียหาย  
   ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และจรรยาบรรณทางการคา้ท่ีดี ไม่เอาเปรียบ 

ไม่ใชว้ิธีการท่ีไม่สุจริตเพื่อทาํลายคู่แข่งขนั  รวมทั้งไม่แสวงหาขอ้มูลหรือความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการไม่สุจริต 
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นอกจากน้ีบริษทัยงัมีระเบียบปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้หรือผูรั้บเหมา โดยมีการประเมินแบ่งตามกิจกรรมหรืองาน

ท่ีรับผิดชอบตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด โดยแบ่งคะแนนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม A จะข้ึนทะเบียนเพิ่มเติมในจดัซ้ือจดัจา้ง 

กลุ่ม B จะนาํมาพิจารณาในคร้ังต่อไป โดยการประเมินผลเพิ่ม และกลุ่ม C ไม่นาํมาพิจารณาจดัซ้ือจดัจดัจา้งเป็น

เวลา 3 ปี และจะมีการพิจารณาปรับปรุงหลกัเกณฑด์งักล่าวปีละ 1 คร้ัง 

   บริษทัมีนโยบายในการสนบัสนุนธุรกิจทอ้งถ่ินโดยจะจดัซ้ือจดัจา้งจากผูรั้บเหมาหรือผูจ้ดัจาํหน่าย 

จากบริษทัในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพก่อน  ในปี 2557 ในการประเมินผุรั้บเหมามีผูรั้บเหมาท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้

คะแนน A (80 คะแนนข้ึนไป) จาํนวน 32 ราย และไดค้ะแนน B (61 – 79 คะแนน) จาํนวน 2 ราย ส่วนคู่คา้หรือผู ้

จดัจาํหน่าย ท่ีผา่นเกณฑป์ระเมินไดค้ะแนน A จาํนวนทั้งส้ิน 18 ราย 

   ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

  ด้านการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษทัฯ มีนโยบาย ด้านส่ิงแวดล้อมโดยให้การพฒันานิคม

อุตสาหกรรมท่ีเป็นธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งควบคู่ไปกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐานระบบการจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ดา้นการมีส่วนในสังคม บริษทัมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัหน่วยงาน

ต่างๆในสังคม ชุมชน และบริเวณใกลเ้คียงทั้งในการศึกษาการดูแลรักษาความปลอดภยัและอคัคีภยัและอ่ืนๆ เช่น

การจดัใหมี้โครงการทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชนโครงการเปิดให้สถานศึกษาต่างๆเขา้ชมนิคมและงานดา้น

ต่างๆของบริษทั และการจดัตั้งศูนยค์วามปลอดภยัและดบัเพลิงของกลุ่มบริษทั 

   หน่วยงานของรัฐ 

 ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้กาํหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการใหค้วามร่วมมือ

และสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นธรรม 

   บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่ง ครัดโดย

กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ยึดถือและปฏิบติังานให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย นโยบาย 

ขอ้กาํหนดและมาตรฐานดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

และไดเ้ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ ขั้นตอนวิธีปฏิบติั และขอ้ควรระวงัต่างๆ ตลอดจนการ

นาํไปปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ ทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม และมีการพฒันา ทบทวน 

แกไ้ข การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมดา้นความปลอดภยั ชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงัและ

ต่อเน่ือง โดยได้จดัทาํแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักฏหมาย การปฎิบติัการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ทั้ง

ฝึกอบรมภายในและภายนอกเป็นประจาํทุกปี โดยมีหลกัสูตรดงัน้ี นโยบาย การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การสร้าง

จิตสํานึกดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั การบ่งช้ีลกัษณะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบาย

ใหพ้นกังานไดใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่นการนาํกระดาษท่ีใชแ้ลว้ดา้นเดียวกลบัมาใชใ้หม่ 

การประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยการปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงพกักลางวนั การใชห้ลอดประหยดัไฟเบอร์ 5 ทั้งท่ี

สาํนกังานกรุงเทพและนิคมอุตสาหกรรม ส่วนท่ีนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัมีการนาํนํ้ าเสียท่ีไดรั้บการบาํบดัแลว้

กลบัมาใชอี้ก (Recycle) เช่นรดนํ้ าตน้ไม ้เป็นตน้ โดยบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของส่ิงแวดลอ้มและความ
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ปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและพฒันา

คุณภาพชีวติอยา่งย ัง่ยนื   

 สถิติการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราการหยดุงาน หรืออตัราการเจบ็ป่วยจากการปฏิบติังาน 

 บริษทัฯไม่มีสถิติการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราการหยุดงาน หรืออตัราการเจ็บป่วย อนัเน่ืองมาจากการ

ปฎิบติังาน ในปี 2557 

 บริษทัมีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใดๆรวมทั้งมีการตรวจสอบขอ้มูลอนัเป็น

สิทธิของบุคคลภายนอกท่ีนาํมาใชเ้พื่อหลีกเล่ียงการเกิดกรณีละเมิดทรัพยท์างปัญญาของผูอ่ื้น เช่น ไม่นาํแผนการ

ดาํเนินธุรกิจอนัเป็นเฉพาะของผูอ่ื้นมาใช ้และพนกังานของบริษทัมีหนา้ท่ีรักษาความลบัทางการคา้ของบริษทั การ

ใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทาํงาน ตอ้งไม่เผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ช่ือเสียงและทรัพยสิ์น และ ปฎิบติังานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ในปี 2557 บริษทัไม่มีการ

ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ 

 บริษทัปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด และปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อยา่งเคร่งครัด

ไดมี้การศึกษาและทาํความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนเพื่อนาํไปปฎิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงาน และไม่

สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานผิดกฏหมาย  ทั้งน้ี นอกจากน้ี

บริษทัมีแนวปฏิบติัในการส่งเสริมให้พนกังานพึงปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพในสิทธิ ทั้งน้ี นอกจากน้ีบริษทัมี

แนวปฎิบตัในการส่งเสริมให้พนกังานพึงปฎิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์  

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก สามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีไม่เหมาะสม หรือขดัต่อกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ การทุจริต

คอรัปชั่นโดยบริษทัจะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยกาํหนด

ระยะเวลาดาํเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลบัและกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน 

เพื่อมิให้ไดรั้บผลกระทบจากการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน รวมถึงพนกังานพบเห็นการกระทาํท่ีสงสัยว่าฝ่าฝืน 

หรือการไม่ปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบริษทั ให้คณะกรรมการทราบ โดยผูท่ี้ได้รับมอบหมายจะรวบรวม

ขอ้เทจ็จริง ประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล แลว้รายงานให้คณะกรรมการทราบ นอกจากน้ีบริษทัฯไดก้าํหนดให้

มีช่องทางสําหรับแจง้เบาะแสกระทาํผิดหรือการถูกละเมิดสิทธิให้คณะกรรมการทราบผา่น Website ของบริษทั 

หรือสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผดิหรือการถูกละเมิดสิทธิ โดยมีช่องทางการรับเร่ืองดงัน้ี 

1.  ยืน่เร่ืองโดยตรงท่ีสาํนกังานเลขานุการบริษทั 

1.1 โทรศพัท ์หมายเลข 02-719-9555 

1.2 โทรสาร หมายเลข 02-719-9546-47 

1.3 E-mail ของสาํนกังานเลขานุการบริษทั  

  E-mail : secretarycompany@hemaraj.com   
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  2.  ยืน่เร่ืองโดยตรงถึงประธานกรรมการตรวจสอบ 

E-mail :  auditcommittee@hemaraj.com  

ทั้งน้ี บริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้้องเรียน โดยใหค้วามมัน่ใจวา่จะไม่เปิดเผย

ช่ือตวั ช่ือสกุล ท่ีอยู ่ภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะสามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้และผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะ

ไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

   บริษทัฯมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของ

บริษทัอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา เช่ือถือได้ ผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยใ์นแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) ตามท่ีกาํหนด  และบริษทัยงัไดน้าํขอ้มูลลงบน Website ของ

บริษทัท่ี www.hemaraj.com และท่ี invest@hemaraj.com ทั้งภาษาไทยและองักฤษโดยไดมี้การพฒันาปรับปรุงขอ้มูลให้

ทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อใหน้กัลงทุนสามารถรับทราบ และ/หรือ ศึกษาเก่ียวกบับริษทัฯ ไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งในเชิงกวา้ง

และลึก   อีกทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงยงัไดจ้ดัให้มีการสัมมนาประชุมระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบันกัลงทุนสัมพนัธ์ 

นกัวิเคราะห์ และนกัข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศอยา่งสมํ่าเสมอ และการจดัให้ผูส้นใจจากแวดวงสําคญั

ต่างๆ เขา้เยีย่มชมนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัฯ อีกดว้ย 

    นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงาน “นกัลงทุนสัมพนัธ์” ซ่ึงรับผดิชอบโดยตรงในการทาํหนา้ท่ี

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูเ้ก่ียวขอ้ง สาธารณะชนทัว่ไป สถาบนัการเงิน 

และนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์โดยใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ ของบริษทั ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน รวมทั้งการเขา้

ร่วมงาน Opportunity day ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   สารสนเทศท่ีสาํคญัของบริษทัประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน โดยเฉพาะ

ในส่วนของงบการเงินนั้น ไดผ้า่นการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี วา่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษทัก่อน

เปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงาน

ประจาํปีดว้ย สําหรับการเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนั บทวิเคราะห์

ของฝ่ายจดัการและการบริหารความเส่ียง รวมถึงรายงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 

56-1 และในเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย   

  บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดบทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย

ต่างๆ จาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีคณะกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในการดาํเนินงาน และไดเ้ปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของบริษทั (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทัดว้ย 
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 5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

  5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการของบริษทัสามารถจดักลุ่มตามลกัษณะ คือ  

- กรรมการซ่ึงเป็นฝ่ายบริหาร 

- กรรมการซ่ึงไม่เป็นฝ่ายบริหาร 

      -     กรรมการอิสระ 

  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ 3 คน ในปี 2558 คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 12 คน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร

จาํนวน 5 คนซ่ึงทั้ง 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการของบริษัทฯไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากบริษัทฯมีความเช่ือมั่นและมี

ความเห็นวา่ประธานกรรมการสมควรเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั 

เพราะจะทาํใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากความสามารถและประสบการณ์อยา่งเตม็ท่ี 

 คณะกรรมการได้กาํหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการให้มีความหลากหลาย โดย

พิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และเพศ ในปี 

2557 ในคณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิงจาํนวน 1 ท่าน คณะกรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี 

โดยในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้

ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งน้ีจะไดรั้บการเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มา

รับตาํแหน่งอีกก็ได ้  

  บริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั  ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรู้ดา้นการเงิน 

เศรษฐศาสตร์ การบญัชี การบริหารรัฐกิจ และธุรกิจแขนงอ่ืนอยา่งหลากหลายหลายแขนงเป็นอยา่งดี เหมาะสมต่อ

การเป็นองคป์ระกอบของมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและอ่ืนๆนอกจากน้ียงัครอบคลุมและเขม้กวา่

คุณสมบติัท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  

กล่าวคือ 

  1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนั้น ๆ ดว้ย 

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขอ

อนุญาตต่อสาํนกังาน 
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  3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั 

ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหน้ีสินท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้ งน้ีการคาํนวณภาระ

หน้ีสินดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ

สาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อ

สาํนกังาน 

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆซ่ีงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

  7 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

  8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถ  ใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทั 
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  บริษทัไม่ไดก้าํหนดจาํนวนปีของการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละท่านไวเ้น่ืองจากเห็นวา่ 

กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนด และมีความเป็นอิสระ ทั้งน้ีบริษทัมีความเห็นวา่ผูท่ี้จะเขา้เป็น

กรรมการของบริษทัไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระก็ตามควรมีความรอบรู้มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัและ

เขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดีซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาและตอ้งมีความต่อเน่ือง จึงจะสามารถให้คาํแนะนาํและ

ความเห็นท่ีเป็นประโยขน์แก่บริษทัไดเ้ตม็ท่ี    
 บริษทัมีนโยบายใหก้รรมการบริษทัดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั และ

หากดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการประเภทเดียวกนัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละ

คนใหผู้ถื้อหุน้ทราบดว้ย 
     การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัมีนโยบาย

ไม่ใหด้าํรงตาํแหน่งมากเกินไปจนทาํใหไ้ม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และหากดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ

ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัอ่ืนในกิจการเดียวกนัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

แต่ละคนใหผู้ถื้อหุน้ทราบดว้ย 

     บริษทัไดมี้การแบ่งแยกผูด้าํรงตาํแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั  และ

กรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน   

 บทบาทหนา้ท่ีประธานกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

 1. รับผดิชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการในการกาํกบัติดตามดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

2.   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั 

3.  เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และ  

คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 

 5.2   บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

   การกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย

กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไว ้

เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาและให้ความเห็นได้ตามขอบเขตอาํนาจ

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   โดยบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี 

   -  คณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษทัท่ีตนเองเป็นกรรมการ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดาํเนิน

ธุรกิจ 

  - คณะกรรมการบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายดว้ยความสุจริตและตั้งใจดูแลการ

ดาํเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบข้อกฎหมาย ข้อบงัคบัของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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  -   คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีหลกัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบายโดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์

สําคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ด้วยความสามารถและความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทัฯ และของผูถื้อหุ้นอย่างต่อเน่ืองยาวนาน รวมถึงการควบคุมกาํกับฝ่ายบริหารจดัการของบริษทัฯ ให้

ดาํเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และอยา่งถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของกฏหมายและขอ้กาํหนด

ขององคก์รกาํกบัดูแลต่าง ๆ  ตลอดจนของบริษทัฯเอง  อีกทั้งมีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี  ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทาํ

การอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้ งสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอาํนาจนั้ นๆได้ตามท่ี

เห็นสมควร และบริษทัจะมีการพิจารณาทบทวนและอนุมติัวสิัยทศัน์และภาระกิจของบริษทัอยา่งนอ้ยทุกๆ 1 ปี  
  -  คณะกรรมการบริษทั ต้องดาํเนินการให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 5.3  คณะกรรมการชุดย่อย 

    คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อปฎิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาหรือรับทราบ และไดก้าํหนด คุณสมบติั และขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยเฉพาะเร่ืองไว ้ดงัน้ี 

   - คณะกรรมการบริหาร  ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 คน ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นผูช่้วยงานดา้นนโยบายและวางแผน ใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบั ติดตาม 

ดูแลใหฝ่้ายจดัการของบริษทัฯ นาํนโยบายและแผนกลยทุธ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้นั้นดาํเนินการอยา่งมี

ประสิทธิภาพและโดยระมดัระวงัเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกิจการ    

    -  คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน โดย

กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์การทาํงานดา้นบญัชี กฎหมายหรือการเงินเป็น

อย่างดี มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัและเป็นไปตามท่ีกาํหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทาน

การดาํเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัและขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลเหมาะสม

กบับริษทั รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ี

เพียงพอและเหมาะสม ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบใน รวมถึงการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชี

จากภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในซ่ึงบริษทัไดว้า่จา้งจากภายนอกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบติัรวมทั้งมี

การปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีท่ีปรึกษาเป็นประจาํรวมทั้งการปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายและบญัชีใน

กรณีท่ีจาํเป็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่างๆ 
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   -   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน มีขอบเขต

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 

       - สรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมต่อการได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัอยา่งมีหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  เพื่อ

นาํเสนอใหพ้ิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป ตามแต่กรณี 

       - พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมทั้งสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆและนาํเสนอ

เพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทัเพื่อเสนอพิจารณาอนุมติัในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีต่อไป 

   -  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน ทาํหนา้ท่ีพิจารณานาํเสนอแนว

ปฏิบติัและให้คาํแนะนําการปรับปรุงต่างๆ ด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและเป็นไปตามแนวทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) ต่อคณะกรรมการ

บริษทั 

  -  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยคณะกรรมการจาํนวน 6 คน ทาํหนา้ท่ีสอบทาน ให้

คาํปรึกษาและคาํแนะนาํในการดาํเนินการบริหารความเส่ียงของบริษทัแก่ฝ่ายบริหาร โดยมีอาํนาจเรียกเอกสารและ

บุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งรับผิดชอบในการทดสอบและะประเมินความ

เส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนให้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้รวมทั้งมีกระบวนการสอบทานรายละเอียด เช่น การบริจาคเพื่อการกุศลตอ้งมีกิจกรรมเพื่อการกุศล

ดงักล่าวจริง และวตัถุประสงคข์องโครงการประสบความสาํเร็จและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง และ

ดาํเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย เพื่อใหก้ารนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไป

ปฎิบติัอยา่งมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตรวจสอบติดตาม ทบทวนและปรับปรุง มาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตฯอยา่งสมํ่าเสมอ และรายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบต่อไป 

    

 - เลขานุการบริษัท บริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 1 คน ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการ

บริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้ความรอบรู้และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั รวมถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเลขานุการ

บริษทั มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามขอ้มูลข่าวสาร เพื่อ

พฒันาการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษทั ด้วยความ

รับผดิชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษทั ไม่กระทาํการใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์

ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทั รวมทั้งเก็บรักษาความลบัของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มี

ความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษทั  

  เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศและกําหนด อีกทั้ งให้การสนับสนุนงานของ

คณะกรรมการในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
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ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมถึงทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํดา้นกฏหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้กาํหนดต่างๆของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย

ต่างๆท่ีควรทราบ  รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

ดว้ย     

 5.4  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ คณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีนโยบายเก่ียวกับการกาํกับ

ดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว กบัมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัดงักล่าวให้เหมาะสม 

อยูเ่สมออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 5.5 จรรยาบรรณธุรกิจ  บริษทัฯไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เพื่อเป็นคู่มือให้คณะกรรมการ  

ผูบ้ริหาร  และพนกังาน เขา้ใจมาตรการดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพื่อใหน้าํไปปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง 

และบริษทัจะไดติ้ดตามการปฎิบติัดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

 5.6  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ได้ให้

ความสาํคญัต่อกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และจริยธรรมวา่ดว้ยความขดัแยง้ของผลประโยชน์และรายการระหวา่งกนั โดย

ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล พร้อมคาํช้ีแจงเหตุการณ์ไว ้ในหนงัสือรายงานประจาํปี และในแบบ 56-1 ของบริษทัฯ  อย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจนเพียงพอในสาระสําคญั ตามระบุในกฏหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมผล

รายงานของผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีภายนอก และท่ีปรึกษากฎหมาย เพื่อให้แน่ใจวา่บริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติั

อยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ล่าวไว ้ 

 นอกจากนั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีรายการระหวา่งกนักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งในอนาคต ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  คณะกรรมการบริษทัอนุมติั

ในหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าวเหล่านั้นได ้   โดยตอ้งมีขอ้ตกลงทางการคา้ใน

ลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั  ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ี

ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 บริษทั ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการและผูบ้ริหารจดัส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคล

ท่ีมีความเก่ียวข้องให้บริษทัทราบ โดยรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วนั และคร้ังต่อไปภายใน 15 วนัเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลง โดยใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย แลว้จดัส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการติดตามตรวจสอบและกาํกบั

ดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 5.7  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  บริษทัได้ให้ความสําคญัต่อรายการควบคุม

ภายในโดยมุ่งเนน้ให้มีระบบความควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจเพื่อป้องกนัความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีพิจารณาสอบทานความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในของบริษทั โดยจากการประชุมหารือรายไตรมาสกบัผูต้รวจสอบภายในมืออาชีพ(ท่ีว่าจา้งจาก
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ภายนอก) ร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตผูมี้ประสบการณ์สูงและกบัตวัแทนของฝ่ายจดัการเองดว้ยแลว้   ผลของ

การสอบทานน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาสเพื่อ

รับทราบ  

 5.8  การบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการให้ความสําคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก  

