ที่ กก.011/2550
23 มีนาคม 2550
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549
รายงานประจําป 2549 พรอมทั้งงบการเงิน
นโยบายการจายเงินปนผล
รายนามและประวัติกรรมการทีเ่ สนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ
รายนามผูสอบบัญชี และรายละเอียดคาสอบบัญชี
แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน
หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน
ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
หนังสือมอบฉันทะ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันอังคารที่ 27
กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ.
โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549
ขอเท็จจริง การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ไดจดั ขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 โดยมี
สําเนารายงานการประชุม ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมถูกตองตามมติ
ของที่ประชุม ผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2549
ขอเท็จจริง รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 ปรากฏอยูในรายงานประจําป ที่ไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวาผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 อยูใน
เกณฑที่นาพอใจ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ขอเท็จจริง งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งไดผา นการตรวจสอบ
และการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตองแลว ปรากฏอยูในรายงานประจําปหมวดงบการเงินที่ไดจัดสงใหกับ
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนดังกลาวไดผาน
การตรวจสอบและการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตอง ผูถอื หุน สมควรอนุมัตงิ บดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2549
ขอเท็จจริง ในป 2549 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 123,078,014 บาท บริษัท ฯ ตองจัดสรรเปนสํารอง
ตามกฎหมาย รอยละ 5.0 ของกําไรสุทธิเปนเงิน 6,153,900 บาท คงมีกําไรเหลือ 116,924,114 บาท เพื่อการ
จัดสรรจายเงินปนผล คณะกรรมการไดเสนอใหบริษัทฯ จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.055 บาท รวมเปน
เงิน 48,125,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.16 ของกําไร (หลังจากสํารองตามกฎหมาย) และ กําหนดปดสมุด
ทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินปนผลในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การจายเงินปนผลในอัตรา 0.055 บาทตอหุน
และกําหนดปดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินปนผล ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เหมาะสมแลว
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ขอเท็จจริง เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุก
ครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามขอนี้จะเลือกตั้งใหเขา
รับตําแหนงอีกก็ได”
ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล
และนายสุนทร อาจอํานวยวิภาส (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรแตงตั้ง นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น ,
นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล และนายสุนทร อาจอํานวยวิภาส กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถ เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ
วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง คณะกรรมการบริหารไดเสนอคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบเปนจํานวนทั้งสิ้น
1.74 ลานบาท (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่
เสนอนั้น เปนอัตราที่เหมาะสมแลว
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2550
ขอเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดเสนอแตงตั้งนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3930 นางสาวศิราภรณ เอื้ออันนตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2550 เปนเงิน 1,100,000 บาท (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีและคาตอบแทนการสอบ
บัญชีประจําป 2550 เหมาะสมแลว
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล)
กรรมการผูจดั การ

หมายเหตุ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนตางประเทศซึ่งแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถ download ไดที่ www.kcproperty.co.th

เอกสารแนบ 1

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2549 เมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2549
รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2549
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม :
ประชุมเมือ่ วันที่ :
ประชุมเวลา
:

โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10250
4 เมษายน 2549
10.15 น.

มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจํานวนทั้งสิ้น 36 ทาน นับจํานวนหุนได
682,473,478 หุน คิดเปนรอยละ 78.0 ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท โดยมีนายเอกกมล คีรวี ัฒน เปน
ประธานที่ประชุม และทีป่ ระชุมไดพิจารณามีมติดังตอไปนี้
วาระที่ 1
ประธาน

