






















  

 

 

นโยบายเงินปันผลของบริษัทได้กําหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบ

การเงินเฉพาะของบริษัท หลงัหกัเงินสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด สภาพคล่อง เง่ือนไขและข้อกําหนดในสญัญาท่ีบริษัทผูกพนัอยู ่

และแผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เมื่อ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแล้วจะต้องนําเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีกําไรสทุธิประจําปี 2555 เป็นจํานวนเงิน 2,294 ล้าน

บาท และมีกําไรสทุธิประจําปีเฉพาะของบริษัท เป็นจํานวนเงิน 2,119 ล้านบาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 

2/2556 เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้นําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรเงินกําไรประจําปี 2555 ดงันี ้

1. จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายจํานวน 105,943,406.62 บาท  

2. จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจําปี 2555 สําหรับการดําเนินงานตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 

ธันวาคม 2555 เพ่ิมอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจํานวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท โดย

กําหนดจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 

และให้รวบรวมรายช่ือตาม  ม.225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน

วนัท่ี 1 เมษายน 2556 และกําหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 ดงันัน้เมื่อรวม

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 ทัง้ปี รวมเป็นจํานวนเงิน 1,067.6 ล้านบาท โดยมี

ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผล    

รายการ ประจําปี 2555 ประจําปี 2554 

กําไรสทุธิของบริษัทหลงัหกัเงินสาํรองตาม     

กฏหมาย 

(ล้านบาท) 2,013 520   

กําไรสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย (ล้านบาท) 2,294 537 

การจา่ยเงินปันผล     

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.04 0.025 

   วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 7 ก.ย.55 8 ก.ย.54 

- เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 0.07 0.03 

   วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 17 พ.ค. 56 18 พ.ค. 55 

รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.11 0.055 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 1,067.6 533.8 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิของ

บริษัทหลงัหกัเงินสาํรองตามกฏหมาย (ร้อยละ) 53 102 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 วาระท่ี 4 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 4

ชื�อ-นามสกุล นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี

วัน เดือน ปีเกิด 15  มีนาคม  2487

ตําแหน่ง  - กรรมการอิสระ ตั�งแต่ 30 มีนาคม 2536

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ ตั�งแต่ 26 ตุลาคม 2542

 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

   ตั�งแต่ 6 มิถุนายน 2551 

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา  - Chartered Accountancy, Institute of Chartered Accounts in England and Wales

 - มัธยมปลายและอุดมศึกษา - ประเทศอังกฤษ

 - มัธยมต้น - โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม  - Director Accrediation Program (DAP) รุ่น 2/2003

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005

 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 6/2005

 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 3/2008

 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 3/2006

 - Monitoring of system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 4/2008

 - Role of the Compensation Committee (RCC) class 8/2009

 - DCP Refresher course 2/2009

การอบรมอื�นๆ  - การวางแผนภาษี - สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม

 - ความรู้ทางบัญชีและการเงินสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ - สมาคมการจัดการ

    ธุรกิจแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์  - เจ้าหน้าที�ฝึกตรวจงานตรวจสอบ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 - เจ้าหน้าที�ตรวจสอบสมทบ ทีมงานตรวจสอบระหว่างประเทศ :  เฟิสท์แนชั�นนาล-

    ซิตี�แบงค์ สหรัฐอเมริกา

 - หัวหน้าส่วนตรวจสอบสาขาต่างประเทศ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 - ผู้จัดการสํานักควบคุมคุณภาพสินเชื�อ  :  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ : ธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน)

 - กรรมการรองผู้จัดการ : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จํากัด (มหาชน)

 - กรรมการรองผู้จัดการ : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จํากัด (มหาชน)

 - กรรมการบริหาร : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด



สิ�งที�ส่งมาด้วย 4

ชื�อ-นามสกุล นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี

ประสบการณ์ (ต่อ)  - กรรมการบริหาร : บริษัท อีเทอนัล ปิโตรเคมิคอล จํากัด

 - กรรมการบริหาร :  บริษัท ไทยเกรียงปั�นทอฟอกย้อม จํากัด

 - กรรมการ  : บริษัท ยูเนี�ยนอุตสาหกรรมสิ�งทอ จํากัด

 - กรรมการ : บริษัท ยูเนี�ยนอุตสาหกรรมด้าย จํากัด

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอื�น กรรมการ :  บจ. วสุภัคแอสโซซิเอทส์