ทั้งน้ี ในปี 2556 คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สําหรับการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั คือ 

บริษทัจะดาํเนินงานตามแผนกลยทุธของบริษทัดว้ยความรอบคอบ โดยพิจารณาถึงปัจจยัความาเส่ียงต่างๆท่ีมี โดย

ใหมี้การวเิคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจยัความเส่ียงนั้นๆ และดาํเนินการรวมถึงการป้องกนัเพื่อลดผลกระทบจาก

ปัจจยัความเส่ียงเหล่านั้นให้น้อยท่ีสุด ในระดับท่ีรับได้ เม่ือเทียบกับผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ทั้งน้ี บริษทัฯจะ

ดาํเนินการตามนโยบายบริหารความเส่ียงของบริษทัภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย

รายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ 

 5.9 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท  บริษทัไดจ้ดัวางมาตราการเพื่อสนองนโยบายของตลาด

หลกัทรัพยใ์นอนัท่ีจะป้องกนัมิใหข้อ้มูลภายในท่ีสาํคญัของบริษทัฯถูกนาํไปใชป้ระโยชน์โดยบุคคลากรของบริษทั

(หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง)ในครรลองท่ีมิชอบ หรือร่ัวไหลสู่บุคคลภายนอกเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มก่อนท่ีบริษทัฯ

จะเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นการทัว่ไป ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่ต่อบุคลากรโดยเฉพาะระดบับริหารถึงจรรยาบรรณ 

ช่ือเสียงภาพพจน์ขององค์กร ตลอดจนกฎเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของ

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) ในเร่ือง รวมถึงหน้าท่ีท่ีตอ้งเปิดเผยและ

รายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ในบริษทัเป็นท่ีชดัเจน 

 ทั้ งน้ี บริษัทได้กําหนดแนวปฎิบัติในการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในดังน้ี “ ห้ามมิให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการ

เปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ” 

 5.10  การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้ ําหนดวนัประชุมโดยกําหนดเป็นการ

ล่วงหนา้ โดยไดก้าํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละ 7 คร้ัง (ปี 2557 มีการประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง)

โดยรวมการประชุมพิจารณางบการเงินปีละ 4 คร้ัง  เพื่อรับรองงบรายไตรมาสของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไดมี้การพิจารณาสอบทานความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลงบการเงินและรายงานผลการประชุมให้

คณะกรรมการของบริษทัฯ ทราบทุกไตรมาส  

  นอกจากการประชุมตามท่ีไดก้าํหนดเป็นรายปีไวแ้ลว้บริษทัยงัมีการประชุมเพื่อพิจารณาเก่ียวกบัการ

ดาํเนินธุรกิจต่างๆตามความจาํเป็นรวมทั้งอาจมีการประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนอีกด้วย และฝ่ายจดัการจพจดัทาํ

รายงานผลการปฎิบติังานใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกาํกบัควบคุมและดูแลได้

อยา่งต่อเน่ืองและทนัการ  
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  ในการประชุมแต่ละคร้ังประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ จะไดร่้วมกนัพิจารณากาํหนดเร่ือง

ต่างๆท่ีจะนาํเขา้วาระการประชุม นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่มีความสําคญั

และจาํเป็นเขา้ประชุมได ้

  ในการประชุมบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบให้

คณะกรรมการทราบและพิจารณาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัก่อนการประชุมทุกคร้ังเวน้แต่เป็นการเรียกประชุมเป็น

กรณีเร่งด่วน  และสาํหรับเร่ืองท่ีเป็นวาระไม่เปิดเผยจะนาํเร่ืองเขา้อภิปรายในท่ีประชุม 

  ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาเพื่อใหฝ่้ายจดัการไดเ้สนอเร่ืองและกรรมการจะอภิปรายปัญหา

ต่างๆอยา่งพอเพียง รอบคอบและทัว่ถึง  

  ในการประชุมคณะกรรมการอาจเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหส้ารสนเทศ รายละเอียด 

และขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นๆ เพื่อให้ท่ีประชุมสามารถไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเพียงพอใน

ฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งและผูป้ฏิบติังาน และมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสือทอด

งานอีกดว้ย 

  บริษทัมีนโยบายใหก้รรมการอิสระท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมีการประชุม เพื่ออภิปราย

ปัญหาต่างๆร่วมกนัโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย  

 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ังควรมีกรรมการเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80   และ

กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี 

 ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ควรมีคณะกรรมการในท่ีประชุมและลงมติอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 

ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

  ในปี 2557 คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดมี้การประชุมกนัเอง 1 คร้ัง ในเดือนธนัวาคม 

  ในระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม ปี 2557 บริษทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการรวม 8คร้ัง ซ่ึง

กรรมการส่วนใหญ่เขา้ร่วมประชุมครบถ้วน เวน้แต่ติดภาระกิจสําคญัเร่งด่วนหรือในกรณีเป็นวาระฉุกเฉินไม่

สามารถเดินทางจากต่างประเทศไดท้นั 

สาํหรับการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี       

 รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

สรรหาและพิจา

ราณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

การประชุมผูถื้อ

หุ้น 

นายสมยศ อนนัตประยรู 4/4   1/1    1/1 

นางจรีพร อนนัตประยรู 4/4  1/1   1/1 
นายเดวดิ ริชาร์ด นาร์โดน 8/8       1/1 
นายววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ 8/8     1/1 
นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 1/1          1/1 
นายสมพงษ ์วนาภา 8/8     1/1   1/1 
ดร.ชิต เหล่าวฒันา 1/1 1/1      1/1 
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 รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

สรรหาและพิจา

ราณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

การประชุมผูถื้อ

หุ้น 

นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 7/8 4/4   1/1  1/1 

ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ 2/2          1/1 
นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท 1/1          1/1 

นายณรงค ์กริชชาญชยั 1/1        1/1 

นายเอกชยั ติวตุานนท ์  -         -  

  

 5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

ตามแบบประเมินของบริษทัเป็นประจาํ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขให้มีการดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยผลการประเมินคณะกรรมการในปี 2557 ตาม

รายละเอียดในหนา้ 112 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ จะมีการประเมินผลงานเฉพาะเร่ืองและประเมินผล

งานโดยรวม 
 คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ / ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารเป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งนาํเสนอผลการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ 
แนวทางในการบริหารจดัการพฒันาธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งช้ีแจงผลการบริหารจดัการในรอบปีท่ีผา่นมา ทั้งใน

แง่ผลสําเร็จ และอุปสรรคต่างๆ รวมถึงความสามารถในการขยายธุรกิจและการแข่งขนัทางธุรกิจ รวมทั้งการ

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในดา้นต่างๆดว้ย 
 5.12 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนาํเสนอคณะกรรมการของบริษทัเพื่อพิจารณานาํเสนอเพื่อ

การพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยมีการประเมินค่าตอบแทนเทียบเคียงกบัทอ้งตลาด

รวมถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย ในส่วนของการกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจดัการ

ระดบัสูงและกรรมการผูจ้ดัการเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารของบริษทัโดยคาํนึงถึงอตัราพื้นฐาน

ภายใน สภาวะการว่าจา้งในทอ้งตลาด ประสิทธิภาพการทาํงานหรือผลงานเฉพาะตวั ระดบัความทุ่มเทท่ีให้แก่

องคก์รรวมถึงความจาํเป็นของบริษทัฯ ในการวา่จา้งดว้ย ขอ้พิจารณาเหล่าน้ีถือเป็นองคป์ระกอบร่วมท่ีเหมาะสม

ต่อการดึงดูดและการรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษทัฯ  

 5.13 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการของบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการ และพนกังานบริษทั เก่ียวกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและ
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การปฏิบติัตามมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคุณภาพของการบริการ ISO 9001:2008 เพื่อนาํมาปรับปรุงการ

ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง   โดยเฉพาะกรรมการและเลขานุการของบริษทัฯ สนบัสนุนให้มีการเขา้ร่วมอบรมตาม

หลกัสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือกรรมการท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัไวเ้พื่อให้

กรรมการใหม่สามารถศึกษาและเป็นประโยชน์รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ดว้ย 

 คณะกรรมการส่งเสริมใหมี้การทาํแผนงานในการพฒันาผูบ้ริหารโดยใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานการ

ปฏิบติังานในระหวา่งปีต่อคณะกรรมการ 

 เพื่อจดัเตรียมบุคลากรให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีแทนกรณีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัสูงไม่สามารถปฏิบติังานไดห้รือครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ตลอดจนลดความเส่ียง

หรือผลกระทบจากการขาดความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการบริษทั ทั้งน้ีบริษทัจดัให้มีการอบรมและพฒันา

ความรู้ความสามารถให้แก่ผูบ้ริหาร เพือให้มีความาเขา้ใจ มีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารงาน  

บริษทัได้จดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง โดยคณะกรรมการจะคดัเลือกผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในตาํแหน่งหนา้ท่ีน้ีต่อไป   

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัไดจ้ดัวางมาตรการเพื่อสนองนโยบายของตลาดหลกัทรัพยใ์นอนัท่ีจะป้องกนัมิให้ขอ้มูลภายในท่ี

สาํคญัของบริษทัฯถูกนาํไปใชป้ระโยชน์โดยบุคคลากรของบริษทั(หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง)ในครรลองท่ีมิชอบ หรือร่ัวไหล

สู่บุคคลภายนอกเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มก่อนท่ีบริษทัฯจะเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นการทัว่ไป ทั้งน้ี

บริษทัได้เผยแพร่ต่อบุคลากรโดยเฉพาะระดบับริหารถึงจรรยาบรรณ ช่ือเสียงภาพพจน์ขององค์กร ตลอดจน

กฎเกณฑแ์ละวธีิการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) ในเร่ือง รวมถึงหนา้ท่ีท่ีตอ้งเปิดเผยและรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นใน

บริษทัเป็นท่ีชดัเจน ทั้งน้ีบริษทัไดก้าํหนดแนวปฎิบติัในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในดงัน้ี “ห้ามมิให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการ

เปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 
 
    บริษทัมีนโยบายพฒันาบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ ดว้ยเล็งเห็นวา่ระดบัความสําเร็จของกิจการนั้นข้ึนกบั

คุณภาพความร่วมใจของพนกังานทุกระดบัชั้น บริษทัให้ความสําคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าไม่

วา่จะทาํงานอยูใ่นส่วนใด โดยให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานอยา่ง

เหมาะสม สร้างสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีดี ปลอดภยั และจดัให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและ

สวสัดิการท่ีพนกังานพึงไดรั้บ โดยมีคู่มือพนกังานซ่ึงกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงาน คู่มือประกนัสุขภาพแบบ

กลุ่ม การประกนัชีวติแบบกลุ่ม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้   ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ 
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และทกัษะของพนกังาน โดยส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ โดย

ไดจ้ดัตั้งงบประมาณในการฝึกอบรมประจาํปีในดา้นต่างๆให้แก่พนกังาน เพื่อให้พนกังานไดรั้บการพฒันาจนมี

ความเช่ียวชาญ ความชาํนาญ และความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยแผนพฒันาดงักล่าว

ไดค้รอบคลุมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดว้ย เพื่อให้มีการ

รักษามาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคุณภาพ ISO 

9001 : 2008 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  

 

การปฎบิัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีของบริษัท 

 บริษทัเช่ือมัน่วา่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะนาํไปสู่การเจริญเติบโตของบริษทัอย่างย ัง่ยืน ทั้ง

ทางการเงิน การลงทุน ความสามารถในการแข่งขนั คณะกรรมการบริษทัจึงควบคุมดูแลให้บริษทัดาํเนินธุรกิจ

ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย ์ระเบียบปฎิบติัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตามหลกัการดงักล่าวยงัมีบางส่วนท่ีบริษทัยงัไม่สามารถปฎิบติั

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้จึงขอช้ีแจง ดงัน้ี 

 

  

หัวข้อ เหตุผล 

หมวด การปฎบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

1. การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ขอ้บงัคบัของบริษทัไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได ้

หมวด การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

1.นโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

อยูใ่นระหวา่งพิจารณา 

หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

1. วตัถุประสงค ์เป้าหมายระยะยาวของบริษทั อยูใ่นระหวา่งพิจารณา 

หมวด ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

1. การกาํหนดใหก้รรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 6 

ปี 

บริษัทเช่ือมั่นว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู ้มี

ความรู้ความสามารถ และประสบการจากการดํารง

ตาํแหน่งเป็นเวลานาน ทาํใหส้ามารถเขา้ใจในธุรกิจของ

บริษทัเป็นอย่างดี และให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัได ้ 
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การประเมินคณะกรรมการต่างๆ  

1. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล ผลการประเมินคะแนน 100%  

2. การประเมินการปฎิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ผลการประเมินคณะกรรมการไดป้ฎิบติัตามนโยบาย

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัครบถว้น ในส่วนท่ียงัไม่ไดป้ฎิบติัตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัอยูใ่น

ระหวา่งการพิจารณาดาํเนินการใหค้รบถว้นต่อไป 

3. การประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน ผลการประเมินการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบครบถว้น 

4. การประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการ โดยการใหค้ะแนน ตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 4 คะแนน ผลการ

ประเมินไดค้ะแนนปฎิบติังาน  99% ในส่วนท่ีขาดคณะกรรมการจะไดพ้ิจารณาดาํเนินการครบถว้นต่อไป 

  

บริษทัฯไดล้งนามคาํประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฎิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ใน

การต่อตา้นการทุจริตเ และไดรั้บความเห็นชอบจากประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตแลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557" 
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 10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 

10.1 นโยบายภาพรวมด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินงานดา้นความ

รับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื โดยการเปิดเผยเร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้ทั้ง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยูใ่นกระบวนการดาํเนินธุรกิจ (CSR In process) และการดาํเนินกิจกรรม

ความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีแยกออกจากกระบวนการดาํเนินธุรกิจ (CSR after process) โดยการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์ผา่นเอกสารรายงานประจาํปี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เวบ็ไซต ์ เอกสารโบรชวัร์ จดหมายข่าว 

ฯลฯ เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้ราบถึงนโยบาย วสิัยทศัน์  พนัธกิจ และกลยทุธ์ในการดาํเนินงานดา้นความ

รับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

 

ทั้งน้ีบริษทั มุ่งเนน้นาํความรับผดิชอบต่อสังคม CSR เขา้มาอยูใ่นทุกขั้นตอนของกระบวนการดาํเนินธุรกิจ 

โดยเฉพาะการพฒันานิคมอุตสาหกรรม การใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย ์ เน่ืองจากเป็น

นโยบายหลกัของบริษทันบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งและพฒันานิคมอุตสาหกรรม ในปี 2531 อาทิ การใชน้โยบาย PP1 

(Public Participation 1) และ PP2 (Public Participation 2) นัน่คือการเขา้ไปพบปะผูน้าํชุมชนในบริเวณโดยรอบ

นิคมฯ ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทัรับรู้ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของแต่ละชุมชน วา่ชุมชนตอ้งการความช่วยเหลือ และ

สนบัสนุนในดา้นใดบา้ง ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การเขา้ไปพบปะชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลา 26 ปีท่ี

ผา่นมา เน่ืองจากความตอ้งการของชุมชนในแต่ละช่วงเวลาจะไม่เหมือนกนั ซ่ึงนโยบายดงักล่าวน้ีจะช่วย

ตอบสนองและช่วยเหลือชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตรงกบัความตอ้งการของชุมชนต่างๆ อยา่งแทจ้ริง 

 

ซ่ึงภายหลงัท่ีเร่ิมดาํเนินการพฒันานิคมอุตสาหกรรมแลว้ บริษทัฯ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียของโครงการ อาทิ ชุมชน หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้งจดัใหมี้

กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยมีการกาํหนดเป็นขั้นตอน และช่องทาง

การเปิดรับฟังความคิดเห็น และเร่ืองร้องเรียนต่างๆ อยา่งชดัเจน 

 

นอกจากนั้นในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ หรือพฒันานิคมอุตสาหกรรม บริษทัไดมุ้่งเนน้นาํ CSR เขา้มาอยูใ่น

กระบวนการดงักล่าว โดยบริษทัไดน้าํระบบ ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 และ CSR DIW ท่ีอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขา้มาใชใ้นทุกขั้นตอนของการทาํงาน เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บ

สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสูงสุดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
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ในส่วนของการดาํเนินกิจกรรมดูแลพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ท่ีแยกจาก CSR ในกระบวนการดาํเนิน

ธุรกิจ บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการเพื่อสังคมในดา้นต่าง ๆ มาโดยตลอด ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม การสนบัสนุนดา้นการศึกษา และการช่วยเหลือชุมชน โดยเนน้การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงเร่ืองความ

รับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื “Committed to Thailand’s Sustainable Growth”และมี

การดาํเนินกิจการอยา่งมีจริยธรรม โดยก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ยผูถื้อหุ้น 

พนกังาน ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่คา้และคู่แข่ง ส่ิงแวดลอ้มและสังคม หน่วยงานรัฐ 

 

วสิัยทศัน์ 

เหมราชฯ เป็นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค พลงังาน อสังหาริมทรัพย ์ และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกแบบครบวงจร หรือ “World Class Industrial Estates, Utilities, Power and Property Customer 

Solutions” ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ของบริษทั คือการเพิ่มคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว ดว้ยแนวทางกลยทุธ์ การ

ดาํเนินธุรกิจ การบริหารการเงิน การดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม ภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี 

 

พนัธกิจ 

ยดึมัน่อุดมการณ์ คุณธรรม และความเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจในฐานะผูน้าํในการพฒันานิคมอุตสาหกรรม

ระดบัโลก ควบคู่ไปกบัการดูแล และรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

 

กลยทุธ์ 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ไดก้าํหนดทิศทาง และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย  

• การพฒันานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค ไฟฟ้า และอสังหาริมทรัพย ์ เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้

คาดการณ์ได ้เกิดผลกาํไรสูงสุด ช่วยเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

• การใชค้วามเช่ียวชาญในการบริหารงาน ทั้งดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงแวดลอ้ม กอปรกบั

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เพื่อก่อใหเ้กิดการขยายโอกาสทางธุรกิจ  

• ใชท้รัพยากรบุคคล และสินทรัพยท์างการเงินของบริษทั เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจ 

• ดาํเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ดา้นการศึกษา พฒันาชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ใหแ้ก่ชุมชน 

สังคม  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยา่งดี  
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10.2 การดําเนินงาน และการจัดทาํรายงาน 

 (1) กระบวนการจดัทาํรายงาน 

 ในฐานะผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การจดัทาํรายงาน

ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม โดยเป็นการรายงานจากกิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้ และสามารถนาํมา

เปิดเผยได ้โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายใน และภายนอกบริษทั ประกอบดว้ย 

• ผูถื้อหุน้ 

• พนกังาน 

• ลูกคา้ 

• เจา้หน้ี 

• คู่คา้และคู่แข่ง 

• ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

• หน่วยงานรัฐ 

 

ทั้งน้ีในขั้นตอนหรือ กระบวนการของการดาํเนินงานพฒันานิคมอุตสาหกรรม บริษทัจะตอ้งมีการจดัทาํรายการ

ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม EIA และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม Monitoring Report เพื่อส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เป็นประจาํทุก 6 เดือน 

เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลและ

รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนโดยรอบนิคมฯ แก่หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบและควบคุม 

 

 (2) การดาํเนินงาน 

 ในกระบวนการการดาํเนินงานของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) บริษทัไดว้างแผนงาน

และนาํไปปฏิบติัจริง โดยบริษทัไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เพื่อเป็นคู่มือให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังาน ไดต้ระหนกัและเขา้ใจมาตรการดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพื่อนาํไปปฎิบติั

อยา่งทัว่ถึง 

 การประเมินความเส่ียง 

 คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก โดยกาํหนดใหบ้ริษทัทาํ

การประเมินปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งวเิคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน

