หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจา ปี 2560

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องเทวกรรมรังรักษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ บาร์ โค้ ดมาในวันประชุม

*** เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแลบริ ษัทจดทะเบียนได้ รณรงค์ให้ ลด/เลิกการแจกของชาร่วย
เพื่อความโปร่งใสและการกากับดูแลกิจการที่ดี ในวันประชุมจะไม่มีการแจกของชาร่วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ จดั เตรียมอาหารว่าง และเครื่ องดืม่ สาหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

วันที่ 2 ตุลาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560

เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
2. รายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM)
3. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ
4. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคานิยามของกรรมการอิสระ
7. หลักฐานที่ต้องใช้ ในการแสดงสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง
ลงคะแนน
8. รายละเอียดขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุม
10. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2559 (แบบรูปเล่ม)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท เค.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องเทวกรรมรังรักษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
ตามที่บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และได้ จดั ทารายงานการประชุมดังกล่าว พร้ อมได้ สง่ สาเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับตังแต่
้
วันประชุม และส่งถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
พร้ อมเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.kcproperty.co.th) เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นของกรรมการ :
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุม

ไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :
มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบและรับรองรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
บริ ษัทฯ ได้ สรุปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ของบริ ษัทฯ ซึ่งเกิดขึ ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไว้ ในรายงาน
ประจาปี 2559 แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) ซึ่งได้
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ขอรายงานถึ ง การด าเนิ น การต่ า งๆ ที่ ผ่ า นมาในปี 2560 ภายหลัง จากที่
คณะกรรมการบริ ษั ท ชุ ด ปั จ จุ บัน (ตามรายชื่ อ กรรมการในหนัง สื อ รั บ รองของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที่ 4
พฤษภาคม 2560 ได้ เข้ ารับตาแหน่งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยกรรมการทุกท่านได้
คานึงถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ และการดาเนินการดังกล่าวได้
กระทาไปด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นสาคัญ ดังนี ้
รายการที่ 1:
ธุรกรรมการขายที่ดินบึงคาพร้ อยให้ แก่ นางสาวสุภทั รา ทินเพ็ง (“ผู้ซอื ้ ”) และ
ต่ อมาบริ ษัท โมเดิร์น สตรี ท จากัด (“โมเดิร์น สตรี ท”) ในฐานะบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ ได้ ซือ้
ที่ดินแปลงดังกล่ าวกลับคืนมาในราคาเดิม
รายการดังกล่าวเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินให้ กับผู้ซื ้อก่อน โดยที่บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ รับเงินชาระค่าขาย
ที่ดิน ซึ่งไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน นอกจากนี ้ ในการรับชาระค่าที่ดินได้ เกิด
ความล่าช้ าในการนาเช็คค่าที่ดินเข้ าบัญชีบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับเช็คลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
แต่บริ ษัทฯ นาเช็คไปเข้ าบัญชีเมื่ อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และหลังจากเกิดการซื ้อที่ดินดังกล่าว โม
เดิร์น สตรี ท ได้ ซื ้อที่ดินกลับมาในราคาเดียวกัน ทาให้ โมเดิร์น สตรี ท ต้ องรับภาระภาษี และค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนจากผู้ซื ้อ จานวน 1.27 ล้ านบาท
การดาเนินการ เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทตรวจพบการทารายการในลักษณะดังกล่าว
-

ปรับปรุงและแก้ ไขระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ โดยจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
กาหนดมาตรฐานของหลักการบริ หารที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้ าที่อย่างเหมาะสมอันจะช่วยให้
เกิ ดการสอบยันข้ อมูลระหว่างกัน และป้ องกันข้ อผิดพลาดและการทุจริ ต มีขนั ้ ตอนที่เป็ นการ
ควบคุม มีการสอบทานงาน และติดตามผล พร้ อมทังมี
้ นโยบาย และคู่มือปฏิบตั ิงานที่สามารถ

ตรวจสอบกระบวนการทางานได้ อย่างชัดเจน (“การปรั บปรุ งและแก้ ไขระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ”) อาทิ
บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับเงินค่าสินค้ า/บริ การจากลูกค้ า และ/หรื อลูกหนี ้การค้ า และ/หรื อผู้ซื ้อ
ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลดังกล่าว รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับอนุมตั ิอย่างเคร่งครัด
เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับชาระเงิน และ/หรื อเช็คธนาคาร และ/หรื อแคชเชียร์ เช็ค และ/หรื อเอกสาร
ทางการเงิน จะต้ องนาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของบริ ษัทฯ โดยทันที
-

ด าเนิ น การก าหนดกรอบและขอบเขตอ านาจในการอนุมัติ (DOA) ในแต่ละระดับ พร้ อมทัง้
กระบวนการและขันตอนการอนุ
้
มตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน เพื่อป้องกันความเสีย่ งในการทา
ธุรกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อบริ ษัทฯ ปั จจุบันบริ ษัทฯ จึงได้ ยกเลิกกรรมการบริ หาร และปรับลด
อานาจของกรรมการผู้จดั การให้ สามารถอนุมตั ิรายการที่มลู ค่าไม่เกิน 500,000 บาท

-

บริ ษัทฯ ได้ ฟอ้ งร้ องเพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายดังกล่าวจากผู้ซื ้อ และปั จจุบนั ผู้ซื ้อได้ รับสภาพหนี ้เป็ น
ที่เรี ยบร้ อย แต่หากกรณี ที่บริ ษัท ฯ ไม่ได้ รั บชาระค่า เสียหายดังกล่าวจากผู้ซือ้ คณะกรรมการ
บริ หารจะเป็ นผู้รับผิดชอบความเสียหายจานวนดังกล่าวแทน

รายการที่ 2:
ธุรกรรมการซือ้ ที่ดินบางปะอินจาก บริ ษัท สมหวังทรั พย์ หมื่นแสน จากัด
และนางศิริลักษณ์ อนุการสกุลซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
รายการดังกล่าวมีการสัง่ จ่ายเช็คจานวน 38.5 ล้ านบาท เป็ นชื่อของ นายสรรชัย อินทรอักษร โดยไม่
ระบุ Account Payee Only ในเช็ค และมีการโอนเงินจานวน 12 ล้ านบาท เข้ าบัญชีธนาคารนายเทพ
ทิวา บุตรพรหม และมีการถอนเงินสดโดยเลขานุการคณะกรรมการ รวมถึงความสมเหตุสมผลในการ
กาหนดเงื่อนไขที่จะได้ รับมอบที่ดินในอีก 18 เดือน นับจากวันที่ทาสัญญา
นอกจากนี ้ ยังมีประเด็นในเรื่ องราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่ากว่าราคาประเมินทางราชการ และ
การจ่ายค่าที่ดินเร็ วกว่าเงื่อนไขตามสัญญา
การดาเนินการ เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทตรวจพบการทารายการในลักษณะดังกล่าว
-

ปรับปรุงและแก้ ไขระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ อาทิ
การสัง่ จ่ายเช็คธนาคาร แคชเชียร์ เช็ค หรื อเอกสารทางการเงิน รวมถึงการโอนเงินจะต้ องระบุ
สัง่ จ่ายชื่อบัญชีของคูค่ ้ า /คูส่ ญ
ั ญา /เจ้ าหนี ้การค้ า หรื อผู้ที่บริ ษัทฯ จะต้ องชาระเงินให้ เท่านัน้
โดยไม่สงั่ จ่ายเช็คธนาคาร แคชเชียร์ เช็ค หรื อเอกสารทางการเงิน การโอนเงิน รวมถึงการถอน
เงินสดให้ กบั พนักงาน หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง (ยกเว้ นกรณีเงินสดสารองของบริษัทฯ

(Petty Cash and Advance)) พร้ อมทังระบุ
้ วนั ทีเ่ ป็ นวันทีถ่ งึ กาหนดชาระเงินตามสัญญา
หรื อวันครบกาหนดชาระเงินตามที่ได้ ตกลงไว้
การสัง่ จ่ายเช็คธนาคารทุกครัง้ จะต้ องระบุ Account Payee Only และขีดฆ่า “หรื อผู้ถือ” ออก