มติที่ประชุม
วาระที่ 2
ประธาน
นายสมชัย

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2548
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2548 ที่ไดจัดขึ้นเมื่อ 11
สิงหาคม 2548 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 1) และไมมีผูถือ
หุนทานใดขอแกไขขอความในรายงานการประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาและมีมติใหการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 2/2548
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2548
ขอใหนายสมชัย วนาวิทย รองกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานใหผูถือหุนทราบ ตาม
รายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)
รายงานวา ในป 2548 บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,076.74 ลานบาท ประกอบดวยรายได
จากการขายบานพรอมที่ดิน 519.39 ลานบาท (48.2%) จากการขายที่ดิน 108.86 ลานบาท
(10.1%) จากการรับเหมากอสราง 434.78 ลานบาท (40.4%) และรายไดอื่น ๆ 13.71 ลานบาท
(1.3%) รายไดรวมเพิม่ ขึ้น 142 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.2 โดยเปนผลมาจากการเปด
โครงการเพิ่มขึ้น 4 โครงการ
บริษัทฯ มีตนทุนสินคารวมทั้งสิ้น 673.81 ลานบาท (62.6%) อัตราสวนตนทุนสินคา ประมาณ
รอยละ 62.6 นี้ เปนอัตราสวนตนทุนปกติที่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาไวได สวนในป 2547
อัตราสวนตนทุนสินคาต่ํากวา คือ อยูที่รอยละ 57.7 นั้น เปนเพราะวาในป 2547 บริษัทฯ มี
รายไดจากการบริหารโครงการจํานวน 86.36 ลานบาท (9.2% ของรายไดรวม) ซึ่งรายไดสวนนี้มี
ตนทุนต่ํามาก และตนทุนสวนใหญแฝงอยูในคาใชจา ยการขายและบริหาร จึงทําใหอัตราสวน
ตนทุนสินคาในป 2547 ต่ํากวาป 2548

บริษัทฯ มีคาใชจายการขายและบริหาร 213.58 ลานบาท (19.8%) และมีคาใชจา ยดอกเบี้ย
9.31 ลานบาท (0.9%) ทําใหมีกําไรกอนภาษี 179.62 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน
ทางภาษียกมาจากปกอน ๆ มีจํานวนสูงกวากําไรสุทธิประจําป บริษัทฯ จึงไมตอ งเสียภาษีเงินได
สําหรับกําไรในปนี้ ดังนั้น บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ 179.62 ลานบาท (16.7% ของรายไดรวม) คิดเปน
กําไรตอหุน 0.21 บาท
ในดานสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,295.91 ลานบาทในป 2547 เปน 2,569.71 ลานบาท ในป
2548 เพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 ทรัพยสินสวนใหญรอยละ 75.0 เปนสินทรัพยหมุนเวียน เปนโครงการ
17 โครงการที่กําลังพัฒนาเพื่อสรางรายไดและผลกําไรใหบริษัทฯ อยางตอเนื่อง บริษัทฯ มีที่ดิน
เพื่อพัฒนาในอนาคต (Land Bank) มูลคา 295 ลานบาท
ในดานหนี้สินและสภาพคลอง บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 1,146.41 ลานบาทในป
2547 เปน 1,240.59 ลานบาทในป 2548 เพิ่มขึน้ รอยละ 8.2 หนี้สินรวมยังจัดอยูในเกณฑต่ํา
โดยอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.93 : 1 สภาพคลองของบริษัทฯ อยูใ นเกณฑพอใช โดยมี
เงินกูจากสถาบันการเงินแทนการเพิ่มทุนที่ไดเลื่อนออกไป
ผูถือหุน

อยากทราบวาปจจุบันบริษัทมีกี่โครงการ สถานที่ตั้งของแตละโครงการ และความสามารถใน
การทํารายไดใหแกบริษัทฯ

นายสมชัย

สิ้นป 2548 บริษัทฯ มี 17 โครงการ โดยมีรายละเอียดในรายงานประจําป หนา 24 โครงการ
ทั้งหมดมี 4,507 ยูนติ มูลคา 10,117.78 ลานบาท โครงการเหลานี้สามารถทํารายไดใหบริษัทฯ
ไดถึง 3 ป

ผูถือหุน

มีความเสี่ยงในการทํากําไร มากนอยเพียงใด

นายอภิสิทธิ์

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด(มหาชน) เปนเจาถิ่นในยานรามอินทรา และบางกะปมากวา 20
ป ในป 2548 ภาวะน้ํามันขึ้น และดอกเบี้ยขึ้น บริษัทก็ยังสามารถรักษาผลกําไรไดอัตราเดียวกับ
ป 2547 คือ สุทธิ 17% ถาดูจากกลุม อสังหาริมทรัพย บริษัทฯ ขายบานในระดับราคาปานกลาง
และสามารถรักษากําไร ถาเทียบกับบริษัทอสังหาฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งมี 20 กวาราย ในป
2548 อัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย บริษัทฯ อยูในอันดับ 7
โครงการที่ทําอยูในปจจุบัน มูลคา 10,117.78 ลาน มีโอนรับรูแลวประมาณ 3,000 กวาลาน ยัง
เหลือ 6,000 กวาลาน และในป 2549 มีแผนเปดโครงการ 4 โครงการ มูลคา 2,000 ลานบาท
อัตรากําไรป 2549 แมวาน้ํามันแพง ดอกเบี้ยขึ้น คิดวาบริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากําไรสุทธิใน
ระดับไมนอยกวานี้