จากความเส่ียง และการกาํหนดมาตรการป้องกนัหรือลดความเส่ียง และรายงานใหค้ณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง และคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ 

 นอกจากน้ีเหมราชฯ ยงัไดน้าํนโยบายการประเมินความเส่ียงนาํเขา้สู่กระบวนการการดาํเนินธุรกิจ

โดยเฉพาะการพฒันาสินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัเหมราชฯ ไดมี้การศึกษาและประเมินผลกระทบของสินคา้ 
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และบริการท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ เพื่อการพฒันาและปรับปรุงต่อเน่ือง อาทิ โครงการปรับปรุง

ระบบระบายนํ้าฝนภายในเขตประกอบการเหมราชสระบุรี  โดยโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงระบบ

ระบายนํ้าฝน และระบบป้องกนันํ้าท่วมภายในโครงการ เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบกบัผูป้ระกอบการภายใน

เขตประกอบการเหมราชสระบุรี ซ่ึงเหมราชฯ ไดว้า่จา้งบริษทัวศิวกรท่ีปรึกษาเพื่อสาํรวจ วเิคราะห์ ประเมิน

ความเส่ียง และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงระบบระบายนํ้าฝนและระบบป้องกนันํ้าท่วม ซ่ึงหลงัจากท่ี

เหมราชฯ ไดรั้บผลการศึกษาของบริษทัท่ีปรึกษาแลว้ บริษทัฯ ไดเ้ร่งดาํเนินการตามแนวทางท่ีบริษทัวศิวกรท่ี

ปรึกษาแนะนาํเสร็จเรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ีเหมราชฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้ทีมงานติดตาม ตรวจสอบ และบาํรุงรักษา 

ระบบป้องกนันํ้าท่วมและระบบระบายนํ้าฝนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินผล วางแผน และ

ปรับปรุง ซ่ึงจะช่วยป้องกนัและลดผลกระทบกบัผูป้ระกอบการภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

สระบุรีอยา่งดีท่ีสุด 

 

 การกาํหนดแนวปฎิบติั 

 บริษัทเห็นความสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินงานและปฎิบัติงาน โดยมีกําหนดแนวทางปฎิบัติ 

ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบ การดาํเนินงานให้ไดม้าตรฐานสากล และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มให้แก่ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย อาทิ การพฒันานิคมอุตสาหกรรมบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งศูนยเ์ฝ้าระวงั และควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ESIE) 

หรือ E:mc^2 ข้ึนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ดว้ยงบประมาณ  5 ลา้นบาท นบัเป็นศูนยฯ์แห่งแรกท่ีเปิดใน

นิคมฯ ร่วมดาํเนินการ กับภาคเอกชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเน้นรายงานขอ้มูลด้านส่ิงแวดล้อมตามเวลาจริง 

(เรียลไทม)์ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ ดว้ยระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ าอตัโนมติั และเป็นศูนยก์ลางรับเร่ืองร้องเรียน

ผา่นทางเวป็ไซด ์โดยชุนชนต่างๆ สามารถเขา้มาตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 นอกจากนั้นเหมราชฯ ยงัไดศึ้กษาวางแผนเพื่อป้องกนัการเกิดมลพิษในระยะยาว เน่ืองจากบริษทัฯ 

เล็งเห็นถึงความสําคญัในการป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการของเหมราช โดยไดมี้การกาํหนด

มาตรการเพื่อป้องกนัการเกิดมลพิษในระยะยาว ซ่ึงมาตรการท่ีกาํหนดนั้นมาจากการศึกษา ประเมิน และวิเคราะห์

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment Impact Assessment) ในดา้นต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเร่ิมเปิดดาํเนินการ เพื่อขยาย

มุมมองให้รอบด้าน และเช่ือมโยงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการโครงการ และนาํไปกาํหนดมาตรการ

ป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยมาตรการต่างๆ 

เหล่าน้ีจะครอบคลุมทุกกิจกรรม และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย และสํานักนโยบายแผนก่อน จึงจะสามารถดาํเนินการได้ รวมทั้งเหมราชฯ ได้นาํระบบบริหาร

จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มาใชใ้นการบริหารจดัการนิคมฯ ซ่ึงจะมีกระบวนการในการวิเคราะห์ประเด็น

ดา้นส่ิงแวดลอ้มครอบคลุมทุกกิจกรรม และนาํมากาํหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งวิธีการปฏิบติังานอย่าง
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เหมาะสมเพื่อป้องกนัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสําคญั ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบกระบวนการต่างๆ 

พร้อมนาํผลท่ีไดไ้ปทบทวนการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของเหมราชฯ  

 ทั้งน้ีเหมราชฯ ไดใ้ช้มาตรการตาม EIA เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

โดยทั้งโครงการและโรงงานจะตอ้งปฏิบติัตาม EIA ของแต่ละโครงการ โดยมาตรการในการป้องกนัการเกิดมลพิษ

อาทิ มาตรฐานคุณภาพนํ้ าทิ้ง เกณฑ์การระบายมลสารทางปล่องระบาย มาตรการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม

เป็นตน้ และหากเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษ ทางโครงการได้มีแผนฉุกเฉินและบุคลากรในการตอบโต้

สภาวะฉุกเฉินนั้นๆ รวมถึงมาตรการฟ้ืนฟูเพื่อใหส้ภาวะแวดลอ้มกลบัมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

 

 การส่ือสารกบัพนกังานและลูกจา้ง 

 บริษทัสนับสนุนการพฒันาความสามารถการทาํงานของพนกังานอย่างต่อเน่ือง ให้ความมัน่ใจใน

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพนัต่อองค์กร นอกจากนั้นบริษทัยงัให้ความสําคญักับ

พนกังานทุกคนไม่วา่จะทาํงานอยูใ่นส่วนงานใด หรือฝ่ายใด โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีความ

ปลอดภยั จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการทาํงาน มีสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนักงาน และจัดหานวัตกรรม และ

เทคโนโลยใีหม่มาสนับสนุนการทาํงาน อาท ิ 

 การนอ้มนาํโครงการพระราชดาํริ โครงการบาํบดันํ้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ หรือ Constructed Wetland 

มาใชใ้นการปฎิบติังาน โดยการใหพ้นกังานท่ีรับผดิชอบในการดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไดศึ้กษาเรียนรู้ และ

นาํมาปฎิบติั จนเกิดความเช่ียวชาญ จนบริษทัสามารถขยายโอกาสให้กับชุมชนนําความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ภายในชุมชน 
 

 โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาโรงงาน (Solar PV Rooftop) เป็นอีกหน่ึง

โครงการท่ีเหมราชฯ ไดน้าํนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนบัสนุนการทาํงาน ดว้ยเหตุท่ีเหมราชฯ ตระหนกัถึง

ความสําคญัในดา้นการใชพ้ลงังานทดแทน โดยเนน้ท่ีพลงังานจากแสงอาทิตย ์จึงไดร่้วมกบับริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี 

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วย

ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัเหมราชฯ ไดท้าํการติดตั้งโซลารูฟท็อป

บนหลงัคาโรงงานสาํเร็จรูป และคลงัสินคา้ของเหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม

เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
 

 ในปี 2557 เหมราชฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ECO for Life โดยทีมงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของเหมราชฯ 

ได้ทาํการศึกษา และริเร่ิมโครงการดังกล่าวข้ึน และเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเหมราชฯ การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชุมชน ภายใตแ้นวคิด “ขยะสร้างสรรค ์นาํคุณค่าสู่ชุมชน (From Waste to  Social 
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Benefit) รูปแบบของโครงการน่ีเป็นการนาํวสัดุเหลือใชจ้ากพื้นท่ีนิคมฯ ของเหมราช มาใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ  ทั้งน้ีไดมี้แนวคิดในการนาํตะกอนจากระบบผลิตนํ้าประปาไปใชป้ระโยชน์ให้ไดม้ากท่ีสุด 

เพื่อนาํไปสู่การผลิตนํ้ าประปาแบบไร้ของเหลือทิ้ง (Zero Waste From Waste Treatment Process) ซ่ึงปกติแลว้

ตะกอนจากระบบผลิตนํ้ าประปาเป็นของเหลือทิ้งท่ีเกิดข้ึนทุกๆ วนั จากกระบวนการนาํนํ้ าดิบจากแหล่งนํ้ ามาผา่น

การตกตะกอน และกรองจนไดน้ํ้ าใส และมีคุณภาพตามมาตรฐานกาํหนด ส่งจ่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบนั

ตะกอนจากระบบผลิตนํ้ าประปาได้ถูกส่งไปฝังกลบโดยบริษัทท่ีได้รับการรับรองจากกรมโรงงาน และมีค่า

ดาํเนินการขนส่งและกาํจดัโดยการฝังกลบ ซ่ึงก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นท่ีฝังกลบและเกิดกล่ินและนํ้ าเสียตาม

กระบวนการฝังกลบ ดงันั้นเหมราชฯจึงไดเ้ร่ิมทาํการศึกษาการนาํตะกอบดงักล่าวท่ีมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่คือดิน 

และซากสาหร่ายไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางเกษตรกรรม โดยการนาํไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารใน

ดินและความช้ืนมากข้ึน และนาํไปทดลองปลูกพืชทอ้งถ่ินของจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ยางพารา มนัสัมปะหลงั และฟัก

เขียว  

 จากผลการศึกษาพบว่าพืชท่ีเพาะปลูกด้วยดินผสมตะกอนจากระบบผลิตนํ้ าประปา มีอตัราการ

เจริญเติบโตไดดี้กวา่พืชท่ีปลูกดว้ยดินเดิมในแปลง และเม่ือทดสอบคุณสมบติัของดินผสมตะกอนดงักล่าว ยงัพบวา่

มีคุณสมบติัทางเคมี และกายภาพท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงในระยะยาวจะสามารถลดตน้ทุนการเพาะปลูกไดโ้ดยการลดการซ้ือ

ดิน การใชน้ํ้าและปุ๋ย ช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนในอนาคต 

 

 บริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวม อาทิ การ

ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีบริษทัจดัข้ึน ไม่ว่าจะเป็นโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา

ประจาํปีแก่โรงเรียนโดยรอบนิคม จาํนวน 53 โรงเรียน นักเรียน 14,500 คน การเขา้ไปช่วยเหลือชุมชนในยาม

ประสบภยัแลง้ ซ่ึงเจา้หน้าท่ี Safety ของบริษทั จะเป็นกาํลงัสําคญัในการนาํนํ้ าไปแจกจ่ายชุมชนต่างๆ ท่ีประสบ

ปัญหาภยัแล้ง หรือเขา้ไปช่วยเหลือชุมชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหากได้รับการร้องขอ รวมทั้งบริษทัสนับสนุนให้

พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกตน้ไมเ้พื่อรักษาสภาพแวดลอ้มในนิคมฯ และชุมชนโดยรอบ 

 นอกจากนั้นบริษทัยงัไดก้าํหนดแนวทางในการส่ือสารกบัพนกังานทั้งในรูปของคู่มือพนกังาน คู่มือ

จรรยาบรรณธุรกิจถึงขอ้พึงปฎิบติัและส่งเสริมให้พนกังานมีจิตสํานึกในดา้นจริยธรรมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ไดแ้ก่การกาํหนดขอ้พึงปฎิบติัในการให้หรือรับของ หรือการบนัเทิง การไม่ล่วงละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น รวมทั้งการไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน 
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 การตรวจสอบการปฎิบติั 

 บริษทัไดก้าํหนดให้มีการตรวจสอบการปฎิบติั เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้ง

กิจกรรมเพื่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม อาทิ โครงการ Adopt A School ซ่ีงเป็นความร่วมมือระหว่างบริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน) และมูลนิธิหอการค้าอเมริกนัในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยปี 2557 ได้จดัทาํ

โครงการสนบัสนุนครูอตัราจา้ง “Teacher Fellowship Program” โดยการบริจาคเงินสนบัสนุนครูอตัราจา้งพิเศษ เพื่อ

ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูในเขตระยอง และชลบุรี และโครงการฝึกทกัษะภาษาองักฤษสําหรับครู

ประถมศึกษา ในจงัหวดัระยอง และจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 40 โรงเรียน และ ทั้งสองโครงการน้ีไดรั้บการตรวจสอบ

จากผูบ้ริหารของบริษทัฯ และคณะกรรมการมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย นับตั้งแต่การนําเสนอ

โครงการ งบประมาณแก่คณะกรรมการ การดาํเนินโครงการ  และภายหลงัส้ินสุดโครงการวา่มีความถูกตอ้งโปร่งใส 

ปราศจากการทุจริต 
 

10.3 การดําเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อ CSR 

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัในเครือยงัไม่เคยถูกกล่าวหาวา่การดาํเนินการของบริษทั มีผลกระทบดา้นลบต่อ

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตามบริษทั ไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินการในกรณีท่ีถูกกล่าวหาหรือมี

ร้องเรียน ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1.)  เม่ือไดรั้บการถูกกล่าวหา ร้องเรียน แลว้ บริษทัจะรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและตรวจสอบหา

ขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้ วา่มีมูลความจริงหรือไม่ อยา่งไร 

2.) กรณีท่ีตรวจสอบแลว้ ปรากฎวา่  

 2.1 ไม่มีมูลความจริง บริษทัจะช้ีแจงขอ้มูล เหตุผล และรายละเอียด ใหก้บัผูร้้องเรียน  ผูก้ล่าวหา ตาม

ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม  

 2.2  มีมูลความจริง แต่ 

  2.2.1 ไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั ก็จะดาํเนินการแจง้ผูร้้องเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อ

ดาํเนินการหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป 

         2.2.2 เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของบริษทั ก็จะดาํเนินการ ประชุมร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อ

วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบในรายละเอียด กาํหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน พร้อมทั้งติดต่อ

ประสานงาน ผูร้้องเรียน  ผูก้ล่าวหา ให้ทราบถึงแนวทางดาํเนินการของบริษทั ในการลด แกไ้ขและป้องกนั

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งส่ือสารตามช่องทางท่ีเหมาะสม 
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10.4 CSR after process 

 ในปี 2557 บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ  ประกอบดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา การพฒันาชุมชน ตลอดจนกิจกรรมดา้น

การดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 
 

เหมราชฯ ร่วมกบัสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพนัธมิตร 

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช 

ผูบ้ริหารและพนกังาน บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) นายกสมาคมและสมาชิกของสมาคมนิคม

อุตสาหกรรมไทยและพนัธมิตร เขา้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ณ โรงพยาบาลศิริราช ให้มี

พระพลานามยัท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ดว้ยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภกัดีท่ี

ทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย 

 

เหมราชฯ รับรางวลั CSR Recognition 2557 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเกียรติให้เป็นผูรั้บรางวลั CSRI Recognition ประจาํปี 2557 

จากสถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม ทั้งน้ี รางวลั CSR Recognition ตั้งข้ึนเพื่อมอบให้แก่บริษทัจดทะเบียนท่ีมีความ

มุ่งมัน่ตั้งใจในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาครอบคลุมสามประเด็น

หลกั ไดแ้ก่ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม รางวลัอนัทรงเกียรติน้ียงัตอกย ํ้าให้เห็น

บทบาทของเหมราชฯ ในฐานะผูน้าํธุรกิจท่ียึดมัน่ต่อพนัธกิจในการสร้างการเติบโตอย่างย ัง่ยืนให้แก่ประเทศ

ไทย  

 

เหมราชฯ รับรางวลั AMCHAM CSR Excellence Recognition 2557 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นผูรั้บรางวลัองคก์รท่ีมีผลงานดา้นความ

รับผดิชอบต่อสังคมดีเด่น ประจาํปี 2557 (AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2014) จาก

หอการคา้อเมริกนัในประเทศไทย (AMCHAM) รางวลัดงักล่าวจดัข้ึน เพื่อเชิดชูคุณความดีบริษทัฯ สมาชิก ท่ีได้

ดาํเนินโครงการ และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์และรับผดิชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้ี เหมราชฯ ได้

ดาํเนินธุรกิจโดยใชร้ะบบธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกบัการทาํกิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืมากวา่ 26 

ปี และนบัเป็นปีท่ี 5 ท่ีเหมราชฯ ไดรั้บรางวลัดงักล่าว 

 

เหมราชฯ รับรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2557 5 ปีซ้อน 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (เหมราช อาร์ไอแอล) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

สระบุรี (เหมราช เอสไอแอล) พฒันาโดย บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) เขา้รับรางวลั CSR-DIW 

Continuous Award ประจาํปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั ทั้งน้ี รางวลัดงักล่าวเป็น

โครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือระหวา่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในกลุ่มผูป้ระกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม 

 

เหมราชฯ รับมอบรางวลั Eco Champion  

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) เขา้รับมอบรางวลั Eco Champion ขั้นท่ี 3 จากการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย เพื่อรับรองการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยรางวลัน้ีมอบให้แก่นิคมอุตสาหกรรมท่ี

ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคมชุมชนโดยรอบ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

เหมราชฯ ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนครูในเขตชลบุรี 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบั มูลนิธิหอการคา้อเมริกนัในประเทศไทย และ กลุ่มบริษทั

โกลว ์จดัพิธีส่งมอบครูอตัราจา้งพิเศษ  ในโครงการ Adopt - A - School: “Teacher Fellowship Program” ซ่ึง

เหมราชฯและมูลนิธิหอการค้าอเมริกันฯ ได้ร่วมกันดาํเนินงานมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยการบริจาคเงิน

สนบัสนุนครูอตัราจา้งพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูในเขตชลบุรี โดยพิจารณาจากความจาํเป็น

ของแต่ละโรงเรียน สาํหรับในปีน้ีโครงการฯไดส่้งมอบครูสอนภาษาองักฤษ 7 อตัรา  

 

เหมราชฯ และหอการค้าอเมริกนั ไทย จัด เวร์ิคช้อปสอนภาษาองักฤษให้กบัครู 

ในเขตอสีเทิร์นซีบอร์ด 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) และมูลนิธิหอการคา้อเมริกนัในประเทศไทย ไดจ้ดักิจกรรม “Train 

the Trainers” คอร์สฝึกทกัษะภาษาองักฤษสําหรับครูประถมศึกษา ในจงัหวดัระยอง และจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 

40 โรงเรียน ภายใตโ้ครงการ Adopt-A-School โดยมีระยะเวลาอบรม 4วนั เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะการส่ือสาร

ภาษาองักฤษสาํหรับคุณครู โดยเหมราชฯ ไดจ้ดักิจกรรมดงักล่าวเป็นปีท่ี 2 

 

เหมราชฯ สนับสนุนอุปกรณ์ศึกษาแก่นักเรียน 14,500 คนในเขตอสีเทิร์นซีบอร์ด 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัลูกคา้และพนัธมิตรในนิคมอุตสาหกรรมของ  เหมราชฯ 

มอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาประจาํปี 2557 ใหแ้ก่เด็กนกัเรียนกวา่ 14,500 คน จาก 53 โรงเรียน ในจงัหวดั

ระยองและชลบุรี ซ่ึงโครงการดงักล่าวเป็นหน่ึงในกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีบริษทัเหมราชฯ จดัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาก

วา่ 18 ปี 

 

เหมราชฯ จัด ”โครงการวาดศิลป์...ทีบ้่านเกดิ” ต่อเน่ืองเป็นปีที ่6 

บริษทัไดจ้ดัโครงการ “วาดศิลป์..ท่ีบา้นเกิด” เป็นโครงการต่อเน่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2552 โดยจดัเป็นค่ายศิลปะ

สําหรับเด็กนกัเรียน โดยเชิญศูนยศิ์ลปะวฒันธรรมสัญจรมาให้ความรู้เบ้ืองตน้ทางศิลปะ  ทั้งภาคทฤษฎีและ
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ภาคปฏิบติัท่ีสนุกสนาน  พร้อมเช่ือมโยงศิลปะเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มความรู้ดา้น

ศิลปะ ส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  รวมทั้งปลูกจิตสาํนึกใหเ้ด็กๆเกิดความภาคภูมิใจและรักถ่ินฐาน

