หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม
ชัน 24 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ
เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้ า
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เปิ ดลงทะเบียน เวลา . น.
เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีจะมาประชุม
โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาด้ วย

วันที่ 1 เมษายน 2561
เรื่ อง :
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
เรี ยน :
ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย : 1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
2) รายงานประจาปี 2560 (แผ่นซีดี)
3) ข้ อมูลกรรมการที่ครบวาระออกจากตาแหน่ง
4) ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
6) ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
7) ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8) คูม่ ือวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9) แบบขอรับรายงานประจาปี ในรูปแบบหนังสือ
10)แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติให้ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 09:30 น. ณ ห้ องประชุมทับทิ ม สยาม ชัน้ 24 โรงแรมโกลเด้ น ทิ วลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม
ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้ งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2560 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ซึ่งบริ ษัท ฯ ได้ ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งแล้ ว จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฎในรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้ สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2560 ให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องได้ รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชันที
้ ่ 18 ถนนพระรามเก้ า แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02 018 1688 โทรสาร 02 018 1689

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการจัดทางบแสดง
ฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี ของบริ ษัทเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึง ได้ จัดทางบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นอนุมตั ิ สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 (ในรู ปแบบ CD-ROM) ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ โดยงบ
แสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ตามที่เสนอ โดยงบการเงินนีไ้ ด้ ผ่าน
การพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
การลงมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องเงินปั นผลและการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 และ 45 กาหนดว่าในกรณีที่บริ ษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล สาหรับกรณีที่บริ ษัทมีกาไร บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วน
หนึง่ ไว้ เป็ นทันสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สารองนีจ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทฯ
กาหนดให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผล “ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในแต่ละปี
ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต” ซึ่งในรอบปี
2560 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 14.41 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจานวน 1,214.57 ล้ านบาท
จึงยังไม่สามารถจัดสรรเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
งดจ่ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2560 เนื่องจากยังมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงยังไม่สามารถ
จัดสรรเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้
การลงมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 18 กาหนดให้ “กรรมการจาต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่
ในสามโดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน

2

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

หนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั ฉลาก
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออก
จากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561ของบริ ษัทฯ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์
กรรมการ
2. นางอัชนา อัสสรัตนะ
กรรมการ
3. นายวิรุณ ลี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
4. นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
กรรมการและกรรมการบริ หาร
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ได้ แก่ 1) นายวรวุฒิ
ไกรฤทธิ์ 2) นางอัชนา อัสสรัตนะ 3) นายวิรุณ ลี 4) นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตังกลั
้ บ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึง่ โดยได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นบุคคลที่มีความ
เหมาะสม ด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความรอบคอบและซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) ตลอดจนประกาศที่
เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ก็เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติความเป็ นกรรมการอิสระ
ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน “ก.ล.ต.”) ดังนัน้
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลดังกล่าวกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
การลงมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาหนดว่า “การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม”
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจาก
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ พบว่า ค่าตอบแทนที่จ่ายนันอยู
้ ใ่ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาดและกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ไม่ได้ รับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
แล้ ว และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
โดยเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ดังนี ้

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
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ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย

เบีย้ ประชุม / ครัง้
ปี 2561
ปี 2560

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท

50,000
30,000

50,000
30,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

20,000
10,000

20,000
10,000

20,000
10,000

20,000
10,000

20,000
10,000
ไม่มี

20,000
10,000
ไม่มี

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. สิทธิประโยชน์อื่น

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
การลงมติ : มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาหนดว่า “ให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ”
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง มีประสบการณ์
ในงานสอบบัญชี มีการให้ บริ การที่ดีสามารถให้ คาแนะนาที่มีประโยชน์ และเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด ยังทาหน้ าที่สอบบัญชีให้ กบั บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็ นเวลา 5 ปี จึงมีความเข้ าใจในธุรกิจของ
บริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี จึงแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัทฯ
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
จานวนปี ที่แต่ งตัง้
1. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย
6638
2 ปี (ปี 2559-2560)
2. คุณชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
4301
4 ปี (ปี 2557-2560)
3. ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ
4800
2 ปี (ปี 2559-2560)
ซึ่งทังสามท่
้
านไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เป็ นจานวนเงิน 7,690,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ประมาณ 4.55% เนือ่ งจากมีบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น 1 บริ ษัท)
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บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
2. สาหรับบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท
- บริ ษัท เคเทค บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส จากัด
- บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด
- บริ ษัท เคเทค อินโนเวชัน่ ส์ จากัด
รวม

ปี 2561

ปี 2560

2,560,000

2,550,000

4,030,000

4,140,000

650,000
450,000

650,000
-

7,690,000

7,340,000

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
แต่งตังบริ
้ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 7,690,000 บาท
ตามรายละเอียดข้ างต้ น
การลงมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริ ษัท และการส่งคาถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจาปี
2561 ตังแต่
้ วนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า ขณะนี ้
พ้ น ก าหนดระยะเวลาที่ เ สนอแล้ ว ปรากฎว่า ไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอวาระเพิ่ ม เติ ม และเสนอชื่ อ ผู้ที่ มี คุณ สมบัติ
เหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ า รวมทังไม่
้ มีการส่งคาถามเกี่ยวกั บการประชุมล่วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์
จะเสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการ
เสนอเรื่ องอื่นใดนันอยู
้ ภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 จากข้ อมูลวันที่ 14
มีนาคม 2561