ผูถือหุน

ในภาวะแวดลอมดอกเบี้ยขึ้น และวัสดุกอสรางราคาสูงขึ้น บริษัทฯ จะมั่นใจวาจะรักษากําไรได
เหมือนเดิม และอยูเหนือคูแขง

นายอภิสิทธิ์

โครงการที่ทําอยู 17 โครงการนี้ ในปนี้คาดวาจะปดได 4 โครงการ สาเหตุที่ทําใหบริษัททํากําไร
ในราคาระดับนี้ และไดกําไรขนาดนี้ เพราะ
1. มีความชํานาญในพื้นที่ สามารถซื้อที่ดินในราคาตนทุนที่ต่ํากวาราคาตลาดบางสวน
2. สามารถจัดซือ้ วัสดุโดยตรงจาก suppliers เชน ในเครือของปูนซิเมนตไทย ซึ่งซื้อติดตอกัน
มากวา 20 ป ในภาวะน้ํามันขึน้ สินคา 50 % ยังซื้อไดในราคาเกาอยู เพราะไดเจรจากับ
suppliers ทั้งโครงการลวงหนา 2-3 ป แตสินคาบางตัวก็ยืนราคาไมได เชนเหล็กเสน ปูนซิ
เมนต
3. มีความชํานาญในเรื่องวัสดุกอสราง มีการสั่งวัสดุกอสรางลวงหนา เมื่อมีแนวโนมวัสดุราคา
สูงขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมไดพจิ ารณาและรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธาน

ขอใหที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตองแลว ปรากฏอยูใ นรายงาน
ประจําปหมวดงบการเงินที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)

ผูถือหุน

มีใบแทรกไดสงใหผูถือหุนลวงหนาหรือไม สาเหตุความผิดพลาดเกิดขึ้นไดอยางไร

นายสมชัย

มีใบแทรก ซึ่งแกไขขอมูลในงบกระแสเงินสด (ตอ) หนา 60-61 และไดจัดสงใหกับผูถือหุนในวันที่
27 มีนาคม 2549 มัน่ ใจวาผูถอื หุนจะไดรับการกอนการประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2549 แนนอน
เพราะตัวผมเองไดรับกอนวันประชุมประมาณ 2 วัน สวนความผิดพลาดนาจะเกิดจากทางโรง
พิมพที่ download ขอมูลจาก diskette ของผูสอบบัญชี เกิดการผิดพลาด เมื่อตรวจพบ
ขอผิดพลาดหลังจากรายงานพิมพเสร็จแลว จึงไดพิมพแกไข และจัดสงใหผูถือหุนใหทันการ
ประชุม และขออภัยในความผิดพลาด

ผูถือหุน

นายศิริพร พบูประภาพ ถามวา “งบกระแสเงินสดที่สงไปที่ตลาดหลักทรัพยฯ ไมทราบวาตรง
ตามรายงานประจําปหรือไม แตที่เปดใน website ของตลาดหลักทรัพย และ settrade มีตัวเลข
บางตัวไมตรงกันกับรายงานประจําปของบริษัทฯ แตตัวเลขสุทธิตรงกัน ซึ่งไมสามารถระบุวา
ตัวเลขผิดพลาดตรงจุดไหน เนื่องจากไมไดพิมพขอ มูลจาก website

นายสมชัย

เนื่องจากผูถือหุนไมสามารถบอกไดแนชัดวา ตัวเลขผิดพลาดตรงจุดไหน จึงขอไปตรวจสอบ
ขอมูลอีกครั้งและจะแจงใหทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมไดพจิ ารณาและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปสนิ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2548

ประธาน

ขอใหนายอภิสทิ ธิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการผูจัดการ รายงานใหผูถือหุนทราบ