ของตนเอง 
 

เหมราชฯ จัดโครงการสอนศิลป์...ทีบ้่านเกดิ 

เม่ือเร็ว ๆ น้ี บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน) ได้จดัโครงการ “สอนศิลป์...ท่ีบา้นเกิด” ข้ึนเพื่อ

แกปั้ญหาการขาดแคลนครูท่ีมีความรู้ดา้นศิลปะในเขตระยองและชลบุรี ทั้งน้ีโดยเล็งเห็นความสําคญัของศิลปะ

วา่เป็นส่วนประกอบอนัสาํคญัท่ีส่งเสริมพฒันาดา้นความรู้ ความคิดและอารมณ์เพื่อเป็นทกัษะแก่ครูนาํไปใชใ้น

การสอนไดภ้าควชิา 

การอบรมใชเ้วลา 4 วนั โดยเน้ือหาประกอบดว้ยการปรับพื้นฐานศิลปะ สุนทรียศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และการ

วิจารณ์   ในส่วนของการปรับพื้นฐานศิลปะ เน้นการปฏิบติั ทาํความเขา้ใจและฝึกทกัษะเร่ืองเส้นและสี การ

สร้างความเขา้ใจเร่ืององค์ประกอบศิลป์ การหัดวาดภาพระบายสีวตัถุ ภาพอาคาร และการวาดภาพตามความ

ประทบัใจในหวัขอ้ต่าง ๆ 
 

เหมราชฯ จัดโครงการวาดศิลป์ทีบ้่านเกดิสัญจร 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมสัญจร จดัโครงการวาดศิลป์ท่ีบา้น

เกิดสัญจรข้ึน เพื่อช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะดา้นศิลปะ และเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ผา่นการทศันศึกษา ณ สถานท่ีจริง ใหแ้ก่นกัเรียน 32 คน จากโรงเรียน 8 แห่ง ในจงัหวดัระยองและชลบุรี โดยมี

คุณศิญาภสัร์ จนัทไชยโรจน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์โครงการท่ีพกัอาศยั ไดร่้วมนาํ

คณะนกัเรียนเยี่ยมชมและฝึกทกัษะการวาดภาพท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด วดัโขดทิมธาราม 

และอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล 

 

กิจกรรมคร้ังน้ีใชเ้วลา 3 วนั ประกอบดว้ยการฝึกทกัษะเร่ืองเส้นและสี การสร้างความเขา้ใจเร่ืององคป์ระกอบ

ศิลป์ การหดัวาดภาพระบายสีวตัถุ ภาพอาคาร และการวาดภาพตามความประทบัใจในหวัขอ้ต่าง ๆ รวมทั้งได้

ไปทาํกิจกรรมวาดภาพนอกสถานท่ี ณ วดัโขดทิมทาราม และอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล จงัหวดัระยอง 

 

เหมราชฯ จัดกอล์ฟการกุศล ช่วยเหลอืโรงเรียนชุมชนบริษัทนํา้ตาลตะวนัออก 

บริษัท เหมราชพฒันาทีด่ิน จํากดั (มหาชน) ไดม้อบเงินจาํนวน 161,250 บาท เพื่อสนบัสนุนการปูกระเบ้ืองโรง

อาหาร ท่ีโรงเรียนชุมชนบริษทันํ้ าตาลตะวนัออก จงัหวดัระยอง ทั้งน้ียอดเงินสนบัสนุนดงักล่าวมาจากการจดั

แข่งขนักอล์ฟการกุศลซ่ึงเหมราชฯ จดัข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีผูป้ระกอบการในนิคมฯ เขา้ร่วม

สนบัสนุนจาํนวนมาก  และเหมราชฯ ไดร่้วมสมทบทุนเท่ากบัยอดบริจาคจากผูเ้ขา้ร่วมงานทั้งหมด  
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เหมราชฯ จัดตรวจวดัสายตาชุมชนฟรี 

บริษัท เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน) ได้จัดหน่วยให้บริการตรวจวดัสายตาและตัดแว่นโดยไม่คิด

ค่าใชจ่้ายให้แก่ชาวบา้นในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลจอมพลเจา้พระยา จ. ระยอง โดยมีผูใ้ห้ความสนใจเขา้รับบริการ

กว่า 200 คน กิจกรรมในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจของบริษทัในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูค้นใน

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
 

เหมราชฯ จัดหน่วยแพทย์เคลือ่นทีบ่ริการชุมชน 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเพิ่มเติม เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่

ชาวบา้นในชุมชนตาํบลเขาคนัทรง และเทศบาลตาํบลจอมพลเจา้พระยา หลงัเกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้อาคารเก็บ

สินคา้ของบริษทั แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จาํกดั โดยไดต้รวจเช็คสุขภาพชาวบา้นในชุมชนทั้งสอง พร้อมให้

คาํแนะเก่ียวกบัการป้องกนัและดูแลสุขภาพจากมลภาวะโดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ี ตรวจพบเพียงอาการโรค

สามญัทัว่ไป และไม่มีรายงานผูป่้วยหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
 

เหมราชฯ จัดกจิกรรมบริจาคโลหิต 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ไดจ้ดักิจกรรมบริจาคโลหิตประจาํปี 2556 ข้ึน ณ บริเวณอาคาร

สาํนกังานของนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และ สาํนกังานนิคมฯ เหมราชตะวนัออก โดยมีพนกังานในนิคม

ฯ  เจา้หนา้ท่ีและบุคคลท่ีสนใจร่วมบริจาคโลหิต  โดยโลหิตทั้งหมดสาํนกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัระยอง

นาํไปใชช่้วยเหลือผูป่้วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป  
 

เหมราชฯ นําผู้นําชุมชนศึกษาดูงาน 

ทีส่ถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) จดักิจกรรมเยี่ยมชมสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) สังกดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนาํผูน้าํชุมชน เจา้หนา้ท่ีและผูแ้ทนชุมชน 

จากเทศบาลตาํบล และองค์การบริหารส่วนตาํบล รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร และสมาชิกในชุมชนต่างๆ โดยรอบ

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จาํนวนกวา่ 200 ท่าน ศึกษาดูงานดา้นต่างๆ อาทิ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

การวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าของเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมและการเกษตร การวิจยัและพฒันาปุ๋ยชีวภาพ 

ทั้งน้ี คณะผูบ้ริหารและพนกังานของเหมราชฯ ไดร่้วมศึกษาดูงานในคร้ังน้ีดว้ย 

 

เหมราชฯ มอบมอเตอร์ไซค์ให้ สภ. ปลวกแดง 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) มอบรถจกัรยานยนต ์จาํนวน 5 คนั ให้กบั สภ. ปลวกแดง เพื่อรักษา

ความปลอดภยัในชุมชน 
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เหมราชฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคค ี

เพือ่จัดสร้างศูนย์พฒันาเด็กเลก็ บ้านประชุมมิตร 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคีซ่ึงจดัข้ึนในจงัหวดัระยอง โดย

ทางเหมราชฯ ไดม้อบเงินจาํนวน 200,000 บาท เพื่อจดัหาทุนในการซ้ือท่ีดินสาํหรับสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นประชุมมิตร  

 

เหมราชฯ สร้างเคร่ืองตะบันนํา้ ให้กบัชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 

ชมรมความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (ESEC) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) ส่งมอบเคร่ือง

ตะบนันํ้าใหก้บัโรงเรียนระยอง วทิยาคม ในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง จงัหวดัระยอง เพื่อส่งจ่ายนํ้ าสะอาดไปยงั

ชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล โดยโครงการน้ีไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูป้ระกอบการภายในนิคมฯ 

เหมราชตะวนัออก รวมทั้งคณะกรรมการ และประธานของชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ในการดาํเนินการปรับ

พื้นท่ีและติดตั้งเคร่ืองตะบนันํ้าท่ีโรงเรียน 
 

เหมราชฯ สนับสนุนการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดม้อบเงินสนบัสนุนจาํนวน 1,807,000 บาท พื่อสนบัสนุนการ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณส่ีแยกบนถนนทางหลวงหมายเลข 3138 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี

บอร์ด จงัหวดัระยอง 
 

เหมราชฯ สนับสนุนทมีฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ต่อเน่ือง 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูส้นบัสนุนหลกัของสโมสรชลบุรีเอฟซี ร่วมงานแถลงข่าว

เปิดตวัผูส้นบัสนุน และงานเล้ียงขอบคุณแฟนคลบั “ฉลามชล คนกนัเอง”  ทั้งน้ี บริษทั เหมราชฯ ไดเ้ขา้ร่วม

สนบัสนุนสโมสรชลบุรีเอฟซีมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมอบเงินใหแ้ก่สโมสรเป็นเงินรวม 30 ลา้นบาท ระหวา่งปี 

2551 – 2555 และในปี 2557 เหมราชฯ ไดม้อบเงินอีก 6 ลา้นบาท เพื่อเป็นการสนบัสนุนสโมสรอยา่งต่อเน่ือง 
 

เหมราชฯ สนับสนุนระยอง เอฟซี อดัฉีด 3 ล้านบาท 

บริษทัเหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน) ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศไทย มอบเงิน

สนบัสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลระยอง เอฟซี จาํนวน 3 ลา้นบาท เพื่อส่งเสริมวงการกีฬาในจงัหวดัระยอง และ

สนบัสนุนการพฒันาสังคมดว้ยกิจกรรมดา้นการกีฬา  
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เหมราชฯ สนับสนุน บีอซีี เทโร ไอทเีอฟ โปร เทนนิส เซอร์กติ 2014  

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน ร่วมสนบัสนุนการจดัการแข่งขนั บีอีซี เทโร ไอทีเอฟ โปร เทนนิส 

เซอร์กิต 2014 ณ สนามปิรามิด เทนนิส อคาเดม่ี แสดงถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัในการส่งเสริมและพฒันากีฬา

ของประเทศใหมุ้่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล  

 

เหมราชฯ สนับสนุนชุมชนมุสลมิท้องถิ่น   

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) มอบเงินสนบัสนุนจาํนวน 50,000 บาท ใหแ้ก่ชุมชนมุสลิมใน

จงัหวดัระยอง เพื่อซ่อมบาํรุงมสัยดินุรุลฮิดายะห์ และสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ของชุมชน ในงานร่วมนํ้าใจสู่นูรุ้

ลฮิดายะห์ คร้ังท่ี 12 

 

เหมราชฯ สนับสนุนงานประจําปีฤดูหนาว ซีฟู้ดเฟสติวลั  

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) มอบเงินจาํนวน 50,000 บาท เพื่อสนบัสนุนการจดังานประจาํปีฤดู

หนาว ซีฟู้ ดเฟสติวลั ซ่ึงจดัโดยเทศบาลตาํบลบา้นฉาง 

 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จัดงานทอดกฐินสามัคคี 

ณ วดัหนองบอน และ วดับัวลอย 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ร่วมกบัลูกคา้ผูป้ระกอบการภายในเขตอุตสาหกรรม ผูน้าํชุมชน

และชาวบา้นตาํบลหนองปลาหมอ ตาํบลบวัลอย และตาํบลใกลเ้คียง ร่วมกนัจดังานทอดกฐินสามคัคี ณ วดั

หนองบอน ตาํบลหนองปลาหมอ  และวดับวัลอย  ตาํบลบวัลอย  เพื่อสมทบทุนก่อสร้างปรับปรุงกฎิสงฆ์หลงั

ใหม่ และสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน   
 

เหมราชร่วมกจิกรรมวนัสงกรานต์ชุมชนบ่อวนิ 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ร่วมกิจกรรมวนัสงกรานต ์ซ่ึงจดัข้ึนโดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

บ่อวิน จงัหวดัชลบุรี เพื่อสร้างสัมพนัธ์อนัดีในชุมชน โดยในปีน้ีเหมราชไดร่้วมสนบัสนุนนํ้ าสําหรับเทศกาล

สงกรานตใ์หแ้ก่ชาวบา้นในชุมชน 

 

เหมราชส่งเสริมกจิกรรมประเพณสีงกรานต์ในชลบุรี 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ร่วมฉลองกิจกรรมวนัสงกรานต ์ซ่ึงจดัข้ึนโดยองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเขาคนัทรง จงัหวดัชลบุรี โดยทางเหมราชฯ ไดม้อบเงินสนบัสนุนชุมชน และของขวญัแก่ผูสู้งอายุท่ีมา

ร่วมงานวนัสงกรานต ์
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ชมรมความปลอดภัย นิคมฯ เหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) 

จัดกจิกรรมทาสีร้ัวศาลหลวงเตี๋ย 

ชมรมความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) ไดจ้ดักิจกรรมทาสีร้ัว

กาํแพงศาลหลวงเต๋ีย ชุมชนมาบชะลูดข้ึน โดยมีผูแ้ทนจากชมรมฯ ผูแ้ทนจากเหมราชฯ ผูป้ระกอบการ พนักงาน 

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินและผูแ้ทนจากชุมชน ร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมาก ในการน้ี บริษทั ไร่โกทอง คอนสตรัคชัน่ 

แอนด ์เซอร์วสิ (ระยอง) สนบัสนุนรถโฟล์คลิฟท ์และบริษทั สยามมิตซุย พีทีเอ จาํกดั (SMPC) ร่วมสนบัสนุนนํ้ าด่ืม

สาํหรับการจดักิจกรรม 

 

10.5 การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

(1) บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทั ไดมี้การกาํหนดนโยบาย เร่ือง

การดาํเนินธุรกิจท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชั่น  ซ่ึงมีการระบุออยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษทั เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน นาํไปปฎิบติัอยา่งทัว่ถึง 

 

(2) ปัจจุบนัเหมราชฯ  ไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต อนัเป็นการแสดงเจตนารมยอ์นัแนวแน่และชัดเจนของบริษทัท่ีจะร่วม

ดาํเนินการเพื่อต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในสังคม 

 

โดยสรุปแลว้ในปี 2557 บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกนั (มหาชน) ไดป้ฏิบติั หรือดาํเนินธุรกิจทั้ง การ

ประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อ

แรงงานอยา่งเป็นธรรม และความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค ตามหลกั GRI (The Global Reporting Initiative) 

โดยมีรายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

บริษทัฯให้ความสําคญักบัระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

โดยมุ่งเน้นให้มีระบบท่ีเพียงพอและเหมาะสมสําหรับธุรกิจของบริษทัฯ ในการน้ีคณะกรรมการ

บริษทัไดว้า่จา้งสํานกังานตรวจบญัชีวิชาชีพขนาดกลางท่ีเป็นอิสระแห่งหน่ึง ทาํหนา้ท่ีผูต้รวจสอบ

ภายใน นบัแต่ปี 2543 เป็นตน้มา ภายใตก้ารสอดประสานกบัสํานกังานเลขานุการบริษทั โดยมี

หน้าท่ีรายงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและต่อฝ่ายจดัการ ตามแผนการตรวจ

ประจาํปีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจดัการไดใ้ห้ความเห็นชอบอยา่งเป็นทางการร่วมกนัไว ้ 

ทั้งน้ีไดเ้น้นการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเพียงพอของมาตรฐานควบคุม

ภายในและการมีระบบบริหารความเส่ียงทั้งในแต่ละงานและในภาพรวม    การมีระบบติดตาม

ประเมินความรู้ความใส่ใจของพนักงานต่อมาตรการควบคุมและต่อหลักเกณฑ์บรรษทัภิบาลท่ี

ผนวกไวใ้นแต่ละงานเหล่านั้น  รวมถึงระบบปฎิบติัการกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน การปกป้องของ

ทรัพยสิ์นและการป้องปรามการทุจริตต่อกิจการของบริษทัฯเป็นตน้ 

  บริษัทฯโดยคณะกรรมการได้จัดตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างเป็น

กิจลกัษณะข้ึนในปี 2556 เพื่อลดภาระแก่คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ และเพื่อความชดัเจนใน

การดาํเนินนโยบาย อนัควบรวมถึงการยดึถือดาํเนินงานตามแผนกลยทุธของบริษทัฯ อยา่งรอบคอบ

เป็นระบบครอบคลุมถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆท่ีมี และเพื่อลดผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียง

เหล่านั้นให้น้อยท่ีสุด หรืออยู่ในระดบัท่ีพึงรับได ้เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายกนั ทั้งน้ี 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้ก ําหนดกรอบความเส่ียงในการดําเนินงานของบริษัทฯให้คณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงกาํกบัดูแล โดยมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็นระบบ   

 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ว่าจากผลการตรวจประเมินองค์ประกอบสําคญัของกิจการบริษทั กล่าวคือ ระบบการ

ควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารความเส่ียง การรายงาน

สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ตลอดจนระบบธรรมาภิบาลของบริษทัฯและของบริษทัยอ่ย ตาม

ความเห็นของผูส้อบบญัชีภายนอกและของผูต้รวจสอบภายในสําหรับปีบญัชีการเงิน 2557 นั้น 

พบว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมเช่นกนักบัในปีก่อนหน้าโดยไม่ปรากฏ

ขอ้บกพร่องหรือขอ้สังเกตุท่ีเป็นสาระสาํคญัแต่อยา่งใด  โดยมีบทสรุปของผูส้อบบญัชีภายนอกระบุ

ในรายงานประจาํปี 2557 ต่อคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทั้งน้ีรายการขอ้สังเกตุพร้อม

ขอ้เสนอแนะท่ีปรากฎจากผลการตรวจประเมินระบบไม่ว่าจะโดยผูต้รวจสอบภายในหรือผูส้อบ

บญัชีภายนอกก็ตาม  ทางฝ่ายจดัการไดใ้ส่ใจแกไ้ขปรับปรุงตลอดมา หลงัไดมี้การเร่งศึกษาประเด็น

เป็นท่ีชดัเจนแลว้ 
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 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้บทบาทในการประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในดว้ยเช่นกนั ตามแบบฟอร์มการประเมินรายปีท่ีบริษทัฯไดจ้ดัทาํข้ึนภายใตแ้นวทาง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บรู้และ

ใส่ใจใกลชิ้ดกบัส่ิงท่ีพึงปฎิบติัและท่ีไม่พึงปฎิบติั เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯในแต่ละดา้น  
  

 อน่ึงบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตร้ะบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลเอกเทศจดัตั้งข้ึนเพื่อการนาํเสนอความคิดเห็นในดา้นน้ีต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ  

และโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ  ท่ีปรึกษากฎหมาย  ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีภายนอก 

และท่ีปรึกษาธุรกิจของบริษทัฯเป็นองคป์ระกอบเสริม 
 สําหรับตาํแหน่งหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายในนั้น บรัษทัฯได้ต่ออายุสัญญาว่าจา้ง 

บริษทั ซี เอ เอส จาํกดั โดยนางวิมลลักษณ์ พรรณรัตนพงศ์ (กรรมการ) ให้ยงัคงปฎิบติัหน้าท่ี

สําหรับปีการเงิน 2557 และ 2558 ต่อไป ตามแผนการตรวจท่ีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัฝ่าย

จดัการของบริษทัฯไดใ้ห้ความเห็นชอบไว ้ดว้ยเหตุท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอในการปฎิบติัหนา้ท่ี

ดงักล่าว เน่ืองจากมีความคุน้เคยกบัลกัษณะงานของบริษทัฯและกิจการในเครือข่าย มีความเป็น

อิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจประเภทต่างๆมาเป็น

ระยะเวลากว่า 20 ปี ทั้งไดผ้า่นการอบรมในหลกัสูตรการตรวจสอบภายในกบัสภาวิชาชีพบญัชีใน

พระบรมชูปถมัภ ์และอ่ืนๆอีกดว้ย 
 อน่ึง การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯจะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของปี 2557 ปรากฏดงัรายละเอียดแนบ

ทา้ยน้ี 
ผูต้รวจสอบภายใน (วา่จา้งจากภายนอก) 
 

ช่ือบริษทั    : บริษทั ซี เอ เอส จาํกดั  

ท่ีอยู ่   : 92/18 ชั้น 9 อาคารสาทรธานี 2  ถนนสาทรเหนือ 

                         แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 

โทรศพัท ์  : 02 - 2668423 

โทรสาร    : 02 - 2367877 

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งาน : นางวมิลลกัษณ์ พรรณรัตนพงศ ์(กรรมการผูมี้อาํนาจ) 