-

-

มีเอกสารรับรองการรับเงินจากคู่ค้า /คู่สญ
ั ญา/ เจ้ าหนี ้การค้ า ว่าได้ รับเงินครบถ้ วน ถูกต้ อง
โดยลงนามผู้รับเงิน พร้ อมระบุวนั ที่ที่ได้ รับอย่างชัดเจน สาหรับกรณีที่ค่คู ้ าไม่ได้ มารับด้ วย
ตนเอง จะต้ องมีหนังสือมอบอานาจและเอกสารแนบครบถ้ วนถูกต้ อง เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน และหนังสือรับรองบริ ษัทฯ เป็ นต้ น พร้ อมทัง้ มีการตรวจสอบและยืนยันความ
ถูกต้ องกับคูค่ ้ า และ/หรื อคูส่ ญ
ั ญาทุกครัง้
บริ ษัทฯ ดาเนินการกาหนดกรอบและขอบเขตอานาจในการอนุมตั ิ (DOA) ในแต่ละระดับ พร้ อม
ทังกระบวนการและขั
้
น้ ตอนการอนุมัติที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรชัดเจน และปรั บลดอานาจของ
กรรมการผู้จดั การให้ สามารถอนุมตั ิรายการที่มลู ค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการชาระเงินค่าที่ดินให้ แก่ผ้ ขู ายที่ดินแล้ วบางส่วน เพื่อให้ มีความชัดเจนใน
กรรมสิท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ดัง กล่า ว บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การเจรจากับ ผู้ข ายเพื่ อ โอนกรรมสิท ธิ์ ใ นที่ ดิ น
บางส่วน (ประมาณ 10 ไร่ จากที่ดินทังหมดประมาณ
้
48 ไร่ ) ให้ กบั ทางบริ ษัทฯ ภายใน 45 วันนับ
จากวันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิ โดยที่การรับโอนกรรมสิทธิ์บางส่วนนัน้ จะไม่ถือเป็ น
การสละสิทธิ์ในการซื ้อที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวด้ วย

-

เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็ นที่ดินแปลงจัดสรร จึงทาให้ ราคาซื ้อขายต่ากว่าราคาประเมินทาง
ราชการ ซึง่ เป็ นรายการปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

-

ปรับปรุงและแก้ ไขระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม อาทิ
กาหนดวิธีการชาระเงินให้ กบั คูค่ ้ า และ/หรื อคูส่ ญ
ั ญาที่ชดั เจน และสอดคล้ องกับนโยบายของ
บริ ษัทฯ ที่กาหนด
การชาระเงิน และ/หรื อค่ามัดจา ควรปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงอย่างเคร่ งครัด ไม่
ดาเนินการโดยพลการ และเป็ นไปตามอานาจอนุมตั ิ กรอบและขอบเขตอานาจการสัง่ การ
(DOA) ในแต่ละระดับ พร้ อมทัง้ กระบวนการและขัน้ ตอนการอนุมัติ ที่ได้ ก าหนดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรชัดเจน

รายการที่ 3:
ธุรกรรมการขายที่ดนิ แพรกษาใหม่ ให้ กับบริษัท เคเจ แอสเซท จากัด
รายการดังกล่าวมีการจ่ายค่านายหน้ าและค่าแนะนาลูกค้ าในอัตราที่สงู กว่าปกติ และไม่พบสัญญาจะ
ซื ้อจะขายที่ดินระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้ซื ้อ ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ และมีการโอนเงินออกจากบัญชีของ
บริ ษัทฯ จานวน 0.4 ล้ านบาท ไปเข้ าบัญชีธนาคารของอดีตกรรมการบริ หารที่บริ ษัทฯ ฟ้องร้ องเรี ยก
ค่าเสียหายจากการนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายตัว๋ แลกเงินไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์
การดาเนินการ เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตรวจพบการทารายการในลักษณะดังกล่าว

-

แม้ ว่าค่านายหน้ าจะมีอัตราที่สูงกว่าปกติ แต่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเปรี ยบเทียบราคาซือ้ ขาย
ภายหลังหักค่าใช้ จ่ายในการขายที่ดินของนายหน้ าทังหมด
้
6 ราย พบว่าราคาขายสุทธิภายหลัง
ค่าใช้ จ่าย จากนายหน้ าที่บริ ษัทฯ เลือกนัน้ ยังได้ รับเงินสดสุทธิ ที่สงู กว่านายหน้ าทังหมด
้
จึงเป็ น
เหตุที่บริ ษัทฯ เลือกขายที่ดินผ่านนายหน้ ากลุม่ ดังกล่าว

-

เพื่อเป็ นการป้องกันการทุจริ ต และหลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมอันเป็ นผลเสียต่อบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะ
ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขระบบควบคุม ภายในของบริ ษั ท ฯ และก าหนดแนวทางการปฏิ บัติ ง านที่
เหมาะสม อาทิ
กาหนดนโยบายการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ที่ชดั เจน

-

-

-

กาหนดวิธีและขันตอนในการว่
้
าจ้ าง จัดซื ้อจัดจ้ าง และ/หรื อสัง่ ซื ้อสินค้ าจากคู่ค้า และ/หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา ที่ชดั เจน รวมทังมี
้ การตรวจสอบสถานะคูค่ ้ า และ/หรื อคู่สญ
ั ญาก่อนการทาธุรกรรม
โดยละเอียดทุกครัง้
กาหนดกรอบและขอบเขตอานาจในการอนุมตั ิ (DOA) ในแต่ละระดับ พร้ อมทังกระบวนการและ
้
ขันตอนการอนุ
้
มตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนปั จจุบนั บริ ษัทฯ จึงได้ ยกเลิกกรรมการบริ หาร และ
ปรับลดอานาจของกรรมการผู้จดั การให้ สามารถอนุมตั ิรายการที่มลู ค่าไม่เกิน 500,000 บาท
แก้ ไขและปรับปรุ งระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เรื่ องแนวทางการพิจารณา และตรวจสอบ
สถานะ และประวัติของคู่ค้า และ/หรื อคู่สญ
ั ญา เช่น ผลงานในอดีต การเปรี ยบเทียบเทียบราคา
หลายราย หนังสือรับรองบริ ษัทคู่ค้า วัตถุประสงค์บริ ษัทคู่ค้า ข้ อมูลตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ และไม่มีประวัติการกระทาผิดด้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น เป็ นต้ น ก่อนเข้ าทา
ธุรกรรม และ/หรื อสัญญาโดยละเอียดทุกครัง้
ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขระบบควบคุม ภายในของบริ ษั ท ฯ และก าหนดแนวทางการปฏิ บัติ ง านที่
เหมาะสม อาทิ
การสัง่ จ่ายเช็คธนาคาร แคชเชียร์ เช็ค หรื อเอกสารทางการเงิน รวมถึงการโอนเงินจะต้ องระบุ
สัง่ จ่ายชื่อบัญชีของคูค่ ้ า /คูส่ ญ
ั ญา /เจ้ าหนี ้การค้ า หรื อผู้ที่บริ ษัทฯ จะต้ องชาระเงินให้ เท่านัน้
โดยไม่สงั่ จ่ายเช็คธนาคาร แคชเชียร์ เช็ค หรื อเอกสารทางการเงิน การโอนเงิน รวมถึงการถอน
เงินสดให้ กบั พนักงาน หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง (ยกเว้ นกรณีเงินสดสารองของบริ ษัทฯ
(Petty Cash and Advance)) พร้ อมทังระบุ
้ วนั ที่เป็ นวันที่ถึงกาหนดชาระเงินตามสัญญา
หรื อวันครบกาหนดชาระเงินตามที่ได้ ตกลงไว้
การสัง่ จ่ายเช็คธนาคารทุกครัง้ จะต้ องระบุ Account Payee Only และขีดฆ่า “หรื อผู้ถือ” ออก
มีเอกสารรับรองการรับเงินจากคู่ค้า /คู่สญ
ั ญา/ เจ้ าหนี ้การค้ าว่าได้ รับเงินครบถ้ วน ถูกต้ อง
โดยลงนามผู้รับเงิน และวันที่ที่ได้ รับ อย่างชัดเจน สาหรับกรณีที่ค่คู ้ าไม่ได้ มารับด้ วยตนเอง
จะต้ องมีหนังสือมอบอานาจและเอกสารแนบครบถ้ วนถูกต้ อง เช่น บัตรประจาตัวประชาชน