นายอภิสิทธิ์

รายงานวา ในป 2548 บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ 179,620,829 บาท บริษัทฯ เห็นสมควร
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 45,518,280 บาท คงมีกาํ ไรเหลือ 134,102,543 เพื่อ
การจัดสรรจายเงินปนผล คณะกรรมการไดเสนอใหบริษัทฯ จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.07
บาท รวมเปนเงิน 61,250,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.67 ของกําไร (หลังจากสํารองตาม
กฎหมาย) โดยกําหนดปดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินปนผลในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2549
เวลา 12.00 น. และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติใหจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 45,518,280 บาท
และใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.07 บาท รวมเปนเงิน 61,250,000 บาท โดยกําหนดปด
สมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินปนผลในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. และจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2549 ตามเสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหครบ
1 ใน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตาม
ขอนี้จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได”
ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ คือ นางสาวเพียงใจ แซโงว นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล นางสาววิไลพร พันธศรีมังกร และนายสมชัย วนาวิทย ประวัติของกรรมการไดสง ให
ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3)
โดยคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทั้ง 4 ทาน ไดทํางานมีประสิทธิภาพ และ
ไดทํางานครบวาระ เห็นสมควรใหกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาใหกรรมการกลับมาเปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแตงตั้ง นางสาวเพียงใจ แซโงว นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล
นางสาววิไลพร พันธศรีมังกร และนายสมชัย วนาวิทย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธาน

คณะกรรมการบริหาร ไดเสนอคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เปนจํานวนทั้งสิ้น
1.74 ลานบาท เทากับปกอน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัตคิ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เปนจํานวนทั้งสิ้น
1.74 ลานบาท ตามเสนอ

วาระที่ 7
ประธาน

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2549
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดเสนอแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3930 นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิราภรณ
เอื้ออันนตกุล ผูส อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 3459 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท ฯ โดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549 เปนเงิน
1,100,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิราภรณ เอื้ออันนตกุล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวทิพวัลย นานานุวฒ
ั น ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459
คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ฯ โดย
กําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549 เปนเงิน 1,100,000 บาท ตามเสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนเสนอเรือ่ งอื่น ๆ ใหพิจารณา
ประธานกลาวปดการประชุม

ปดประชุม 10.35 น.

ลงชื่อ...........................................................ประธานที่ประชุม
(นายเอกกมล คีรีวัฒน)

เอกสารแนบ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2549

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบคุ คล
และสํารองตามกฎหมายในแตละป ทัง้ นีก้ ารจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ ตอไปนี้มาพิจารณาประกอบ เชน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลองของบริษทั การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถือหุน ตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
การจายเงินปนผลในปที่ผานมามีดังนี้

2547

เงินปนผลประจําป
(บาทตอหุน)
-

2548

0.07

ป พ.ศ.

หมายเหตุ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ ที่ 1/2548 มีมติเห็นชอบให
งดจายเงินปนผล
มติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 อนุมัตใิ ห
จายเงินปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

การจายเงินปนผลในป 2549
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ
2. จํานวนหุน
3. เงินปนผลจายอัตราตอหุน
4. รวมเปนเงินปนผลจายทัง้ สิ้น
5. สัดสวนการจายเงินปนผล

ป 2549
123,078,014
875,000,000
0.055
48,125,000
41.16

ป 2548
179,620,829
875,000,000
0.07
61,250,000
45.67

เอกสารแนบ 4

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกลับเขามาใหม

ชื่อ

:

นายเอกกมล คีรีวัฒน

อายุ

:

62 ป

ที่อยู

:

เลขที่ 276/2 หมูที่ 9 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง นนทบุรี

ประวัติการศึกษา

:

ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยฮารวาด สหรัฐอเมริกา
(ไดรับทุนจากธนาคารแหงประเทศไทย)

การอบรมหลักสูตร:
กรรมการ

:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงปจจุบัน

:

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

จํานวนปที่เปนกรรมการ :

3 ป (ตั้งแตป 2546 – ปจจุบัน)

จํานวนหุน ที่ถอื ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2550) - ไมมี สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
ตําแหนงในองคกรอื่น

:

ประวัติการทํางาน :
2542 – ปจจุบัน
2540 – 2547
2540 – 2543
2535 – 2538
2533 – 2538
การเขาประชุม

:

- ไมมี -

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก จํากัด

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก จํากัด
กรรมการ บริษัท สวีเดนมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย
เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกลับเขามาใหม

ชื่อ

:

นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล

อายุ

:

59 ป

ที่อยู

:

เลขที่ 129/2 ตรอกวัดทาตะโก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา

:

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร (สาขาการโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ

:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงปจจุบัน

:

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

จํานวนปที่เปนกรรมการ :

3 ป (ตั้งแตป 2546 – ปจจุบัน)