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

5

บริ ษัทฯ ขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน กรุ ณา
กรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) และนามามอบต่อผู้จัดการ
ประชุม ณ สถานที่ประชุม ก่อนเริ่ มการประชุมเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการ
ลงทะเบียนให้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น จึงใคร่ ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนาเอกสารและหลักฐานตามรายการในคู่มือวิธีปฏิบตั ิ
ในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
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บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้ วย 1
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน)
ประจําปี 2560
วันศุกร์ที 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมสเปซ ห้ องประชุมยูนิเวอร์ส 2 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน 12
เลขที 33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
——————————————————————————————————————————————————
กรรมการบริษัททีเข้ าร่วมประชุม
1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิ ติ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิรุณ ลี
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ
กรรมการ
5. นายเพชร วิจกั ขณา
กรรมการ
6. นางสาวรัชนี ตรี พิพฒ
ั น์กุล
กรรมการ
7. นางอัชนา อัสสรัตนะ
กรรมการ
8. นางอายุพร กรรณสูต
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
9. นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
กรรมการและรักษาการประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงิน
กรรมการบริษัททีไม่เข้ าร่วมประชุม
1. พลตํารวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายระพี สุขยางค์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทังนี กรรมการอิสระบางท่านได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้ วย
ทีปรึกษา
1. นายพิชยั ชุณหวชิร
2. นายวชิรพันธุ์ พรหมประเสริฐ
ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
1. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอํานวยชัย
2. นายกรณภว์ เหลืองอําพนศักดิ
3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
4. นางดรุณี จันทร์ ตรา
ทีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด
1. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย
2. นางสาวสิรินดา บางสมบูรณ์
ทีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ทีปรึกษากฎหมายและธุรกิจวรพงศ์ จํากัด
1. นายวัฒน์วรพงศ์ ตรีกิจจา
ผู้นบั คะแนนอิสระ
บริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ผู้นบั คะแนนอิสระ
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
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เริมการประชุมเมือเวลา 09.30 น.
นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ผู้ดําเนินรายการ ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมสามัญประจําปี 2560 หลังจาก
นันได้ แนะนํา กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท ผู้บริหารของบริ ษัท และผู้สอบบัญชีภายนอก ทีเข้ าร่ วมประชุมเพือชีแจงและตอบ
ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ซึงประธานในทีประชุมคือ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
และรายงานต่ อ ประธานที ประชุ ม สํ า หรั บ วัน นี มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น ที มาด้ ว ยตนเองจํ า นวนทังสิ น 13 ราย รวมถื อ หุ้ น ได้
933,326,803 หุ้น เป็ นผู้ถือหุ้นทีรับมอบฉันทะจํานวน 29 ราย ถือหุ้นรวม 725,505,966 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม 42 ราย
รวมถื อหุ้นทังสิน 1,658,832,769 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 42.24 ของหุ้นที จํ าหน่ายได้ ทังหมด 3,927,156,902 หุ้น ซึงจากจํ านวน
ดังกล่าว ถือว่าเป็ นการครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษทั ขอเชิญท่านประธานกล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานกล่าวต้ อนรับ คณะกรรมการ ทีปรึกษา และผู้เข้ าประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีได้ เสียสละเวลา
อันมีค่ามาเข้ าประชุม และในฐานะทีเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อเป็ นส่วนหนึงทีเป็ นเจ้ าของบริ ษัท เคเทคฯ ซึงหวังว่าการเข้ าประชุมนันจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร จากนันกล่าวเปิ ดการประชุม
ก่อนทีเข้ าสู่การประชุม ผู้ดําเนินรายการ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า บริษทั ฯได้ ทําการเชิญและแจ้ งข้ อมูลเกียวกับการ
ประชุมวันนีแก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี
1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
และชี แจงหลักเกณฑ์ ข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัทที เกี ยวข้ องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียด
ดังต่อไปนี
1. องค์ประชุมผู้ถือหุ้น ทีประชุมจะเริมทําการประชุมได้ ก็ต่อเมือมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีได้
จําหน่ายแล้ วทังหมด
2. การประชุมจะต้ องเป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ทีประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้
ถือหุ้นทีมาประชุมให้ เปลียนลําดับระเบียบวาระการประชุม
3. การประชุมเรื องอืนนอกเหนือจากทีกํ าหนดในหนังสือนัดประชุม กรณีการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุม
แล้ วเสร็จ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด มีสิทธิขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนๆได้
4. การนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีถือ
5. วิธีการลงคะแนน การลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้ องการลงคะแนนลับ ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นไม่
น้ อยกว่า 5 คนร้ องขอและทีประชุมเห็นชอบด้ วยเสียงข้ างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ ประธานเป็ นผู้กําหนด ซึงในครัง
นีได้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลับคือ ใช้ บตั รลงคะแนนโดยไม่ระบุชือ นอกจากนีการลงคะแนนผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยก
คะแนน ยกเว้ นวาระการเลือกตังกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้ คะแนนเสียงทังหมดเลือกบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงทีมีอยู่คะแนนของตัวเองให้ แก่บคุ คลใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
6. มติทีประชุม มติทีประชุมให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ ามาประชุม โดยนับเสียงตามจํานวนหุ้นทีถือ และกรณี
เสียงเท่ากันให้ ท่านประธานออกเสียงเพิมขึนอีก 1 เสียงเป็ นเสียงชีขาด ทังนีเมือทําการประชุมในแต่ละวาระเสร็จสิน ผู้ถือ
หุ้นก็สามารถทําการซักถาม โดยขอให้ แจ้ งชือนามสกุลก่อนการซักถาม ทังนีจะทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนภาย
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หลังจากที ไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระแล้ ว โดยจะแจ้ งผลลงมติของแต่ล ะวาระหลังจากระบบนับคะแนนเสร็ จ
เรี ยบร้ อย และจะแจ้ งคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในวาระถัดไป เพือความรวดเร็วในการประชุม รบกวนท่านผู้ถือหุ้นซักถามใน
ประเด็นทีเกียวข้ องกับวาระนันๆ สําหรับคําถามอืนๆทีไม่เกียวข้ อง ขออนุญาตถามในวาระสุดท้ าย
สําหรับการประชุมครังนี บริษัทฯ ได้ มีการนําระบบการลงทะเบียน การลงคะแนน และรูปแบบบัตรลงคะแนน ซึงเป็ นโปรแกรมของ
บริษทั มาใช้ ในการจัดประชุม และบัตรลงคะแนนทีถูกต้ อง ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องทําเครืองหมายในช่องทีตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่อง
ใดช่องหนึง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมกับเซ็นชือในบัตรลงคะแนน ในกรณีทีท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้น
สามารถขีดฆ่าและเซ็นชือกํากับบริเวณทีขีดฆ่า และทําการกาเครื องหมายลงคะแนนใหม่ ถือว่าบัตรลงคะแนนนันถูกต้ อง และกรณีในแต่
ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ ถือว่าในวาระการประชุมนันผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้ วยไปโดยปริยาย
สําหรับวาระการประชุมในวันนีประกอบด้ วยทังสิน 12 วาระ
วาระที 1
เรื องประธานแจ้ งทีประชุมทราบ
วาระที 2
พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังที 1 ปี 2559 เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2559
วาระที 3
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และแผนงานการดําเนินงานในอนาคต
วาระที 4
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
วาระที 5
พิจารณาเรืองเงินปั นผลและการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559
วาระที 6
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
วาระที 7
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
วาระที 8
พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2560
วาระที 9
พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นสามัญทียังไม่จําหน่ายให้ เท่ากับทุนชําระแล้ วจากจํานวน
3,927,213,212 หุ้น เป็ นจํานวน 3,927,156,902 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และแก้ ไขเพิมเติมใน
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที 10
พิจารณาอนุมตั ิเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จาก 1 บาท เป็ น 2 บาท โดยจํานวนหุ้นจะลดลงจาก
3,927,156,902 หุ้น คงเหลือ 1,963,578,451 หุ้น และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ และจํานวนหุ้นสามัญทีลดลง
วาระที 11
พิจารณาอนุมตั ิแผนการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพือล้ างขาดทุนสะสม โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นจาก
ราคาหุ้นละ 2 บาท เป็ น 0.65 บาท เพือชดเชยส่วนต่างมูลค่าหุ้นสุทธิและล้ างขาดทุนสะสมของบริษัท
โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว จาก 3,927,156,902 บาท เป็ น 1,276,325,994 บาท และแก้ ไข
เพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดมูลค่าหุ้น
วาระที 12
พิจารณาเรืองอืนๆ
สําหรับเงือนไขในการอนุมตั ิมติในแต่ละวาระ มีดงั ต่อไปนี
• วาระที 1 และวาระที 3 จะเป็ นวาระแจ้ งเพือทราบ ไม่ต้องได้ รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
• วาระที 2, วาระที 4, วาระที 5, วาระที 6 และวาระที 8 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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• วาระที 7 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
• วาระที 9, วาระที 10 และวาระที 11 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เพือเป็ นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลทีดีแล้ ว บริษัทฯ ขอเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
จํานวน 1 ท่านมาเป็ นพยานในการนับคะแนน โดยนายวชิระ จันทรวิทรุ ประสงค์ เป็ นอาสามัครในการนับคะแนนครังนี
เข้ าสู่วาระการประชุม
วาระที 1 เรื องประธานแจ้ งทีประชุมทราบ
ประธานทีประชุมแจ้ งวาระนีไม่มีเรื องทีจะแจ้ งให้ ทีประชุมทราบ ขอผ่านไปวาระที 2
ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ
วาระที 2 พิจารณารั บรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั งที 1 ปี 2559 เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2559
สําหรับวาระที 2 ประธานแจ้ งว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2559 เมือวันที 11
พฤศจิกายน 2559 เสร็ จ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และส่ งให้ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ซึงบริษัทฯ ได้ ส่งสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/59 ตามสิงที
ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุม ได้ บนั ทึกไว้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ งทุกประการ จึงเห็นควรรับรอง
ผู้ดําเนินการประชุมสอบถามผู้เข้ าร่วมประชุมว่ามีท่านใดต้ องการสอบถามเพิมเติมวาระที 2 หรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดําเนินรายการทีประชุมจึงได้ แจ้ งการลงมติวาระนี
มติทประชุ
ี
ม
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังที 1 ปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
2,056,992,491
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

