ที่ KC 014/2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
เรือ่ ง
เรียน

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
สิ่ งที่แนบมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
2. หลักเกณฑ์การเสนอวาระเพิม่
3. หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้า
4. ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2561 และประจําปี 2562
5. นิยามกรรมการอิสระ พร้อมรายละเอียดของกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
7. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. , ค. พร้อมรายละเอียดของกรรมการอิสระ
10. แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีมติกําหนดการจัดการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันศุกร์ท่ี 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. (เริม่ ลงทะเบียนเวลา 11.30 น. โดยบริษทั จัดอาหาร
ว่างเป็ นอาหารกล่องสําหรับผู้มาประชุม) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนน
วิภ าวดี-รัง สิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 เพื่อ พิจ ารณาเรื่อ งต่ า งๆ ตามระเบีย บวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยทีป่ ระชุมได้พจิ ารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามทีก่ ฎหมายกําหนด ซึง่ บริษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.kcproperty.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ตัง้ แต่
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็ นต้นมา เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2561 ตามสิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
เห็นว่าบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับตัง้ แต่ท่ี
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่า นทางเว็บไซต์ของบริษัทไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มีส่ว น
ได้เสียหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง แต่ประการใด ดังนัน้ จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2561 ตามสิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 1
มติรบั รองจากผูถ้ อื หุน้
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 และประจําปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2561 และประจํา
ปี 2562 ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคู่มอื กํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ซึง่ กําหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีประจําปี ของบริษทั
ทัง้ นี้ เนื่องด้วยขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้บริษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจาก
การเป็ นบริษทั หลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษทั ไม่ได้นําส่งงบการเงินตัง้ แต่ปี 2560 ถึงไตรมาสที่ 2
ปี 2561 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวให้หมดไปภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
ดังนัน้ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถดําเนินการเข้าตรวจสอบและจัดทํางบการเงินคงค้างดังกล่าวได้อย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็วทีส่ ุด บริษทั จึงขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นในครัง้ นี้เพื่อขอให้ทป่ี ระชุมมีมติอนุ มตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 และประจําปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อิ นเตอร์
เนชัน่ แนล จํา กัด ที่ผ่ า นมา ปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสม ครบถ้ ว น มีค วามเป็ น อิส ระ และไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษทั ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผสู้ อบบัญชีรายเดิม 3 คน ซึง่ ประกอบด้วยผู้สอบบัญชี
ดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2561 และประจําปี 2562
(1)

(2)

(3)

จํากัด

นายนพฤกษ์ พิ ษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7764
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคะแนนเสียงข้างมากของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ให้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทตัง้ แต่ปี 2560 และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ตัง้ แต่
ปี 2560 หรือ
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2982
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคะแนนเสียงข้างมากของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ให้เ ป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท ตัง้ แต่ ปี 2560 แต่ ย ัง ไม่ เ คยลงลายมือ ชื่อ ในงบการเงิน ของ
บริษทั มาก่อน หรือ
นางสาวสมจิ นตนา พลหิ รญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคะแนนเสียงข้างมากของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ให้เ ป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท ตัง้ แต่ ปี 2560 แต่ ย ัง ไม่ เ คยลงลายมือ ชื่อ ในงบการเงิน ของ
บริษทั มาก่อน หรือ

ในกรณีท่ผี ู้สอบบัญชีทงั ้ สามไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด ทําหน้าที่
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทน
ในการพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาจาก
หลัก เกณฑ์คุ ณ วุ ฒิ คุ ณ ภาพของผู้ส อบบัญ ชี ความรู้ค วามสามารถประสบการณ์ ทีม งานสนั บ สนุ น

ประสิท ธิภ าพในการทํา งาน ผลงานที่ไ ด้ร บั ความเป็ น อิส ระของผู้ส อบบัญ ชีท่ีไ ม่ มีส่ว นได้เ สีย หรือ มี
ผลประโยชน์ขดั กันในการทําหน้าทีส่ อบบัญชีของบริษทั
โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 และรายไตรมาส เป็ นเงินรวม 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 และรายไตรมาส เป็ นเงินรวม 2,310,000 บาท (สอง
ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึง่ มากกว่าปี 2560 จํานวน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นอัตราทีใ่ กล้เคียงกับบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในธุรกิจเดียวกัน
ทัง้ นี้ ในกรณีท่บี ริษัทใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษทั จะใช้ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
เช่นกัน โดยบริษทั ย่อยไม่ได้ใช้บริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดด้วย
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พจิ ารณาเปรียบเทียบและกลันกรองอย่
่
างเหมาะสมแล้ว
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จากบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อยประจําปี 2561 และประจําปี
2562 ตามรายชื่อ ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
(1)
นายนพฤกษ์
พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7764 หรือ
(2)
นางสุวมิ ล
กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
(3)
นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
เช่นเดียวกันกับบริษทั โดยประวัตเิ บือ้ งต้นและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ปรากฏตามสิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 4
ทัง้ นี้ กําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีทงั ้ สามคนไม่มาปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด ทําหน้าทีต่ รวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทน โดยกําหนดค่า
สอบบัญชีประจําปี 2561 และรายไตรมาสเป็ นเงินรวม 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 และรายไตรมาสเป็ นเงินรวม 2,310,000 บาท ซึง่ มากกว่าปี 2560
จํานวน จํานวน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นอัตราทีใ่ กล้เคียงกับ
บริษทั บริษทั อื่นทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน
ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา
(หน่วย : บาท)
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

เพิ่ มขึน้

ค่าสอบบัญชี

2,310,000

2,310,000

2,000,000

310,000

ค่าบริการอื่นๆ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

-

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

มติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีจากผูถ้ อื หุน้
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นัน้ บริษทั ไม่มเี รื่องเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา โดยบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
เสนอเพิม่ วาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.kcproperty.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / “ข้อมูลสําหรับผู้
ถือหุน้ ” ตัง้ แต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2562
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กําหนดให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด สามารถขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ทัง้ นี้ บริษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
โดยการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษทั ก่อนวันประชุมได้
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.kcproperty.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / “ข้อมูลสําหรับผูถ้ อื หุน้ ” เพื่อสอบถามข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นทีส่ าํ คัญของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการหรือฝ่ ายบริหารจัดการจะได้เตรียม
ชีแ้ จงในวันประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ได้เชิญผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คําอธิบายหรือตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับงบการเงินของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ ด้วย
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ นายชาย วัฒนสุวรรณ
ซึ่งเป็ นกรรมการอิ สระ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ ค. ทีแ่ นบไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม ซึง่ แบบทีก่ ําหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่อง ในการนี้บริษทั ขอความร่วมมือท่านผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเข้าร่วมประชุม
หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนนําแบบฟอร์มลงทะเบียน โดยศึกษาขัน้ ตอนในการมอบฉันทะและจัดเตรียมเอกสาร
หรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายการเอกสารทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษทั แต่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ บริษทั จึงจัดให้มกี ารเผยแพร่บนั ทึกวีดโี อการประชุมบนเว็บไซต์บริษทั ที่ www.kcproperty.co.th เพื่อให้บริการ
แก่ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถรับชมได้ดว้ ย นอกจากนัน้ บริษทั จัดให้มกี ารบริการปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะ
ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม โดยไม่คดิ ค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียนอีกด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์)
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