หมายเลขผูต้รวจสอบภายใน    CPA : 4102       

หลกัสูตรอบรมในปี 2556  :  สภาวชิาชีพบญัชี หลกัสูตรโครงการอบรมเพื่อรับ 

      วฒิุบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 8 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

12.1. ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ 

 

รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น เป็น

รายการท่ีดําเนินการทางธุรกิจตามปกติการค้าและมีการพิจารณาค่าตอบแทนในราคาตลาดท่ียุติธรรมและ

สมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารในแต่ละระดบัตามแต่กรณี  รวมถึงการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงเป็นไปตามกฏหมายต่างๆและข้อบังคับตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต) รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีเร่ืองการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย 
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12.2  รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี 2557 กบับริษัทฯและบริษัทย่อย มรีายการระหว่างกนั กบับริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องมรีายละเอยีด ดงันี ้

   

 

       ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ (หน่วย : พนับาท) รายละเอียด ความจาํเป็น/ความเห็น 

ช่ือบริษทัท่ีมีผลประโยชน์ร่วม รายได ้ ดอกเบ้ียรับ ตน้ทุน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค่าบริการ  บริการ  

     

1. บริษทัร่วม :    
 

        

 1.1 บริษทั เก็คโค-่วนั จาํกดั   -  เป็นบริษทัร่วมลงทุนโดยบริษทัฯ

ถือหุ้นร้อยละ 35.00 

- 100,303  - บริษทัให้เงินกู ้Subordinate Loan 1,433 ลา้นบาท ตั้งแต่

ปี 2012 ในฐานะผูถื้อหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นตาม

ความจาํเป็นตามเง่ือนไข 

การให้กูย้มืเป็นการให้กูย้มืตามสดัส่วน

การถือหุ้นและตามความจาํเป็นของ 

โครงการรายการน้ีไดน้าํเสนอและได ้

 ดาํเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าและพลงังาน    -  กรรมการบริหารบริษทั 3 

ท่าน   เป็นกรรมการและกรรมการ 

     ในสญัญาผูถื้อหุ้น อตัราดอกเบ้ีย MLR อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 

   บริหารบริษทัร่วม ทั้งน้ีเป็นไปตาม    

   

 

  นโยบายของบริษทัในการร่วมทุน  

    1.2 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ - บริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวม 1,132 - 8,008 บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร อตัราค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในฐานะ 

      การเช่าเหมราชอินดสัเตรียล    อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  

  

อสงัหาริมทรัพยใ์ห้กองทุนรวมฯโดยจะไดรั้บในรูป ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้กองทุนรวม 

 

   เหมราชอินดสัเตรียล ร้อยละ23.12  

  

1. ค่าจา้งบริหาร ในอตัราร้อยละ 2-5 ของรายไดจ้ากการ เป็นไปตามอตัราตลาด การประกนั 

  

 

  

   ดาํเนินงาน รายไดข้ั้นตํ่าเป็นไปตามสญัญาขอ้ตกลง 

  

 

  

2. ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่าในอตัราร้อยละ 0.5 - ในการขายทรัพยสิ์นอาคารโรงงานให ้

  

 

  

    1 เดือนต่อราย เช่าให้แก่กองทุนรวม 

  

 

  

กลุ่มบริษทัมีการรับประกนัรายไดข้ั้นตํ่าให้แก่กองทุน 

 

  

 

  

รวม เป็นเวลา 3 ปี 

 1.3 บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จาํกดั - เป็นบริษทัร่วมลงทุนโดยบริษทัฯ 30,053 - 

 

บริษทัให้บริการสาธษรณูปโภคส่วนกลาง การให้ - อตัราค่าบริการสาธารณูปโภคและ 

 

  ถือหุ้นร้อยละ 25.01  

  

บริการบาํบดันํ้าเสียแก่บริษทัร่วม   ค่าบริการบาํบดันํ้าเสียท่ีเรียกเก็บเป็น 

  

 

   

  อตัราตลาด 
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 12.3. นโยบายและมาตรการการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 

 รายการระหว่างกนัในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดาํเนินการตามปกติทางการคา้เป็นไปตามกลไกราคาตลาด

ทางธุรกิจ และมีการพิจารณาคาํเนินการในราคาตลาดท่ีอนุมติัและสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฏระเบียบของ

บริษทั โดยตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ  หรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามแต่กรณี ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ ผูมี้

ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการ ไม่อาจมีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการนั้นๆ โดยมี

กระบวนการตรวจสอบ/สอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูต้รวจสอบภายใน(ท่ีว่าจ้างจากภายนอก) และ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ตามระบบงานท่ีดี และโดยท่ีบริษทัฯ เปิดเผยรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัตามประกาศและขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) ท่ีเก่ียวขอ้งและตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชีอนัเป็นท่ีรับรองทัว่ไปท่ี

กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  
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13 

งบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 

ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคัญ 

งบไตรมาส ส้ินสุด  

30 มิถุนายน 2558 

งบปี ส้ินสุด 

 31 ธันวาคม 2557 

งบปี ส้ินสุด 

 31 ธันวาคม 2556 

  พนับาท     %     พนับาท     %     พนับาท     %   

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,748,018 7.66 2,087,415 6.21 4,780,439 14.30 

 ลูกหน้ีการคา้  232,476 0.65 184,114 0.55 169,403 0.51 

 การลงทุนชัว่คราว 3,001,099 8.37 - - - - 

 สินคา้คงเหลือ 7,920 0.02 7,920 0.02 9,360 0.03 

 เงินให้กูย้มืระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,432,900 4.00 1,432,900 4.26 1,559,496 4.66 

 ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ สุทธิ 13,751,112 38.34 13,140,530 39.09 11,138,188 33.31 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  112,253 0.31 109,205 0.32 91,136 0.27 

 สินทรัพยเ์พ่ือรอการขาย 2,381,231 6.64 - - - - 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  23,667,009 65.99 16,962,083 50.46 17,748,022 53.08 

 เงินลงทุนชัว่คราว-หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดสุทธิ 585 0.00 571 0.00 585 0.00 

 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั   - - - - - 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 7,729,241 21.55 7,385,570 21.97 6,811,653 20.37 

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  144,283 0.40 144,298 0.43 144,283 0.43 

 สินทรัพยใ์ห้เช่า สุทธิ 2,125,632 5.93 6,974,322 20.75 6,872,866 20.56 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ  1,764,178 4.92 1,768,848 5.26 1,493,593 4.47 

 สิทธิการเช่าและท่ีดินเพ่ือจดัหาผลประโยชน์ สุทธิ 89,641 0.25 41,830 0.12 45,904 0.14 

 กองทุนจม สุทธิ 97,747 0.27 97,652 0.29 95,405 0.29 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิ 49,089 0.14 57,887 0.17 69,693 0.21 

 อ่ืนๆ สุทธิ 195,102 0.54 182,143 0.54 152,409 0.46 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  12,195,497 34.01 16,653,120 49.54 15,686,390 46.92 

 รวมสินทรัพย์  35,862,507 100.00 33,615,204 100.00 33,434,412 100.00 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  - - 300,000 0.89 609,679 1.82 

 เจา้หน้ีการคา้  2,865,608 7.99 1,912,666 5.69 1,573,421 4.71 

 หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - - 1,492,578 4.44 400,000 1.20 

 เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  166,192 0.46 551,506 1.64 499,790 1.49 

 เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีมีกาํหนดชาํระตามประมาณการโอน        

 ภายในหน่ึงปี - - - - - - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - - - - - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอ่ืน - - 262,500 0.78 - - 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  325,311 0.91 142,309 0.42 1,972,506 5.90 

 รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  3,357,111 9.36 4,661,559 13.87 5,055,396 15.12 

 หุ้นกูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน  15,186,686 42.35 12,924,072 38.45 12,418,950 37.14 

 ประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนัรายได ้ 161,134 0.45 214,845 0.64 294,496 0.88 

 เงินประกนัผลงานก่อสร้าง 153,486 0.43 156,738 0.47 283,009 0.85 

 เงินมดัจาํการเช่าและคํ้าประกนัรับ 48,283 0.13 226,133 0.67 287,072 0.86 

 รายไดค้่าสิทธิการเช่ารอตดับญัชี 8,114 0.02 8,342 0.02 9,395 0.03 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 344,991 0.96 394,316 1.17 429,217 1.28 

       

-135-



                                                                                                แบบ 56-1 ข้อมูลสําหรับวนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 

                                                                                                                                      
  

- 143 - 

 

 

งบกาํไรขาดทุนรวม 

งบไตรมาส ส้ินสุด  

30 มิถุนายน 2558 

งบปี ส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2557 

งบปี ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2556 

  พนับาท     %     พนับาท     %     พนับาท     %   

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,232,062 41.84 3,680,163  55.94   6,190,460  53.63 

 รายไดค้่าบริการ  1,474,035 50.06 2,652,934 40.33 2,579,143 22.34 

 กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นและสญัญาเช่าระยะยาว  - - - - 2,527,167 21.89 

 กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ  - - - - - - 

 รวมรายไดอ่ื้น  238,659 8.10 245,392 3.73 247,068 2.14 

 รวมรายได้  2,944,756 100.00 6,578,489 100.00 11,543,838 100.00 

 ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 529,961 18.00 1,761,937 26.78 3,210,586 27.81 

 ตน้ทุนบริการ  676,017 22.96 1,444,420 21.96 1,371,503 11.88 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร  382,871 13.00 915,249 13.91 983,776 8.52 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่า  2,683 0.09 27,771 0.42 294,496 2.55 

  ค่าใชจ่้ายอ่ืน  -  - -  - 7 0.00 

 รวมค่าใช้จ่าย  1,591,533 54.05 4,149,378 63.07 5,860,368 50.77 

 กาํไรก่อนส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  1,353,224 45.95 2,429,111 36.93 5,683,471 49.23 

 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  725,046 24.62 1,655,278 25.16 558,974 4.84 

 ตน้ทุนทางการเงิน  (423,737) (14.39) (761,797) (11.58) (652,043) (5.65) 

 ภาษีเงินได ้ (42,123) (1.43) (98,108) (1.49) (504,308) (4.37) 

 กาํไรสุทธิ  1,612,410 54.76 3,224,485 49.02 5,086,093 44.06 

 กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่  1,579,114 53.62 2,960,566 45.00 4,338,478 37.58 

 กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  33,296 1.13 263,919 4.01 747,616 6.48 

 

งบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 

งบไตรมาส ส้ินสุด  

30 มิถุนายน 2558 

งบปี ส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2557 

งบปี ส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2556 

  พนับาท     %     พนับาท     %     พนับาท     %   

 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  15,902,694 44.34 13,924,445 41.42 13,722,138 41.04 

      รวมหนีสิ้น  19,259,805 53.70 18,586,004 55.29 18,777,534 56.16 

 ทุนจดทะเบียน  6,000,000 16.73 6,000,000 17.85 6,000,000 17.95 

 ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 3,882,074 10.82 3,882,074 11.55 3,882,074 11.61 

 ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามญั สุทธิ 438,705 1.22 438,705 1.31 438,705 1.31 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (30,176) (0.08) (31,269) (0.09) (31,304) (0.09) 

 กาํไรสะสม จดัสรรแลว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  918,479 2.56 908,672 2.70 889,198 2.66 

 กาํไรสะสม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,080,186 30.90 9,510,880 28.29 8,353,246 24.98 

 รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่  16,289,269 45.42 14,709,062 43.76 13,531,919 40.47 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  313,432 0.87 320,138 0.95 1,124,960 3.36 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  16,602,701 46.30 15,029,200 44.71 14,656,878 43.84 

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  35,862,507 100.00 33,615,204 100.00 33,434,412 100.00 
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งบกระแสเงนิสดรวมของบริษทัและบริษทัย่อย  

งบไตรมาส ส้ินสุด 

 30 มิถุนายน 2558 

งบปี ส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2557 

งบปี ส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2556 

 พนับาท   พนับาท   พนับาท  

กาํไรสุทธิ 1,612,410  3,221,751  5,086,093  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  747,219  (2,158,785)  (318,778)  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 100,303  675,076  1,720,342  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (186,717)  (1,209,361)  1,684,520  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 660,603  (2,693,024)  3,086,287  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,748,018  2,087,415  4,780,439  

อตัราส่วนทางการเงนิ 

13. 1 อตัราส่วนทางการเงิน 

งบไตรมาสส้ินสุด  

30 มิถุนายน 2558 

งบปี ส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2557 

งบปี ส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2556 

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.05 3.64 3.51 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.95 0.82 1.31 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 12.99 35.83 51.94 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 27.71 10.05 6.93 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 0.50 1.84 2.48 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 720.00 195.65 145.16 

 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

 
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 55.43 49.37 47.75 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 50.01 38.36 64.81 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 53.62 45.00 37.58 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 20.38 20.97 36.17 

 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 9.09 8.83 14.51 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.17 0.20 0.39 

 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.16 1.24 1.28 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.92 1.02 0.95 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 4.90 5.36 9.57 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A N/A 38.03 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 1.71 1.55 1.51 

 

*อตัราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) คาํนวณตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของ “หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่

มีหลกัประกนัของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2558 ชุดท่ี 1 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนดไถ่

ถอน” และ “หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2558 ชุดท่ี 2 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิ

ไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนดไถ่ถอน” ขอ้ 6.3  

 

-137-



                                                                                                                                                            แบบ 56-1 ประจําปี 2556

  

  

- 145 - 

 

14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

(ก) ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

(หน่วย:ล้านบาท) 
สําหรับไตรมาสที ่2 เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

2558 2557 จาํนวน % 

รายได ้         

  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์     358   770      (412)    (53.6) 

  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ    807  687   120    17.4  

รวมรายได้ 1,164  1,457    (293)   (20.1) 

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  (449)   (750)   (302)    (40.2) 

กาํไรขั้นต้น    716   707     9   1.3  

รายไดอ่ื้น                 201                  57                144   251.5  

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร    (166)  (207)  (42)  (20.1) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่า     2  18   (16)   (89.4) 

ตน้ทุนทางการเงิน  (214)   (189)    25   13.2  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   546   642   (95)  (14.9) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      1,085    1,027   58    5.6  

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้   (15)  (7)  8       105.1  

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 1,070     1,020    50   4.9  

     
กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้   (139)   4   (143)  - 

กาํไรสุทธิตามการดาํเนนิงานปกตสํิาหรับงวด   931    1,024    (93)      (9.1) 

     
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                (16)               (6)             9       146.8  

กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่                 915            1,105             (190)        (17.17) 

 

สาํหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 1,164 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิทั้งส้ิน 931 ลา้นบาท 

โดยกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ลดลงร้อยละ 9.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ดี อตัราส่วนกาํไสุทธิ

ของบริษทัฯยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูง โดยอยูท่ี่ร้อยละ 80.0 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 70.0 ในช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้  

ทั้งน้ี การลดลงของกาํไรสุทธิในไตรมาสน้ีมีสาเหตุหลกัดงัน้ี  

1) ยอดการโอนท่ีดินในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ลดลง เน่ืองจากยอดขายท่ีดินในปี 2557 ท่ีลดลงเม่ือ

เทียบกบัยอดขายท่ีดินในปี 2556  อนัเป็นผลจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้
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รายไดจ้ากการขายท่ีดิน ซ่ึงจะมีการบนัทึกตามยอดการโอนท่ีดินในไตรมาสน้ีลดลง  อยา่งไรก็ดี 

ความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจน้ียงัคงแข็งแกร่ง  โดยอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายท่ีดิน

นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 56.0  เม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละ 52.4 ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 

2557 

2) ไม่มีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยพ์าณิชย ์ และการขายอสังหาริมทรัพยอุ์ตสาหกรรมในไตร

มาสท่ี 2 ของปี 2558  เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เน่ืองจากอาคารชุดใน

โครงการเดอะพาร์ค  ชิดลม ประสบความสาํเร็จในการขาย โดยเหลือเพียง 1 ยนิูต ในขณะท่ี บริษทั

ฯ อยูร่ะหวา่งการเตรียมตวัจดัตั้ง     ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์หมราช (HREIT)  

บริษทัฯ จึงไม่มีนโยบายท่ีจะขายอาคารโรงงานสําเร็จรูปหรือคลงัสินคา้ให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรม ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2557   

3) ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ลดลงเป็นจาํนวน 96 ลา้นบาท 

อนัเน่ืองมาจากการหยุดดาํเนินการท่ีไม่ไดว้างแผนล่วงหนา้เป็นเวลา 6 วนั ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-

วนั 

4) มีการบนัทึกผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้จาํนวน 139 ลา้นบาท จากเงิน

ลงทุนของบริษทัฯ ในธุรกิจพลงังาน อยา่งไรก็ดี รายการดงักล่าวถือเป็นรายการค่าใชจ่้ายทางบญัชี 

ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด   

ในขณะท่ี รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยล์ดลง รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัฯ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 

2558 ยงัคงเพิ่มข้ึน  โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการทั้งส้ิน 807 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.4 จากงวด

เดียวกนัของปี 2557 อีกทั้งกาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 716 ลา้นบาท 

ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้     

อน่ึง บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสําหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 จาํนวน 931 ลา้นบาท และมีอตัรากาํไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 

80.0 โดย บริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาระดบัความสามารถในการทาํกาํไรไวไ้ดใ้นทุกธุรกิจ ถึงแมจ้ะอยูใ่นช่วง

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั  

(ข)  โครงสร้างรายได้ 

เหมราชประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจการขายท่ีดินนิคมอุตสาหกรรม 2) ธุรกิจสาธารณูปโภค 

3) ธุรกิจพลงังาน และ 4) ธุรกิจอสังหาริมทรัพยอุ์ตสาหกรรม ซ่ึงส่งผลให้มีการกระจายแหล่งท่ีมาของรายได ้

อีกทั้งรายไดท่ี้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง (Recurring Income) คิดเป็นสัดส่วนท่ีมีนยัสําคญัต่อรายไดท้ั้งหมด  โดย

รายได้จากการขายท่ีดินนิคมอุตสาหกรรม รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้ค่าเช่าจากธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยอุ์ตสาหกรรม บริษทัฯ รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดร้วม ในขณะท่ี รายไดจ้ากการลงทุนใน

ธุรกิจพลงังาน บริษทัฯ จะรับรู้เป็นเงินปันผล และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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สําหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 1,164 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 358 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการให้บริการจาํนวน 807 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดท้ั้งหมด

ดงักล่าวยงัไม่รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 546 ลา้นบาท จากการลงทุนของบริษทัฯ 

ในธุรกิจพลงังาน    

แมว้า่รายไดร้วมจะลดลงเป็นจาํนวน 293 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 20.1 จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อนหนา้ กาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ สําหรับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 มีจาํนวน 716 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็น

จาํนวน 9 ล้านบาท เน่ืองจากอตัรากาํไรขั้นต้นท่ีเพิ่มข้ึนในธุรกิจการขายท่ีดินนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจ

สาธารณูปโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพยอุ์ตสาหกรรม  

   

โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทธุรกจิ     

(หน่วย:ล้านบาท) 
ไตรมาสที ่2 ปี 2558 ไตรมาสที ่2 ปี 2557 เพิม่ขึน้/ลดลง 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์     358    30.7       770  46.9      (412)  (53.6) 

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 324  27.8             683          46.9           (358)        (52.5) 

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นเพ่ือการลงทุน              34  2.9                  -                -                  34                -    

รายไดจ้ากการขายอาคารชุดและอาคารโรงงาน                 -                -                  87            6.0             (87)      (100.0) 

รายได้จากการให้บริการ             807  69.3             687          47.1              120            17.4  

รายไดจ้ากธุรกิจสาธารณูปโภค            578  49.7             473          32.5              105           22.1  

รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพยอุ์ตสาหกรรมเพ่ือเช่า              212  18.2             173          11.9                39            22.5  