รวม
2,056,992,491
100.00 %

ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมเพิมขึนจํานวน 20 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นได้ 398,159,722 หุ้น มีผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่วม
ประชุมในวาระนีรวมจํานวนทังสิน 62 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,056,992,491 หุ้น เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดําเนิน
รายการจึงได้ แจ้ งการลงมติวาระนี ผ่านการอนุมตั ิในวาระที 2 เป็ นมติเป็ นเอกฉันท์
วาระที 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559 และแผนงานการดําเนินงานในอนาคต
วาระนีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ ท่านประธานจึงได้ กล่าวว่า สําหรับวาระนีว่า
บริษทั ฯ ได้ จดั ทํารายงานเกียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงแสดงผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559 และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผล
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ประกอบการของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559 สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ปรากฎในรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังนีโดย
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2559 ให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นได้
รับทราบ ในโอกาสนีก็ต้องขอเรี ยนเชิญคุณพิชยั ชุณหวชิร ตําแหน่งทีปรึกษาด้ านกลยุทธ์ธรุ กิจ เป็ นผู้ชีแจงรายละเอียด ดังนี
ในวาระเรืองรายงานผลดําเนินงาน บริษัทฯ ก่อตังเมือปี 2540 ซึงมีปัญหาเรื องสภาพคล่องและผลประกอบการเมือปี 2551
หรื อปี 2008 ซึงเรี ยกว่า Hamburger Crisis มีปัญหาทัวโลกและกระทบมายังบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ มีการเข้ าแผนฟื นฟู มีการเพิมทุน
หลายครัง และออกจากแผนเมือปลายปี 2557 ดังทีทราบ ดังนันเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เห็นผลประกอบการปี 2559 ต้ องย้ อนหลังไป
ประมาณ 2-3 ปี ซึงอยากให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าเกิดจากอะไร และสิงทีเกิดขึนนัน จะทําอย่างไรเพือรองรับสิงทีจะดําเนินการ ในปี
2560 และต่อเนืองไป ดังนัน จึงเห็นควรมีการลดจํานวนพนักงานในปี 2557 แต่อย่างไรดี รายได้ ทีได้ นนมี
ั ปัญหา จะเห็นว่ากําไร
นันไม่มีกําไรหรื อเรี ยกว่า Break Even แม้ ว่ารายได้ จะเป็ นพันกว่าล้ าน สิงทีน่าคิดคือ ในปี 2558 รายได้ ขึนมาเกือบสองพันล้ าน
แต่บริษัทฯ ยังขาดทุน ประมาณ 21 ล้ าน รายได้ ทีเคยขึนไปถึง 2,000 ล้ านบาทซึงปั ญหา มีดงั นี
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึงบริษัทฯ อยู่ในลักษณะ
งานก่อสร้ าง ทีแตกต่างกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทอืนๆ ทีอยู่ในฐานะต่างๆกัน เช่น ในฐานะผู้พฒ
ั นา เป็ น developer ทังผู้ขาย
ผู้สร้ าง และมีปัญหาหนีเสียจากลูกค้ าภาคเอกชนทีมากขึน ทุกครังมีปัญหาชําระเงินช้ า บางรายผิดนัดชําระหนีไม่จ่ายเงิน ทาง
บริ ษัทจึงมีปัญหาหนีเสีย ต้ องตังสํ ารองหนีสูญ จนเกิดการฟ้ องร้ องขึน แต่สิงทีตามมาในช่วงทีอยู่ในแผนฟื นฟู คือขาดเงินทุน
หมุนเวียน แม้ จะมีการเพิมทุนจํานวนเล็กน้ อย แต่ตามปกติในการลงทุน เมือเพิมทุนแล้ ว ถ้ าอยู่ในสภาพทีดี สถาบันการเงินจะให้
เงินกู้ แต่ใ นการนี ยังไม่พบว่ามีส ถาบันการเงินแห่งใดยินดี ทีจะปล่อยสินเชือให้ ดังนัน บริ ษัทฯ จึงไม่มี เงินทุนหมุนเวี ยนไป
เพือเริมต้ นตังแต่ไปประมูลหรื อดําเนินการต่างๆ
2. ปั ญหาเรื อง Cost Overrun หมายถึง ต้ นทุน ในการประมูลงาน ตังราคาต้ นทุนไว้ แต่เมือปิ ดงานราคาต้ นทุนสูงกว่า
ทีตังเป้าไว้
เมือเกิดปั ญหาต่างๆ ทีกล่าวมาข้ างต้ น ก็ทําให้ ขาดความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล จ่ายผลตอบแทนให้ แก่นกั ลงทุน
ตังแต่ปี 2556 เป็ นต้ นมา จนกระทังปี 2559 ซึงเมือทบทวนดูแผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้ างทางการเงิน โครงสร้ างเงินทุน ต้ นทุนที
ใช้ ในการก่อสร้ าง พบว่าต้ องดําเนินการดังนี
2.1. จํานวนงานทีมีน้อย บริษัทฯ ต้ องรับงานเพิมขึน เรื องการลงทุนในเรื อง infrastructure โครงสร้ างพืนฐาน
ซึงเป็ นเป้ าหมายงาน และเน้ นงานภาครัฐทีเป็ นงานโครงสร้ าง
2.2. ไม่ทิงงานภาคเอกชน แต่จะมีคดั กรองมากขึน โดยเลือกลูกค้ าเอกชนทีมีความมันคงและขนาดใหญ่ขนึ
ไป หากมูลค่า 150 ล้ าน 100 ล้ าน ทางบริษทั ฯ จะไม่รับ เพราะไม่ค้ มุ
2.3. การควบคุมต้ นทุนงานโครงการและค่าใช้ จ่าย การควบคุมต้ นทุนมีความสําคัญ วันนีบริ ษัทฯ ได้ มีการ
จัดระบบภายใน มีการควบคุมแต่ละโครงการ วิธีควบคุมและมีผ้ ูเข้ าไปควบคุมต้ นทุนโครงการเป็ นรายโครงการ ซึงสามารถ
รู้ ทุกสินอาทิตย์หรื อทุกสินเดือนว่าต้ นทุนแต่ละโครงการ เทียบกับทีตังเป้าหมายไว้ ว่า และเพือให้ ร้ ู ว่าเมือจบงานแล้ วไม่มี Cost
Overrun หรื อมี Cost Overrun ส่วนค่าใช้ จ่าย ทางบริ ษัทฯ จะมีการจ้ าง outsource มากขึน เพราะฉะนันต้ นทุนส่วนกลางจึง
ลดลง
3. เพิมเงินทุนหมุนเวียน บริ ษัทฯ ในช่วงมีวิกฤตปั ญหา แต่บริ ษัทฯ ไม่มีหนี เพราะบริ ษัทมีหนีไม่ได้ เนืองจากบริ ษัทฯ
ไม่มนคง
ั ดังนัน จึงไม่สามารถหาสินเชือได้ จากสถาบันการเงิน อันเป็ นเหตุทีทําให้ การเติบโตเกิดยากขึน
4. เมือแก้ ปัญหาต่างๆแล้ ว เป้าหมายทีบริ ษัทฯ ต้ องการคือ กลับเข้ าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้ ได้ โดยเร็ว โดยการจะ
เข้ าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นนั ต้ องแสดงว่าบริ ษัทฯ มีผลประกอบการทีเป็ นบวกและเติบโตอย่างต่อเนืองและยังยืน หากบริษัทฯ
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
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ทําได้ เช่นนัน บริ ษัทฯ ก็จะมีขีดความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ในวาระที 9,10 และ 11 เป็ นวาระเรื อง
เดียวกัน คือเป็ นเรื องของการปรับโครงสร้ างทุน ในเรื องของการลดทุนจดทะเบียน การล้ างขาดทุนสะสม หากบริ ษัทฯ ไม่ล้าง
ขาดทุนสะสม บริ ษัทฯ ก็ไ ม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ดังนันการรับงานยิงเพิมขึนมากขึนเท่าไหร่ ก็แปลว่ารายได้ ในอนาคต
จะมากขึนเท่านัน บริ ษัทจึงต้ องหาลูกค้ าทีดีมันคง โดยเฉพาะภาครัฐ และสามารถมีปริ มาณงานขันตําห้ าพันล้ าน ซึงจะเห็นว่า
3,171 คือ เป็ นงานภาครัฐ 64% เกือบ 2 ใน 3 นอกจากงานโครงสร้ างแล้ ว จะมีในเรื องโลจิสติกส์ เรื องการขนส่ง รถไฟรางคู่
การสร้ างถนน การสร้ างสิงปลูกสร้ าง เพือรองรับการขยายงาน ซึงต่อไปจะมีทางด้ าน Eastern Corridor ทีจะเป็ นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เพราะฉะนันบริษัทฯ ต้ องอยู่ให้ ได้ ในกลุ่มนัน ส่วนในเรื องของการตังเป้าหมายหางานใหม่ แต่มีข้อจํากัด
คือเงินทุนหมุนเวียนน้ อย เพราะทุกครังทีทํางานภาครัฐ บริษัทฯ จะต้ องวางประกัน 5%
รายได้ ปี 2559 ซึงประมาณ 700 ล้ าน เพราะบริ ษัทฯ ไม่รับงานเพิม เนืองจากต้ องเคลียร์ งานเดิม ซึงงานใหม่ทีได้ มาใน
ปี 2559 ทยอยตังแต่ต้นปี มา ณ สินเดือนมีนาคมนี หากงานยังเท่าเดิม คาดว่าปิ ดรายได้ ประมาณ 1,895 ล้ านบาท หากบริษัท
ฯสามารถขึนไปได้ 5,000 ล้ านบาท บริ ษัทฯ คาดว่าจะปิ ดที 2,500 ล้ านบาท ตามทีตังเป้าไว้ ซึงเป็ นจุดเริ มต้ น และในปี ต่อไป
บริษทั ฯ ต้ องทําแผนว่าหากธุรกิจสามารถดําเนินการได้ สถาบันการเงินซัพพอร์ท ทุกอย่างเป็ นไปด้ วยดี เข้ าตลาดได้ ความเชือมัน
สูงขึน บริษัทฯ ต้ องย้ ายไปในเฟสทีสอง และหางานที backlog ใหญ่ขนึ
ต่อมาในเรื องของการมีเงินทุนหมุนเวียน ซึงการจะมี เงินทุนหมุนเวียนนันจะเพิมทุนอย่างเดี ยวไม่ได้ ต้ องมุ่งไปยัง
สถาบันการเงินหรื อตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพราะบริษัทฯ เครดิตไม่ถงึ เกณฑ์ สิงทีต้ องทําต่อไปนีคือ บริษัทฯ ต้ องทําโครงสร้ าง
ทุนใหม่ เพือรองรับการเจริ ญเติบโต การหาเงินทุนหมุนเวียน และความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่นกั ลงทุนหรือผู้ถือ
หุ้น เพราะฉะนันสิงทีทําจะอยู่วาระที 9,10,11
อย่างไรก็ตาม สิงทียังคงอยู่ในบริษัทฯ แล้ วยังไม่หายไปตังแต่ปี 2551 จนถึงกระทังปี 2559 คือขาดทุนสะสม บริษัทฯ
ขาดทุนมาทุกปี ตอนนีขาดทุนอยู่ประมาณ 1,595 บาท ซึงหากยังเป็ นติดลบอยู่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ แม้ จะมีกําไรก็ตาม ดังนันการขาดทุนสะสมต้ องทําให้ ยอดเป็ นศูนย์ หรื อทําให้ เป็ นบวก
ในกรณีงบการเงิน ในส่วนยอด 1,059 คือส่วนตํามูลค่าหุ้นสุทธิ โดย PAR เป็ น 1 บาท แต่การขายหุ้นอาจขาย 2 บาทก็
ได้ ซึงเรี ยกว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้น แต่หากขายตํากว่า 1 บาทเรี ยกว่า ส่วนตํามูลค่าหุ้น ตัวนีต้ องล้ างออก ขันทีสอง วิธีจะล้ างเพือให้
เป็ น 0 นัน ขันทีหนึงคื อ ขอเปลี ยน PAR จาก 1 บาท ให้ เหลื อเป็ น PAR 2 บาท ซึงวิธีการเปลี ยนคือ การลดจํานวนหุ้นลง
ครึงหนึง แต่ถึงแม้ PAR จะลดลงครึงหนึง Book Value ก็ไม่เปลียน ท้ ายสุดแล้ วอยู่ทีบริ ษัทฯ จะสามารถทําในเรื องกําไร มูลค่า
หุ้น และตลาดเป็ นเท่าไหร่ ซึงขึนอยู่ทีผลประกอบการของบริษทั ฯ
วิธีขันตอนต่อไป เป็ นไปตามกฎของเท่าที ตลาดหลักทรั พย์ และกระทรวงพาณิช ย์ ขันตอนที 3 ด้ วยทุนจดทะเบียน
1,964 ล้ าน บริษัทฯ ขอลด PAR จาก 2 บาท เหลือ 65 สตางค์ การทีลด 65 สตางค์ ทําให้ เกิดส่วนเกินต่างขึน จาก 2 บาทลดลง
มาที 1 บาท 35 สตางค์ เงินในส่วนนีนําไปลดสีแดง 1,059 ล้ าน อันทีสอง ไปลด 1,595 แต่ทางบริษัทฯ ได้ เอา 65 สตางค์ ลดแล้ ว
ยังเหลือติดลบ 4 ล้ าน ถ้ าปี นีบริษัทฯ ทํากําไรส่วนนันก็จะถูกล้ างไป บริษทั ฯ จึงเชือว่าถ้ าทําสิงเหล่านีไปแล้ วภายในปี นี จะเห็นว่า
มีทุนจดทะเบียนอยู่ที 1,964 ล้ านที PAR 65 สตางค์ ส่วนตํามูลค่าหุ้นก็จะหายไป และขาดทุนสะสมจะเหลือ 4 ล้ าน แต่ด้วยผล
ประกอบการ ซึงบริษัทฯ มันใจว่าปี นีจะเป็ นปี ทีพลิกฟื น จะทําให้ ขาดทุนสะสมกลายเป็ นกําไรสะสม
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งว่า วาระที 3 เป็ นวาระแจ้ งเพือทราบ จะไม่มีการลงมติ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการจะสอบถาม
เพิมเติมหรื อไม่
คุณชัชชัย งามวิภาค
(ผู้รับมอบฉันทะ)
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1. ในเรื องของตัว ลูก หนี การค้ า ที ค้ า ง
ชําระเกิน 12 เดือน ซึงมีมลู ค่า 400 กว่า
ล้ าน บริ ษัทฯ มีแนวทางอย่างไร ในการ

