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บริษัทเหมราชฯ ประกาศก าไรสุทธิประจ าปี 2558 จ านวน 3,335.8 ล้านบาท ท่ามกลางสภาวะ
ท่ีท้าทายทางเศรษฐกิจ (ก าไรสุทธิก่อนรวมก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่รับรู้
เท่ากับ 3,698.3  ล้านบาท) 

 

บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) ประกาศผลการด าเนินงานปี 2558 สรุปได้ดงันี ้ 
 

ก าไรสุทธิ 
 

ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิทัง้สิน้ 1,261.4  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 174 เม่ือ
เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผ่านมา ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.130 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 198 
และมีก าไรสุทธิก่อนรวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่รับรู้ในไตรมาส  4 ปี 2558 จ านวน 
1,228.0 ล้านบาท (ไมร่วมการขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 33.3 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ร้อยละ 127  

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิทัง้สิน้ 3,335.8 ล้านบาท ซึ่งรวมก าไรของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยแล้ว 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยมีก าไรสุทธิตอ่หุ้นเทา่กบั 0.339 บาทตอ่หุ้น หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบง่ผลก าไรจากธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณปูโภค (ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนที่ยงัไมร่ับรู้) รวมเป็น 1,594.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่ผ่าน
มา และมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่รับรู้จากการลงทุนด้านพลังงาน (โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั และ 
GJP NLL) จ านวน 362.5 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่รับรู้จ านวน 3 ล้านบาท 
เม่ือช่วงเดียวกนัของปี 2557 ด้วยเหตุนี  ้บริษัทเหมราชฯ มีก าไรสุทธิก่อนรวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนที่ยงัไมร่ับรู้ในปี 2558 จ านวน 3,698.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13  

2558 2557 จ ำนวน %

1,261.4        459.6           801.7 174%

1,228.0        540.3           687.8 127%

0.130           0.044           0.086 198%

* ปรับก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ

3 เดอืน สิน้สดุ

31 ธนัวำคม

เปลีย่นแปลงจำก

2557

ก ำไรสทุธ ิ(ลำ้นบำท)

ก ำไรสทุธกิ่อนรวมก ำไรหรอืขำดทนุจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นทีย่งัไม่รับรู  ้(ลำ้นบำท) *

ก ำไรสทุธติอ่หุน้ (บำท)**

**ค ำนวณจำกกำรหำรก ำไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมัญของบรษัิทใหญ่  (หลังจำกสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดส้ว่น

เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ)  
 

2558 2557 จ ำนวน %

3,335.8        3,264.9        70.9 2%

3,698.3        3,267.9        430.3 13%

0.339           0.309           0.029 10%

* ปรับก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ

**ค ำนวณจำกกำรหำรก ำไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมัญของบรษัิทใหญ่  (หลังจำกสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดส้ว่น

เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ)

ก ำไรสทุธกิ่อนรวมก ำไรหรอืขำดทนุจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นทีย่งัไม่รับรู  ้(ลำ้นบำท) *ก ำไรสทุธติอ่หุน้ (บำท)**

12 เดอืน สิน้สดุ

31 ธนัวำคม 2557

ก ำไรสทุธ ิ(ลำ้นบำท)

เปลีย่นแปลงจำก
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มร. เดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั 
(มหาชน) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้ 

“บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการประจ าปี 2558 
ในระดบัที่สูง เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก บริษัทฯ 
มีรายได้จากการขายที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 โดยรายได้ในส่วนนีจ้ะสามารถรับรู้ได้ก็ตอ่เม่ือ
มีการโอนที่ดิน อยา่งไรก็ตาม ในส่วนรายได้รวมจากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ในทกุกลุ่มเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เม่ือ
เทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี 2557 ขณะที่รายได้จากระบบสาธารณปูโภคในนิคมอตุสาหกรรม (ไมร่วมพลงังาน) 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัเดียวกนัของปีที่ผ่านมาเชน่กนั 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ สามารถขายที่ดินอุตสาหกรรมได้จ านวน 1,043 ไร่ (417 เอเคอร์ หรือ 167 
เฮกตาร์) จากสัญญาจ านวน 28 สัญญา ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นลูกค้าใหม่จ านวน 22 ราย และจากการขยาย
กิจการของลูกค้ารายเดิม 6 ราย โดยร้อยละ 64 เป็นลูกค้ากลุ่มอตุสาหกรรมอื่น ๆ  ที่ไมใ่ชอ่ตุสาหกรรมยานยนต์  

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2558 ลดลงร้อยละ 9 ขณะที่ปริมาณการผลิตรถยนต์โดยรวม
กลับเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 ส่วนยอดการส่งออกรถยนต์เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกยานยนต์
ในชว่งดงักล่าวเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีกอ่น มลูคา่การส่งออกยานยนต์คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 15.05 ของมลูคา่การส่งออกของไทยทัง้หมด  