จํานวนหุน ที่ถอื ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2550)
184,797,740 หุน (คิดเปน รอยละ 21.12 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด)
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
ตําแหนงในองคกรอื่น

:

ประวัติการทํางาน :
2546 – 2547
2538 - 2547
2537 - 2547
2534 - 2547
2533 – 2547
2532 – 2547
2527 – 2547
2520 – 2526
การเขาประชุม

:

-ไมมีประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.กรุป จํากัด
กรรมการ บริษัท สามวาคาวัสดุกอ สราง จํากัด และ
บริษัท งามเจริญกุล จํากัด
กรรมการ บริษัท ไนเดีย จํากัด
และ บริษัท เค.ซี.เลคพาราไดซ จํากัด
กรรมการ บริษัท เค.ซี.เลคแลนด จํากัด
และ บริษัท เค.ซี.มินิ ออฟฟต จํากัด
กรรมการ บริษัท เค.ซี. ทาวนโฮม จํากัด
กรรมการ บริษัท กรีนพารคแลนด จํากัด
กรรมการ บริษัท รมเกลา เรียลเอสเตท จํากัด
กรรมการ บริษัท รวมชัยผลิตภัณฑไมอัด จํากัด
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

-มี-

:

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกลับเขามาใหม

ชื่อ

:

นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส

อายุ

:

69 ป

ที่อยู

:

เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพ

ประวัติการศึกษา

:

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ

:

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วุฒิบัตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงปจจุบัน

:

จํานวนปที่เปนกรรมการ :

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ป (ตั้งแตป 2546 – ปจจุบัน)

จํานวนหุน ที่ถอื ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2550) –ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
ตําแหนงในองคกรอื่น

:

-

ประวัติการทํางาน
:
2538 – 2546
2523 – 2537
2518 – 2522
2510 – 2517

ผูจัดการทั่วไป บริษัท อาณาจักรทอง จํากัด
ผูจัดการทั่วไป บริษัท เครดิตฟองซิเอร สินเคหการ จํากัด
รองผูจัดการทั่วไป บริษัท เครดิตฟองซิเอร สินเคหการ จํากัด
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท 3 M ประเทศไทย จํากัด

การเขาประชุม

- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

:

- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

-ไมมี-

เอกสารแนบ 5
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
การกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมี
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน แตการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทก็ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอัตราคาตอบแทนที่ไดรับในปจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 นั้น เปนอัตรา
คาตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบประจําป 2550 ในอัตราเดิมเทากับ
คาตอบแทนในป 2549
เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กรรมการบริษัท 8 ทาน (ไมรวม
กรรมการตรวจสอบ)
กรรมการตรวจสอบ 3 ทาน
รวม

คาตอบแทนรวม (บาท/ป)
2549
2550
1,080,000

1,080,000

660,000
1,740,000

660,000
1,740,000

เอกสารแนบ 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2550
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทขอ 40(5) ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบ
บัญชีประจําป 2550 จาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท และบริษัทยอยตั้งแตป 2546 2549 รวม 4 ป และปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดี โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
บริษัทยอย ดังรายนามดังตอไปนี้
1. นายศุภชัย
ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออันนตกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844
3. นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459
พรอมนี้ เห็นควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2550 เปนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่ง
เทากับคาตอบแทนในป 2549 ที่ผานมา ดังนี้
คาสอบบัญชี
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
1,050,000
บาท
บริษัท โมเดิรน สตรีท จํากัด
50,000
บาท
สําหรับคาบริการอื่น ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด
ทั้งนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ และบริษัทยอย
ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท ฯ หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด

เอกสารแนบ 7
สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน
วันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น.
ณ หองพระราม 9 ชั้น 4
โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ

Place of AGM.
April 11, 2007, at 10.00 a.m.
at Praram 9 Room, 4th floor
Radisson Hotel Bangkok

เอกสารแนบ 8
เอกสารและหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน
1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง
-

ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางดาว ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเขา
ประชุมคือ
ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 10) ที่กรอกขอความครบถวน
ข. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
ค. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรบั มอบฉันทะ
2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิตบิ ุคคลสัญชาติไทย ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมคือ
ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 10) ที่กรอกขอความครบถวน
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะนั้น
ค. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยกรรมการผูลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะนั้น
ง. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูรับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิตบิ ุคคลจดทะเบียนตางประเทศ ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมคือ
ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 10) ที่กรอกขอความครบถวน
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยกรรมการผูลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะนั้น
ค. สําเนาพาสปอรตของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยกรรมการผูลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะนั้น
ง. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูรับมอบฉันทะ
จ. เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผถู ือหุนหรือผูแทนนิติ
บุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของคําแปล

เอกสารแนบ 9
ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
“ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวัน

ขอ 34.