นายพิชยั ชุณหวชิร
(ทีปรึกษา)

ดึงรายได้ กลับเข้ าให้ มีสภาพคล่องเกิดขึนในบริษัทฯ
2. แผนของตลาดหลักทรัพย์ทีจะต้ องแก้ ไขผลการดําเนินงานให้ เป็ นปกติ ซึงกําหนด
วันที 31 มี นาคม ทีผ่ านมา ขณะนี อยู่ใ นสถานะใด แก้ ทันเวลาที กํ าหนดไว้ ห รื อ ไม่
และจะเป็ นเหตุให้ ถกู เพิกถอนหรื อไม่ อย่างไร
1. จํ านวนมูลค่า 400 ล้ านนี ทางบริ ษัทฯ เวลาเหลือในงบการเงินจะมีสองอย่างรองรับ
คือ อาจจะต้ องตังสํ ารองหนีสูญไว้ แล้ ว ถ้ าไม่ตังสํ ารองหนี สูญ ก็แสดงว่าเราก็ต้ องมี
ขีดความสามารถในการทีจะรับชําระ แปลว่าบริษทั ฯ สามารถล้ างได้ แต่ว่าบริษัทฯ จะไม่
ล้ างบัญชีออกไป เพราะบริ ษัทฯ ยังคิดว่ามี หลายๆอย่ าง ถึงจะช้ าไป ลูกค้ ามี ปัญหา
ก็สามารถจะเก็บได้ อันนันเป็ นหน้ าทีอยู่แล้ วทีจะต้ องดึงกลับเข้ ามา
2. เรื องของการเข้ าตลาด ถึงแม้ วา่ 31 มีนาคมจะเป็ นข้ อกําหนด เป็ นเดทไลน์ทีกําหนดให้
บริ ษัทฯ ทําแผน แต่ผ้ ถู ือหุ้นคงเข้ าใจว่าตลาดหลักทรัพย์อยากเห็นบริ ษัทฯ ทีเข้ ามาเป็ น
สมาชิกและซือทุนในตลาดทีดี เพราะฉะนันเชื อว่าทางตลาดก็ร้ ู ว่านีคื อปั ญหาและยัง
ดําเนินการไม่แล้ วเสร็ จ ต้ องรอการประชุมครั งนี เพราะฉะนันจึงเชื อมันว่า จากครั งนี
ทางบริษัทฯ จะเอาผลการประชุมและผลของการปฏิบตั ิไปอัพเดทเพือแจ้ งอีกครัง

วาระที 4 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งว่า สําหรับวาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธานแจ้ งว่ าบริ ษัท ฯ ได้ จัดทํา งบแสดงฐานะการเงินและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ตามทีปรากฎในรายงานประจําปี 2559 ซึงได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที
รับรองทัวไป จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
ประธานได้ มอบหมายให้ นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์ กรรมการและรักษาการประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงิน เป็ นผู้ชีแจง
เพิมเติมให้ กบั ทีประชุมผู้ถือหุ้นในวันนีทราบดังนี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 1,381.6 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน
หน้ า 401 ล้ านบาท หรื อ 22.5% บริ ษัท ฯ มี ห นี สิ น รวม 283.78 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้ า 203 ล้ านบาท หรื อ 41.7%
ในจํานวนหนีสินทังหมด มีหนีสินสถาบันการเงิน 20 ล้ านบาท มีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุน 0.018 เท่า มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,097.82
ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้ า 198.34 ล้ านบาท หรื อ 15.3%
รายได้ รวมของปี 2559 เท่ากับ 812.14 ล้ านบาท เป็ นรายได้ จากงานก่อสร้ าง 777.75 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้ า
59% เป็ นผลมาจากการปรับโครงสร้ างธุรกิจของบริ ษัทฯ ส่วนกําไรขาดทุนสุทธิในปี 2559 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 201.44 ล้ านบาท
เพิมขึนจากปี ก่อนหน้ า 210 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการสํารองหนีสงสัยจะสูญ ส่วนค่าใช้ จ่ายไม่ได้ ลดลงมากตามรายได้ เป็ นผล
มาจากการจัดสรรทรัพยากรในการปรับโครงสร้ างธุรกิจใหม่
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เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้ แจ้ งการลงมติวาระนีว่าต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และทีประชุมพิจารณาแล้ วอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
มติทประชุ
ี
ม
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2559 วาระนีผ่านการอนุมตั ิวาระที 4 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
เห็นด้ วย
2,065,892,501
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

รวม
2,065,892,501
100.00 %

ในวาระนี มีผ้ ูถือหุ้นเพิมขึนเป็ นจํ านวน 8 ราย รวมเป็ นจํ านวนหุ้นได้ 8,900,010 หุ้น รวมมี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม
ในวาระนี 70 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,065,892,501 หุ้น
วาระที 5 พิจารณาเรืองเงินปั นผลและการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งว่า สําหรับวาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธานชีแจงว่า สําหรับวาระที 5 เป็ นการพิจารณาเรื องเงินปั นผลและการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 ตามทีนาย
พิชยั ชุณหวชิร ทีปรึกษาด้ านกลยุทธ์ ธุรกิจ ได้ เรี ยนไปในวาระก่อนหน้ านีว่า บริษัทฯ มีเงินขาดทุนสะสมอยู่ ซึงตามหลักเกณฑ์
แล้ ว บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ก็จึงขอให้ ทีประชุมได้ พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
การดําเนินงานประจําปี 59
ผู้ดําเนินรายการสอบถามผู้เข้ าร่วมประชุมว่ามีท่านใดต้ องการสอบถามเพิมเติมวาระที 5 หรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดําเนินรายการทีประชุมจึงได้ แจ้ งการลงมติวาระนีว่าต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และทีประชุมพิจารณาเรื องเงินปั นผลและการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
มติทประชุ
ี
ม
ในวาระนี ทีประชุมพิจารณาเรืองเงินปั นผลและการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 ผ่านการอนุมตั ริ ับรองในวาระที 5
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
เห็นด้ วย
2,065,892,501
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

รวม
2,065,892,501
100.00 %

วาระที 6 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประธานได้ ชีแจงว่า วาระนีเป็ นเรื องของการทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัดและข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 18 กําหนดให้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อย
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บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

จํานวนหนึงในสามโดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็ นสามส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสุดกับส่วน
หนึงในสาม กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน ให้ จบั ฉลากว่า ผู้ใดจะออก
ส่วนปี ต่อไป ให้ กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน อาจจะเลือกจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ ารับตําแหน่งอีกได้
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทังสิน 11 ท่าน โดยในปี นีมีกรรมการทีออกตามวาระ 4 ท่าน ก็คือ
1. พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิ ติ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายระพี สุขยางค์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเพชร วิจกั ขณา
กรรมการ
4. นางอายุพร กรรณสูต
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
เพือเป็ นการแสดงออกถึงหลักธรรมาภิบาลทีดี ขอเชิญกรรมการทีครบวาระทัง 4 ท่านออกจากทีประชุม เพือความโปร่งใสใน
การลงคะแนน ในวันนีนายระพี สุขยางค์ ไม่สามารถมาร่วมการประชุมเนืองจากติดภารกิจสําคัญ จึงเหลือกรรมการ 3 ท่านทีจะต้ องออก
จากห้ องประชุม
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว โดยทัง 4 ท่านไม่ได้ ลงคะแนนเสียง เห็นว่ากรรมการทัง 4 ท่านเป็ นคนทีมีความรู้ความสามารถ
มี คุณวุฒิและประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ มีความ
รอบคอบ และซือสัตย์สจุ ริ ต จึงเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาเลือกตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระนึง ซึงทัง 4 ท่าน ได้
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ ว
ผู้ดําเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใดต้ องการสอบถามเพิมเติมเกียวกับวาระที 6 นี หรื อไม่ ถ้ าไม่มีท่านใด
ต้ องการสอบถามเพิมเติมขอให้ ทีประชุมลงมติสําหรับวาระที 6 ซึงจะพิจารณาเลือกเป็ นรายบุคคล ดังนี
มติทประชุ
ี
ม
ในวาระนี ทีประชุมพิจารณาเรื องพิจ ารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ ผ่านการอนุมตั ิรับรองใน
วาระที 6 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
วาระที 6.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ : แต่งตัง พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ
เห็นด้ วย
2,065,892,501
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

รวม
2,065,892,501
100.00 %

วาระที 6.2 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ : แต่งตัง นายระพี สุขยางค์
เห็นด้ วย
2,065,892,501
100.00

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

รวม
2,065,892,501
100.00 %

15

วาระที 6.3 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ : แต่งตัง นายเพชร วิจกั ขณา
เห็นด้ วย
2,065,892,501
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

รวม
2,065,892,501
100.00 %

วาระที 6.4 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ : แต่งตัง นางอายุพร กรรณสูต
เห็นด้ วย
1,241,372,501
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

รวม
1,241,372,501
100.00 %

วาระที 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งว่าวาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานได้ มอบหมายให้ พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ ซึงเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อทีประชุมดังนี
สํ าหรั บ ในวาระที 7 นี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่า ตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการ พบว่า ค่าตอบแทนทีจ่ายนัน อยู่ในอัตราที
ใกล้ เคียงกับค่าเฉลียโดยรวมของตลาด และกรรมการทีเป็ นผู้บริหารไม่ได้ รับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ ว
และเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ซึงเป็ นค่าตอบแทนมูลค่า
เท่ากับปี ทีผ่านมา ดังนี
คณะกรรมการบริษทั
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ

50,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท

ผู้ดําเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิมเติม
ผู้ดําเนินรายการจึงได้ แจ้ งสรุปผลคะแนนสําหรับวาระที พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ดังนี
มติทประชุ
ี
ม
ทีประชุมพิจารณาเรื องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ผ่านการอนุมัติรับรองในวาระที ด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
เห็นด้ วย
2,068,092,501
100.00
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ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