รายไดจ้ากธุรกิจพลงังาน  3  0.2   3     0.2      (0.6)   (19.0) 

รายไดอ่ื้นๆ     14  1.2               37            2.6             (23)        (62.6) 

      รวมรายได้จากการขายและให้บริการ          1,164  100.0          1,457        100.0           (293)        (20.1) 

 

ธุรกจิการขายทีด่ินนิคมอุตสาหกรรม 

สาํหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายท่ีดินซ่ึงจะมีการรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการโอน จาํนวน 324 

ลา้นบาท ลดลงจาก 770 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการขายท่ีดินนอ้ยลงในช่วงปี 

2557 ซ่ึงเป็นผลกระทบจากปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั อยา่งไรก็ตาม อตัรา

กาํไรขั้นตน้ในไตรมาสน้ียงัคงแข็งแกร่ง โดยปรับเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 56.0 จากร้อยละ 52.4 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 

2557 เน่ืองจากราคาขายท่ีดินท่ีปรับตวัสูงข้ึน   
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อน่ึง ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษทัฯ มียอดขายท่ีดินจาํนวน 169 ไร่ โดยเป็นลูกคา้ใหม่จาํนวน 3 ราย มีการทาํ

สัญญาใหม่จาํนวน 4 สัญญา และการขยายกิจการของลูกคา้เดิมจาํนวน 1 ราย  

 

ธุรกจิสาธารณูปโภค  

รายไดค้่าบริการจากธุรกิจสาธารณูปโภคในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.1 จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีท่ีผา่นมา เป็น578 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดค้่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคเรียก

เก็บจากลูกคา้รายใหญ่ (capacity fees and charges) แมว้่ารายได้จากการบริการสาธารณูปโภคในนิคม

อุตสาหกรรมจะลดลงเล็กนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้   

การลดลงของรายได้จากการบริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมเป็นผลจากพฤติกรรมการใช้นํ้ า

อุตสาหกรรมอยา่งระมดัระวงัยิง่ข้ึน อนัเน่ืองมาจากความกงัวลในเร่ืองภาวะภยัแลง้ทัว่ประเทศ     

ทั้งน้ี อตัรากาํไรขั้นตน้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ของธุรกิจสาธารณูปโภคทั้งสองรูปแบบ เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญั

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้  

ธุรกจิพลงังาน 

บริษทัฯ รับรู้ผลการดาํเนินงานของธุรกิจพลงังานผา่น 2 รายการ อนัไดแ้ก่ 1) เงินปันผล 2) ส่วนแบ่งกาํไรจาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

โดยท่ีในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษทัฯ รับรู้รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า Glow IPP (สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 5) เป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้จาํนวน 0.6 ลา้นบาท  

บริษทัฯ รับรู้ผลการดาํเนินงานของการลงทุนในธุรกิจพลงังานอ่ืนๆ ผ่านทางส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม ซ่ึงส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมถือเป็นการรับรู้กาํไร หลงัหักตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง  โดยในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัฯ มีจาํนวน 546 

ลา้นบาท ลดลง 96 ลา้นบาท จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า อนัเน่ืองมาจากการหยุดดาํเนินการท่ีไม่ได้

วางแผนล่วงหนา้เป็นเวลา 6 วนัของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั  

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้จาํนวน 139 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผล

จากการอ่อนตวัของค่าเงินบาท ทั้งน้ี ผลขาดทุนจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ดงักล่าวถือเป็น

ค่าใชจ่้ายทางบญัชี ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯ  

ดงันั้น ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ รับรู้สําหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 มีจาํนวน 407 ลา้น

บาท  
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ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม  

รายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรัพยอุ์ตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยการให้เช่าอาคารโรงงานสําเร็จรูป คลงัสินคา้

สาํเร็จรูป และฐานวางท่อ (pipe-rack rental) เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.5 จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 เป็น 212 ลา้นบาท ใน

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558  โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีเช่าและอตัราค่าเช่า 

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 พื้นท่ีเช่าของอาคารโรงงานสําเร็จรูปและคลงัสินคา้สําเร็จรูปคิดเป็น 274,190 ตาราง

เมตร เพิ่มข้ึน 22,653 ตารางเมตร จาก ณ ส้ินไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 ในขณะท่ี พื้นท่ีเช่าของฐานวางท่อ

เพิ่มข้ึนจาก 1.44 ลา้นตารางน้ิว เป็น 1.64 ลา้นตารางน้ิว ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558   

ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากการขายโรงงานสําเร็จรูปและคลงัสินคา้สําเร็จรูป เน่ืองจากบริษทัฯ อยู่

ระหวา่งการเตรียมตวัจดัตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์หมราช (HREIT) จึงไม่มีนโยบายท่ีจะขาย

อาคารโรงงานสาํเร็จรูปและคลงัสินคา้สาํเร็จรูปใหแ้ก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ของ

ปี 2557 เป็นตน้มา   

ธุรกจิอืน่ๆ  

รายไดจ้ากการให้เช่าอสังหาริมทรัพยพ์าณิชย ์อนัไดแ้ก่ อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ สําหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 มี

จาํนวนรวม 6  ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ซ่ึงมีจาํนวน 25 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ 

ได้ทาํการจาํหน่ายสินทรัพยซ่ึ์งไม่ได้ใช้ในการดาํเนินธุรกิจหลกั และหยุดรับรู้รายไดข้องสินทรัพยด์งักล่าว

ตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้มา  

ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ ไม่มีรายได้จากการขายอาคารชุด เน่ืองจากอาคารชุดในโครงการเดอะพาร์ค ชิดลม 

ประสบความสาํเร็จในการขาย โดยเหลือเพียง 1 ยนิูต จากทั้งหมด 218 ยนิูต  

ความสามารถในการทาํกาํไร  

สําหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 716 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อนหนา้ จาํนวน 9 ลา้นบาท  อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ในไตรมาสน้ีเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 61.5 จากร้อยละ 

48.5 ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 โดยเป็นผลมาจากอตัรากาํไรขั้นต้นท่ีสูงข้ึนในธุรกิจการขายท่ีดินนิคม

อุตสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจอสังหาริมทรัพยอุ์ตสาหกรรม แมจ้ะอยู่ในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตวั  

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยซ่ึ์งไม่ไดใ้ช้ในการดาํเนินงานใน

ธุรกิจหลกัเป็นจาํนวน 127 ลา้นบาท  

กาํไรสุทธิของบริษทัฯ สําหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เท่ากบั 931 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีท่ี

แลว้จาํนวน  93 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในไตร

มาสน้ี  
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2. ฐานะทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานะทางการเงินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สินทรัพย์   

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 35,863 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 2,247 ลา้นบาท จาก ณ ส้ินปี 2557 ซ่ึงมีจาํนวน 

33,615 ลา้นบาท   

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 มีจาํนวน 23,667 ลา้นบาท เปรียบเทียบ ณ ส้ินปี 2557 ซ่ึงมี

จาํนวน    16,962 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการหลกั ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากธนาคารจาํนวน 2,748 ลา้นบาท 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิจาํนวน 232 ลา้นบาท และตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยสุ์ทธิ จาํนวน 

13,751 ลา้นบาท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 มีจาํนวน 12,195 ล้านบาท ในจาํนวนน้ีรวมถึง 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสุทธิ จาํนวน 2,126 ลา้นบาท สินทรัพยถ์าวร อนัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

จาํนวน 1,764 ลา้นบาท และเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนจาํนวน 7,729 ลา้นบาท ซ่ึงส่วน

ใหญ่คือการลงทุน 35% ในบริษทั เก็คโค่-วนั โครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าจาํนวน 660 เมกะวตัต ์ร่วมกบับริษทัในกลุ่ม

โกลวพ์ลงังาน และการลงทุน 23% ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล 
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หนีสิ้น   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 19,260 ลา้นบาท โดยหน้ีสินหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ หุ้นกู้

ระยะยาว ซ่ึงมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 13,895 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จาํนวน 2,866 ลา้นบาท และ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน เป็นจาํนวนเงินรวม 1,458 ลา้นบาท  

หน้ีสินรวม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เพิ่มข้ึน 674 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 4 จากหน้ีสินรวม ณ 

ส้ินปี 2557 จาํนวน 18,586 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของหุ้นกูร้ะยะยาวและเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี

อ่ืน ถึงแมเ้งินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีจาํนวน 16,603 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,574 ลา้นบาท 

เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2557 จาํนวน 15,029 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เป็นผลจากกาํไรสุทธิ

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงใน ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 มีจาํนวน 915 ลา้นบาท  

บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 1.16 เท่า ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 และ เท่ากบั 

1.24 เท่า ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัตํ่าเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ ในธุรกิจเดียวกนั  

3. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

กระแสเงินสด 

(หน่วย: ล้านบาท)  
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด

วนัที ่30 มถุินายน 2558 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  747  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน     163  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  (187) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ     723  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี    2,087  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี     2,748  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นจาํนวนเงิน 2,748 ลา้นบาท โดย

บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 723 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนัในปีก่อนหนา้ โดยสําหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิท่ีมาจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นจาํนวน 747 

ลา้นบาท และไดรั้บเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเป็นจาํนวน 163 ลา้นบาท ในขณะท่ี บริษทัฯ ใชเ้งินสดไปกบั

กิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 187 ลา้นบาท   
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รายจ่ายลงทุน 

บริษทัฯ ยงัคงเพิ่มการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์และต่อเน่ืองใน 4 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ธุรกิจการขาย

ท่ีดินนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจอสังหาริมทรัพยอุ์ตสาหกรรม เพื่อเป็น

การขยายตามฐานลูกคา้และเพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถใหบ้ริการท่ีครบวงจรแก่ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์แบบข้ึน   

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

บริษทัฯ บริหารจดัการโครงสร้างเงินทุนและแหล่งเงินทุนอย่างระมดัระวงั โดยพิจารณาความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีเป็นไปไดเ้ป็นหลกั  

ในปัจจุบนั แหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ มาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการออก

ตราสารหน้ีประเภทหุ้นกูเ้อกชน โดยในรอบคร่ึงปีแรกของ ปี 2558 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูร้ะยะยาวเพิ่มข้ึนเป็น

จาํนวนเงิน 2,500 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นกูอ้ายุ 7 ปี และ 10 ปี และบริษทัฯ ไดจ่้ายคืนเงินกูร้ะยะยาวแก่

สถาบนัการเงิน และจ่ายคืนหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนด เป็นจาํนวนเงินรวม 2,419 ลา้นบาท โดยอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ยงัอยูท่ี่ 0.76 เท่า ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2558  
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4. อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ 

  สําหรับไตรมาส 2 ปี 2558 สําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 5.4% 6.1% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 11.8% 14.5% 

อตัรากาํไรขั้นตน้ 61.5% 48.5% 

อตัรากาํไรสุทธิ 80.0% 70.3% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 1.16 1.22 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.76 0.77 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ พ้ืนฐาน(1) (บาท)      0.09   0.10  

มูลค่าหุน้ตามบญัชี (บาท)   1.71     1.56  

จาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ (ลา้นหุน้) 9,705  9,705  

หมายเหตุ (1) กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั

ใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
 

14.3  ปัจจัยทีอ่าจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากธุรกรรม

ต่อไปน้ี  

- บริษทัและบริษทัย่อย 3 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตส จาํกดั, บริษทั อีสเทิร์นซี

บอร์ด  อินดสัเตรียลเอสเตส (ระยอง) จาํกดั  และบริษทั เหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล

เอสเตท จาํกดัไดข้อให้ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทั ในการปฏิบติัตามสัญญาร่วมดาํเนินงาน

แก่ กนอ. การก่อสร้างสาธารณูปโภคในตามสัญญาซ้ือขายท่ีดิน การปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบ

และ อ่ืนๆ รวมทั้งการขอให้ธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกนับริษทัร่วมแห่งหน่ึงในการปฏิบติัตาม

สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และอ่ืนๆ วงเงินรวม 551 ลา้นบาท 

- บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินโดยมีเง่ือนไขวา่ถา้ผูจ้ะซ้ือมิไดรั้บการส่งเสริมการ

ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหรือ ไม่ได้รับอนุญาตในการใช้ท่ีดินจากการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แลว้  บริษทัจะตอ้งจ่ายคืนเงินค่างวดและเงินมดัจาํแก่ผูจ้ะซ้ือ

ท่ีดิน 

- บริษัทและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัจากการคํ้ าประกันการทาํสัญญาเช่าซ้ือของบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัวงเงินรวม 7.4 ลา้นบาท 
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- บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัการทาํสัญญากูย้ืมเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย

หลายแห่ง เพื่อเป็นหลกัประกนัในการกูย้มืวงเงินรวม 4,768 ลา้นบาท 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการพฒันาโครงการเพื่อขายอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งท่ีผ่านมาโครงการของบริษทั

สามารถจาํหน่ายไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ ทั้งน้ีบริษทัยงัมีรายไดจ้ากการให้บริการสาธารณูปโภคและให้เช่า ซ่ึง

เป็นรายไดท่ี้ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอจึงเป็นเหตุใหเ้ช่ือไดว้า่บริษทัจะไม่ประสบปัญหาจากภาระผกูพนัดงักล่าว 

14.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

14.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ซ่ึงเป็น   

สาํนกังานท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 5.69 ลา้นบาท   

11.7.2 ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าบริการสําหรับจดัทาํรายงานของ 

BOI ใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามี จาํนวนเงินรวม 226,000 บาท  
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขนุการบริษทั    

1. ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

1.1  รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ตามตาราง ดงัน้ี  

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการถือ ความสมัพนัธ ์ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว (5) 

   ณ 31 ธ.ค.57 ระหว่าง ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

    ผูบ้ริหาร   

(1)  (2) (3) (4)   

1.นายสมยศ อนนัตประยรู 55  - ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 0.00% สามี(2) ประสบการณ์    

   - ในตาํแหน่งกรรมการ  17 มี.ค.58   - แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาสูตินารีเวช โรงพยาบาล   -  

   - ประธานคณะกรรมการ 17 มี.ค.58      ราชวิถี   ปัจจุบนั  

   - ประธานกรรมการสรรหาฯ     - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาํหรับผูบ้ริหารพาณิชย   บริษทัยอ่ย  

     18 มี.ค.58     ศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   กรรมการ บจ.อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) 

-  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง     - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   ประธานกรรมการ บจ.อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท  

    18 มี.ค.58     หลกัสูตร DAP 2555   ประธานกรรมการ บจ.เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท  

     กรรมการ บจ.อีสเทิร์นไพพไ์ลน์ เซอร์วินเซส 

     กรรมการ บจ.เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

     ประธานกรรมการ บจ. เดอะ พาร์ค เรสซิเดนซ์  

     ประธานกรรมการ บจ. เหมราช วอเตอร์  

     ประธานกรรมการ บจ. เอสเอม็อี แฟคทอร่ี 

     ประธานกรรมการ บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์ 

     ประธานกรรมการ บจ.เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม 

     ประธานกรรมการ บจ. เหมราช ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม 

     ประธานกรรมการ บจ.เหมราช เอน็เนอร์ยี่ 

     ประธานกรรมการ บจ.ระยอง 2012 

     ประธานกรรมการ บจ.อีสเทิร์น ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์มารีน่า เซอร์วิสเซส 

     ประธานกรรมการ บจ.เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 

     บริษทัอ่ืน  

     กรรมการ WHA Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. 

     กรรมการ WHA Corporation (International) Co., Ltd. 

     กรรมการ 

กรรมการ 

บจ.ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ 

บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 

     กรรมการ  บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 10 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 16 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 

     กรรมการ บจ.หลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์

     กรรมการ บจ.เอเชีย เวลท ์โฮลด้ิง  

     กรรมการ บจ.แวร์เฮา้ส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

     กรรมการ บจ.เอส แอนด ์เจ โฮลด้ิง 

     บริษทัจดทะเบียน   

     ประธานกรรมการและ บมจ.ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการถือ ความสมัพนัธ ์ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว (5) 

   ณ 31 ธ.ค.57 ระหว่าง ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

    ผูบ้ริหาร   

(1)  (2) (3) (4)   

     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

     บริษทัร่วม  

     กรรมการ บจ. เก็คโค่-วนั  

     กรรมการ บจ.ห้วยเหาะไทย 

     กรรมการ บจ.โกลว ์เหมราช วินด ์

     กรรมการ บจ.กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล 

     กรรมการ บจ.กลัฟ์ โซล่า 

2.นางจรีพร อนันตประยรู 48  - ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์  0.00% ภรรยา(1) ประสบการณ์  

    - ในตาํแหน่งกรรมการ 17 มี.ค.58        มหาวิทยาลยัมหิดล   -  

   -  รองประธานกรรมการ 17 มี.ค.58    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)     ปัจจุบนั 

   -  รองประธานกรรมการบริหาร      มหาวิทยาลยักรุงทพ   บริษทัยอ่ย  

      18 มี.ค.58   - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร   กรรมการและก.ก.บริหาร บจ.อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) 

  -  กรรมการสรรหาฯ 18 มี.ค.58       DAP 2555     กรรมการ บจ.อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท  

  - กรรมการบริหารความเส่ียง 18 มี.ค.58    การอบรมอ่ืน    กรรมการ บจ.เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท  

   - สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18   กรรมการ บจ.อีสเทิร์นไพพไ์ลน์ เซอร์วินเซส 

     กรรมการ บจ.เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

     กรรมการ บจ. เดอะ พาร์ค เรสซิเดนซ์  

     กรรมการ บจ. เหมราช วอเตอร์  

     กรรมการ บจ. เอสเอม็อี แฟคทอร่ี 

     กรรมการ บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์ 

     กรรมการ บจ.เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม 

     กรรมการ บจ. เหมราช ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม 

     กรรมการ บจ.เหมราช เอน็เนอร์ยี่ 

     กรรมการ บจ.ระยอง 2012 

     กรรมการ บจ.อีสเทิร์น ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์มารีน่า เซอร์วิสเซส 

     กรรมการ บจ.เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 

     บริษทัอ่ีน  

     กรรมการ WHA Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. 

     กรรมการ WHA Corporation (International) Co., Ltd. 

     กรรมการ 

กรรมการ 

บจ.ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ 

บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 

     กรรมการ  บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 10 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 16 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 

     กรรมการ บจ.หลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์

     กรรมการ บจ.เอเชีย เวลท ์โฮลด้ิง  

     กรรมการ บจ.แวร์เฮา้ส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ 

     กรรมการ บจ.ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

     กรรมการ บจ.เอส แอนด ์เจ โฮลด้ิง 

     บริษทัจดทะเบียน   
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการถือ ความสมัพนัธ ์ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว (5) 

   ณ 31 ธ.ค.57 ระหว่าง ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

    ผูบ้ริหาร   

(1)  (2) (3) (4)   

     กรรมการและกรรมการ  บมจ.ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

     ผูจ้ดัการ  

     บริษทัร่วม  

     กรรมการ บจ.ห้วยเหาะไทย 

     กรรมการ บจ.โกลว ์เหมราช วินด ์

3.นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน 60  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 0.28% ไม่มี ปัจจุบนั  

    - ในตาํแหน่งกรรมการ 27 เม.ย.37   สญัชาติ    มหาวิทยาลยันอร์ทอีสเทอร์น บอสตนั   1. บริษทัยอ่ย  

    - กรรมการบริหาร    อเมริกนั    สหรัฐอเมริกา   กรรมการ  บจ. อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท  

    - กรรมการผูจ้ดัการ และประธาน      

      เจา้หนา้ท่ีบริหาร 7 พ.ค.41    

  - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  หลกัสูตร DCP 

    57/2005   

  กรรมการและ

กรรมการบริหาร 

บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท(ระยอง) 

   - กรรมการบริหารความเส่ียง        กรรมการ บจ. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท 

     28 ก.พ.56     ประธานกรรมการ บจ. อีสเทิร์นไพพไ์ลน์ เซอร์วิสเซส  

     ประธานกรรมการ บจ. เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

     กรรมการ บจ. เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ 

     กรรมการ บจ. เหมราช วอเตอร์ 

     กรรมการ บจ. เอสเอม็อี  แฟคทอร่ี 

     กรรมการ บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์ 

      กรรมการ Hemaraj International Ltd. 