ขอ 35.

ขอ 36.

ขอ 37.

ขอ 38.

สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับ จํานวนหุนได
ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนรวมกันไดไม
นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จาํ หนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผล
ในการขอใหเรียกประชุมไวให
ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู
ถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวัน
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ เปนผูกําหนดวัน เวลา
และ
สถานที่ในการประชุมผูถือหุน ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกําหนดเปนอยางอื่นนอกเหนือไปจาก ทองที่อันเปน
ที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียงก็ได
ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจน วาเปนเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ
จัดสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวัน ประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา
3 วัน
ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวา การประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งเขา
รวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอ
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุม เพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัด
ประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน
กอนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได
หนังสือมอบฉันทะตองลงวันที่ และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไป ตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการ หรือผูที่ประธานกรรมการ มอบหมาย ณ ที่
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถา
ไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุน
คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม

ขอ 39. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางสวนที่สําคัญ
(ง) การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบงคับ
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุนกู
(ซ) การควบ หรือเลิกบริษัท
ขอ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ “

เอกสารแนบ 10
ปดอากรแสตมป 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY FORM A.

Enclosure No. 10

เขียนที.่ .........................................................................
Written at
วันที่....................เดือน.........................................พ.ศ.................
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา................................................................................................................สัญชาติ.................................................
I(We).
Nationality
อยูบานเลขที.่ .....................................ถนน.......................................................... ตําบล/แขวง.................................................................
Residing at No.
Road
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด.......................................................... รหัสไปรษณีย.....................................
Amphur/Khet
Province
Postcode
(2) เปนผูถอื หุนของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of K.C. Property Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................เสียง ดังนี้
holding the total amount o f
share(s) and are entitled to vote equal to
vote(s) as follows:
หุนสามัญ....................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................................เสียง
ordinary share
share(s) are entitled to vote equal to
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an Independent Director of the Company to be the proxy.)
(1) ชื่อ....................................................................................................................................... อายุ.......................ป
Name
Age
years
อยูบานเลขที.่ ....................................ถนน........................................................ ตําบล/แขวง..............................................................
residing at No.
Road
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย............................................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
(2) ชื่อ....................................................................................................................................... อายุ.......................ป
Name
Age
years
อยูบานเลขที.่ ....................................ถนน........................................................ ตําบล/แขวง..............................................................
residing at No.
Road
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย............................................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
(3) ชื่อ....................................................................................................................................... อายุ.......................ป
Name
Age
years
อยูบานเลขที.่ ....................................ถนน........................................................ ตําบล/แขวง..............................................................
residing at No.
Road
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.............................................
Amphur/Khet
Province
Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแ ทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ดวย
Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2007 Annual General Meeting of the
Shareholders on 11 April 2007 at 10.00 A.M.,at Radisson Hotel, Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Khet Huay
Kwang, Bangkok or such other date, time, and place as may be postponed or changed.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my (ours) own act(s) in all respects.

กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
Please enclose a certified copy of
I.D.Card

ลงชื่อ.......................................................................ผูมอบฉันทะ
Signed
Grantor
(......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(.......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(.......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(.......................................................................)

หมายเหตุ/Remarks:
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and
all vote of a shareholder may not be split among more than one Proxy.