ส าหรับปี 2558 ยอดการเชา่พืน้ที่โรงงานส าเร็จรูปภายใต้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่
เหมราชอินดสัเตรียล (HPF) มีจ านวนใกล้เคียงกบัที่ผ่านมาที่ 299,586 ตร.ม. ในขณะที่บริการคลงัสินค้าให้เชา่
ของเหมราชฯ มียอดการเชา่พืน้ที่เพิ่มขึน้ 17,647 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 21 จากยอดรวมของปี 2557   

ส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทเหมราชฯ ได้รับส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมทุนในธุรกิจไฟฟ้าและ
สาธารณปูโภค (ไมร่วมก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริง) เป็นจ านวน 1,594.2 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า นอกจากนี ้บริษัทเหมราชฯ ยงัได้ลงนามใน
ข้อตกลงถือหุ้นกบับริษัท บี.กริม และบริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี  ดีเวลลอปเมนท์ ในปี 2558 เพื่อพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กอีก 7 โครงการ ซึง่แตล่ะโครงการมีก าลงัการผลิตที่  126 เมกะวตัต์ โดยคาดว่าจะเร่ิมผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป การลงทนุครัง้นีจ้ะชว่ยส่งผลให้ก าลงัการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่เหมราช
ถือครองเพิ่มขึน้จาก 318 เมกะวตัต์ เป็นทัง้สิน้ 538 เมกะวตัต์ ภายในปี 2562 

ส่วนการผนกึกนัระหวา่งดบับลิวเอชเอ และเหมราช จะท าให้ทัง้สองบริษัทสามารถน าเสนอสินค้าและ
บริการด้านนิคมอตุสาหกรรม ระบบสาธารณปูโภค โรงไฟฟ้า และโลจิสติกส์ที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้า และสร้าง
เสริมความส าเร็จร่วมกนัตอ่ไป  

บริษัทฯ มีแหล่งรายได้จากหลายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจ
พลงังาน และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และผลการด าเนินงานของปี 2558 ได้แสดงให้เห็นถงึความสามารถในการ
สร้างผลก าไรจากการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง  โดยกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการสร้าง
ผลตอบแทนสูงสุดให้แกผู่้ ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลกั และเนื่องจากการเสนอซือ้หุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปครัง้ที่สอง
ของดบับลิวเอชเอแล้วเสร็จด้วยสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.54 บริษัทฯ จะมุง่ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลลพัธ์จาก
การผนวกรวมกิจการให้ตอ่เนื่องตอ่ไป ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 23 ปี ของกระผมในการพฒันา
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ที่ดินและนิคมอตุสาหกรรมของเหมราชฯ ผมขอขอบคุณส าหรับความเชื่อมัน่และการสนบัสนุนจากทุกท่าน
ตลอดมา” มร. เดวิด นาร์โดน กล่าว 
 

รายได้รวมและผลการด าเนินงานของปี 2558 
 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้ 7,471.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัในช่วง
เดียวกนัของปี 2557 ที่มีรายได้รวม 6,333.1ล้านบาท โดยรายได้มาจากธุรกิจหลักจ านวน 7,544.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2557 รายได้จากการขายที่ดินอตุสาหกรรมในปี 
2558 มีจ านวน 4,655.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 โดยมีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 40 ซึ่งนบัรวมถึง
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 33.5 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปีนี ้นอกจากนี ้ยงั
มีรายได้จากการขายที่ดินอตุสาหกรรมที่มีการลงนามสญัญาซือ้ขายไปแล้วแตร่อการรับรู้อีกจ านวน 429 ล้าน
บาทในชว่ง 3-12 เดือนข้างหน้า ด้วยวิธีการรับรู้รายได้ทัง้จ านวนเม่ือมีการโอน 

รายได้จากระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ เป็นจ านวน 1,760.9 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ทัง้นีร้ายได้รวมจากระบบสาธารณูปโภคซึ่งรวมถึงรายได้จากระบบสาธารณูปโภคในนิคม
อตุสาหกรรม เงินปันผลจากบริษัทด้านพลงังานและสาธารณปูโภค และรายได้จากระบบสาธารณูปโภคและ
บริการอื่น ๆ เพิ่มขึน้เป็น 1,927.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 4 

รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์และบริการต่างๆ ได้แก่ โรงงานส าเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่า 
การให้เชา่ฐานวางทอ่ และการให้เชา่ส านกังานเพิ่มขึน้เป็น 937.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เนื่องจากมี
รายได้เพิ่มขึน้จากการให้เชา่ฐานวางทอ่ที่เพิ่มขึน้เป็น 153.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 จากอตัราการเชา่
และใช้งานที่เพิ่มขึน้ ส่วนรายได้จากโรงงานให้เชา่มีการเติบโตเพิ่มขึน้เป็น 494.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
9 ขณะที่รายได้จากการให้เชา่คลงัสินค้าเพิ่มขึน้เป็น 151.4 ล้านบาท หรือเติบโตขึน้ร้อยละ 7 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 3,444.5 ล้านบาท มีก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) จ านวน 
3,237.0 ล้านบาท ในปี 2558 โดยมีอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) และอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงาน (EBITDA Margin) อยูท่ี่ร้อยละ 46 และร้อยละ 43 ตามล าดบั 
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2558 2557 จ ำนวน %

4,655.9        3,445.9        1,210.0      35%

รำยไดร้วมจำกทีด่นินคิมอตุสำหกรรม 4,655.9        3,445.9        1,210.0      35%

สำธำรณูปโภคในนคิมอุตสำหกรรม 1,760.9        1,712.5        48.4           3%

เงนิปันผลจำกบรษัิทร่วมทนุ 4.8               65.4             -60.6 -93%

สำธำรณูปโภคและรำยไดจ้ำกคำ่บรกิำรอืน่  ๆ(สทุธ)ิ 161.6           70.0             91.6           131%

รำยไดร้วมจำกสำธำรณูปโภค 1,927.3        1,847.9        79.4           4%

อสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัเช่ำ -               -              

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่โรงงำนส ำเร็จรูป 494.2           454.5           39.7           9%

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่คลังสนิคำ้ 151.4           141.2           10.3           7%

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่ฐำนวำงทอ่ 153.9           132.3           21.6           16%

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่ส ำนักงำน 30.4             95.8             -65.4          -68%

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่ทีด่นิ ส ำนักงำนและอืน่ๆ 29.5             23.5             6.0             26%

รำยไดจ้ำกกำรจัดกำร กำรเชำ่และบรกิำรอืน่ๆ 78.2             54.1             24.2 45%

รำยไดร้วมจำกอสงัหำรมิทรพัยส ำหรบัเช่ำ 937.7           901.3           36.3           4%

อสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัขำย

รำยไดจ้ำกกำรขำยโรงงำนส ำเร็จรูป -               39.3             -39.3          -100%

รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรทีพั่กอำศัย 23.3             194.9           -171.6        -88%

รำยไดร้วมจำกอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัขำย 23.3             234.2           -210.9        -90%

รำยไดร้วมจำกกำรด ำเนนิงำน* 7,544.2        6,429.3        1,114.8      17%

รำยไดร้วม 7,471.1        6,333.1        1,138.0      18%

ก ำไรขัน้ตน้ 3,444.5        3,162.0        282.5 9%

อัตรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ 46% 50% -4%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 3,237.0        2,812.8        424.2 15%

อัตรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 43% 44% -1%

สว่นแบง่ก ำไรจำกบรษัิทร่วมทนุ 1,594.2        1,578.5        15.7 1%

73.4             74.9             -1.6 -2%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ** -362.5 (3.0)             -359.5 11978%

760.6 751.7 8.9 1%

157.2 98.1 59.1 60%

3,335.8        3,264.9        70.9           2%

  ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ** -362.5 (3.0)             -359.5 11978%

3,698.3        3,267.9        430.3 13%

49.5% 51.6% -2.1%
 

0.339           0.309           0.029 10%

**** ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมัญของบรษัิทใหญ่

(ลำ้นบำท) 31 ธนัวำคม 2557

สรุปรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน

ทีด่นินคิมอตุสำหกรรม

รำยไดจ้ำกกำรขำยทีด่นิ

สำธำรณูปโภค

12 เดอืน สิน้สดุ

* กำรจัดรำยกำรภำยใน,  ** จำกเก็คโค่-วนั และ กัลฟ์ เจพ ีเอ็นแอลแอล, *** ปรับก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ

ก ำไรตอ่หุน้ (บำท)****

เปลีย่นจำก

ก ำไรสทุธกิ่อนรวมก ำไรหรือขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่ังไม่รับรู ้***

อัตรำสว่นก ำไรสทุธกิ่อนรวมก ำไรหรือขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่ังไม่รับรู ้***

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ

ภำษีรำยได ้

ก ำไรสทุธ ิ(ลำ้นบำท)

สว่นแบง่ก ำไรจำกกองทนุรวมอสังหำรมิทรัพย์และสทิธกิำรเชำ่เหมรำชอนิดัสเตรียล 

(HPF)
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เหตุการณ์ส าคัญในปี 2558 