     กรรมการ H-International (BVI) Co., Ltd. 

     กรรมการ บจ. เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม 

     กรรมการ บจ. เหมราช ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม 

     กรรมการ บจ.เหมราช เอน็เนอร์ยี่ 

     กรรมการ บจ.ระยอง 2012 

   

  กรรมการ บจ.อีสเทร์น ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์มารีน่า 

เซอร์วิสเซส 

     กรรมการ บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 

     2.บริษทัร่วม  

     รองประธานกรรมการ บจ. เก็คโค่-วนั 

     กรรมการ บจ. ห้วยเหาะไทย 

     กรรมการ บจ.ห้วยเหาะเพาเวอร์ 

     กรรมการ บจ.โกลว ์เหมราช วินด ์ 

     กรรมการ บจ.กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล 

     กรรมการ บจ.กลัฟ์ โซล่าร์ 

     บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

     บริษทัจาํกดั ไม่มี 

4. นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกุล 60  - ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0.09% ไม่มี ปัจจุบนั  

    - ในตาํแหน่งกรรมการ 27 เม.ย.37     ภาควิชาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   1. บริษทัยอ่ย  

   -  กรรมการบริหาร18 มี.ค.58   - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   กรรมการ H-International (BVI) Co., Ltd. 

  -  กรรมการบริหารความเส่ียง 18 มี.ค.58     หลกัสูตร DAP 2/2003,DCP 38/2003   กรรมการ Hemaraj International Ltd. 

    - IOD Luncheon briefing 1/2013 : Thailand    บริษทัยอ่ย  

     Economic Outlook 2013, ACEP 2/2014   กรรมการ บจ. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท 

     กรรมการ บจ. อีสเทิร์นไพพไ์ลน์ เซอร์วิสเซส  

     กรรมการ บจ. เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

        กรรมการ บจ. เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ 

     กรรมการ บจ. เหมราช วอเตอร์ 

     กรรมการ บจ. เอสเอม็อี  แฟคทอร่ี 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการถือ ความสมัพนัธ ์ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว (5) 

   ณ 31 ธ.ค.57 ระหว่าง ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

    ผูบ้ริหาร   

(1)  (2) (3) (4)   

     กรรมการ บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์ 

     กรรมการ Hemaraj International Ltd. 

     กรรมการ H-International (BVI) Co., Ltd. 

     กรรมการ บจ. เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม 

     กรรมการ บจ. เหมราช ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม 

     กรรมการ บจ.เหมราช เอน็เนอร์ยี่ 

     กรรมการ บจ.ระยอง 2012 

   

  กรรมการ บจ.อีสเทร์น ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์มารีน่า 

เซอร์วิสเซส 

     กรรมการ บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 

     บริษทัร่วม  

     กรรมการ บจ. เก็คโค่ - วนั 

     กรรมการ บจ. ห้วยเหาะเพาเวอร์ 

     บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

     บริษทัอ่ืนๆ ไม่มี 

5. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 43   - MA, Financial Engineering, New York University 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

 - ในตาํแหน่งกรรมการ 29 เม.ย.58    - MBA, Finance, Claremont Graduate University    กรรมการ  บจ. อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท  

 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน         USA   กรรมการและ บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท(ระยอง) 

   17 มี.ค.58    
  - B.Eng, Thammasat university  

  กรรมการบริหาร  

 - กรรมการบริหาร 17 มี.ค.58    - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    กรรมการ บจ. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท 

 - กรรมการบรรษทัภิบาล 18 มี.ค.58      กรรมการ บจ. อีสเทิร์นไพพไ์ลน์ เซอร์วิสเซส  

 - กรรมการบริหารความเส่ียง 18 มี.ค.58      หลกัสูตร DCP 175/2014   กรรมการ บจ. เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

     กรรมการ บจ. เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ 

     กรรมการ บจ. เหมราช วอเตอร์ 

     กรรมการ บจ. เอสเอม็อี  แฟคทอร่ี 

     กรรมการ บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์ 

     กรรมการ Hemaraj International Ltd. 

     กรรมการ H-International (BVI) Co., Ltd. 

     กรรมการ บจ. เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม 

     กรรมการ บจ. เหมราช ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม 

     กรรมการ บจ.เหมราช เอน็เนอร์ยี่ 

     กรรมการ บจ.ระยอง 2012 

   

  กรรมการ บจ.อีสเทร์น ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์มารีน่า 

เซอร์วิสเซส 

     กรรมการ บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 

6. นายสมพงษ ์วนาภา 72   - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) 0.00% ไม่มี ประสบการณ์  

   -  ในตาํแหน่งกรรมการอิสระ 29 เม.ย.51      มหาวิทยาลยั มิชิแกนเสตท,  USA (ทุน ก.พ.)   ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน 

   -  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล     - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร    ตรวจสอบ  

      27 ก.พ .50      ACP 13/2006, DCP 62/2005, MFM 1/2009   ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทดา้น 

      MFR 9/2009, MIA 5/2009, MIR 6/2009,      บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

       RCP 17/2007, DCP RE 2/2009   ประธานกรรมการ องคก์ารคลงัสินคา้ กระทรวงพาณิชย ์

   - IOD Luncheon briefing 1/2013 : Thailand    อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการจดัทาํบณัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ 

     Economic Outlook 2013    ดาํเนินงานของรัฐวสิาหกิจ สนง.คณะกรรมการนโยบาย  

      รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

     กรรมการ บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

     เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการถือ ความสมัพนัธ ์ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว (5) 

   ณ 31 ธ.ค.57 ระหว่าง ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

    ผูบ้ริหาร   

(1)  (2) (3) (4)   

      ปัจจุบนั 

      บริษทัจดทะเบียน 

 

    ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา 
 

บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ซูการ์ คอร์

ปอเรชัน่ 

        บริษทัอ่ืนๆ  

         ประธานกรรมการ บจ. เอราวณัส่ิงทอ 

     ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บจ. ไทยซีคอมพิทกัษกิ์จ 

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 63  - ปริญญาโทบญัชี คณะพาณิชยศ์าสตร์และ 0.00% ไม่มี ประสบการณ์  

    - ในตาํแหน่งกรรมการอิสระ 2 พ.ย.43      การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   กรรมการอิสระ/กรรมการ บมจ. จีเอม็ มลัติมีเดีย 

    - กรรมการตรวจสอบ  3 พ.ย.43   - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร   ตรวจสอบ   

      ACP 2/2004, DAP 2/2003, DCP 38/2003,   ปัจจุบนั  

      MFM 1/2009, MFR 5/2007, MIA 1/2007   บริษทัจดทะเบียน  

       MIR 2/2008, QFR 1/2006, RCC 7/2008   กรรมการอิสระ/กรรมการ บมจ.บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป 

       DCP RE 2/2009   ตรวจสอบ  

   - วุฒิบตัร CPA ประเทศไทย   กรรมการอิสระ/กรรมการ บมจ.ไทยวาโก ้

   -  วุฒิบตัร CIA สมาคมตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา   ตรวจสอบ  

   - วฒิุบตัร CPIA,QIA สมาคมตรวจสอบภายในประเทศไทย    บริษทัอ่ืนๆ  

   -  CHARTERED DIRECTOR       กรรมการอิสระ/กรรมการ บจ. โมโนเทคโนโลยี่ 

     ตรวจสอบ  

     กรรมการ บจ. บุญกร 

 ¤     กรรมการดา้นบญัชีภาษี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

     อากร  

     กรรมการภาษีอากร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

8. ดร.ชิต เหล่าวฒันา 54   - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)  0.00% ไม่มี ประสบการณ์  

    - ในตาํแหน่งกรรมการอิสระและ         มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี    รองศาสตราจารยใ์นสาขา ผูบ้ริหารหน่วยงาน ในสถาบนัอุดมศึกษา 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ     - กลศาสตร์แม่นยาํ มหาวิทยาลยัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น   หุ่นยนต ์  

      29 เม.ย.58    - ปริญญาเอก วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยั   ท่ีปรึกษาแนะนาํดา้นการ  ดา้นการกลยทุธ IT และจดัการเทคโนโลยี 

       คาเนก้ีเมลลอน สหรัฐอเมริกา   กลยทุธ IT   

      - ประกาศนิยบตัรการจดัการทางเทคโนโลยีและ   ปัจจุบนั  

            นวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยีแห่งมลรัฐ   บริษทัอ่ืนๆ  

      แมสซาซูเซสต ์(MIT) สหรัฐอเมริกา   กรรมการและกรรมการ บจ.กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 

    - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร   ตรวจสอบ  

      Finance for Non-Finance Director, Understanding   กรรมการ มูลนิธิศึกษาพฒัน์ 

      The Fundamental of Finance Statement,   กรรมการ สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

      DCP 93/2007, Role of Chairman Program 19/2008,    กรรมการ สภามหาวิทยาลยัราชภฎั สมเดจ็เจา้พระยา 

     ACP 29/2009, MIR 1/2009, MFM 1/2009,   บรัษทัจดทะเบียน  

     MFR 9/2009, MIA 7/2009, FGP 3/2011   ประธานคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที   

   การอบรมอ่ืน   ดา้นยทุธศาสตร์และกาํกบั  

   - หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและ   ธุรกิจองคก์ร  

     ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์าร   กรรมการอิสระและ บมจ.กลักุล 

     มหาชน รุ่นท่ี 3/2010 จากสถาบนัพฒันากรรมการและ   กรรมการตรวจสอบ  

     ผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (PDI)   ประธานคณะกรรมการ  

   - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการ   กาํกบัองคก์รท่ีดี  

     ตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 15/2013     
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 (ปี)  หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว (5) 

   ณ 31 ธ.ค.57 ระหว่าง ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

    ผูบ้ริหาร   

(1)  (2) (3) (4)   

9.ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ 41  - ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

  - ในตาํแหน่งกรรมการอิสระ 18 มี.ค.58     ขอนแก่น   บริษทัจดทะเบียน   

  - กรรมการสรรหาฯ 18 มี.ค.58   - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  จุฬาลงกรณ์     กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.บิสซิเนส เอ๊กซืเซลเลนจ์ คอนซลัต้ิง 

     มหาวิทยาลยั   บริษทัอ่ืน ไม่มี 

   - ปริญญาตรึบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่     

10. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท 42  - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

   -  ในตาํแหน่งกรรมการ 29 เม.ย.58       มหาวิทยาลยั   บริษทัจดทะเบียน   

   -  กรรมการบริหาร 17 มี.ค.58   - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์   กรรมการและผูอ้าํนวยการ บมจ.ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  

   - กรรมการบริหารความเส่ียง 18 มี.ค.58     มหาวิทยาลยั   ฝ่ายการจดัการโครงการ  

   - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร   ก่อสร้าง  

     DAP 2555   บริษทัอ่ืนๆ  

     กรรมการผูจ้ดัการ   บจ.เอ แอนด ์เจ บ้ิวเดอร์ 

     กรรมการ  WHA Corporation (International) Co., Ltd. 

11.นายณรงค ์กริชชาญชยั 39  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

   - ปริญญาโท นิติศาสตร์ Cornell University   บริษทัจดทะเบียน  

     กรรมการ บมจ.ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  

     บริษทัอ่ืน  

     กรรมการ บจ.ณกิจ พร็อพเพอร์ต้ี 

     กรรมการ บจ.อาร์แอล เคาน์เซิล 

12. นายเอกชยั ติวุตานนท ์ 63  - นิติศาสตร์มกาบณัฑิต (LLM) มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย 0.00% ไม่มี ประสบการณ์  

     นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา   ประธานกรรมการ บจ. ซีที คอลล ์

   - เนติบณัฑิตไทย    ประธานกรรมการ  บจ.เวิลดลี์ส  

   - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1 )   ประธานกรรมการ บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   กรรมการ บจ.บีที ประกนัภยั 

     รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย 

     ใหญ่  

     ปัจจุบนั  

     บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

     บริษทัอ่ืน  

     กรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย ์สาทร 

13. นายธนินทร์  ทรัพยบ์ุญเรือง 52   - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  0.00% ไม่มี ปัจจุบนั   

   -  ในตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ      มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   บริษทัยอ่ย  

       1 ก.ค.56           กรรมการ บจ.เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

     บริษทัร่วม  

     กรรมการ บจ. โกลว ์เหมราช วินด ์ 

     บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

     บรัษทัอ่ืนๆ ไม่มี 

14. นายศิริศกัด์ิ กิจรักษา 54   - ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

     -  ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี      - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร       บริษทัยอ่ย   

        และกฎหมาย 1 ม.ค.46     CSP 38/2010, ACPG 13/2014   กรรมการ บจ.เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

- เลขานุการบริษทั 29 ก.พ.51       บริษทัร่วม  

     กรรมการ บจ. โกลว ์เหมราช วินด ์ 
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 (ปี)  หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว (5) 

   ณ 31 ธ.ค.57 ระหว่าง ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

    ผูบ้ริหาร   

(1)  (2) (3) (4)   

     กรรมการ บจ. กลัฟ์ โซล่าร์ บีวี 

     กรรมการ บจ. กลัฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 

     กรรมการ บจ. กลัฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 

     กรรมการ บจ. กลัฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส  

     บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

     บรัษทัอ่ืนๆ ไม่มี 

15. นางสาวสมใจ วชิรห้า 54    - ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานทัว่ไป 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

    - ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

       1 ม.ค.46            บรัษทัอ่ืนๆ ไม่มี 

16. นายนิพนธ์ หาญพฒันพานิชย ์ 59   - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

   - ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผน  

      โครงการธุรกิจท่ีพกัอาศยั 1 เม.ย.46   

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   บริษทัจดทะเบียน 

บริษทัอ่ืนๆ 

ไม่มี 

ไม่มี 

17. นายปรีเปรม มาลาสิทธิ 63  -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

    - ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายศูนยก์าร       มหาวิทยาลยันอร์ทอีสเทิร์น อิลินอยล ์   บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

  ฝึกอบรมนิคมอุตสาหกรรม 1 ต.ค.50        สหรัฐอเมริกา   บรัษทัอ่ืนๆ ไม่มี 

18. นายเผา่พิทยา  สมุทรกลิน 45    - ปริญญาโทดา้นการเงิน 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

   - ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผน       มหาวิทยาลยัเดรกเซล สหรัฐอเมริกา   บริษทัร่วม ไม่มี 

     และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 1 ม.ค.47           บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

     บรัษทัอ่ืนๆ ไม่มี 

19. นางสาวศิญาภสัร์ จนัทไชยโรจน์ 46   - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

    - ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายลูกคา้       การจดัการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

      สมัพนัธ์โครงการธุรกิจท่ีพกัอาศยั  

      1 ม.ค.47 

   - อบรมหลกัสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคม 

    เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน รุ่นท่ี 8/2014 

  บรัษทัอ่ืนๆ  ไม่มี 

20. นางสาวลดัดา  โรจนาวิไลวุฒิ 49    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

   - ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ ฝ่ายลูกคา้        มหาวิทยาลยักรุงเทพ   บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

     สมัพนัธ์ธุรกิจนิคม 1 ม.ค.48     - ปริญญาโทดา้นภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลยัสตรี   บรัษทัอ่ืนๆ  ไม่มี 

         นารา ประเทศญ่ีปุ่ น     

21. นางสาวอญัชลี  ประเสริฐจนัทร์ 46    - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

   - ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายลูกคา้         มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   บริษทัอ่ืนๆ  

     สมัพนัธ์ธุรกิจนิคม 1 ม.ค.48    -  ปริญญาโทดา้นภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลยัเคโอ   บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

        โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น   บรัษทัจาํกดั ไม่มี 

 

 

23. นายรักษพ์ล กงันอ้ย 40  - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยั 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

   - ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติั     บูรพา   บริษทัอ่ืนๆ  

      การและซ่อมบาํรุง 1 ก.ย.54     บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

        บรัษทัจาํกดั ไม่มี 

24. นายสุวชัร์ ฐิตะธนะกิจ 45  - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์  0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

   - ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   บริษทัอ่ืนๆ  

      นิคมอุตสาหกรรม  1 ก.ค.56     บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

     บรัษทัจาํกดั ไม่มี 

25. นายบดินทร์ หาญวานิช 44  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

   - ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   บริษทัอ่ืนๆ  
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการถือ ความสมัพนัธ ์ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  หุน้ในบริษทั ทางครอบครัว (5) 

   ณ 31 ธ.ค.57 ระหว่าง ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

    ผูบ้ริหาร   

(1)  (2) (3) (4)   

      โรงงานอุตสาหกรรมและ     บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

      เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1 ก.ค.56     บรัษทัจาํกดั ไม่มี 

26. นายอภิชาติ  ตรงสุขสรรค ์ 50   - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.00% ไม่มี ปัจจุบนั  

  - ในตาํแหน่งผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย        สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   บริษทัอ่ืนๆ  

    ระบบขอ้มูลและบริการ 1 ม.ค.46   - ปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์      บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

         มหาวิทยาลยัมหิดล   บรัษทัจาํกดั ไม่มี 

 

 

1.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายศิริศกัด์ิ กิจรักษา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและกฎหมายให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้ความรอบรู้

และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั รวมถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับงานเลขานุการบริษทั มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือพฒันาการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของบริษทั ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

ไม่กระทาํการใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของ

บริษทั รวมทั้งเก็บรักษาความลบัของบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษทั 

 เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศและกาํหนด อีกทั้งให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ เพ่ือให้

กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมถึงทาํหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ขอ้กาํหนดต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายต่างๆ ท่ีควรทราบ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการดว้ย 
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                    เอกสารแนบ 2                    

2. การดํารงตําแหนง่ของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทในบริษัทยอ่ยบริษัทร่วม                                         
                       บริษทั 

 

รายช่ือ 

บริษทั บจ.อีสเทิร์นอิน 

ดสัเตรียลเอสเตท 

(บริษทัยอ่ย) 

บจ.อีสเทิร์น 

ซีอร์ดอินดสั      

เตรียลเอสเตท (ระยอง) 

(บริษทัยอ่ย) 

บจ.เหมราช  อีสเทิร์น       

ซีบอร์ด  อินดสัเตรียล    

เอสเตท  

(บริษทัยอ่ย) 

บริษทัอีสเทิร์น 

ไพพไ์ลน์ 

            เซอร์วิสเซส 

(บริษทัยอ่ย) 

บจ.เดอะพาร์ค         

เรสซิเดนซ์ 

(บริษทัยอ่ย) 

หมายเหตุ 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู / X // X / / // X /  / X /  

2. นางจรีพร อนนัตประยรู / // / / // / / /   

3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน / // / / // /  X /  

7. นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกุล / // /  / / /  

5. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ / // /  / // / / /  

6. นายสมพงษ ์วนาภา /      กรรมการอิสระ 

7. ดร.ชิต เหล่าวฒันา /      กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต /      กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

9. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ / //      กรรมการอิสระ  

10. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิทม / //       

11. นายณรงค ์กริชชาญชยั /      กรรมการอิสระ 

12. นายเอกชยั ติวุตานนท ์ /      กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
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หมายเหตุ :     1)  / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร 

                    2)  บริษัททีเ่กีย่วข้อง ให้หมายถึง นิยามนิตบุิคคลของบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของประกาศนี ้

 

 

 

           บริษัท 

 

 

 

รายช่ือ 

บจ.เอช-

คอนสตรัคช่ัน   

แนเนจเมนท์ แอนด์ 

เอ็นจเินียร่ิง 

(บริษัทย่อย) 

บจ.เหมราช  

วอเตอร์ 

(บริษัทย่อย) 

บจ.เอส เอ็ม อี  

แฟคทอร่ี 

(บริษัทย่อย) 

บจ.เหมราช 

คลีน 

วอเตอร์ 

(บริษัทย่อย) 