รวม
2,068,092,501
100.00 %

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

ในวาระนี มีผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมเพิมขึน 1 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,200,000 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม
ทังสิน 71 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,068,092,501 หุ้น
วาระที 8 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2560
ประธานได้ ชีแจงว่า การพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2560 คณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ทีผ่านมาผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
มีความเชียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ และเป็ นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีการให้ บริการทีดีสามารถให้ คําแนะนํา
ทีมีประโยชน์ และเป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี บริ ษัท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํ ากัด ยังทํ าหน้ าที สอบบัญชี ให้ กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ต่อเนื องมาเป็ นเวลา 4 ปี จึงมี ความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ ทุกแง่ทุกมุมเป็ นอย่างดี จึงขอเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง ดร.สุวจั ชัย เมฆะอํานวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 6638 และ/หรือ คุณชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4800 ซึงทังสาม
ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
สําหรับค่าตอบแทนนัน ได้ พจิ ารณาเห็นแล้ วว่าควรกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทฯและบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวน 7,340,000
บาท จึงเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ กรุณาพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ตามทีได้ เสนอ
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามเกียวกับการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามเพิมเติม ผู้ดําเนินรายการทีประชุมจึงได้ แจ้ งการลงมติวาระสําหรับวาระนี ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นที มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนลงอนุมัติการแต่ งตังสอบบัญชี และกํ าหนดค่ าตอบแทนตามที คณะกรรมการเสนอ
ทุกประการด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
มติทประชุ
ี
ม
ที ประชุ ม พิ จ ารณาเรื องพิ จ ารณาแต่ ง ตังผู้ สอบบัญ ชี และกํ า หนดค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ประจํ า ปี 2560
ผ่านการอนุมตั ิรับรองในวาระที 8 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
เห็นด้ วย
2,070,566,421
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

รวม
2,070,566,421
100.00 %

ในวาระนี มีผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจํานวน 2 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,473,920 หุ้นค่ะ รวมมีผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่ วม
ประชุมทังสิน 73 ราย รวมเป็ นจํ านวนหุ้นได้ 2,070,566,421 หุ้น และทีประชุมพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชี ประจําปี 2560 ผ่านการอนุมตั ิรับรองในวาระที 8 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
วาระที 9 พิจารณาอนุ มัติลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นสามัญทียังไม่ จําหน่ ายให้ เท่ ากับทุนชําระแล้ วจากจํานวน
3,927,213,212 หุ้น เป็ นจํานวน 3,927,156,902 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และแก้ ไขเพิมเติมใน
หนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ผู้ดําเนินรายการแจ้ งว่าวาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
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ประธานฯ ขอให้ นายพิชัย ชุณหวชิร ชี แจงเรื องดังกล่าวต่อที ประชุม นายพิชัย ชุณหวชิ ร ชี แจงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทฯ
ประสงค์ทีจะลดทุนจดทะเบียนให้ เท่ากับทุนชําระแล้ วจากจํานวน 3,927,213,212 หุ้น เป็ นจํานวน 3,927,156,902 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตรา
ไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญทียังไม่จําหน่าย จํานวน 56,310 หุ้น ซึงเป็ นหุ้นทีเหลือจากการจัดสรรให้ แก่เจ้ าหนี ทีปรึกษาและ
วิชาชีพเจ้ าหนีกลุ่ม 9 ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2559 เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2559 ทุนจดทะเบียนเดิม บริษัท เคเทค
คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) 3,927,213,212 เหลือ 3,927,156,902 โดยเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนทีเหลือจํานวน 56,310 หุ้น มูลค่า
ทีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 56,310 บาท
เดิม
แก้ เป็ น
จํานวนหุ้นแบ่งออกเป็ น (หุ้น)

3,927,213,212

3,927,156,902

มูลค่าหุ้นละ (บาท)

1.00

1.00

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว (บาท)

3,927,213,212
3,927,156,902

3,927,156,902
3,927,156,902

และเพือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทฯ จึงต้ องแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ดังนี
เดิม
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,927,213,212 บาท (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านสองแสนหนึงหมืนสามพัน
สองร้ อยสิบสองบาท)
3,927,213,212 หุ้น (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านสองแสนหนึงหมืนสามพัน
สองร้ อยสิบสองหุ้น)
1 บาท (หนึงบาท)
3,927,213,212 หุ้น (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านสองแสนหนึงหมืนสามพัน
สองร้ อยสิบสองหุ้น)
-

หุ้น ( - หุ้น)”

แก้ เป็ น
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
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3,927,156,902 บาท (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านหนึงแสนห้ าหมืนหกพันเก้ า
ร้ อยสองบาท)
3,927,156,902 หุ้น (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านหนึงแสนห้ าหมืนหกพันเก้ า
ร้ อยสองหุ้น)
1 บาท (หนึงบาท)
3,927,156,902 หุ้น (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านหนึงแสนห้ าหมืนหกพันเก้ า
ร้ อยสองหุ้น)
-

หุ้น ( - หุ้น)”

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญทียังไม่จําหน่ายให้ เท่ากับทุนชําระแล้ ว
และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษทั ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
คุณชัชชัย งามวิภาค
การลดมูลค่าจดทะเบียนลงประมาณ 2,650 ล้ านบาท ซึงถ้ าดูผลตามข้ อมูลในวาระที
(ผู้รับมอบฉันทะ)
11 ประกอบ คื อ 2,650 ล้ านคื อส่ วนรวมกับส่วนเกิ นมูลค่ าหุ้ น 410 ล้ าน น่ าจะได้
ประมาณ 3,100 ล้ าน หักจากส่วนตํ ามูลค่าหุ้นแล้ วก็ขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 54
ล้ าน ถ้ าดูจากทีโชว์วา่ เหลือแค่ 4 ล้ านส่วนอีก 50 ล้ านมาจากส่วนไหน
คุณพิชยั ชุณหวชิร
(ทีปรึกษา)

จากตัวเลขนี จําได้ ว่ามีทังส่วนตํามูลค่าหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ คือบริ ษัทฯ
จะล้ างให้ หมด แต่ให้ คณ
ุ ศรวิษฐ์ ยืนยันอีกที

คุณศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
ตัวเลขที ท่านผู้ถือหุ้นถื อเป็ นตัวงบรวมของทังกิจการ ซึงเรากําลังพูดถึงเฉพาะ
(กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ าย
งบของบริษัท KTech Constructio
การเงิน)
เมื อไม่มี ผ้ ูถื อหุ้นท่ านใดซักถามเพิมเติ ม ผู้ดํ าเนิ นรายการที ประชุมจึ งได้ แจ้ งการลงมติ วาระสํ าหรั บวาระนี ต้ องได้ รับ
การอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นที มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุมัติ
การพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นสามัญที ยังไม่จําหน่ายให้ เท่ากับทุนชํ าระแล้ วจากจํ านวน 3,927,213,212 หุ้น
เป็ นจํ านวน 3,927,156,902 หุ้น มูลค่ าที ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และแก้ ไขเพิมเติ มในหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทข้ อ 4 เพื อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนตามทีคณะกรรมการเสนอทุกประการด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
มติทประชุ
ี
ม
ทีประชุมพิจารณาตามวาระที 9 ผ่านการอนุมตั ิ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
เห็นด้วย

ไม่ เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

รวม

2,071,479,530

0

0

0

2,071,479,530

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

สําหรับวาระที 9 มีผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจํานวน 3 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นได้ 913,109 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นที
เข้ าร่วมประชุมในวาระนีทังสิน 76 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,071,479,530 หุ้น
วาระที 10 พิจารณาอนุ มัติเ ปลี ยนแปลงมูลค่ าหุ้นทีตราไว้ จาก 1 บาท เป็ น 2 บาท โดยจํานวนหุ้นจะลดลงจาก
3,927,156,902 หุ้น คงเหลือ 1,963,578,451 หุ้น และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4
เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงมูลค่ าหุ้นทีตราไว้ และจํานวนหุ้นสามัญทีลดลง
ประธานฯ ขอให้ คุณพิชยั ชุณหวชิร ชีแจงเรื องดังกล่าวต่อทีประชุม คุณพิชัย ชุณหวชิร ชีแจงต่อทีประชุมว่า เพือให้ เป็ นไป
ตามแผนการลดทุนของบริ ษัททีจะเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาในวาระที 11 บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จาก
เดิมหุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นละ 2 บาท โดยจํานวนหุ้นจะลดลงจากจํานวน 3,927,156,902 หุ้น คงเหลือ 1,963,578,451 หุ้น โดยทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแล้ วจะคงเดิมคือ 3,927,156,902 บาท
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
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จํานวนหุ้นแบ่งออกเป็ น (หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว (บาท)

เดิม

แก้ เป็ น

3,927,156,902

1,963,578,451

1.00

2.00

3,927,156,902

3,927,156,902

และเพื อให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษั ท ฯ จึ ง ต้ อ งแก้ ไ ขเพิ มเติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ อ งกับ การ
เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ และจํานวนหุ้นสามัญทีลดลง ดังนี
เดิม
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

3,927,156,902 บาท (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านหนึงแสนห้ าหมืนหกพันเก้ า
ร้ อยสองบาท)
3,927,156,902 หุ้น (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านหนึงแสนห้ าหมืนหกพันเก้ า
ร้ อยสองหุ้น)
1 บาท (หนึงบาท)

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
,

,

หุ้นบุริมสิทธิ

,

หุ้น (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านหนึงแสนห้ าหมืนหกพันเก้ าร้ อยสองหุ้น)
-

หุ้น ( - หุ้น)”

แก้ เป็ น
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,927,156,902 บาท (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านหนึงแสนห้ าหมืนหกพันเก้ า
ร้ อยสองบาท)
1,963,578,451 หุ้น (หนึงพันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านห้ าแสนเจ็ดหมืนแปดพันสี
ร้ อยห้ าสิบเอ็ดหุ้น)
2 บาท (สองบาท)
1,963,578,451 หุ้น (หนึงพันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านห้ าแสนเจ็ดหมืนแปดพันสี
ร้ อยห้ าสิบเอ็ดหุ้น)
-

หุ้น ( - หุ้น)”

ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นและแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ และจํานวนหุ้นสามัญทีลดลง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
วาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จาก 1 บาท เป็ น 2 บาท โดยจํานวนหุ้นจะลดลง
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บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