-

และหนังสือรับรองบริ ษัทฯ เป็ นต้ น พร้ อมทังมี
้ การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้ องกับคู่ค้า
และ/หรื อคูส่ ญ
ั ญาทุกครัง้
บริ ษัทฯ ดาเนินการกาหนดกรอบและขอบเขตอานาจในการอนุมตั ิ (DOA) ในแต่ละระดับ พร้ อม
ทังกระบวนการและขั
้
น้ ตอนการอนุมัติที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรชัดเจน และปรั บลดอานาจของ
กรรมการผู้จดั การให้ สามารถอนุมตั ิรายการที่มลู ค่าไม่เกิน 500,000 บาท

รายการที่ 4

การอนุมตั ิเงื่อนไขในการประนีประนอมข้ อพิพาท

จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ยื่ น ฟ้ อ งเรี ย กร้ องค่า เสีย หายในมูล ละเมิ ด ต่ อ จ าเลยทัง้ สามเป็ น เงิ น จ านวน
514,409,394.87 บาทต่อศาลจังหวัดมีนบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึง่ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2560 นายสรรชัย อินทรอักษร ซึง่ เป็ นจาเลยที่ 1 (“นายสรรชัยฯ”) ได้ ยื่นคาแถลงเสนอเงื่อนไขในการ
ประนีประนอมข้ อพิพาท ในคดีแพ่งของศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขดาที่ 586/2560 ระหว่างบริ ษัทฯ
และ นายสรรชัย อินทรอัษร ที่ 1 กับพวก ในฐานะจาเลยเพื่อขอนัดไกล่เกลี่ยหนี ้ที่เกิดจากมูลหนี ้ที่เกิด
จากตราสารหนี ป้ ระเภทตั๋ว แลกเงิ น (“ตั๋ วแลกเงิ น ”) ที่ บลจ.โซลาริ ส แจ้ งผิ ด นัด ช าระหนี ต้ ่ อ
บริ ษัทฯ โดยในการเสนอเงื่อนไขในการประนีประนอมข้ อพิพาทนายสรรชัยฯ ยอมรับตามคาฟ้อง แต่
ชี ้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ ้นตามคาฟ้อง นายสรรชัยฯ กระทาไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้น
โดยนายสรรชัยฯ ได้ นาเงินไปใช้ ในกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯโดยการนาเงินไปลงทุนซื ้อหุ้น
ในบริ ษัท พระสุก่อสร้ าง จากัด อย่างไรก็ดี นายสรรชัยฯ ยินดีที่จะแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว จึงเสนอเงื่อนไข
ในการชาระหนี ้ให้ บริ ษัทฯ เลือกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ ดังนี ้
แนวทางที่ 1
สิทธิ การเข้ าร่ วมลงทุนโครงการจตุจักร พลาซ่า ตามที่ได้ ทาสัญญาร่ วมลงทุนที่ทากับบริ ษัท พระสุ
ก่อสร้ าง จากัด โดยการถือหุ้นในบริ ษัท พระสุก่อสร้ าง จากัด ในจานวนร้ อยละ 70 ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมดในบริ ษั ท พระสุก่ อ สร้ าง จ ากัด มูลค่า โครงการที่ บ ริ ษั ท ฯ ตกลงช าระ คิ ด เป็ น เงิ น จ านวน
874,000,000.-บาท และจาเลยยินดีชาระเงินค่าเสียหายตามฟ้องคดีนี ้
แนวทางที่ 2
ขอชาระหนี ้แก่บริ ษัทฯ เป็ นเงินจานวนรวม 360,000,000 บาท โดยวิธีการผ่อนชาระให้ แล้ วเสร็ จภายใน
กาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ทาการชาระงวดที่ 1 โดยงวดที่ 1 จานวน 50,000,000 บาท จะ
เริ่ มทาการชาระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
จากการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครัง้ ที่ 9/2560เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่
ประชุมมีมติเลือกเงื่อนไขในการประนีประนอมข้ อพิพาทในแนวทางที่ 2 เนื่องจาก ที่ประชุมมีความเห็น
ว่าหากบริ ษัทฯ เลือกเงื่อนไขในการประนีประนอมข้ อพิพาทในแนวทางที่ 2 จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ

บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นกล่าวคือ บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินสดจานวน 360 ล้ านบาทภายใน 1 ปี ตามเงื่อนไขที่
ปรากฏในข้ อเสนอดังกล่าว โดย ณ สถานการณ์ปัจจุบนั บริ ษัทฯ ต้ องการเงินสด เพื่อนาไปชาระหนี ้ที่มี
การผิดนัดตามตัว๋ แลกเงินให้ บลจ.โซลาริ ส ซึ่งบลจ.โซลาริ สได้ ยื่นฟ้องบริ ษัทฯเป็ ฯคดีแพ่งของศาลแพ่ง
หมายเลขดาที่ มย.119/2560 โดยยื่นฟ้องต่อบริ ษัทฯในข้ อหา ตัว๋ เงิน (ตัว๋ แลกเงิน) , หนังสือรับสภาพ
หนี ้,บังคับจานอง,เรี ยกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ในการฟ้อง 365,618,264.84.-บาทพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ
15 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ผิดนัดชาระหนี ้ (10 เมษายน 2560) ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาหาทางระงับข้ อพิพาท
กับทางบลจ.โซลาริ ส หากเลือกแนวทางที่ 1 จะทาให้ บริ ษัทฯ ไม่มีเงินสดเพื่อใช้ ในการชาระหนี ้ และจาก
การเจรจากั บ อดี ต กรรมการและผู้ เกี่ ย วข้ องได้ ตกลงช าระหนี ค้ ่ า เสี ย หายไม่ ต่ า กว่ า จ านวน
360,000,000.-บาท (ยอดเงินอยูร่ ะหว่างการเจรจา) พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี แก่บริ ษัทฯ
หากบริ ษัทได้ รับชาระหนี ้ตามที่บริ ษัทฯได้ ยื่นฟ้องหรื อตกลงเจรจา บริ ษัทฯอาจจะเจรจาต่อรองจานวน
ยอดหนี ้กับ บลจ.โซลาริ ส เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดได้
สาหรับเงื่อนไขในการประนีประนอมข้ อพิพาทในแนวทางที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีความต้ องการที่ใช้ เงินสดเพื่อการชาระหนี ้โดยเร็ วเพื่อเป็ นการบรรเทาภาระดอกเบี ้ยที่
เกิดจากการผิดนัดชาระหนี ้ตามตัว๋ แลกเงิน ซึ่งการดาเนินการตามเงื่อนไขในการประนีประนอมข้ อ
พิพาทในแนวทางที่ 1 ที่ประชุมมีความเห็นว่าหากบริ ษัทฯ เลือกแนวทางดังกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่
สามารถกาหนดแนวทางที่ชดั เจนในการชาระหนี ้หรื อเจรจาเพื่อขอผ่อนผันการชาระหนี ้กับบลจ.โซลาริ ส
เนื่องจาก แนวทางดังกล่าวมีความไม่แน่นอนและต้ องใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะไม่วา่ จะเป็ น
ในส่วนของกฎหมาย การเงิน และบัญชี อีกทัง้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่ชดั เจนที่สามารถ
ยืนยันได้ ถึงความมีตัวตนของโครงการจตุจักร พลาซ่า และจ านวนหุ้นร้ อยละ 70 ใน บริ ษัท พระสุ
ก่อสร้ าง จากัด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มิได้ เห็นถึงเอกสารหรื อสัญญาใดๆ ที่จะยืนยันได้ ว่านายสรรชัยฯ ได้
มี ก ารเข้ า ลงทุ น จริ ง ตามที่ ก ล่า วอ้ า ง อี ก ทัง้ บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ข้ อ มู ล หรื อ ตัว เลขใดๆ ในผลก าไรหรื อ
ผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากโครงการดังกล่าวในอนาคต
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ขอนาเสนอข้ อดีและข้ อเสียของแต่ละแนวทาง ดังนี ้
แนวทางที่ 1
-