(ที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งขัน / ไม่มี

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2555) ไม่มี

                - คู่สมรส ไม่มี

                - บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

สัดส่วนของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 0.00%

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555  - คณะกรรมการบริษัท 4 ครั�ง จาก 4 ครั�ง

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั�งจาก 4 ครั�ง

 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั�ง จาก 1 ครั�ง

 - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั�ง จาก 1 ครั�ง

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติเกี�ยวกับ :

 - การกระทําความผิดทางอาญาในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทุจริต 

 - การทํารายการที�อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจ - ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ

มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   เงินเดือนประจํา 

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื�อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)



สิ�งที�ส่งมาด้วย 4

ชื�อ-นามสกุล นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน

วัน เดือน ปีเกิด 12 สิงหาคม 2493

ตําแหน่ง  - กรรมการอิสระตั�งแต่ 15 ตุลาคม 2542

 - กรรมการตรวจสอบตั�งแต่ 15 ตุลาคม 2542

อายุ 63 ปี

สัญชาติ อังกฤษ

การศึกษา  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยม,

   University of Sheffield, ประเทศอังกฤษ

 - Associate of the Institute of Bankers

 - Association of International Bond Dealers Diploma (Now I.S.M.A)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม  - Director Accrediation Program (DAP) รุ่น 95/2012

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมอื�นๆ ไม่มี

ประสบการณ์  - ผู้จัดการทั�วไป :  West Merchant Bank, ประเทศสิงคโปร์                       

 - กรรมการ  : Standard Chartered Merchant Bank, ประเทศสิงคโปร์ 

 - ผู้จัดการอาวุโส : The Arab Investment Company, ริยาบร์และบาร์เรนห์    

 - ผู้จัดการ : Williams & Glyn’s Bank                                    

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอื�น ที�ปรึกษา หน่วยงานเอกชนต่างๆ

(ที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งขัน / ไม่มี

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2555) 2,749,500 หุ้น

                - คู่สมรส ไม่มี

                - บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

สัดส่วนของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 0.03%

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555  - คณะกรรมการบริษัท 4 ครั�ง จาก 4 ครั�ง

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั�ง จาก 4 ครั�ง

 - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั�ง จาก 1 ครั�ง

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติเกี�ยวกับ :

 - การกระทําความผิดทางอาญาในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทุจริต 

 - การทํารายการที�อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา



สิ�งที�ส่งมาด้วย 4

ชื�อ-นามสกุล นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจ - ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ

มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา    เงินเดือนประจํา 

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื�อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)



สิ�งที�ส่งมาด้วย 4

ชื�อ-นามสกุล นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
วัน เดือน ปีเกิด 15 ธันวาคม 2498

ตําแหน่ง บมจ.เหมราชพัฒนาที�ดิน จํากัด (มหาชน) 

2 สิงหาคม 2536 ถึงปัจจุบัน

    - กรรมการบริหาร : ตั�งแต่ 27 เมษายน 2537 

    - กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร :  

      ตั�งแต่ 6 พฤษภาคม 2541

    - กรรมการบริหารความเสี�ยง : ตั�งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

อายุ 57 ปี

สัญชาติ อเมริกัน

การศึกษา M.B.A, Northeastern University, Boston, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม Director Certification Program (DCP) class 57/2005

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์  - Deputy Managing Director(2 August 1993 - 26 April 1994), Hemaraj Land and Development Plc.

 - Controller Worldwide Manufacturing and Acting Vice President of Purchasing 

   Commodore Electronics            

 - Controller North America Sales : Startus Computer

 - Controller Central Manufacturing : Data General Corp          

 - Country Controller : Data General (Thailand)          

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอื�น  - ประธานกรรมการ :  บจ. โคเฟลี (ประเทศไทย)

(ที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน)  - ประธานกรรมการ :  บจ. อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส 

 - ประธานกรรมการ :  บจ. เอช-คอนสตรัคชั�น แอนด์ เอ็นจิเนียริ�ง 

 - รองประธานกรรมการ :  บจ. เก็คโค-่วัน

 - กรรมการ :  บจ. เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ 

 - กรรมการและกรรมการบริหาร : บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)

