เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้การประชุมผูถ้ อื ของบริษทั เป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึง
กําหนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือ
ปฏิบตั ติ ่อไป
เอกสารทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1. ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรทีส่ ่วนราชการออกให้ เช่น บัตรราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดย
หากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ย่นื เอกสารประกอบ
1.2. ผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน/ Proxy:
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
• สําเนาเอกสารแสดงตัวตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
• บัตรประจําตัวหรือสําเนาเอกสารแสดงตัวตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ
ทัง้ นี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่
มี Barcode มาในวันประชุมด้วย
2. นิ ติบุคคล
2.1 ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
• สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลครบถ้วน
• บัตรประจําตัวหรือสําเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิตบิ ุคคลทีส่ ่วนราชการออกให้พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
2.2 ผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
• สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม)
• สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม) ทีส่ ่วนราชการออกให้พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
• บัตรประจําตัวหรือสําเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิตบิ ุคคลทีส่ ่วนราชการออกให้พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่
มี Barcode มาในวันประชุมด้วย

3. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนในต่างประเทศ และแต่งตัง้ คัสโตเตียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและ
ดูแลหุ้น
• กรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแล
หุน้ ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับนิตบิ ุคคลตามข้อ 2. โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบ
ฉันทะเรียบร้อยแล้ว
• ในกรณีท่ผี ูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนักลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิม่ เติม
1) หนังสือมอบอํานาจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ ําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่
มี Barcode มาในวันประชุมด้วย
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึน้ ในต่างประเทศ
ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบั บลิค
ผูถ้ ือหุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ตงั ้ แต่เวลา 11.30 น. ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป

ขัน้ ตอนและวิ ธีการมอบฉันทะ
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยสามารถดําเนินการ ดังนี้
1. บริษัทได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ ําหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่
ละเอียดและชัดเจน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนดไว้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
2. ผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ เว้นแต่เป็ น ผูถ้ อื หุน้
ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงั ้ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งได้ โดยกรณีผูถ้ ือหุน้ มีความ
ประสงค์ทจ่ี ะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทัง้ 2 แบบ
ได้จาก www.kcproperty.co.th ภายใต้หวั ข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสําหรับผูถ้ ือหุ้น » การประชุมผูถ้ ือหุ้น
3. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั
โดยระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ
ตามทีร่ ะบุไว้หนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้รบั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ขอให้ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. เท่านัน้
4. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ก่ี ําหนดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมี
ผลผูก พัน ตามกฎหมาย โดยบริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิ ด อากรแสตมป์ ให้แ ก่ผู้ร บั มอบฉันทะที่ม า
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ขอความร่วมมือโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบกลับมายังฝ่ ายเลขานุ การบริษทั โดย
ติดต่อ 085-155-9975 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หรือก่อนเวลาเริม่ ประชุมอย่างน้อยหนึ่งชัวโมง
่
เพื่อการ
ตรวจสอบเอกสาร

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการอิสระผู้รบั มอบฉันทะ
 นายชาย วัฒนสุวรรณ (อายุ 52 ปี )
ที่อยูป่ ัจจุบนั
ตําแหน่ งปัจจุบนั
วันเริ่มต้นตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษทั
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
การอบรมหลักสูตร IOD
ประสบการณ์การทํางาน
เมษายน 2562 – ปั จจุบนั
1 พฤษภาคม 2561 – ปั จจุบนั
พฤษภาคม 2561 – ปั จจุบนั
มีนาคม 2561 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2561 – ปั จจุบนั
มิถุนายน 2560 – ปั จจุบนั
กรกฏาคม 2559 – ปั จจุบนั
ธันวาคม 2557 – ปั จจุบนั
กันยายน 2556 – ปั จจุบนั
พฤศจิกายน 2552 – ปั จจุบนั

เลขที่ 2/53 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 (ชินเขต1/2)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ประมาณ 1 ปี
ปริญญาโท

(1) Director Certification Program (DCP) รุน่ 177/2013
(2) Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 15/2014
กรรมการ
บริษทั เพลินจิต แคปปิ ตอล จํากัด
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
และกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ คอสเมดิกอินเตอร์ จํากัด
กรรมการ
บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ คลีนิก อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด
กรรมการ
บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั ดับบลิวซีไอ โฮลดิง้ จํากัด
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จํากัด
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั สเปซเมด จํากัด
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พีซแี อล แพลนเนอร์ จํากัด

จํานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษทั 11/13 (ได้รบั แต่งตัง้ 1 พ.ค.2561)

คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 (ได้รบั แต่งตัง้ 31 พ.ค.2561)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ผ่านมา
-ไม่ม-ี
การถือหุ้นในบริษทั
จํานวนหุน้
-ไม่ม-ี
สัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
-0%การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั /บริษทั ย่อย
-ไม่ม-ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
-ไม่ม-ี
วิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2562
/จํานวนครังที
้ ่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น

Type equation here.

•

กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-มี-

•

กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนฯ

-มี-

•

กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษทั ใหญ่/ บริษทั ย่อย/ บริษทั ร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือน หรือผูม้ อี ํานาจควบคุม -ไม่เป็ น2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
-ไม่เป็ น3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
-ไม่มี(เช่น การซือ้ / ขายวัตถุดบิ / สินค้า/ บริการให้กยู้ มื เงิน/ หรือการกู้ยมื เงิน)

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กบั บริษทั (การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมา)
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชีท่รี บั รองโดยทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั ิ และ/หรือเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ และ/หรือประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
5. กําหนดค่า ตอบแทนที่จําเป็ น และเหมาะสม ทัง้ ที่เ ป็ น ตัว เงินและมิใ ช่เ ป็ น ตัว เงิน เพื่อ จูง ใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ในแต่ละปี