-

ข้ อดี
บริ ษั ท ฯ ได้ สิ ท ธิ ก ารเข้ าร่ ว มลงทุ น โครงการ
จตุจกั ร พลาซ่า ที่มีมลู ค่าโครงการที่บริ ษัทฯ ตก
ลงชาระ คิดเป็ นเงินจานวน 874,000,000.-บาท
บริ ษัทฯ ได้ รับค่าเสียหายตามฟ้องคดี

-

-

ข้ อเสีย
ไม่ มี ก าหนดเวลาที่ แ น่ น อนในการที่ จ ะได้ รั บ
ค่าเสียหายตามฟ้องคดี
ไม่ตอบสนองต่อความต้ องการและสถานการณ์
ปั จ จุ บั น ของบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจาก ณ ปั จจุ บั น
บริ ษัทฯ มีความต้ องการเงินสดเพื่อชาระหนี ท้ ี่มี
การผิดนัดตามตัว๋ แลกเงินให้ บลจ.โซลาริ ส
ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่ชดั เจนที่สามารถยืนยันได้ ถึง

-

ความมีตวั ตนของโครงการจตุจกั ร พลาซ่า และ
จานวนหุ้นร้ อยละ 70 ในบริ ษัท พระสุก่อสร้ าง
จากัด อีกทัง้ ไม่มีข้อมูลหรื อ ตัวเลขใดๆ ในผล
ก าไรหรื อ ผลตอบแทนที่ บ ริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ จาก
โครงการดังกล่าวในอนาคต
มีความไม่แน่นอนและต้ องใช้ ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบสถานะไม่ ว่ า จะเป็ นในส่ ว นของ
กฎหมาย การเงิน และบัญชี

แนวทางที่ 2
-

-

ข้ อดี
บริ ษัทฯ จะได้ รับเงิ น สดจานวน 360 ล้ านบาท
ภายใน 1 ปี โดยงวดที่ 1 จะเริ่ มทาการชาระ
ภายใน 30 วัน นับ แต่วัน ที่ ต กลงท าสัญ ญา
ประนี ป ระนอมยอมความ ช าระงวดแรก
50,000,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่มากกว่า
จานวน 350,000,000 บาทที่เป็ น จานวนเงิ น
ความเสียหายที่จะต้ องชาระคืนตามมูลค่าของ
ตัว๋ แลกเงิน
บริ ษัทฯ มีเงิ นสดไปชาระหนี ้ที่มีการผิดนัดตาม
ตัว๋ แลกเงินให้ บลจ.โซลาริ ส

-

ข้ อเสีย
บริ ษัทฯ ต้ องสละสิทธิ ในการได้ รับชาระหนี ้จาก
จานวน 514,409,394.87 บาทเหลือเป็ นจานวน
360,000,000 บาท อย่า งไรก็ ดี จ านวนเงิ น
360,000,000 บาท เป็ นเพียงการรับเงื่อนไขเพื่อ
เจรจาแนวทางการชาระหนี ้คืน ซึ่งจานวนเงินที่
จ ะ ไ ด้ รั บ คื น อ า จ ม า ก ก ว่ า จ า น ว น เ งิ น
360,000,000 บาท เนื่องจากบริ ษัทฯ จะต้ อง
เรี ยกร้ องค่าเสียหายตามความเป็ นจริ งในชันไกล่
้
เกลีย่ ข้ อพิพาทเพราะหากไม่ยินยอมทางบริ ษัทฯ
ก็จาต้ องดาเนินกระการทางศาลจนคดีถึงที่สดุ

ความเห็นของกรรมการ :
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 รับทราบและรับรองผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
บริ ษัทฯ ซึง่ เกิดขึ ้นในระหว่างรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2559 (สิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 2)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :
มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะทางการเงิน และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 112 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ”) และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 43 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาของทุกปี คณะกรรมการจึงได้ จัดให้ มีการทางบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญ าต และได้ ผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทังได้
้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว และให้ นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ภายใต้ หวั ข้ อ “งบ
การเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ โดยสรุ ป
สาระสาคัญ ดังนี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น(บาท)

ปี 2557
(ล้ านบาท)
2,509.36
1,275.66
1,233.70
509.24
537.52
-10.46
-0.01

ปี 2558
(ล้ านบาท)
2,060.09
1,255.62
804.46
919.19
17.60
-411.73
-0.47

ปี 2559
(ล้ านบาท)
1,544.93
644.40
900.53
708.62
85.57
88.12
0.10

ความเห็นของกรรมการ :
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รั บอนุญาต และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้ รั บการอนุมัติ จาก
คณะกรรมการแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ภายใต้ หวั ข้ อ “งบ
การเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :
มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง ดการจั ด สรรก าไรส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชนฯ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองของ

บริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักออกด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
อย่างไรก็ตามเนื่องจากตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีขาดทุนสะสม 171.8 ล้ านบาท ดังนัน้ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ป ระชุม พิ จารณาอนุมัติ ง ดจัด สรรก าไรสาหรั บผลการด าเนิ นงานของบริ ษั ท สาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
อนึง่ เนื่องจากตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 45 ก าหนดห้ า มมิ ใ ห้ บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ปั น ผลในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ยัง มี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ ดัง นัน้
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรั บผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นของกรรมการ :
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการงดจัด งดการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 เป็ น ทุน สารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนุมตั ิการงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :
มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และข้ อ บัง คับของบริ ษั ท ข้ อ 16 กาหนดให้ ใ นการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี ทุก ครั ง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่ง เป็ นจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยกรรมการที่ ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตัง้ เข้ า มาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการใหม่อีกก็ได้
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ราย ดังนี ้
1.

นายพงษ์ ภฎั

เรี ยงเครื อ

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ

2.

นายธีราสิทธิ์

แสงเงิน

ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ
:
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ และความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ของกรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่านแล้ ว เห็นว่ากรรมการผู้พ้นจากตาแหน่งทัง้ 2 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ ยวข้ อ ง และสาหรั บผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระ
ครบถ้ ว นตามนิ ย ามกรรมการอิ สระของบริ ษั ท ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดเท่า กับ ข้ อ ก าหนดของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้ วย
6) รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีสว่ นได้ เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน ให้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัทต่อไปอี กวาระหนึ่ง ทัง้ นี ้ รายนามและประวัติบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ให้ ได้ รับการ
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :
มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการบริ ษัทจะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กาหนดว่ากรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ใน
รู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบ
ข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นจะพิ จารณาและอนุมัติซึ่งอาจกาหนดเป็ น จานวน
แน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท โดยพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนิ นงานของบริ ษัท และขนาดธุร กิ จชองบริ ษั ท
ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบ
อ้ างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ ว
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุด
ย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2560 ภายใต้ วงเงินไม่เกิน 3,500,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี ้

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ
กรรมการชุดย่อย

ค่ าตอบแทนประจารายเดือน (บาท)
ปี 2560
ปี 2559
25,000
45,000
n/a
40,000
15,000
25,000
20,000
30,000
30,000
40,000
20,000
35,000
n/a
35,000
n/a
20,000

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านันจะไม่
้
ได้ รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษัทอีก
2. กรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายตาแหน่งจะได้ รับค่าตอบแทนในตาแหน่งที่สงู สุด
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2560 มีจานวนสูงกว่า
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2559 จานวนไม่เกิน 2,200,000.- บาท
ความเห็นของกรรมการ :
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท
ประจาปี 2560 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :
มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
ตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ ได้ และกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้สอบบัญชีสาหรั บรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มีผ้ สู อบบัญชีรายใดตอบรับการเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ โดยหาก บริ ษัทฯ ได้ รับการตอบรับข้ อเสนอของบริ ษัทฯ ในการเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษั ท ฯ แล้ ว บริ ษั ท ฯ จะแจ้ งไปยัง ผู้ ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 ต่อไป
ความเห็นของกรรมการ :
บริ ษั ท ฯ อยู่ ใ นระหว่ า งการสรรหาผู้ สอบบัญ ชี ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่มีผ้ สู อบบัญชีรายใดตอบรับการเป็ น

ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยหาก บริ ษัทฯ ได้ รับการตอบรับข้ อเสนอของบริ ษัทฯ ในการเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ จะแจ้ งไปยังผู้ถือ หุ้นเพื่อ พิ จารณาอนุมัติแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 ต่อไป
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :
ไม่มีการลงมติเนื่องจากบริ ษัทฯ ยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชี
เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ :
บทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ได้ กาหนดไว้ ว่า
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาวาระการประชุมที่แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมก็ได้
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยใช้ สิทธิเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อส่งเสริ มการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 5 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและรับชาระแล้ วของบริ ษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมในครัง้ นี ้
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 (Record Date)
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ที่
www.kcpeoperty.co.th ด้ วยแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 2 ตุลาคม 2560 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทวกรรมรังรักษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)
วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 แผนที่สถานที่จดั งาน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 9 โดยขอให้ ศกึ ษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรี ยมเอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออก
เสียงลงคะแนนและขันตอนการเข้
้
าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการ
ประชุมตามวิธีการและขันตอนตาม
้
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่ นเข้ าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ส่วน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่ง
ที่ส่งมาด้ วย 5

ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วย
ตนเอง หากมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท เพือ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้
และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้ อมเอกสารประกอบมายังสานักเลขานุการบริ ษัท 202 อาคารเลอคองคอร์ ด ชัน้ 19
ห้ องเลขที่ 1901 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์ โทรศัพท์ 02-276-5924 โดยเพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งเอกสารให้ ถึงบริ ษัทฯ ภายในวันพุ ธที่ 25 ตุลาคม
2560
เพื่อให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนเชิญให้ ทา่ นผู้ถือ
หุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า โดยบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุ ณาส่ง
คาถามต่อบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ สรุ ปคาถามและคาตอบเป็ นภาษาไทยให้ แ ก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
เข้ าใจทัว่ กัน โดยขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นส่งคาถามพร้ อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ ามี) ที่สามารถติดต่อได้
มาทาง E-mail ที่ comsec@kcproperty.co.th หรื อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึง ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท 202 อาคารเลอ
คองคอร์ ด ชัน้ 19 ห้ องเลขที่ 1901 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ภายในวันพุธที่ 25 ตุลาคม
2560
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วและ
เรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงั ้ แต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม ณ
ห้ องเทวกรรมรังรั กษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี และเนื่องจากบริ ษัทฯ จะใช้ ระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบี ย นและนับ คะแนนเสีย งในการประชุม ดัง นัน้ จึง ขอให้ ท่า นผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะโปรดนาแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ คณะกรรมการ
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

(นายธีราสิทธิ์ แสงเงิน)
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
ในนามของคณะกรรมการบริษัท

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ชื่อ-สกุล
:
นายพงษ์ ภฎั เรี ยงเครื อ
ตาแหน่ ง
:
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
อายุ )ปี (
:
64
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท : 14 มีนาคม 2560
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ : )ร้ อย้ะ(
-ไม่มีคุณวุฒกิ ารศึกษา :
- ปริ ญญาเอกทางการบริ หารรัฐกิจ Magadh University, India
- ปริ ญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศ Chicago Kent College of Law, Illinois Institute of Technology
- ปริ ญญาโทการบริ หารจัดการ Master in Public and Private Management (NIDA)
- Cert. Criminal Justice Administration (Juvenile Justice Administration) UNAFEI, Tokyo
- ปริ ญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยา้ัยป้องกันราชอาณาจักร )ว.ป.อ. 45(
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมแ้ะศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยา้ัยรามคาแหง
ประวัติการฝึ กอบรม:
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
-ไม่มีสถาบันอื่น:
- ปี 2552 Advanced Executive Program, Kellogg’s School of Management, Northwestern University,
Chicago, Illinois (ทุน ก.พ.(
- ปี 2550 Certificate Program for International Law, Chicago Kent College of Law
- ปี 2541 America Prosecutor Research Institute’s Training on Forensic Evidences in Child Abuse
Case, Milwaukee, Michigan
- ปี 2540 UNAFEI 106th International Training on Juvenile Justice Administration, Tokyo (ทุนรัฐบา้
ญี่ปน(
ุ่
- ปี 2539 American Prosecutor Research Institute’s Training on Investigation and Prosecution in Child
Abuse Case, Orland, Florida
ประวัติการทางานในช่ วงระยะเวลา 5 ปี : (ข้ อมู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิ สระ
บมจ .เค.ซี .พร็ อพเพอร์ ตี้
2546 – ปัจจุบนั ทีป่ รึ กษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน ผูท้ รงคุณวุฒิ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2552 – 2552 รักษาการผูอ้ านวยการองค์การคลังสิ นค้า
2545 – 2546 สานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย)
2525 – 2545 สานักงานอัยการสูงสุด (ตาแหน่งสุดท้าย : อัยการจังหวัดประจากรม สานักงานต่างประเทศ)
2521 – 2525 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตาแหน่งสุดท้าย : ผูช้ ่วยเลขานุการกรรมการร่ างกฎหมาย)
การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นปั จจุบนั :
บริ ษัทจดทะเบียนในต้าดห้ักทรัพย์ฯ :
-ไม่ม-ี
บริ ษัทจากัด:
-ไม่มีองค์กรหรื อหน่วยงานอื่น:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท :
5 เดือน
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการเละผู้บริหารบริษัทฯ:
-ไม่มี-

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ชื่อ-สกุล
:
นายธีราสิทธิ์ แสงเงิน
ตาแหน่ ง
:
กรรมการบริษัท / เ้ขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานกฎหมาย
อายุ )ปี (
:
39
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท : 23 มีนาคม 2559
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัทฯ : )ร้ อย้ะ(
-ไม่มีคุณวุฒกิ ารศึกษา :
- นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา มหาวิทยา้ัยรามคาแหง
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมแ้ะศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยา้ัยรามคาแหง
ประวัติการฝึ กอบรม:
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
1) CRP รุ่นที่ 15/2016
2) DAP รุ่นที่ 139/2017
สถาบันอื่น:
- ปี 2558 ห้ักสูตร ทนายความสิง่ แวด้้ อม รุ่นที่ 8 สภาทนายความ
- ปี 2557 ห้ักสูตร อบรมวิชาอนุญาโตตุ้าการระหว่างประเทศ สภาทนายความ
- ปี 2556 ห้ักสูตร ผู้ทาคารับรอง้ายมือชื่อแ้ะเอกสาร )Notarial Service Attorney) สภาทนายความ
- ปี 2553 ห้ักสูตร เพิ่มศักยภาพเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ )โดยสานักงานอัยการ( กรมบังคับคดี
ประวัติการทางานในช่ วงระยะเวลา 5 ปี : (ข้ อมู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
2560 – ปั จจุบนั กรรมการแ้ะเ้ขานุการบริ ษัท
บมจ .เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้
2558 – ปั จจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานกฎหมาย
บมจ .เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้
2558 – 2559
กรรมการ
บมจ.โรแย้ ซีรามิคอุตสาหกรรม
2553 – 2558
นิติกร
บมจ. สยามแก๊ ส แอนด์ ปิ โตร เคมีค้ัส์
2557 – ปั จจุบนั ทนายที่ปรึกษา
หจก. มัน่ ในจิตต์
2556 – 2557
ทนายที่ปรึกษา
บมจ. เอเชีย คอร์ ปอเรชัน่ ดีเว้้อปเม้ น
2552 – 2553
ทนายที่ปรึกษา
บจ. เดอะเซ็นทริ ค รัชดา
2546 – 2553
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์
กองบังคับคดี้้ม้ะ้าย กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม
การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นปั จจุบนั :
บริ ษัทจดทะเบียนในต้าดห้ักทรัพย์ฯ :
-ไม่ม-ี
บริ ษัทจากัด:
-ไม่มีองค์กรหรื อหน่วยงานอื่น:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท :
1 ปี 5 เดือน
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการเละผู้บริหารบริษัทฯ:
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
ครัง้
คณะกรรมการบริ ษัท
12/12 ครัง้
คณะกรรมการบริ หาร
14/14 ครัง้
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ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้ อ 14. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับ หรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้
ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการในอัน
ที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 15. การเลือกตังคณะกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
15.1