 - กรรมการ : บจ. อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท 

 - กรรมการ : บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 

 - กรรมการ :  บจ. เหมราช อินเตอร์เนชั�นแนล  

 - กรรมการ :  บจ. เหมราช อินเตอร์เนชั�นแนล (บีวีไอ)

 - กรรมการ :  บจ. เหมราช วอเตอร์

 - กรรมการ :  บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์

 - กรรมการ :  บจ. เหมราช สระบุรี  ที�ดินอุตสาหกรรม 

 - กรรมการ : บจ. เหมราช ระยอง ที�ดินอุตสาหกรรม 

 - กรรมการ :  บจ.เอช-ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี�

 - กรรมการ : บจ.มิลเลียน ไอส์แลนด์ พัทยา 

 - กรรมการ : บจ.ระยอง 2012
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ชื�อ-นามสกุล นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
ตําแหน่งในกิจการอื�น  - กรรมการ :  บจ. ห้วยเหาะเพาเวอร์

(ที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน)  - กรรมการ :  บจ. ห้วยเหาะไทย 

 - กรรมการ  : บจ. เอสเอ็มอี แฟคทอรี�  

 - กรรมการ : บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ 

 - กรรมการ : บจ. เหมราช เอ็นเนอร์ยี�

การดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งขัน / ไม่มี

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2555) 27,559,783 หุ้น

                - คู่สมรส ไม่มี

                - บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

สัดส่วนของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 0.28%

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555  - คณะกรรมการบริษัท  4 ครั�ง จาก 4 ครั�ง

 - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั�ง จาก 1 ครั�ง

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติเกี�ยวกับ :

 - การกระทําความผิดทางอาญาในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทุจริต 

 - การทํารายการที�อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา
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นิยามกรรมการอิสระ  
 
 กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเข้มกว่าข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต.  

ดงัตอ่ไปนี ้
 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายนัน้ ๆ ด้วย 
 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน

ประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคํา

ขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
 

 3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 

 4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
 

   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานอง

เดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีส้ินท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของ

สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีก้าร

คํานวณภาระหนีส้ินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นบัรวมภาระหนีส้ินท่ี

เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 

 5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จัดการของ

สํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาต

ตอ่สาํนกังาน 
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 6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีก้รณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
 

 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

 8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัท 
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ชื�อ-นามสกุล นายสวัสดิ� หอรุ่งเรือง
วัน เดือน ปีเกิด 1 ตุลาคม 2484

ตําแหน่ง  - กรรมการ 

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ� 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   (มหาวิทยาลัยบูรพา)

 - ปริญญากิตติมศักดิ� วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม Director Accrediation Program (DAP)  รุ่น 35/2005

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์  - ประธานกรรมการ บมจ. เหมราชพัฒนาที�ดิน (ตั�งแต่ 2531 - 2551)

 - ประธานกรรมการ : บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป

 - ประธานกรรมการ : บมจ. นครไทยสตริปมิล

 - ประธานกรรมการ : บมจ. มิลเลนเนียมสตีล

 - ประธานกรรมการบริหาร : บมจ. ซันเทค กรุ๊ป

 - ประธานกรรมการ : บมจ. ศรีราชา ฮาร์เบอร์

 - ประธานกรรมการ : บจ. เอ็น.ซ.ีซ.ีแมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

 - ประธานกรรมการ : บจ. ซี เอ โพสท์ (ไทยแลนด)์ 

 - ประธานกรรมการ : บจ. โกลว์ เหมราช พลังงาน 

 - ประธานกรรมการ : บจ. เก็คโค่-วัน 

 - กรรมการ : บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

 - นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย

 - นายกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย (3 สมัย)

 - กรรมการสมาคมการค้าอาคารชุดและคอนโดมิเนียม

 - คณะกรรมการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

 - ที�ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 - ที�ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - ที�ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที�ยวและกีฬา

 - ที�ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 - ที�ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอื�น (ที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน)  - กรรมการ :  บจ. อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท 