 บริษัทฯ มียอดขายที่ดินอตุสาหกรรมจ านวน 1,043 ไร่ จาก 28 สญัญา โดยในจ านวนนีเ้ป็นลูกค้าใหม่
จ านวน 22 ราย และจากการขยายกิจการของลูกค้าเดิมจ านวน 6 ราย ท าให้ปัจจบุนัเหมราชฯ มี
ลูกค้ารวมทัง้สิน้ 668 รายจากสญัญาซือ้ขายทัง้สิน้ 1,003 สญัญา ซึง่ในจ านวนนีเ้ป็นลูกค้าในกลุ่ม
อตุสาหกรรมยานยนต์จ านวน 233 ราย จากสญัญาซือ้ขายจ านวน 352 สญัญา 

 พืน้ที่เชา่และขายของโรงงานส าเร็จรูปลดลงสุทธิ 2,484 ตารางเมตร รวมพืน้ที่เช่าทัง้หมด 299,586 
ตารางเมตร แบ่งเป็นพืน้ที่การเช่าภายใต้บริษัทเหมราชจ านวน 194,268 ตารางเมตร และภายใต้
กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล (HPF) จ านวน 105,318 ตาราง
เมตร นบัตัง้แตช่ว่งสิน้ปี 2558 (เหมราชฯ ถือหุ้นร้อยละ 23.12) 

 พืน้ที่คลังสินค้าให้เช่าเพิ่มขึน้สุทธิ 17,647 ตารางเมตร หรือร้อยละ 21 จากปี 2557 รวมพืน้ที่เช่า
ทัง้หมด 100,082 ตารางเมตร  

 
เหตุการณ์หลังไตรมาส 4 ของปี 2558 

 เม่ือวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือของ
บริษัท ดบับลิวเอชเอ   คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้เข้าซือ้หุ้นของเหมราช คิดเป็นร้อยละ 98.54 
จากจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อนมุติัการเพิกถอนหุ้นของ
บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ ลงทุน
สามารถท าการซือ้ขายหุ้นของเหมราชได้เป็นวนัสุดท้ายที่ 1 มีนาคม 2559 
 

งบดุลรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้แสดงสินทรัพย์รวม จ านวน 32,491ล้านบาท หนีสิ้นรวมจ านวน 18,197 
ล้านบาท และส่วนของผู้ ถือหุ้น จ านวน 14,295 ล้านบาท ส าหรับสัดส่วนของหนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ อยูท่ี่ 1.07 เทา่ โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเป็นจ านวน 2,936 ล้านบาท 
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31 ธนัวำคม 2558 ปรบัปรุง 2557

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 2,936 2,087

12,982 13,485

8817 8283

659 659

โรงงำนส ำเร็จรูป&สนิทรัพย์ใหเ้ชำ่ 4,624 4,237

สนิทรัพย์ของกลุม่สนิทรัพย์ทีจั่ดประเภทเป็นถือไวเ้พือ่ขำย

344 5,151

สนิทรพัยร์วม 32,491 33,902

หุน้กู ้ 13,938 12,938

เงนิกูธ้นำคำร 1,048 2,628

หุน้กูแ้ละเงนิกูธ้นำคำร 14,986 15,566

หนีส้นิอืน่ๆ 3,211 3,039

หนีส้นิรวม 18,197 18,605

สว่นของผูถ้ือหุน้ 14,295 15,297

32,491 33,902

1.07 1.08

(ลำ้นหน่วย)

จ ำนวนหุน้สำมัญ 9,705.19                   9,705.19         

มูลคำ่ตำมบัญชตีอ่หุน้  (บำท/หุน้) 1.47                          1.58                

Par Value (บำท/หุน้) 0.40                          0.40                

(ลำ้นบำท)

ทีด่นิส ำหรับกำรพัฒนำ

กำรลงทนุ (สว่นใหญจ่ำกพลังงำน)

สนิทรัพย์อืน่ๆ

หนิส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนีส้นิสทุธติอ่ทนุ (เทำ่)

กำรลงทนุ (กองทนุรวมอสังหำรมิทรัพย์และสทิธกิำร

เชำ่เหมรำชอนิดัสเตรียล หรือ HPF)

 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของบริษัทเหมราชฯ (SET symbol HEMRAJ) สามารถดขู้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี www.hemaraj.com                                                                
หรือติดตอ่ทางอีเมล์ท่ี invest@hemaraj.com 

บมจ. เหมราชพฒันาท่ีดิน 
ชัน้ 18 อาคารยเูอ็ม เลขท่ี 9 ถนน รามค าแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย 
โทร. 662-719-9555 ถงึ 9 / แฟกซ์ 662-719-9546 ถงึ 7 

 

http://www.hemaraj.com/
mailto:invest@hemaraj.com