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

15.2

ในการเลือกกรรมการ อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราว

ละหลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วย
คะแนนที่มีตามข้ อ 15.1 ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
15.3

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ ให้ ใช้ เสีย งข้ างมาก หากมีค ะแนนเสียงเท่ากันให้ ผ้ ูเป็ น

ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 16. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน กรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งตามข้ อนี ้ จะ
เลือกตังให้
้ เข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน ให้ จบั
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ 17. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน จากัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 20
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
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ข้ อ 19. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชน จากัด เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั อยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ า
ไปแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่
ข้ อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 21. กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 22. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็
ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้
ข้ อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการหนึ่ง
คน ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ามีรองประธานหลายคน ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการ
คนใดคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 24. ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุม
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยั ง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
กรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการ
ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ร้ องขอให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14
วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
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ข้ อ 25. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงั ้
สานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้
ข้ อ 26. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการที่เหลืออยูก่ ระทาการ
ในนามของคณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่ว่างทังหมด
้
เท่านัน้
การประชุมตามวรรคหนึง่ ให้ กระทาภายในหนึง่ เดือน นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้ อยกว่าจานวนที่
จะเป็ นองค์ประชุมบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ซึง่ ตนแทน
ข้ อ 27. คณะกรรมการมีอานาจ และหน้ าที่จดั การบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 28. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 29. ในกรณีที่บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
ใช้ บงั คับกับการทารายงานที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มา หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของ
บริ ษัทจดทะเบียนแล้ วแต่กรณี บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ ในเรื่ อง
นันๆ
้ ด้ วย
ข้ อ 30. คณะกรรมการของบริ ษัท ต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
ข้ อ 31. กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัท เฉพาะกรณีการขออนุญาตใช้ ไฟฟ้า น ้าประปา การเช่าหมายเลขโทรศัพท์ การโอนสิทธิการใช้ ไฟฟ้า น ้าประปา
การโอนสิทธิ การเช่าหมายเลขโทรศัพท์ และการโอนเงินหลักประกันการใช้ ไฟฟ้าและนา้ ประปา ในนามบริ ษัทนัน้ ให้
กรรมการหนึง่ คนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษัท มีอานาจกระทาการแทนบริ ษัทได้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการอาจกาหนดชื่อ หรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท พร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัทได้
ข้ อ 32. คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยให้ มีอานาจ
หน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจานวนนี ้ให้ แต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งเป็ น
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ ห ารมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทน และบ าเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการก าหนดแต่ ทัง้ นี ไ้ ม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการผู้นนั ้ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับนี ้ในฐานะ
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กรรมการ ให้ คณะกรรมการบริ หารจัดให้ มี หรื อเรี ยกประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร และให้ นาความในข้ อ 22. และข้ อ 26. มา
ใช้ บงั คับโดยอนุโลม
หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถอื หุ้น

ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ รวมกันได้ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กาหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้
ข้ อ 35. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อ กัน 3
วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้ น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจา นวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่
และให้ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะต้ องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้ จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม
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ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ น ประธานของที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้น ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ใ นที่ ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
ข้ อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
(จ) การร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ
(ช) การเพิ่ม หรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบ หรื อการเลิกบริ ษัท
ข้ อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่นๆ
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้ อ 41. รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 42. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาบัญชี และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้ และต้ อง
จัดทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
ข้ อ 43. คณะกรรมการต้ องจัดให้ การทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 44. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
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(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 45. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ ห้ าม
มิให้ แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่า ยเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไร
พอสมควรที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 46. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หัก
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ข้ อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี ้สินของบริ ษัทในระหว่างเวลาทาการของบริ ษัท ในการนี ้ให้ มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารง
ตาแหน่งหน้ าที่ใดๆของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัทรวมทังให้
้ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง หรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับการดาเนิน
กิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้ บริ ษัทจัดส่งรายงาน และเอกสาร
ของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form A.

(แบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้ อน)
(General Form)

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่................................................
Written at

วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.......
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า...................................................................................................................สัญชาติ........................
I/We

Nationality

อยูบ่ ้ านเลขที่..................................ถนน...............................................ตาบล/แขวง....................................................
Reside at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................................................
District

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of K.C.Property Public Company Limited

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม..........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

vote as follows:

หุ้นสามัญ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................................เสียง
Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................................เสียง
Preference share

shares, having the right to vote equal to

votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

[ ] 1)......................................................................................อายุ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่...............................
Age

years, resides at

ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต.......................................................
Road

Sub-District

District

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..............................................หรื อ
Province

Postal Code

นายเกียรติศกั ดิ์ จีรเธียรนาถ

[ ] 2)
ถนน
Road

, or

-

ตาบล/แขวง
Sub-District

อายุ

69

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

Age

years, resides at

คูคต

อาเภอ/เขต
District

801/268
ลาลูกกา

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
จังหวัด

ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์

Province

12150

หรื อ

Postal Code

[ ] 3)

, or

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

อายุ

62

Age

ถนน

ประชาราษฎร์ 1

ตาบล/แขวง

Road

กรุงเทพมหานคร

Province

วงศ์สว่าง

อาเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

10260

รศ.ดร.สวงศ์ เสวตวัฒนา
-

ตาบล/แขวง

Road

จังหวัด

อายุ

85

Province

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

24

years, resides at

คลองตันเหนือ

อาเภอ/เขต

Sub-District

กรุงเทพมหานคร

หรื อ
, or

Age

ถนน

บางซื่อ

District

Postal Code

[ ] 4)

1550/5

years, resides at

Sub-District

จังหวัด

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

วัฒนา

District

รหัสไปรษณีย์

10110

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทวกรรมรังรักษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหารบก
(ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of the
Shareholders on Thursday, November 2 2017 at 14.00 hours. At Dhevakamrangrak 2 floor, Thai Army Club (Viphavadi) No. 195
Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ลงชื่อ.................................................ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ

Signed

Signed

Grantor

Proxy

(..........................................................)

(................................................................)

ลงชื่อ.................................................ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ

Signed

Signed

Proxy

Proxy

(..........................................................)
(................................................................)
หมายเหตุ / Remark
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing 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.

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

Proxy (Form B.)

(แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

--------------------เขียนที่................................................
Written at

วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.......
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า...................................................................................................................สัญชาติ........................
I/We

Nationality

อยูบ่ ้ านเลขที่..................................ถนน...............................................ตาบล/แขวง....................................................
Reside at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................................................
District

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of K.C.Property Public Company Limited

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม..........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ............................................เสียง
Holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

vote

หุ้นสามัญ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................................เสียง
Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................................เสียง
Preference share

shares, having the right to vote equal to

votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

[ ] 1)......................................................................................อายุ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่...............................
Age

years, resides at

ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต.......................................................
Road

Sub-District

District

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..............................................หรื อ
Province

Postal Code

นายเกียรติศกั ดิ์ จีรเธียรนาถ

[ ] 2)
ถนน
Road

, or

-

ตาบล/แขวง
Sub-District

อายุ

69

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

Age

years, resides at

คูคต

อาเภอ/เขต
District

801/268
ลาลูกกา

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
จังหวัด

ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์

Province

12150

หรื อ

Postal Code

[ ] 3)

, or

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

อายุ

62

Age

ถนน

ประชาราษฎร์ 1

ตาบล/แขวง

Road

กรุงเทพมหานคร

Province

วงศ์สว่าง

อาเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

10260

รศ.ดร.สวงศ์ เสวตวัฒนา
-

ตาบล/แขวง

Road

อายุ

85

กรุงเทพมหานคร

คลองตันเหนือ

Province

รหัสไปรษณีย์

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

24

years, resides at

อาเภอ/เขต

Sub-District

จังหวัด

หรื อ
, or

Age

ถนน

บางซื่อ

District

Postal Code

[ ] 4)

1550/5

years, resides at

Sub-District

จังหวัด

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

วัฒนา

District

10110

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทวกรรมรังรักษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหารบก
(ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of the
Shareholders on Thursday, November 2 2017 at 14.00 hours. At Dhevakamrangrak 2 floor, Thai Army Club (Viphavadi) No. 195
Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559

Agenda 1

To consider and adopt the Minutes of the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting.