 - กรรมการ :  บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท

 - กรรมการ :  บจ.เอสเอ็มอี แฟคทอรี�

 - กรรมการ : บจ. เหมราช สระบุรี ที�ดินอุตสาหกรรม

 - กรรมการ : บจ. เหมราช ระยอง ที�ดินอุตสาหกรรม

 - กรรมการ : บจ. เหมราช เอ็นเนอร์ยี�

 - กรรรมการ : บจ.มิลเลียน ไอส์แลนด์ พัทยา 

 - กรรรมการ : บจ.ระยอง 2012
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การดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งขัน / ไม่มี

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555) 64,803,500  หุ้น

                - คู่สมรส ไม่มี

                - บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

สัดส่วนของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติเกี�ยวกับ :

 - การกระทําความผิดทางอาญาในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทุจริต 

 - การทํารายการที�อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา



AGM 2556 

         สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระท่ี 7 

  พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2556 ได้พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาประเมินและ

เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยประเมินจากภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ อตัราผลตอบแทนเทียบกบัธุรกิจ

อ่ืน ทัง้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท เห็นควรเสนออนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2556 ในวงเงินรวมทัง้สิน้ 23,040,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2555 ซึ่งได้รับอนมุตัิ

วงเงิน 21,510,000 บาท เป็นจํานวน 1,530,000 บาท เน่ืองจากมีกรรมการเพ่ิม 1 ทา่น และคณะกรรมการมีความเห็นวา่ควรปรับอตัราคา่เบีย้

ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึน้จากครัง้ละ 40,000 บาท และ 30,000 บาท เป็นครัง้ละ 50,000 บาท และ 40,000 บาท สําหรับ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตามลาํดบั เพ่ือให้เหมาะสมกบัปริมาณงานในสว่นของกรรมการตรวจสอบท่ีเพ่ิมขึน้ และ

สอดคล้องกบัภาวะตลาดและข้อมลูอ้างอิงอ่ืนๆ ตามรายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนแตล่ะประเภท ดงัตอ่ไปนี ้  

 

                   คา่ตอบแทนรวมตอ่ปี             คา่เบีย้ประชมุ              

 -  คา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการ        ประธานครัง้ละ   50,000  บาท 

           กรรมการครัง้ละ  35,000  บาท 
  
 
 -  คา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหาร      --------------- ไมม่ี----------------- 
  
 

- คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ------ ไมม่-ี------- ประธานครัง้ละ   50,000 บาท 

 กรรมการครัง้ละ  40,000 บาท 

  

 -  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ------ ไมม่-ี------- ประธานครัง้ละ    30,000  บาท 

   กรรมการครัง้ละ   20,000  บาท 

   

 -  คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน -------ไมม่ี-------- ประธานครัง้ละ    30,000 บาท 

  กรรมการครัง้ละ   20,000 บาท  

 

    

 อนึง่ บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ สามารถดไูด้จากรายงานประจําปี 2555 ของบริษัทฯ ใน

สว่นของหมวด “การจดัการ” 

  17,350,000 บาท 



      

 
AGM 2556                                                                                                                                                                                              

                                                       แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                          

-------------------------- 
 

       เขียนที่       

      วนัที่     เดือน     พ.ศ.    
 

(1) ข้าพเจ้า          _ _ 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพฒันาท่ีดิน จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   

    หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                เสยีง ดงันี ้

 สญัชาติ                                   

อยูบ้่านเลขท่ี                ถนน             ตําบล/แขวง                                                                 

อําเภอ/เขต     จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์     

 หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

            (1)                     อาย ุ        ปี อยูบ้่านเลขท่ี         ถนน             

     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์                   

     หรือ 

     (2)          อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี          ถนน       

     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์                

     หรือ 

   (3)          อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขท่ี                           ถนน                                       

ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                         จงัหวดั              รหสัไปรษณีย์        

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2556 ในวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโดลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขท่ี 

92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

หมายเหตุ

 

 ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้า 1 ของจํานวน 1 หน้า 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
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                                                  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                            

-------------------------- 
 

       เขียนที่       

      วนัที่     เดือน     พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า          _ _ 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพฒันาท่ีดิน จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   

    หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                เสยีง ดงันี ้

 สญัชาติ                                   

อยูบ้่านเลขท่ี                ถนน             ตําบล/แขวง                                                                 

อําเภอ/เขต     จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์     

 หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

             (1)      อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน             

     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์                   

     หรือ 

     (2)          อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี          ถนน       

