ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
คูม่ ือกํากับดูแลกิ จการที่ดี
ข้อ 1. สิ ทธิ ผถู้ ือหุ้น
ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ที่สําคัญของบริษัทฯ และการได้รบั ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถู กต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงมีนโยบายดังนี้
1.1 ให้บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทีม่ รี ายละเอียดเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงคําชีแ้ จงสิทธิของผูถ้ อื หุ้นไว้อย่างชัดเจน
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนสถาบันได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 14 วัน
1.2 ให้เพิม่ การอํานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผู้ถอื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยเสนอให้ใช้
หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯ จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.3 มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยสถานทีจ่ ดั การประชุมมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อ
การรองรับจํานวนผูถ้ ือหุ้น การเดินทางสะดวก ไม่ไกลจนเป็ นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม มีสงิ่ อํานวยความสะดวกแก่ผู้
พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน โดยจะแนบแผนทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม
รวมถึงเลือกวันและเวลาทีเ่ หมาะสม
1.4 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารส่งคําถามล่วงหน้าไว้
อย่างชัดเจน และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.kcproperty.co.th)
1.5 ให้เ พิ่ม ช่ อ งทางในการรับ ทราบข้อ มูล และข่า วสารของผู้ถือ หุ้นโดยเผยแพร่ ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ
(www.kcproperty.co.th) ทัง้ นี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณาให้เผยแพร่ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษทั ฯ
1.6 ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงวิธกี ารใช้สทิ ธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดง
ความเห็น รวมทัง้ การตัง้ คําถามใดๆ ต่อทีป่ ระชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทัง้ นี้ ในระหว่างการประชุม ประธานทีป่ ระชุม
ควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นซักถามข้อสงสัยในที่
ประชุม
1.7 คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและเลขานุการบริษทั ต้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้
เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟั งความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูงทุกคนก็ควรเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบ
ข้อซักถาม
1.8 การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ใช้บตั รยืนยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระและนําระบบโค้ดมาใช้
ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีตวั แทนทีเ่ ป็ นกลางมาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
เปิ ดเผยไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ คะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ
วาระทีต่ อ้ งการมีการลงคะแนนเสียง
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1.9 เปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ภายหลังทีเ่ สร็จสิน้ การประชุม
1.10 การจะบันทึกรายงานการประชุม ให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่
สําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ บริษทั ฯ ได้มกี ารบันทึกวีดทิ ศั น์ภาพประชุมเพื่อเก็บรักษา
ไว้ใช้ในการอ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษทั ฯ นํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้
พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมผู้
ถือหุน้ นัน้
1.11 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รบั เงินปั นผลโดยการโอนเงินเข้าบัญ ชีธนาคาร (ในกรณีท่มี ีการ
จ่ายเงินปั นผล) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ เพื่อให้ได้รบั เงินปั นผลตรงเวลา และป้ องกันปั ญหาเรื่องเช็คชํารุด สูญหาย
หรือส่งถึงผูถ้ อื หุน้ ล่าช้า
ข้อ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อย่อย (4.3) คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุด
รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อย่อย (4.26) เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม และจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
• การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญ
• การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั ฯ
• การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
• การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
• การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบ หรือเลิกบริษทั
• การอื่นใดทีก่ าํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
คะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