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย/Approve

[ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

[ ] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบและรับรองผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559

Agenda 2

To acknowledge and adopt the report on the Company’s operating resulting in respect of the year 2016.

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย/Approve
[ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
[ ] งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda 3

To consider and approve the audited Balance Sheets and the Profit and Loss Statements for the accounting
period ending December 31, 2016.

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย/Approve

[ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

[ ] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 4

To consider and approve the suspension of profit appropriation in respect of the Company’s operations for the
accounting period ending December 31, 2016 as the legal reserve and suspension of dividend payment in respect
of the Company’s operations for the accounting period ending December 31, 2016.

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย/Approve

[ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

[ ] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

Agenda 5

To consider and approve the appointment of directors who was due to retired by rotation.

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
[ ] เห็นด้ วย/Approve
[ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
[ ] งดออกเสียง/Abstain
[ ] การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. นายพงษ์ ภฏั เรี ยงเครื อ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
(พ้ นตามวาระ)
Mr. Pongpat Riangkruar

Chairman and Independent Director

[ ] เห็นด้ วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

Terms are expired

[ ] งดออกเสียง/Abstain

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
2. นายธีราสิทธิ์ แสงเงิน
Mr. Teerasit Sangngern

กรรมการ

(พ้ นตามวาระ)

Director

Terms are expired

[ ] เห็นด้ วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

[ ] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560

Agenda 6

To consider and approve the remuneration of directors and subcommittees in year 2017.

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย/Approve

[ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

[ ] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560

Agenda 7

To consider and approve the appointment of the auditors and fixing the remuneration in year 2017.
ไม่มีการลงมติเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
There is no vote in this agenda because currently, there are no any auditors accept to acting as the
Company’s auditor

วาระที่ 8

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

Agenda 8

Other (if any).

(5) คาแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ..........................................................................
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not
my/our voting as a shareholder

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิ จารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention
in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other
than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to be
the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(..........................................................)
ลงชื่อ/Signed................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(..........................................................)
ลงชื่อ/Signed................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(..........................................................)
ลงชื่อ/Signed................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(..........................................................)
หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the meeting and may not
split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole of
for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มวี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy
holder may use the Annex attached to Proxy Form B.

4. กรณีหากมีข้อกาหนดหรื อข้ อบังคับใดกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะต้ องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น
กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในกิจการเรื่ องใดที่ได้ เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถ
แถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้ อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence such as the case
that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may mark the
statement or provide evidence by specifying in clause (5).

5. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 20.

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทวกรรมรังรักษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหารบก
(ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Authorization on behalf of the Shareholder of K.C.Property Public Company Limited for the 2016 Annual General
Meeting of Shareholders to be held on Thursday, November 2 2017 at 14.00 hours. At Dhevakamrangrak2 floor, Thai Army Club
(Viphavadi) No. 195 Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the
meeting may be adjourned.

******************************************************************************************************************************
วาระที่...........................เรื่ อง.....................................................................................................................................
Agenda..............................Subject......................................................................................................................................................

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย/Approve
[ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
[ ] งดออกเสียง/Abstain
วาระที่...........................เรื่ อง.....................................................................................................................................
Agenda..............................Subject......................................................................................................................................................

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย/Approve

[ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

[ ] งดออกเสียง/Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ/Signed........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(....................................................................)
วันที่ (Date)................/................/................
ลงชื่อ/Signed........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(....................................................................)
วันที่ (Date)................/................/................

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(Duty Stamp Baht 20)
Proxy Form C.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่................................................
Written at

วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.......
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า...................................................................................................................สัญชาติ........................
I/We

Nationality

อยูบ่ ้ านเลขที่..................................ถนน...............................................ตาบล/แขวง....................................................
Reside at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................................................
District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ............................................................................
Acting as the custodian for...........................................................................................................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of K.C.Property Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม..........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

vote as follows:

หุ้นสามัญ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................................เสียง
Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................................เสียง
Preference share

shares, having the right to vote equal to

votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

[ ] 1)......................................................................................อายุ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่...............................
Age

years, resides at

ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต.......................................................
Road

Sub-District

District

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..............................................หรื อ
Province

Postal Code

[ ] 2)

นายเกียรติศกั ดิ์ จีรเธียรนาถ

, or

อายุ
Age

69

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, resides at

801/268

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
ถนน

-

ตาบล/แขวง

Road

คูคต

อาเภอ/เขต

Sub-District

จังหวัด

ปทุมธานี

District

รหัสไปรษณีย์

Province

12150

หรื อ

Postal Code

[ ] 3)

, or

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

อายุ

62

Age

ถนน

ประชาราษฎร์ 1

ตาบล/แขวง

Road

กรุงเทพมหานคร

Province

วงศ์สว่าง

อาเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

10260

รศ.ดร.สวงศ์ เสวตวัฒนา
-

Road

จังหวัด

ตาบล/แขวง

อายุ

85

Province

หรื อ

คลองตันเหนือ

รหัสไปรษณีย์

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

24

years, resides at

อาเภอ/เขต

Sub-District

กรุงเทพมหานคร

บางซื่อ

, or
Age

ถนน

1550/5

District

Postal Code

[ ] 4)

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, resides at

Sub-District

จังหวัด

ลาลูกกา

วัฒนา

District

10110

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทวกรรมรังรักษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหารบก
(ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of the
Shareholders on Thursday, November 2 2017 at 14.00 hours. At Dhevakamrangrak 2 floor, Thai Army Club (Viphavadi) No. 195
Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
.

(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
[ ] มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote

[ ] มอบฉันทะบางส่วน คือ
The Proxy is authorized for certain shares as follows:

[ ] หุ้นสามัญ.................................หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ........................................เสียง
Ordinary share.......................................shares, entitling to vote........................................................................votes

[ ] หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ........................................เสียง
Preferred share......................................shares, entitling to vote........................................................................votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด.....................................................................เสี
ั้
ยง
Total entitled vote......................................................................................................................votes

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559

Agenda 1

To consider and adopt the Minutes of the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting.

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

[ ] งดออกเสียง......................เสียง

votes

Abstain

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบและรับรองผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559

Agenda 2

To acknowledge and adopt the report on the Company’s operating resulting in respect of the year 2016.

votes

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

[ ] งดออกเสียง......................เสียง
Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3

To consider and approve the audited Balance Sheets and the Profit and Loss Statements for the accounting
period ending December 31, 2016.

votes

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

[ ] งดออกเสียง......................เสียง
Abstain

votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 4

To consider and approve the suspension of profit appropriation in respect of the Company’s operations for the
accounting period ending December 31, 2016 as the legal reserve and suspension of dividend payment in respect
of the Company’s operations for the accounting period ending December 31, 2016.

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
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[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

[ ] งดออกเสียง......................เสียง
Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

Agenda 5

To consider and approve the appointment of directors who was due to retired by rotation.

votes

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
[ ] ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
[ ] งดออกเสียง/Abstain
[ ] เห็นด้ วย/Approve
[ ] การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. นายพงษ์ ภฏั เรี ยงเครื อ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
(พ้ นตามวาระ)
Mr. Pongpat Riangkruar

Chairman and Independent Director

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

2. นายธีราสิทธิ์ แสงเงิน
Mr. Teerasit Sangngern

Disapprove

votes

votes

[ ] งดออกเสียง......................เสียง
Abstain

votes

กรรมการ

(พ้ นตามวาระ)

Director

Terms are expired

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

Terms are expired

Disapprove

votes

[ ] งดออกเสียง......................เสียง
Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี 2560

Agenda 6

To consider and approve the remuneration of directors and subcommittees in year 2017.

votes

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

[ ] งดออกเสียง......................เสียง
Abstain

votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560

Agenda 7

To consider and approve the appointment of the auditors and fixing the remuneration in year 2017.
ไม่มีการลงมติเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
There is no vote in this agenda because currently, there are no any auditors accept to acting as the Company’s
auditor

วาระที่ 8

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

Agenda 8

Other (if any).
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(5) คาแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ..........................................................................
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not
my/our voting as a shareholder

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉั นทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention
in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other
than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to be
the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ.................................................ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ

Signed

Signed

Grantor

Proxy

(..........................................................)

(................................................................)

