KTech Construction pcl.
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน)

มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/ 2560
ของ
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนำคม 2560 เวลำ 09.30 น
1. กำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษำยน 2560 เวลำ 9.30 น .ณ ศูนย์ประชุมสเปซ
ชัน้ 12 เดอะไนน์ ทำวเวอร์ เลขที่ 33/4 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ
2. กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ ำ ร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มีนำคม 2560 (Record
Date) และให้ รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียน
พักกำรโอนหุ้น ในวันที่ 17 มีนำคม 2560
3. วำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วำระที่ 1

เรื่ องที่ประธำนแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบ

วำระที่ 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครัง้ ที่ 1/ 2559

วำระที่ 3

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559 และแผนงำนกำรดำเนินงำน
ในอนำคต

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

วำระที 5

พิจำรณำเรื่ องเงินปั นผลและกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย 2559

วำระที่ 6

พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
โดยมีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระมีจำนวน ท่ำน 4 จำก ท่ำน 11 ดังนี ้
1 พลเอกสมชำย หิรัณยัษฐิ ติ
2 นำยระพี สุขยำงค์
3 นำยเพชร วิจกั ขณำ
4 นำงอำยุพร กรรณสูต

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร

Level 18, The Ninth Tower, Tower B, 33/4 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. +66 2018 1688 / Fax. +66 2018 1689 / www.ktech.co.th

(page 1 of 3 pages)

วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2560

ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย
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1. คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ
 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
 กรรมกำรบริษัท
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรตรวจสอบ
3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
 ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
 กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
5. สิทธิประโยชน์อื่น
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วำระที่ 8

พิจำรณำแต่งตังและก
้
ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร.สุวจั
ชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 6638 และ/หรื อ คุณชวำลำ เทียน
ประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรื อ ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4800 และกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย เป็ นจำนวนเงิน 7,340,000 บำท

วำระที่ 9

พิจำรณำอนุมัติลดทุนจดทะเบีย นโดยตัดหุ้นที่ยัง ไม่จำหน่ำยให้ เท่ำกับทุนชำระแล้ ว จำก
จำนวน 3,927,213,212 หุ้น เป็ นจำนวน 3,927,156,902 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนจด
ทะเบียน
เดิม
แก้ เป็ น
แบ่งออกเป็ น (หุ้น)
3,927,213,212
3,927,156,902
มูลค่ำหุ้นละ (บำท)
1.00
1.00
ทุนจดทะเบียน (บำท)
3,927,213,212
3,927,156,902
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วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำก 1 บำท เป็ น 2 บำท จำก 3,927,156,902
หุ้น คงเหลือ 1,963,578,451 หุ้น และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ทข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ และจำนวนหุ้นสำมัญที่ลดลง
เดิม
แก้ เป็ น
แบ่งออกเป็ น (หุ้น)
3,927,156,902
1,963,578,451
มูลค่ำหุ้นละ (บำท)
1.00
2.00
ทุนจดทะเบียน (บำท)
3,927,156,902
3,927,156,902
วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรลดทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ เพื่อล้ ำงขำดทุนสะสมโดยวิธีลดมูลค่ำหุ้น
จำกรำคำหุ้นละ 2 บำทเป็ น 0.65 บำท เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่ำหุ้นสุทธิและล้ ำงขำดทุนสะสม
ของบริ ษั ท โดยมี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ช ำระแล้ ว จำก 3,927,156,902 บำท เป็ น
1,276,325,994 บำท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกำรลดมูลค่ำหุ้น
เดิม
แก้ เป็ น
แบ่งออกเป็ น (หุ้น)
1,963,578,451
1,963,578,451
มูลค่ำหุ้นละ (บำท)
2.00
0.65
ทุนจดทะเบียน (บำท)
3,927,156,902
1,276,325,994
วำระที่ 12
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พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
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