จากจํานวน 3,927,156,902 หุ้น คงเหลือ 1,963,578,451 หุ้น และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริ ษัทข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ อง
กับการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ และจํานวนหุ้นสามัญทีลดลง โดยมีคะแนนเสียงดังนี
มติทประชุ
ี
ม
ทีประชุมพิจารณาตามวาระที 10 ผ่านการอนุมตั ิ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
เห็นด้วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวม

2,071,479,530

0

0

0

2,071,479,530

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

ในวาระที 10 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวาระนีทังสิน 76 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,071,479,530 หุ้น
วาระที 11 พิจารณาอนุ มัติแผนการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพือล้ างขาดทุนสะสม โดยวิธีลดมูลค่ าหุ้นจาก
ราคา หุ้นละ 2 บาท เป็ น 0.65 บาท เพือชดเชยส่ วนต่ าง มูลค่ าหุ้นสุทธิและล้ างขาดทุนสะสมของบริ ษัท
โดยมีทุนจดทะเบี ยนและทุนชําระแล้ ว จาก 3,927,156,902 บาท เป็ น 1,276,325,994 บาท และแก้ ไข
เพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดมูลค่ าหุ้น
ประธานฯ ขอให้ นายพิชยั ชุณหวชิร ชีแจงเรื องดังกล่าวต่อทีประชุม นายพิชัย ชุณหวชิร ชีแจงต่อทีประชุมว่า เนืองจากบริษัทฯ
มีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 อยู่เป็ นจํานวนทังสิน 1,059.92 ล้ านบาท ดังนัน
เพือเตรี ยมการให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายปั นผลได้ เมื อบริ ษั ทฯ มี กํ าไรสุทธิ และกระแสเงิ นสดเพี ยงพอ และเพื อทํ าให้ การใช้ เงินทุนมี
ประสิทธิภาพมากขึนส่งผลให้ อตั ราส่วนทางการเงินดีขนึ บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแผนการลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ เพือชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นจากราคาหุ้นละ 2 บาท เป็ น 0.65 บาท เพือชดเชย
ส่วนตํามูลค่าหุ้นสุทธิและล้ างขาดทุนสะสมของบริษัท อันจะส่งผลให้ ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วลดลงจากเดิม 3,927,156,902 บาท
เป็ น 1,276,325,99 . บาท ทังนี ในกรณี ทีบริ ษัทฯ มีทังส่ วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศ
กําหนดวิธีการบันทึกบัญชีเพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทมหาชนจํากัด โดยให้ นําส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปหักกลบกับส่วนตํากว่า
มูลค่าหุ้นให้ หมดก่อน แล้ วจึงนําจํานวนสุทธิของการหักกลบกันระหว่างส่วนเกินมูลค่าหุ้นกับส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้นไปหักล้ างกับยอด
ขาดทุนสะสม ทังนี การลดทุนในครังนี จะไม่ส่งผลกระทบให้ มีการเปลียนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด เนืองจากเป็ นเพียง
การหักกลบตัวเลขทางบัญชีเท่านัน ตามข้ อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นและแผนการลดทุน ดังนี
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ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ก่อน
หลัง
การล้ างขาดทุนสะสม (ล้ านบาท) การล้ างขาดทุนสะสม (ล้ านบาท)
ทุนทีออกและชําระเต็มมูลค่า
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้น
สํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นแบ่งออกเป็ น (หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ (บาท)

3,927.16
410.88
(2,055.64)
6.52
(1,059.92)
1,229
1,963,578, หุ้น
. บาท

1,276.33
0
0
6.52
(4.02)
1,278.83
1,963,578, หุ้น
. บาท

และเพือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทฯ จึงต้ องแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแล้ วโดยลดมูลค่าหุ้น ดังนี
เดิม
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,927,156,902 บาท (สามพันเก้ าร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านหนึงแสนห้ าหมืนหกพันเก้ า
ร้ อยสองบาท)
1,963,578,451 หุ้น (หนึงพันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านห้ าแสนเจ็ดหมืนแปดพันสี
ร้ อยห้ าสิบเอ็ดหุ้น)
2 บาท (สองบาท)
1,963,578,451 หุ้น (หนึงพันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านห้ าแสนเจ็ดหมืนแปดพันสี
ร้ อยห้ าสิบเอ็ดหุ้น)
-

หุ้น ( - หุ้น)”

แก้ เป็ น
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
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1,276,325,993.15 บาท (หนึงพันสองร้ อยเจ็ดสิบหกล้ านสามแสนสองหมืนห้ า
พันเก้ าร้ อยเก้ าสิบสามบาทสิบห้ าสตางค์)
1,963,578,451 หุ้น (หนึงพันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านห้ าแสนเจ็ดหมืนแปดพันสี
ร้ อยห้ าสิบเอ็ดหุ้น)
0.65 บาท (หกสิบห้ าสตางค์)
1,963,578,451 หุ้น (หนึงพันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านห้ าแสนเจ็ดหมืนแปดพันสี
ร้ อยห้ าสิบเอ็ดหุ้น)
-

หุ้น ( - หุ้น)”
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ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วโดยลดมูลค่าหุ้น และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วโดยลดมูลค่าหุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิมเติม ผู้ดําเนินรายการทีประชุมจึงได้ แจ้ งการลงมติวาระสําหรับวาระนี ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแผนการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพือล้ างขาดทุนสะสม โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นจากราคา หุ้นละ 2 บาท เป็ น 0.65 บาท เพือชดเชยส่วนต่าง
มู ล ค่ า หุ้น สุ ท ธิ แ ละล้ างขาดทุ น สะสมของบริ ษั ท โดยมี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชํ า ระแล้ ว จาก 3,927,156,902 บาท เป็ น
1,276,325,993.15 บาท และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เพือให้ ส อดคล้ องกับการลดมูลค่าหุ้นตามที
คณะกรรมการเสนอทุกประการด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
มติทประชุ
ี
ม
ทีประชุมพิจารณาตามวาระที 11 ผ่านการอนุมตั ิ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
เห็นด้ วย
2,071,479,530
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

รวม
2,071,479,530
100.00 %

ในวาระที 11 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวาระนีทังสิน 76 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,071,479,530 หุ้น
วาระที 12 พิจารณาเรืองอืนๆ
ผู้ดําเนินการประชุม ถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามต้ องการสอบถามในทีประชุมเพิมเติม สามารถชูมือขึนสอบถามได้ เลย
คุณพิชยั ชุณหวชิร (ทีปรึกษา) ได้ ชีแจงเกียวกับเรืองทีผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ การขอแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต้ องไปแก้ ทีกระทรวงจึงจะ
มีผล แต่จะยังไม่มีผลเกียวข้ องกับตลาด ตลาดจะพิจารณาหรือไม่ ซึงตลาดจะพิจารณาจากภาพรวม แต่ข้อมูลทังหมดนีเวลาแจ้ ง
ตลาดจะเปลียนข้ อมูล ทังทุนจดทะเบียน ทังขาดทุนสะสม จะเปลียนใหม่เมือบริ ษัทฯ จะกลับเข้ าไปอยู่ในตลาดแล้ วเทรดต้ องมี
ความยังยืนอยู่ได้
คุณรมณีย์ หลิวจันทร์ พฒ
ั นา
(ผู้ถือหุ้นมาเอง)
คุณพิชยั ชุณหวชิร
(ทีปรึกษา)
คุณรมณีย์ หลิวจันทร์ พฒ
ั นา
(ผู้ถือหุ้นมาเอง)
คุณพิชยั ชุณหวชิร
(ทีปรึกษา)
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แต่จํานวนหุ้นต้ องเปลียนไป
ใช่ จํานวนหุ้นเปลียนไป
การกระทํ า ดัง กล่ า วนัน จะทํ าให้ จํ า นวนเปลี ยนไป แล้ ว ในพอร์ ท
เปลี ยนไปด้ วยใช่หรื อ ไม่ซึงคาดว่าจะเห็นการเปลี ยนแปลงเมื อไหร่
และทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนทราบอีกครังใช่หรื อไม่
จํานวนหุ้นจะเปลียนไป และเมือทางบริ ษัทฯ ได้ แก้ ในงบการเงินทุก
อย่างไปแล้ ว ซึงเป็ นหน้ าทีทีทางบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งเข้ าไปในตลาด ใน
เรื องเทรดกับ ข้ อ มูล ในนันไม่ใ ช่ เ รื องเดี ย วกัน เพราะฉะนันต้ อ งให้
เป็ นไปตามสิงทีผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึงผู้ถือหุ้นคงจะเห็นได้ ส่วนการแจ้ ง
ข่าวสารนันก็จะเป็ นช่องทางเดิม
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คุณเอกภาคย์ คงมาลัย
(ผู้ถือหุ้นมาเอง)

คุณศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
(กรรมการ)

คุณอิทธิ สินธุสาร
(แผนกบัญชี)

คุณไชยา พาสนไกรศร
(ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง)

คุณวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
(ประธานกรรมการ)