ลงชื่อ.................................................ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ

Signed

Signed

Proxy

(..........................................................)

Proxy

(................................................................)

หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign shareholders
appointing the custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following documents shall be attached with this Proxy Form:

(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
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(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not divide his/her shares into
portions to more than one proxy in order to divide his/her votes.

4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each
nominated director individually.

5. ในกรณีที่มวี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประขุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the
Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ANNEX TO PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทวกรรมรังรักษ์ 2 สโมสรทหารบก
(ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Authorization on behalf of the Shareholder of K.C.Property Public Company Limited for the 2016 Annual General
Meeting of Shareholders to be held on Thursday, November 2 2017 at 14.00 hours. At Dhevakamrangrak 2 floor, Thai Army Club
(Viphavadi) No. 195 Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the
meeting may be adjourned.

[ ] วาระที่......................เรื่ อง.................................................................................................................................
Agenda No:

Subject

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

[ ] งดออกเสียง......................เสียง
Abstain

votes

[ ] วาระที่......................เรื่ อง.................................................................................................................................
Agenda No:

Subject

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

[ ] งดออกเสียง......................เสียง
Abstain

votes

[ ] วาระที่......................เรื่ อง.................................................................................................................................
Agenda No:

Subject

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

[ ] งดออกเสียง......................เสียง
Abstain

votes

[ ] วาระที่......................เรื่ อง.................................................................................................................................
Agenda No:

Subject

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

[ ] งดออกเสียง......................เสียง

votes

Abstain

votes

[ ] วาระที่......................เรื่ อง.................................................................................................................................
Agenda No:

Subject

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

[ ] งดออกเสียง......................เสียง

votes

Abstain

votes

[ ] วาระที่......................เรื่ อง.................................................................................................................................
Agenda No:

Subject

[ ] (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[ ] (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

[ ] งดออกเสียง......................เสียง

votes

Abstain

votes

[ ] วาระที่......................เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
Agenda No:

Subject The election of directors

ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................................
Name of Director

[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

[ ] งดออกเสียง......................เสียง
Abstain

votes

ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................................
Name of Director
[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] งดออกเสียง......................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................................
Name of Director
[ ] เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง [ ] งดออกเสียง......................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
ชื่อ

:

นายเกียรติศกั ดิ์ จีรเธียรนาถ

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

69 ปี

ที่อยู่

:

801/268 หมูท่ ี่ 8 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

:

ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระ

ชื่อ

:

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

62 ปี

ที่อยู่

:

1550/5 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

:

ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระ

ชื่อ

:

รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

85 ปี

ที่อยู่

:

24 ซ.พัฒนเวศม์ 9 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

:

ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระ
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นิยามกรรมการอิสระ
(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบั แต่วนั ที่
ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็ น
ข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
อนึ่ง “ความสัมพัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ” ให้ เป็ นไปตามค านิ ย ามที่ก าหนดในข้ อ กาหนดที่เ กี่ ย วข้ อ งของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการ
อิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การ
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ทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้
ให้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจาหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

หลักฐานที่ต้องใช้ ในการแสดงสิทธิเข้ าประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ
ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบ
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้ อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
นิติบุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถอื หุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ อง โดย
ผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมมีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ เข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ อง โดย
ผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
2.4 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1 และผู้รับมอบ
ฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
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3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้ อง
ส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยแนบมาด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
** โดยบริษัทฯ จะไม่ ทำกำรขอเอกสำรเพิม่ เติม หรื อสร้ ำงภำระให้ ผ้ ูถือหุ้นเกินสมควร (เช่ น ไม่ มีกำรกำหนดให้ ต้องใช้
บัตรประชำชนตัวจริ งของผู้มอบอำนำจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจำกเอกสำรหรื อหนั งสือเวียนของทำงกำรทีเ่ กี่ยวข้ อง) **

วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะที่จดั พิมพ์ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละ
รายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ดังนี ้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการ ดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ ำนั้น ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข.
หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษั ท คนใดคนหนึ่ ง โดยให้ ร ะบุชื่ อ พร้ อมรายละเอี ย ดของบุค คลที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ประสงค์ จ ะมอบฉัน ทะ หรื อ กา
เครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับ
มอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
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3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึง่ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ ว พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐานข้ างต้ น มายังสานักงานใหญ่
ของบริ ษัทที่
บริ ษัท เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริ ษัท
ที่อยู่ 202 อาคารเลอคองคอร์ ด ชัน้ 19 ห้ องเลขที่ 1901 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 หรื อส่งมอบ ณ สถานที่ประชุม
จัดการประชุมก่อนเวลาเริ่ มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทันเวลาเริ่ มประชุม
ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หุ้น ไม่ สามารถแบ่ง แยกจ านวนหุ้น โดยมอบฉัน ทะให้ ผู้รั บ มอบฉัน ทะหลายคนเพื่ อ แบ่ง แยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน
น้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุม ตังแต่
้ 12.00 น.เป็ นต้ นไป ในวัน
พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน ณ ห้ องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

การออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
1. ประธานที่ประชุมขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทาเครื่ องหมายลงในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออก
เสียงในบัตรลงคะแนน และแสดงตัว เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงด้ วยระบบ
บาร์ โค้ ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย หรื อไม่ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถื อว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่
ประชุม ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้ เจ้ าหน้ าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมด
้
เมื่อเสร็ จสิ ้นการ
ประชุม
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กติกาการนับคะแนนเสียง
1. ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ เว้ นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้ าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานฯ มีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากฐานที่เป็ นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออก
เสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง แล้ วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้น
ที่มอบฉันทะที่ได้ บนั ทึกไว้ ลว่ งหน้ า
3. หากผู้เข้ าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้ องประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่
เว้ นแต่ประสงค์จะให้ ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย
4. การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละ
วาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้เถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
ผู้ถือหุ้น บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้

มาด้ วยตนเอง

ผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะ
บริษัทฯ ลงทะเบียนการประชุม

โต๊ ะลงทะเบียนมาด้ วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นด้ วยระบบ Barcode

ตรวจเอกสารผู้รับมอบฉันทะ

(เริ่ม 12.00 น.)
โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ
(เริ่ม 12.00 น.)
แสดงบัตรประจาตัวพร้ อมแบบฟอร์ ม

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัวผู้มอบและ

การลงทะเบียน

ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมทังแบบฟอร์
้
มการลงทะเบียน

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
(เวลา 14.00 น.)

บริ ษั ท จัด ให้ มี Inspector

ซึ่ ง เป็ นที่

ปรึ กษาทางกฎหมายภายนอกเพื่ อท า
หน้ า ที่ ดู แ ลแ ละต รวจสอบกา รนั บ

ประธานเสนอวาระการประชุม

คะแนนเสี ย งในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
เพื่ อใ ห้ กา ร ป ร ะ ชุ ม ฯ เ ป็ น ไ ป ต า ม

กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ ยกมือ

กฎหมายและตามข้ อบังคับบริษัท

และกรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผู้คดั ค้ านหรืองดออกเสียง)
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คดั ค้ านหรืองดออกเสียง และ

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อ

สรุปผลลงคะแนน

เจ้ าหน้ าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ ้นการประชุม

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2559 (แบบรูปเล่ ม)
เรี ยน

เลขานุการบริ ษัท

โทรศัพท์ 02-276-5924
โทรสาร 02-276-5924
อีเมล์

comsec@kcproperty.co.th

ด้ วยข้ าพเจ้ าซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอให้ ทางบริ ษัทฯ
จัดส่งรายงานประจาปี 2559 สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ที่เป็ นรู ปแบบหนังสือให้ กบั ข้ าพเจ้ าตาม
รายละเอียดดังนี ้
ชื่อผู้ถอื หุ้น.......................................................................................จานวนหุ้นที่ถอื ..........................................หุ้น
ที่อยูส่ าหรับการจัดส่ง :
เลขที่...................................อาคาร/หมูบ่ ้ าน............................................................ห้ อง......................ชัน...................
้
ตรอก/ซอย..................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง.................................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์..................................
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ....................................................................................................................................................
อีเมล์.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................ผู้ถือหุ้น
(.........................................................................)
วันที่....................................................................