     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์                

     หรือ 

 (3)      อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขท่ี                           ถนน                                          

ตําบล/แขวง                  อําเภอ/เขต                         จงัหวดั              รหสัไปรษณีย์     

คนหนึง่คนใดเพียงผู้ เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั   

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป 

ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนเข้าเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 

       วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2555 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                        เหน็ด้วย                         ไม่เหน็ด้วย                งดออกเสียง  
              

                                  วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงาน

ประจาํปีของคณะกรรมการ 

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                 เหน็ด้วย                       ไม่เหน็ด้วย                   งดออกเสียงเสียง                

หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า                                                                                                                   

 
ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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                          วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบปี

บัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง   
 

        วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรสาํรองตามกฎหมาย    

              (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง   

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนด  

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

                (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ช่ือกรรมการ นายสุทธิพนัธุ์ จารุมณี 

         เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ     นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมนัสนั 

         เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ     นายเดวดิ ริชาร์ด นาร์โดน  

        เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง     
                    

   วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่    

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   ช่ือกรรมการ    นายสวสัดิ ์หอรุ่งเรือง  

                                เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย        งดออกเสียง  
                    

   วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2556   

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                                เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย        งดออกเสียง  
                                     

       วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนของ     

                      ผู้สอบบัญชี 

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
หน้า 2  ของจํานวน 5 หน้า 
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  วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท   

       (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                                เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย        งดออกเสียง  

            
                 วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง            

        

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า

การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมข่ดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ

เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน

หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

หมายเหตุ

 2. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อ

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ                                                                                                                      
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพฒันาท่ีดนิ จํากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2556 ในวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 

ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

-------------------------------------------- 

 

                วาระท่ี   เร่ือง            

         (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

         (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 

             วาระท่ี   เร่ือง           

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง  

 

             วาระท่ี   เร่ือง           

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง  

 

         วาระท่ี   เร่ือง           

            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 

 

             วาระท่ี   เร่ือง           

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง  
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        วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

                     ช่ือกรรมการ           

              เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย        งดออกเสียง 

                ช่ือกรรมการ          

        เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง   

  ช่ือกรรมการ           

         เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ           

                เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

                 ช่ือกรรมการ          

         เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

  ช่ือกรรมการ           

         เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ           

               เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

                 ช่ือกรรมการ          

        เหน็ด้วย             ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

  ช่ือกรรมการ           

        เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

    

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 

ลงลายมือช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

วนัท่ี   

 

ลงลายมือช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

วนัท่ี   
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

(สาํหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

 

(1) ข้าพเจ้า          _ _ 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       

 สญัชาติ                             

สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี                ถนน             ตําบล/แขวง                

อําเภอ/เขต     จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์      

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพฒันาท่ีดิน จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                 เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้  

            (1)                                         อาย ุ                    ปี อยูบ้่านเลขท่ี                          ถนน             

   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์                   

   หรือ 

     (2)          อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี          ถนน       

  ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์                

  หรือ 

   (3)          อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขท่ี                           ถนน            

   ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                         จงัหวดั              รหสัไปรษณีย์        

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้ เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเข้าเจ้าในการประชุมสามญั    

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป 

ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนครัง้นี ้ดงันี ้

มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 หุ้นสามญั    หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้     เสยีง 

  หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้    เสยีง 

  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสยีง  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุดงันี ้  

 

       วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2555 

                 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                        เหน็ด้วย                         ไม่เหน็ด้วย                งดออกเสียง  
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                                  วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงาน

ประจาํปีของคณะกรรมการ 

            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                 เหน็ด้วย                       ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียงเสียง 
          

                          วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชี 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง   
 

        วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรสาํรองตามกฎหมาย    

              (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง   
 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนด  

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

                (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

               (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ช่ือกรรมการ นายสุทธิพนัธุ์ จารุมณี  

         เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ     นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมนัสนั 

         เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ     นายเดวดิ ริชาร์ด นาร์โดน 

        เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง   
 

    วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่    

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   ช่ือกรรมการ    นายสวสัดิ ์หอรุ่งเรือง  

           เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย                   งดออกเสียง             
             

    วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2556   

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย                   งดออกเสียง             
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   วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนของ 