คุณสุธิถทั เพชรวรา
(ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตัวเอง)
คุณพิชยั ชุณหวชิร
(ทีปรึกษา)
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เมือการประชุมครังก่อน คุณศรวิษฐ์ กล่าวว่าจะได้ รับการชําระเงินจาก
การรถไฟเป็ นโครงการการซ่อมแซมรางเก่าสายบ้ านแหลมจะได้ รับ
เช็ควันที 16 พฤศจิกายน ปี 2559 จํานวนเงิน 157 ล้ านบาท ซึงรายได้
ตรงส่วนตรงนันจะได้ รับรู้ในไตรมาสใด
รายการนี ทางบริ ษั ทฯ ได้ รั บรู้ รายได้ ใ นช่ วงประมาณกลางปี ที แล้ ว
และได้ รับเช็คในเดือน 11 นี ส่วนในงบการเงินนันอยู่ใน ไตรมาสที 2 และ
นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์ ได้ มอบหมายให้ นายอิทธิ สินธุสาร แผนก
บัญชี ชีแจ้ งเพิมเติม
ในส่วนนี ทางบริ ษัทฯ ได้ รับรู้ ไปแล้ วในไตรมาสทีผ่านมา ซึง 150 ล้ าน
นีเป็ นลูกหนี ซึงทางบริ ษัทฯ ได้ รับรู้ รายได้ ไปก่อนหน้ าแล้ วในปี 2558
แล้ วมารับเงินในปี 2559 เพราะฉะนัน การรับเงินมันไม่เกี ยวกับการ
รับรู้ รายได้ เพราะรับรู้ รายได้ ไปก่อนหน้ านันแล้ ว เพราะฉะนัน เงินที
ได้ รับมา 150 นีจะไม่เกียวกับงบกําไรขาดทุนในปี 2559
วันนีมาเพือขอบคุณจากการประชุมในรอบทีแล้ ว ในเรื องของเว็บไซต์
มี การเปลี ยนแปลงที ชัดเจน และวันนี ก็สิ นข้ อสงสัยเพราะคุณพิชัย
เดินทางมาเอง มีข้อเสนอแนะไปถึงคณะผู้บริหารของบริษทั KTECH
1.ตามหน้ า ไซต์ ง าน ทราบว่ า มี ที ม ที คอยตรวจสอบหน้ าไซต์ ง าน
แต่อยากให้ กระชับอัดแน่นกว่านี เพราะหน้ าไซต์งานนัน บริ ษัทฯ เป็ น
บริ ษัทก่อสร้ าง สิงทีกลัวทีสุดคือเรื อง license วัสดุทีใช้ ตามหน้ างาน
2. อยากให้ บริ ษัทฯ ทําเรื องของเวิร์คช็อป เพราะถ้ าเราทําเวิร์คช็อป
โครงการใช้ ระยะเวลาตามสัญญาแน่นอน นันคือสิงทีบริษัทฯ จะได้ กําไร
กล่ าวขอบคุณสํ าหรั บคํ า แนะนํ า อันเป็ นสิ งที คณะกรรมการอยาก
ได้ รับฟั งจากผู้ถือหุ้น ซึงคณะกรรมการ และผู้บริ หาร ถือว่าทุกท่าน
เป็ นเจ้ าของ KTECH ร่วมกัน ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง
ปี ทีแล้ วทางตลาดตัดสํารองหนีเสียเป็ นติดลบเท่า operation จึงอยาก
ทราบว่าถ้ าปี นีบริ ษัทฯ book สํารองหนีเสียกลับมาได้ ทางตลาดจะ
นับเป็ น operation profit หรื อไม่
ถ้ าบริ ษัทฯ เคยตังสํารองในปี ทีแล้ ว ก็แปลว่าทํางานเสร็ จไปแล้ ว ตังเค้ า
เป็ นลูกหนีไม่ชําระเงิน บริ ษัทฯ ก็ตดั เป็ นค่าใช้ จ่าย ปี นีบริ ษัทฯ รับชําระ
ก็ไม่ใช่ผลประกอบการปี เพราะฉะนันแล้ วถ้ าในแง่ตลาด มีวตั ถุประสงค์
อยากจะรู้ว่า การทํางานในปี ต่อไปได้ หรื อไม่ วัตถุประสงค์จะต่างกัน แต่
ถ้ าในบริษทั ฯ ทัวไปแล้ ว เป็ นส่วนหนึงของผลประกอบการ
ขอชีแจงในเรื องทีมีท่านผู้ถือหุ้นได้ เคยถามไว้ ทีหนีล้ างแล้ วเหลือ 50 ล้ าน
ท่านกลับไปอ่านในหน้ าที ที พิมพ์ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้น 2,055 ล้ าน คือ

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

คุณสุธิถทั เพชรวรา
(ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตัวเอง)
คุณพิชยั ชุณหวชิร
(ทีปรึกษา)

คุณเอกภาคย์ คงมาลัย
(ผู้ถือหุ้นมาเอง)

คุณพิชยั ชุณหวชิร
(ทีปรึกษา)
คุณอิทธิ สินธุสาร
(แผนกบัญชี)
คุณวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
(ประธานกรรมการ)
คุณอิทธิ สินธุสาร
(แผนกบัญชี)

2,005 ล้ าน ตัวเลขนี พิมพ์ผิ ด ถื อโอกาสแก้ ซึงความเป็ นจริ งต้ อ งเป็ น
2,005 ล้ าน เพราะฉะนัน ก็จะเป็ นไปตามสไลด์ทีโชว์
ทุกครังทีมีการตังสํารองหนีเสีย แต่ book กลับมา ทางตลาดจะไม่นบั
ให้ ถ้ าเป็ นหนี เสี ย จะเป็ นเลยใช่ ห รื อ ไม่ ขาดทุ น จากผลประกอบ
operation profit แต่ถ้าเป็ นกําไร จะไม่ได้ อะไรเลยใช่หรื อไม่
กํ าไรที โชว์ ใ นบัญ ชี แ น่ น อนว่ า เป็ นกํ าไร แต่ ต ลาดมองว่ า กํ า ไรนั น
เป็ นกําไรจริงไหม ไม่นบั รวมของเก่า แต่ถ้าอยู่ในตลาดแล้ ว เหตุการณ์
ข้ างหน้ าเป็ นปกติ ในเชิงการค้ า ทุกคนมีสิทธิทีจะไม่จ่าย แล้ วในเชิง
การค้ ามีสิทธิทีจะทวง ตลาดถือว่าเป็ นส่วนหนึงของการประกอบการได้
อยากจะแนะนํ าใบ 56-1 จะชี แจงเกี ยวกับ โครงการต่างๆทํ า อะไร
อย่างไรบ้ าง จํ านวนเท่าไร ต้ นทุนรายได้ เท่าไร ปี นี ไม่มี มีรวบเป็ น
เอกชนและรัฐบาล อยากฝากไว้ ในส่วนนีด้ วย ผู้ถือหุ้น(ไม่ทราบชือ) ได้
สอบถามว่า เรื อง NPL ของปี 59 บริ ษัทฯ ขาดทุน 201 ล้ าน ส่วนหนึง
มาจากการตัง NPL 76 ล้ าน ในปี นีจะมีหรือไม่มี แล้ ว 76 ล้ านนี 100%
ของโครงการนันๆแล้ วหรื อไม่ ทีตังเป็ นสํารอง NPL ขึนมา
ทวนคํ าถามคุณอิทธิว่าการตังสํ ารองหนีสูญปี 59 จํานวน 76 ล้ าน
คําถามที 1 จะมีอีกหรื อไม่ ทีจํานวน 76 ล้ าน ตังครบแล้ วหรื อยัง แล้ ว
จะตังเพิมอีกหรือไม่ปี 60 นี
ตังครบแล้ วทัง 4 รายการ ของโครงการนันๆ มีทงหมด
ั
4 รายการ ซึง
คาดว่า ปี 60 นี บริษัทฯ สามารถเจรจากับลูกค้ าได้ ซึงอาจเก็บได้ เพิม
เพราะบริษัทฯ ได้ ทํากับ auditor ครบ 100 % ไปก่อน
คําถามว่า ครบ 100 % เพราะว่ามีอยู่ 4 โครงการ โครงการอืนเก็บได้
หมด ใช่หรื อไม่
ใช่ เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาหรื อแสดง
ความคิดเห็นหรื อซักถามเพิมเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือ
หุ้นทุก ท่านทีได้ ส ละเวลามาร่ วมประชุมในวัน นี และได้ แสดงความ
คิดเห็นพร้ อมให้ ข้อแนะนําต่างๆ ที เป็ นประโยชน์ ตซึงบริ ษัทฯ จะได้
นําไปพิจารณาและดํ าเนินการตามที เหมาะสมต่อไป และกล่าวปิ ด
ประชุม

ปิ ดประชุมเมือเวลา 11.34 น.
ลงชือ

ประธานในทีประชุม
( นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ )

ลงชือ
ผู้จดรายงาน
( นางสาวจันทร์ เพ็ญ เงินสมุทร )

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

25

สิงทีส่งมาด้ วย 2
รายงานประจําปี 2560
ปรากฏตาม CD-ROM
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บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้ วย 3

ข้ อมูลกรรมการทีครบวาระออกจากตําแหน่ ง
1. นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ
อายุ 67 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทฯ
กรรมการ

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)

14 ธันวาคม 2558 (2 ปี 3 เดือน)
ไม่มีการถือหุ้น

คุณวุฒทิ างการศึกษา
2519
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบณ
ั ฑิตไทย : สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ประสบการณ์
2558 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
2531 - ปั จจุบนั รองกรรมการผู้จดั การ บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
2518 - 2531 ทนายความ บริษทั สํานักงาน เอส จี วี จํากัด - ณ ถลาง
(บริษัทในกลุม่ อาร์ เธอร์ แอนเดอร์สนั )
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตร
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริษัท
5 / 5 ครัง
คณะกรรมการบริหารความเสียง
1 / 1 ครัง

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลกรรมการทีครบวาระออกจากตําแหน่ ง
2. นางอัชนา อัสสรั ตนะ
อายุ 53 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทฯ
กรรมการ

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท :
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560) :

11 พฤศจิกายน 2559 (1 ปี 4 เดือน)
ถือหุ้น 36,000,000 หุ้น คิดเป็ น 0.91%

คุณวุฒทิ างการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
2558 - ปั จจุบนั กรรมการบริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงินบริษัท Horizon Petroleum Limited, Labuan Malaysia
2553 - ปั จจุบนั กรรมการบริษัท Victoria International Petroleum Corp, Labuan Malaysia
2553 - ปั จจุบนั กรรมการบริ ษั ท ,ประธานเจ้ าหน้ าที ฝ่ ายการเงิ น บริ ษั ท B.R.N. Enterprise Co., Ltd.
Thailand
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตร
- หลักสูตร Chief Financial Officer, Certificate Program ประเทศไทย
- หลักสูตร Goods & Services Tax (GST) Implementation for Oil & Gas Industry ประเทศมาเลเซีย
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2560 :
คณะกรรมการบริษทั
5 / 5 ครัง
คณะกรรมการบริหารความเสียง
1 / 1 ครัง
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บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลกรรมการทีครบวาระออกจากตําแหน่ ง