ปดอากรแสตมป 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

เอกสารแนบ 10
Enclosure No. 10

เขียนที.่ ..................................................................
Written at
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ........................
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา...............................................................................................................................สัญชาติ..............................................
I/We
Nationality
อยูบ านเลขที่........................................ถนน......................................................... ตําบล/แขวง........................................................
Residing at No.
Road
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.............................................
Amphur/Khet
Province
Postcode
(2) เปนผูถอื หุนของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of K.C. Property Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
share(s) and are entitled to vote equal to
vote(s) as follows:
หุนสามัญ..........................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง
ordinary share
share(s) are entitled to vote equal to
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให
(ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได)
Hereby appoint
(The shareholder may appoint an Independent Director of the Company to be the proxy.)
(1) ชื่อ....................................................................................................................................... อายุ.......................ป
Name
Age
years
อยูบานเลขที.่ ....................................ถนน........................................................ ตําบล/แขวง..............................................................
residing at No.
Road
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย............................................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
(2) ชื่อ....................................................................................................................................... อายุ.......................ป
Name
Age
years
อยูบานเลขที.่ ....................................ถนน........................................................ ตําบล/แขวง..............................................................
residing at No.
Road
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย............................................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
(3) ชื่อ....................................................................................................................................... อายุ.......................ป
Name
Age
years
อยูบานเลขที.่ ....................................ถนน........................................................ ตําบล/แขวง..............................................................
residing at No.
Road
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย.............................................
Amphur/Khet
Province
Postcode
(4) นางสาววิไลพร
พันธศรีมังกร
กรรมการอิสระ
อายุ 57 ป
Miss Wilaiporn Pansrimangkorn
Independent Director
Age 57 years
อยูบานเลขที่ 43 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพ 10240
Residing at No.43 Ramkhamhaeng Road, Kwaeng Huamak, Khet Bangkapi, Bangkok 10240
(5) นายสุเมธ
เลิศตันติสุนทร
กรรมการอิสระ
อายุ 56 ป
Mr.Sumeth
Lerttantisoontorn
Independent Director
Age 56 years
อยูบานเลขที่ 139/110 หมูที่ 9 แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Residing at No. 139/110 Moo 9, Kwaeng Bangpai, Khet Bangkae, Bangkok 10160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง
กรุงเทพ 10320 หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ดวย
Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 1/2007 Annual General Meeting of the
Shareholders on 11 April 2007 at 10.00 A.M.,at Radisson Hotel, Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Khet
HuayKwang, Bangkok 10320 or such other date, time and place as may be postponed or changed.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:
(1)

วาระที่ 1
เรื่องพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549
Agenda 1
To certify the Minutes of the 2006 Annual General Meeting held on April 4, 2006
(ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2
เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2549
Agenda 2
To acknowledge the report on the Company’s operating result in respect of the year 2006.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
งดออกเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3
Agenda 3
(ก)
(a)
(ข)
(b)

เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
To consider and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year
ended December 31, 2006.
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4
(ก)
(a)
(ข)
(b)

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2549
To consider and approve the appropriation of the profit and distribution of dividend for the year
2006.
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(2)

วาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5
To consider and elect the Directors replacing those Directors who are due to be retired.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of all directors
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้
The appointment of an individual director as follows:
5.1 นายเอกกมล คีรีวัฒน
Mr. Ekkamol Kiriwat
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.2 นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล
Mr. Apisit Ngamachariyakul
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.3 นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส
Mr. Sunthorn Artamnuayvipas
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6
เรื่อง พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
Agenda 6
To consider the remuneration of the Directors and Audit Committee.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2550
Agenda 7
To consider and appoint the Auditor and the remuneration for the year 2007.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
เรื่อง พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
Agenda 8
To consider other matters (if any).
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอื หุน
Any vote by the Proxy on agenda not correspond to this proxy form is not the correct vote and is not considered to be the
vote of the shareholders.
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I/we do not indicate the intention to vote on any agenda or not indicate clearly, if there is any agenda
considered in the meeting other than specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall
be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทผี่ รู ับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขา พเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะให
ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any action undertaken by the Proxy at the meeting except the case that the proxy holder did not vote as stated in the proxy
form, shall be deemed as being done by me/us in all respect.

กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชน
พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง

Please enclose a certified copy
of I.D. Card

ลงชื่อ........................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(.......................................................)

หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all
votes of a shareholder may not be split among more than one Proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
On Agenda for electing Directors, voting can be done for all directors or individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแนบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the Proxy form
B. attached to this notice.