   ผู้สอบบัญชี 

               (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 

     วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท  

               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
  

   วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)                                                    

                (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                  (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง  
                             

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

หมายเหต ุ

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมได้ในประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพฒันาท่ีดนิ จํากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2556 ในวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 

ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

-------------------------------------------- 

 

                วาระท่ี   เร่ือง            

         (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

         (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 

             วาระท่ี   เร่ือง           

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง  

 

             วาระท่ี   เร่ือง           

              (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง  

 

         วาระท่ี   เร่ือง           

            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 

 

             วาระท่ี   เร่ือง           

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง  
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  วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

                     ช่ือกรรมการ           

              เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย        งดออกเสียง 

                ช่ือกรรมการ          

        เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง   

  ช่ือกรรมการ           

         เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ           

                เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

                 ช่ือกรรมการ          

         เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

  ช่ือกรรมการ           

         เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ           

               เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

                 ช่ือกรรมการ          

        เหน็ด้วย             ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

    

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 

ลงลายมือช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

วนัท่ี   

 

ลงลายมือช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

วนัท่ี   
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AGM2013 

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระ 

Name List and Detail of Hemaraj Independent Directors 

 

1. นายสมพงษ์ วนาภา 

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

อาย ุ69 ปี อยูบ้่านเลขท่ี 134/11 ซอย 3 หมูบ้่าน ส.ภาณรัุงษี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 17  

อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 

Mr. Somphong Wanapha 

Independent Director / Chairman Corporate Governance Committee 

Age 69, residing at 134/11 Soi 3 Muban S.Panurangsri, Bangkrauy Tsainoi 17 Road, 

Nonthaburi 

Having no interest in the agendas proposed in this Annual General Meeting of the 

Shareholders 

 

2. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

 อาย ุ61 ปี  อยูบ้่านเลขท่ี 612 ซอยทนรัุตน์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 

 ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 

 Mrs. Punnee Worawuthichongsathit 

Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Corporate Governance 

Committee 

Age 61, residing at 612 Soi Tanurat, Kwang Toongwatdon, Khet Sathorn, Bangkok 

Having no interest on the agendas proposed in this Annual General Meeting of the 

Shareholders 
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  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลง

วนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏบิตัิที่ด ี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือ

หุ้น บริษัทฯ จงึเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มี

สิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 
1. 
 

บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย 
 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บตัรประจําตวัของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับ

มอบฉันทะ 

 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
 

(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้ มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)       

ของผู้ รับมอบฉันทะ 

 

2. 
 

นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพร้อม

บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 
 
2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 

(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม

บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 

 

 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัทําขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดย 

โนตารีพบับลิค 

 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุได้ก่อนเร่ิมการประชมุ 
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ข้อบังคับ  

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จาํกัด (มหาชน) 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
 

ข้อ 1 ถ้อยคําที่ใช้ในข้อบงัคบันี ้ให้มีความหมายดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้เว้นแตจ่ะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จํากดั (มหาชน) 

“กฎหมาย” หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

หมายความรวมถึงกฎหมายอ่ืนที่มีผลใช้บงัคบั หรือเก่ียวข้องกบัการดําเนินกิจการของบริษัท 

“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

“นายทะเบียนหุ้น” หมายถึง ผู้ซึง่ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท 

ข้อ 2 ให้นําบทบญัญัติตามกฎหมายมาใช้บงัคบักบักรณีตา่ง ๆ เฉพาะที่ข้อบงัคบันีมิ้ได้กลา่วไว้โดยจําเพาะเจาะจง 

ฯ ล ฯ 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
 

ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร  

 กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ

อ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนด

ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่าง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัท 

ฯ ล ฯ 

ข้อ 15 การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระทําโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

15.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง 

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน 

รวมกนัเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ ตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ ถือหุ้นต้อง

ออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ เป็นประธานที่ประชมุเป็นผู้

ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 16 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามข้อนีจ้ะเลือกตัง้ให้เข้ารับตําแหน่งอีกก็

ได้ 

ฯ ล ฯ 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของ

จํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์

ประชมุตามที่กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้น

นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชมุใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อน

วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 

ข้อ 37 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ

จะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

ฯ ล ฯ 
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