บจ.เหมราช 

เอ็นเนอร์ยี ่

(บริษัทย่อย) 

บจ.ระยอง 

2012 

(บริษัทย่อย) 

H-Inter 

national 

(BVI) 

Co.,Ltd. 
(บริษัทย่อย) 

Hemaraj 
Internation

al Ltd. 
(บริษัทย่อย) 

 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู / X X X x X    

2. นางจรีพร อนนัตประยรู / / / / / /    

3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน / / / / / / / /  

7. นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกุล / / / / / / / /  

5. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ / / / / / /    

6. นายสมพงษ ์วนาภา            

7. ดร.ชิต เหล่าวฒันา          

8. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต          

9. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์          

10. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิทม          

11. นายณรงค ์กริชชาญชยั          

12. นายเอกชยั ติวุตานนท ์          

13. นายธนินทร์ ทรัพยบ์ุญเรือง  /         

14. นายศิริศกัด์ิ กิจรักษา  /         

 

 

 

 

          

                                           บริษัท 

 

รายช่ือ 

บจ. เหมราช 

สระบุรี  ที่ดิน

อุตสาหกรรม 

(บริษัทย่อย) 

บจ.เหมราช 

ระยองที่ดิน

อุตสาหกรรม 

(บริษัทย่อย) 

บจ.เหมราช 

เอ็นเนอร์ยี ่

(บริษัทย่อย) 

บจ.อีสเทิร์นซีบอร์ด 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 

มารีน่า เซอร์วสิเซส 

(บริษัทย่อย) 

บจ.เหมราช อสี

เทิร์นซีบอร์ด 

อินดัสเตรียล

เอสเตท 4  
(บริษัทย่อย)   

บจ.เก็คโค่ - 

วนั 

(บริษัทร่วม) 

บจ.โกลว์ เหมราช 

วนิด์  

(บริษัทร่วม) 

บจ.ห้วย

เหาะไทย 

(บริษัทร่วม) 

บจ.ห้วยเหาะ        

เพาเวอร์ 

(บริษัทร่วม) 

บจ.กัลฟ์ เจพ ี

เอ็นแอลแอล 

(บริษัทร่วม) 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู X X X X X / / /  / 

2. นางจรีพร อนนัตประยรู / / / / /  / /   

3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน / / / / / / / / / / 

7. นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกุล  / /  / / / / /   /  

5. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์  / /  / / /      

6. นายสมพงษ ์วนาภา           

7. ดร.ชิต เหล่าวฒันา           

8. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต           

9. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์           

10. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิทม           

11. นายณรงค ์กริชชาญชยั           

12. นายเอกชยั ติวุตานนท ์           

13.นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล / /         

13. นายธนินทร์ ทรัพยบ์ุญเรือง           /    

14. นายศิริศกัด์ิ กิจรักษา        /    
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3.   ประวติัผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุม 

       ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมทุกคน ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2552  

 เร่ืองขอ้กาํหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัตามตาราง ดงัน้ี 

 

              บริษทัยอ่ย  บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด 

อินดสัเตรียล 

เอสเตท(ระยอง)  

บจ. เหมราช อีสเทิร์น 

ซีบอร์ด อินดสัเตรียล   

บจ. เหมราช สระบุรี 

ท่ีดินอุตสาหกรรม 

บจ. เหมราช ระยอง  

ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั 

รายช่ือกรรมการ      

นายสมยศ อนนัตประยรู /  // X X X 

นางจรีพร อนนัตประยรู /  // / / / 

นายเดวดิ ริชาร์ด นาร์โดน  /   //  / / / 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์ /  // /  / / 

นายเทียร เมฆานนทช์ยั X - - - 

นายปณต สิริวฒันภกัดี  / - - - 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  / - - - 

นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล  -  - / / 

 

หมายเหต ุ   / = กรรมการ,  X = ประธานกรรมการ,  //  = กรรมการบริหาร 

     

                                                  บริษัท 

รายช่ือ 

บจ.กัลฟ์ โซล่าร์ บจ.กัลฟ์ โซล่าร์ 

บีว ี 

บจ.กัลฟ์ โซล่าร์ 

ทีเอส 1 

บจ.กัลฟ์ โซล่าร์ 

ทีเอส 2 

บจ.กัลฟ์ โซล่าร์ 

เคเคเอส 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู /     

2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน /     

3. นายศิริศกัด์ิ กิจรักษา   / / / / 
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Attachment 5 
 

 AGM 2015 

Affix duty 
stamp of 
Baht 20 

                                             

 
           Proxy (Form A) 

------------------------------------------ 
 

Made at      
Date         Month     Year    

 
(1) I/We,      nationality:          , residing/located at No.              , 

   Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               , 
    Province, Postal code    ,  

 
(2) being a shareholder of Hemaraj Land and Development Public Company Limited holding 

     shares in total which are entitled to cast              votes as follows: 
 

ordinary shares:         shares in total which are entitled to cast            votes; and 
 
 preferred shares:         shares in total which are entitled to cast            votes, 
 
(3) I/we wish to appoint  
  (1)           age:     years, residing at No.              ,    

Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               ,     
Province, Postal code     or  

 
 (2)           age:     years, residing at No.              ,    

Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               ,     
Province, Postal code     or  

 
 (3)           age:     years, residing at No.              ,    

Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               ,     
Province, Postal code      

 
only of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No.1/2015 to be held on Wednesday of 30th September 2015 at 
10:00 a.m., at the Parichart Ballroom, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, No. 92 
Soi Saengcham, Rama 9 Road, Kwaeng Bangkapi, Khet Huay Kwang, Bangkok or such 
other date, time and place as may be adjourned. 
 
Any action performed by my/our proxy in the meeting shall be deemed to have been 
performed by myself/ourselves in all respects. 

  
Signed  Grantor 

 (    )  
   

Signed  Proxy 
 (    )  

   
Signed  Proxy 

 (    )  
   

Signed  Proxy 
 (    )  
 
Remarks 
  A shareholder must grant a proxy to only one person to attend the meeting and cast the votes.  The number of 

shares held by a shareholder cannot be divided into several portions and granted to more than one proxy in 
order to divide the votes. 

  
      



Attachment 5 
 

 EGM 2015 

Affix duty 
stamp of 
Baht 20 

                                             

                            
 
  

 Proxy (Form B) 
   ------------------------------------------ 

 
Made at      

Date         Month     Year    
 
(1) I/We,      nationality:          , residing/located at No.              , 

   Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               , 
    Province, Postal code    ,  

 
(2) being a shareholder of Hemaraj Land and Development Public Company Limited holding 

     shares in total which are entitled to cast              votes as follows: 
 

ordinary shares:         shares in total which are entitled to cast            votes; and 
 
 preferred shares:         shares in total which are entitled to cast             votes, 
 
(3) I/we wish to appoint  
  (1)           age:     years, residing at No.              ,    

Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               ,     
Province, Postal code     or  

 
 (2)           age:     years, residing at No.              ,    

Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               ,     
Province, Postal code     or  

 
 (3)           age:     years, residing at No.              ,    

Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               ,     
Province, Postal code      

 
only of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders to be held on Wednesday 30th September 2015 at 10.00 a.m., at 
the Parichart Ballroom, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, No. 92 Soi Saengcham 
Rama 9 Road, Kwaeng Bangkapi, Khet Huay Kwang, Bangkok or such other date, time 
and place as may be adjourned. 

 
(4) I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf as follows: 
 

 Agenda No. 1 To consider and endorse the Minutes of the 2015 Annual General 
Meeting of Shareholders 

 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 Approve       Disapprove      Abstain   

 
 Agenda No. 2 To acknowledge the opinion on the delisting of the Company’s 

securities from the Stock Exchange, and the tender offer of the 
Offeror, including any other relevant information to be declared by 
the Company and the financial advisor of the shareholders 
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 Agenda No. 3 To consider and approve the delisting of the Company’s 
securities from the Stock Exchange of Thailand 

 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove     Abstain   
  

   Agenda No. 4 To acknowledge the directors who are directors of subsidiary 
company operating of REIT Manager business which REIT has the 
same nature and is in competition with business of the Company 

 
  Agenda No. 5 To acknowledge the distribution of interim dividend approved by 

the Board of Directors’ Meeting 
 
 Agenda No. 6 To consider other business (if any) 
 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove      Abstain   
 

(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be 
considered as invalid and not my voting as a shareholder. 
 

(6) If I/we did not indicate nor clearly specify my/our voting instructions in any agenda or if 
the meeting considered or resolved any matter other than those stated above, or if there 
was any change or addition to the factual matters, then the proxy would be entitled to cast 
the votes on my/our behalf at its own discretion.   

 
 
Any act or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our act 
and performance in all respects. 
 
 

Signed  Grantor 
 (    )  
   

Signed  Proxy 
 (    )  
   

Signed  Proxy 
 (    )  
   

Signed  Proxy 
 (    )  
 
Remarks 
1. A shareholder must grant a proxy to only one person to attend the meeting and cast the votes.  The number of 

shares held by a shareholder cannot be divided into several portions and granted to more than one proxy in 
order to divide the votes. 

2. A proxy granted for the appointment of directors may be made for any particular director(s) or for all 
directors to be elected.  

3. Any additional agenda can be specified in the attachment to the proxy form. 
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Attachment to Proxy Form B 
 

A proxy is granted by a shareholder of Hemaraj Land and Development Public Company Limited. 
 
For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 to be held on Wednesday 30th 
September 2015 at 10.00 a.m., the Parichart Ballroom, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, 
No. 92 Soi Saengcham Rama 9 Road, Kwaeng Bangkapi, Khet Huay Kwang, Bangkok or such 
other date, time and place as may be adjourned. 
 

------------------------------------------ 
 
Agenda no.     Subject:         
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 

  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 
Agenda no.     Subject:         
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 

  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 
Agenda no.     Subject:         
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 

  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 
Agenda no.     Subject:         
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 

  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 
Agenda no.     Subject:         
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 

  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 
 
 
I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and 
true. 
 
 

Signed  Grantor 
 (    )  
 Date:  
   

Signed  Proxy 
 (    )  
 Date:  
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Affix duty 
stamp of 
Baht 20 

                                             
                               
                      

Proxy (Form C) 
------------------------------------------ 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 
(1) I/We,      nationality:          , residing/located at No.              , 

   Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               , 
    Province, Postal code    ,  

 
 Acting as the custodian for ________________________________________________ 

being a shareholder of Hemaraj Land and Development Public Company Limited holding 
     shares in total which are entitled to cast              votes as follows: 

 
ordinary shares:         shares in total which are entitled to cast            votes; and 

 preferred shares:         shares in total which are entitled to cast            votes, 
 
(2) Hereby appoint  
  (1)           age:     years, residing at No.              ,    

Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               ,     
Province, Postal code     or  

 
 (2)           age:     years, residing at No.              ,    

Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               ,     
Province, Postal code     or  

 
 (3)           age:     years, residing at No.              ,    

Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet               ,     
Province, Postal code      

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No.1/2015 be held on Wednesday 30th September 2015 
at 10.00 a.m., the Parichart Ballroom, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, No. 92 Soi 
Saengcham Rama 9 Road, Kwaeng Bangkapi, Khet Huay Kwang, Bangkok or such other 
date, time and place as may be adjourned. 

 
(3) I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf as follows: 

  
 To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights         

to vote  
 To grant a part of: 

 

 ordinary shares:       shares, entitled to cast      votes; and 
 preferred shares:       shares, entitled to cast      votes, 

Total right to vote equal to _____ votes.  
 
(4) In this Meeting, I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf as 

follows: 
  
 Agenda No. 1 To consider and endorse the Minutes of the 2015 Annual General 

Meeting of Shareholders 
 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 

 Approve       Disapprove  Abstain   
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 Agenda No. 2 To acknowledge the opinion on the delisting of the Company’s securities 
from the Stock Exchange, and the tender offer of the Offeror, including 
any other relevant information to be declared by the Company and the 
financial advisor of the shareholders 

 
 Agenda No. 3 To consider and approve the delisting of the Company’s securities from 

the Stock Exchange of Thailand 
 

 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
  

 Agenda No. 4 To acknowledge the directors who are directors of subsidiary company 
operating of REIT Manager business which REIT has the same nature 
and is in competition with business of the Company 

  
 Agenda No. 5 To acknowledge the distribution of interim dividend approved by the 

Board of Directors’ Meeting 
  
 Agenda No. 6 To consider other business (if any) 
 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 
(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be 

considered as invalid and not my voting as a shareholder. 
   
(6) If I/we did not indicate nor clearly specify my/our voting instructions in any agenda or if 

the meeting considered or resolved any matter other than those stated above, or if there 
was any change or addition to the factual matters, then the proxy would be entitled to cast 
the votes on my/our behalf at its own discretion.   

 
Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our 
acts and performance in all respects. 
 
 

Signed  Grantor 
 (    )  
   

Signed  Proxy 
 (    )  
   

Signed  Proxy 
 (    )  
   

Signed  Proxy 
 (    )  
Remarks 

1. This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors 
appointing the Custodian in Thailand 

2. The following documents shall be attached with this Proxy Form:   
(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 

shareholders. 
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business. 

3. The Shareholder wishing to appoint the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not 
allocate the number of shares to several proxies to vote separately 

4. In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect 
each nominated director individually. 

5. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified in the Attachment 
Proxy Form C as enclosed. 
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Name List and Detail of Hemaraj Independent Directors 

 
1. Mr. Somphong Wanapha 

Independent Director / Chairman of Corporate Governance Committee 

Age 71, residing at 134/11 Soi 3 Muban S.Panurangsri, Bangkrauy Tsainoi 17 Road, Nonthaburi 

Having no interest in the agendas proposed in this Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

 

2. Mr. Djitt Laowattana  

 Independent Director / Chairman of Audit Committee  

 Age 54, residing at 149/14, Panya Village, Suanluang, Suanluang, Bangkok  

Having no interest in the agendas proposed in this Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

 
3. Mrs. Punnee Worawuthichongsathit 

Independent Director / Member of Audit Committee  

Age 63, residing at 612 Soi Tanurat, Kwang Toongwatdon, Khet Sathorn, Bangkok 

Having no interest in the agendas proposed in this Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

 

4. Mr. Ekajai Tivutanond  

Independent Director / Member of Audit Committee  

 Age 63, residing at 115, South Nimitr municipality, Ladyao, Jatujak, Bangkok 

Having no interest in the agendas proposed in this Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
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Documents or evidence showing an identity of the shareholder or 

a representative of the shareholder entitled to attend the meeting 
 

The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th February, 1999, relating to good practices for 

holding of a shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow.  This will create 

confidence to shareholders, investors and all relevant parties.  Accordingly, the Company believes that an inspection 

of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to 

attend the shareholders' meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and 

benefits to the shareholders.  However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of 

the shareholders on a case by case basis, at the Company’s sole discretion. 
 
1. Natural person 

1.1 Thai nationality 

(a) identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or 

identification card of state enterprise officer); or 

(b) in case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case 

of a foreigner) of the proxy. 

1.2 Non-Thai nationality 

(a) passport of the shareholder; or 

(b) in case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a 

foreigner) of the proxy. 

2. Juristic person 

2.1 Juristic person registered in Thailand 

(a) corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of 

Commerce; and 

(b) identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the 

proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 Juristic person registered outside of Thailand 

(a) corporate affidavit; and  

(b) identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the 

proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed 

outside of Thailand, such documents or evidence should be notarised by a notary public. 

 

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection before the 

meeting. 
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Articles of Association 

of 

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

CONCERNING THE SHAREHOLDERS MEETING  
………………………………………………… 

Chapter 1 General 

Clause 1 The terms referred to in these Articles shall have the following meaning unless 

otherwise specifically defined herein. 

“Company”  means Hemaraj Land and Development Public Company Limited 

“Law” means the laws on public company limited, laws on securities and 

exchange, including other laws being enforceable to or relating to the 

operating of the company 

“Registrar” means the registrar in accordance with the laws on public company 

limited 

“Share Registrar”  means a person acting as the share registrar of the company. 

Clause 2 The provisions of the laws shall apply to the relevant cases unless specifically 

provided in these Articles. 

              

   Chapter 5 Shareholders’ Meeting   

Clause 36 At the shareholders’ meeting, the quorum shall consist of the shareholders and the 

proxies (if any) attending the meeting not less than 25 persons or not less than a 

half of the total number of the shareholders and whose aggregate shares 

amounting to not less than one-third of the total amount of shares issued. 

 In case it appears that at any shareholders’ meeting, when the appointed time 

passes for one hour, the number of shareholders attending the meeting cannot 

form the quorum as provided, the meeting, if summoned upon the request of the 

shareholders, shall be cancelled. If the Shareholders’ Meeting has not been 

summoned upon the request of the shareholders, another meeting shall be 

summoned and the notice of such meeting shall be sent to the shareholders not 

less than 7 days before the date of the meeting. And at such subsequent meeting, 

no quorum shall be required.  

Clause 37 At the Shareholders’ Meeting, a shareholder may appoint another person as 

his/here proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing a 

proxy shall be dated and signed by the appointing shareholder and be pursuant to 

the form as prescribed by the Registrar.  
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Clause 45 No dividend shall be made out of other money than from the profits. In case the 

Company has an accumulated loss, no dividend shall be distributed. 

 

 The dividends shall be distributed in accordance with the number of shares, in 

equal amount for each share. 

 

 The Board of Directors may distribute interim dividends to the shareholders 

periodically when it considers that the Company has sufficient profits to do as such, 

and it shall report the same to the subsequent shareholders meeting.  

 

       The payment of dividends shall be made within one month from the date the 

shareholders’ meeting or the Board of Directors has resolved, as the case may be. 

In this regard, it is required to send a written notice to the shareholders and publish 

the notice of the payment of dividends in the newspaper. 

     Etc. 
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Attachment to Proxy Form C 
 

A proxy is granted by a shareholder of Hemaraj Land and Development Public Company Limited. 
 
For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 to be held on Wednesday 30th 
September 2015 at 10.00 a.m., at the Parichart Ballroom, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, 
No. 92 Soi Saengcham Rama 9 Road, Kwaeng Bangkapi, Khet Huay Kwang, Bangkok or such 
other date, time and place as may be adjourned. 
 

------------------------------------------ 
 
Agenda no.     Subject:         
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 
Agenda no.     Subject:         
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 
Agenda no.     Subject:         
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 
Agenda no.     Subject:         
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 
Agenda no.     Subject:         
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 Approve       Disapprove  Abstain   
 

   
 
 
I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and 
true. 
 
 

Signed  Grantor 
 (    )  
 Date:  
   

Signed  Proxy 
 (    )  
 Date:  
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	%
	%
	%
	ที่มา  :    บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
	ข.  ฝ่ายการเงินจะหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมตามแผนที่วางไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ฝ่ายการเงินยังมีหน้าที่รับผิดชอบการเก็บเงินค่างวดจากลูกค้า
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	- เลขานุการบริษัท บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศ...

	
	ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมและสมาชิกของสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช ให้มีพระพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดง...
	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 161,250 บาท เพื่อสนับสนุนการปูกระเบื้องโรงอาหาร ที่โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก จังหวัดระยอง ทั้งนี้ยอดเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลซึ่งเหมราชฯ จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน...
	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีในชุมชน โดยในปีนี้เหมราชได้ร่วมสนับสนุนน้ำสำหรับเทศกาลสงกรานต์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน
	ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ได้จัดกิจกรรมทาสีรั้วกำแพงศาลหลวงเตี๋ย ชุมชนมาบชะลูดขึ้น โดยมีผู้แทนจากชมรมฯ ผู้แทนจากเหมราชฯ ผู้ประกอบการ พนักงาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากชุมชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ใ...
	10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
	(1) บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบาย เรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  ซึ่งมีการระบุออยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ...
	(2) ปัจจุบันเหมราชฯ  ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อันเป็นการแสดงเจตนารมย์อันแนวแน่และชัดเจนของบริษัทที่จะร่วมดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสังคม
	โดยสรุปแล้วในปี 2557 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัน (มหาชน) ได้ปฏิบัติ หรือดำเนินธุรกิจทั้ง การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตามหลัก GRI (...
	โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

	
	14.3  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
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