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
Annex to the Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุนของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
The appointment of Proxy by a shareholder of K.C. Property public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง กรุงเทพ 10320 หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นดวย
For the 2007 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 11 April 2007 at 10.00 A.M., at
Radisson Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 or any adjournment at
any date, time and place thereof
----------------------------วาระที่................เรื่อง……………………………………………………………………………………
Agenda
Subject :
(ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all
respects.
(ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................เรื่อง……………………………………………………………………………………
Agenda
Subject :
(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all
respects.
(ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................เรื่อง……………………………………………………………………………………
Agenda
Subject :
(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all
respects.
(ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่................เรื่อง……………………………………………………………………………………
Agenda
Subject :
(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................เรื่อง……………………………………………………………………………………
Agenda
Subject :
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all
respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Agenda.
Subject : Election of directors (continued)
ชื่อกรรมการ...............................................................................................................................
Director’s name
งดออกเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ...............................................................................................................................
Director’s name
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ...............................................................................................................................
Director’s name
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ประวัติกรรมการอิสระ
Details of Independent Director
(ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน)
(Proxy for Shareholders)
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
K.C. Property Public Company Limited
ชื่อ
Name

นางสาววิไลพร พันธศรีมังกร
Miss Wilaiporn Pansrimangkorn

ตําแหนงงานปจจุบัน
Present Position

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee

อายุ
Age

57 ป
57 years

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ (8 มกราคม 2550)
Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 8th January 2007)
-ไมมี-Noneที่อยู
Address

เลขที่ 43 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพ 10240
No. 43 Ramkhamhaeng Road, Kwaeng Huamak, Khet Bangkapi, Bangkok 10240

ประวัติการศึกษา/การอบรม
Education/Training

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Master Degree of Management, Thammasat University
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
B.A. in Accounting, Thammasat University
โครงการ APEC-IBIZ Counselor Training, ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ, การบริหารการเงิน
นักบัญชีกับการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน, Corporate Finance II
APEC-IBIZ Counselor Training Project, Business Plan Counselor, Advance Finance
Management, Account and Internal Controls, Corporate Finance II

ชั้นสูง,
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Training
ประวัติการทํางาน
Working Experience
2542 – ปจจุบัน
1999 – present
2537 – 2541
1994 – 1998
2535 – 2536
1992 – 1993
2526 – 2535
1983 – 1992

Directors Accreditation Program (DAP), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association
ผูจัดการทั่วไปฝายการเงินและบัญชี บริษัท แดวู (ไทยแลนด) จํากัด
ที่ปรึกษาในเครือขายสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
General Manager, Daewoo (Thailand) Co.,Ltd.
ISMED Network’s Consultant
ผูจัดการทั่วไป อาวุโส ฝายการเงินและบัญชี บริษัท ไทย แดวู มอเตอร เซลส จํากัด
Senior General Manager, Thai Daewoo Motor Sales Co.,Ltd.
ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี บริษัท เรโนลต (ประเทศไทย) จํากัด
Controller, Siam Ranualt Co.,Ltd.
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชีการเงินและบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จํากัด
Vice President Finance & Personnel, Acme Industry Co.,Ltd.

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party.
-ไมมี-None-

ประวัติกรรมการอิสระ
Details of Independent Director
(ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน)
(Proxy for Shareholders)
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
K.C. Property Public Company Limited
ชื่อ
Name

นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร
Mr. sumeth Lerttantisoontorn

ตําแหนงงานปจจุบัน
Present Position

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee

อายุ
Age

56 ป
56 years

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ (8 มกราคม 2550)
Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 8th January 2007)
-ไมมี-Noneที่อยู
Address

เลขที่ 139/110 หมูที่ 9 แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
No. 139/110 Moo 9 Kwaeng Bangpai, Khet Bangkae, Bangkok 10160

ประวัติการศึกษา
Education
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Training

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University
Directors Accreditation Program (DAP), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association

ประวัติการทํางาน
Working Experience
2546 – ปจจุบัน
2003 – present
2541 – ปจจุบัน
1998 – present
2533 – ปจจุบัน
1990 – present
2530 – present
1987 – present
2535 – 2541
1992 – 1998

กรรมการบริษัท บางกอกบิลดิ้ง จํากัด
ที่ปรึกษา บริษัท อุตสาหกรรมน้ํากรดไทย จํากัด
Director, Bangkok building Co.,Ltd.
and Advisor, Thai Acid Industry Co.,LTd.
ที่ปรึกษา บริษัท ชีทโบต จํากัด
Avisor, Sheet Boat Co.,Ltd.
ที่ปรึกษา บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด
Advisor, Charoen Industry Co.,Ltd.
ทนายความ สํานักงานบางกอกลอวออฟฟศ แอนดแอสโซซิเอทส
Lawyer, Bangkok Law Office and Associate
กรรมการผูชวยผูจัดการ บริษัท บี.ซี พร็อพเพอรตี้ จํากัด
Director and Vice President, B.C. Property Co.,Ltd.

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party.
-ไมมี-None-