3. นายวิรุณ ลี
อายุ 48 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)

22 พฤษภาคม 2556 (4 ปี 10 เดือน)
ไม่มีการถือหุ้น

คุณวุฒทิ างการศึกษา
2539
บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
University of Maryland and Georgia State University
ประสบการณ์
2552 - ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จํากัด
2550 - 2552
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงินและการพาณิชย์ บริษัท หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน)
2548 - 2550
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการด้ านการพาณิชย์ บริษัท โคคา โคล่า ประเทศไทย จํากัด
2545 - 2548 ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการด้ านการพาณิชย์ บริษัท โคคา โคล่า เอเชีย เอ็กเซ็กคูทีฟ กรุ๊ป จํากัด
2542 - 2545 ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน บริษทั โคคา โคล่า จํากัด (อเมริกาเหนือ, สหรัฐอเมริกา)
2541 - 2542 ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจ บริษทั เอ็มซีไอ เทเลคอมมูนิเคชัน จํากัด (สหรัฐอเมริกา)
2540 - 2541 นักวิเคราะห์ฝ่ายการเงิน บริ ษัท เอ็มซีไอ เทเลคอมมูนิเคชัน จํากัด (สหรัฐอเมริกา)
2539 - 2540 ผู้จดั การฝ่ ายการลงทุน บริษัท ริไลแอ็นซ์ ทรัสท์ จํากัด (สหรัฐอเมริกา)
2537 - 2539 เจ้ าหน้ าทีบริหารเงินกู้เพือทีอยู่อาศัย ธนาคาร FlagStar (สหรัฐอเมริกา)
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตร
2547
หลักสูตร Executive Finance Training – Wharton Business School – USA
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริษัท
4 / 5 ครัง
คณะกรรมการตรวจสอบ
3 / 3 ครัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1 / 1 ครัง

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลกรรมการทีครบวาระออกจากตําแหน่ ง

4. นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
อายุ 45 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทฯ
กรรมการ และรักษาการประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงิน

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท :
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560) :

11 พฤศจิกายน 2559 (1 ปี 4 เดือน)
ไม่มีการถือหุ้น

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงินระหว่างประเทศ) University of Westminster ประเทศอังกฤษ
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) European Business School, Regent’s College
ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์
2559 - ปั จจุบนั กรรมการบริษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด
2556 - ปั จจุบนั กรรมการ,ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารองค์กร,รักษาการประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงิน บริ ษัท
เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
2556 - ปั จจุบนั กรรมการบริษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ส จํากัด
2556 - ปั จจุบนั กรรมการบริษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด
2556 - 2558 กรรมการบริษัท กิจการร่วมค้ า เคเทค-เค จํากัด
2553 - ปั จจุบนั กรรมการบริษัท แอร์ บอร์ นซัพพอร์ ต จํากัด
2552 - ปั จจุบนั กรรมการบริษัท สยาม-อเมริกนั กรุ๊ป จํากัด
2550 - ปั จจุบนั กรรมการบริษัท เอส.เอ.จี โฮลดิงส์ จํากัด
2550 - ปั จจุบนั กรรมการบริษัท ซี-สกาย จํากัด
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 70/2016)
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 20/2016)
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 16/2016)
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 36/2016)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2560 :
คณะกรรมการบริษัท
5 / 5 ครัง
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ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ ของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561

สิงทีส่งมาด้ วย 4

1. ดร.สุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 6638)
จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้ บริษัท
2
ประวัติการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ด้ านการจัดการภาครัฐและเอกชน
(หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
ปริญญาโททางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโททางการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี ทางกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี ทางการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์
หุ้นส่วนด้ านการสอบบัญชีสํานักงานสอบบัญชี บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
เนติบณ
ั ฑิตไทย
ทนายความ สภาทนายความ
Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute, USA
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้
ไม่มี
ส่วนเสียของผู้สอบบัญชีกบั บริษัทฯ
2. คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4301)
จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้ บริษัท
4
ประวัติการศึกษา /คุณวุฒิทางวิชาชีพ ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประสบการณ์
หุ้นส่วนสํานักงานด้ านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้ าส่วนงานการจัดอบรมและพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้
ไม่มี
ส่วนเสียของผู้สอบบัญชีกบั บริษัทฯ
3. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4800)
จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้ บริษัท
2
ประวัติการศึกษา /คุณวุฒิทางวิชาชีพ ปริญญาเอก บัญชีดษุ ฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์
หุ้นส่วนด้ านการสอบบัญชี บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
โครงการแลกเปลียน Deloitte & Touche LLP – San Francisco, USA (18 เดือน)
โครงการแลกเปลียน Deloitte & Touche LLP – Guam (5 เดือน)
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้
ไม่มี
ส่วนเสียของผู้สอบบัญชีกบั บริษัทฯ

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
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สิงทีส่งมาด้ วย 5
Enclosure 5
(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty
of Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...............................................

เขียนที......................................................................................

Shareholder registration number

Written at

วันที...............เดือน.............................. พ.ศ. ............................
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า …………………………………………………………………………………………………………………….. สัญชาติ……………………
I/We

nationality

ทีอยู…
่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Address
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
Being a shareholder of KTech Construction Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม ……………………………….
Holding the total number of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………… เสียงดังนี
shares and have the rights to vote equal to

หุ้นสามัญ ……………………………………………….

votes as follows

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………… เสียง

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

หุ้นบุริมสิทธิ ……………………………………………...

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ……………………. เสียง

votes

preference share

shares and have the rights to vote equal to

votes

( ) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1.

ชือ …………………………………………………………………………………………………………อายุ........................... ปี

2.

ทีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………
Address
ชือ …………………………………………………………………………………………………………อายุ........................... ปี

Name

Name

3.

age

age

ทีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………
Address
ชือ …………………………………………………………………………………………………………อายุ............................ ปี
Name

age

ทีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………
Address
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว เพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที 27 เมษายน 2561 เวลา
09:30 น. ณ ห้ องประชุมทับทิมสยาม ชัน 24 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลาและสถานทีอืนด้ วย
Anyone of these persons . As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on Friday,
27th April 2018 at 09:30 am. at Tubtim Siam Room, 24th Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham Rama 9 Road, Khwaeng Huay
Kwang, Khet Huay Kwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้
กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein,
shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)

สิงทีส่งมาด้ วย 5
Enclosure 5
(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty
of Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...............................................

เขียนที........................................................................................

Shareholder registration number

Written at

วันที.................เดือน.................................... พ.ศ. ......................
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า …………………………………………………………………………………………………………สัญชาติ……………………………
I/We

nationality

ทีอยู…
่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Address
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
Being a shareholder of KTech Construction Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม ………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………… เสียงดังนี
Holding the total number of

shares and have the rights to vote equal to

votes as follows

หุ้นสามัญ ………………………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………… เสียง
ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

votes

หุ้นบุริมสิทธิ ……………………………………………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ……………………. เสียง
preference share

shares and have the rights to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

1. ชือ ……………………………………………………………………………………………………….…………อายุ........................ ปี
Name

age

ทีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Address
หรื อ / or
ชือ ………………………………………………………………………………………………………….………อายุ........................ ปี
Name

age

ทีอยู่ ………………………………………………………………………………………………………….…………...…………………
Address
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว / Anyone of these persons

2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริ ษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ / General Somchai Hiranyasthiti หรื อ/or
นายระพี สุขยางค์ / Mr. Rapee Sukhyanga หรื อ/or
นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน / Mr.Paopitaya Smutrakalin
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 5)
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 5)

ทังนีในกรณีทีกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ทีไม่สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be
appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที 27 เมษายน
2561 เวลา 09:30 น. ณ ห้ องประชุมทับทิมสยาม ชัน 24 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวง
ห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลาและสถานทีอืนด้ วย
As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 27th April 2018 at
09:30 am. at Tubtim Siam Room, 24th Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham Rama 9 Road, Khwaeng Huay Kwang,
Khet Huay Kwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนีดังนี
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560 เมือวันที 28 เมษายน 2560

Agenda item no. 2 To consider and certify the minutes of Annual General Shareholders’ Meeting (AGM) 2017 held on 28th April 2017.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

Agenda item no. 3

To acknowledge the operating results for the year 2017.
(ระเบียบวาระนี เป็ นเรื องเพือทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda item is for acknowledgement, therefore these is no vote casting)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุด 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 4

To consider and approve the consolidate and separate statements of financial position as of 31st December 2017

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 5

พิจารณาเรืองเงินปั นผลและการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560

Agenda item no. 5

To consider dividend payment and legal reserve allocation for 2017

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 6

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

Agenda item no. 6

To consider and approve the re-appointment of Board of Director whose terms of directorship expired as follows.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

1. นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ
Mr. Worawut Krairit
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

2. นางอัชนา อัสสรัตนะ
Mrs. Autchana Assarattana
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
Approve

3. นาย วิรุณ ลี
Mr. Virun Lee
เห็นด้ วย
Approve

Disapprove

Abstain

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

4. นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
Mr. Soravit Phanasomburna
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

วาระที 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

Agenda item no. 7

To consider and approve remuneration for directors for 2018

งดออกเสียง
Abstain

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 8

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2561

Agenda item no. 8

To consider and approve nominated the auditor and the auditor fee for 2018

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 9 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
Agenda item no. 9

To consider other matters (if any)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่
ใช้ เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on
my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ / Remarks
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her
votes to different proxies to vote separately.

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน )
A proxy is granted by a shareholder of KTech Construction Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที 27 เมษายน 2561 เวลา 09:30 น. ณ ห้ องประชุมทับทิมสยาม ชัน 24 โรงแรมโกลเด้ น ทิว
ลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลาและ
สถานทีอืนด้ วย
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholder on Friday, 27th April 2018 at 09:30 am. Tubtim Siam Room, 24th Floor, Golden
Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham Rama 9 Road, Khwaeng Huay Kwang, Khet Huay Kwang, Bangkok 10310 or
such other date, time and place as the meeting may be held.
วาระที.............................. เรื อง. .....................................................................................................................................................
Agenda item no.

Subject:

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที.............................. เรื อง. .....................................................................................................................................................
Agenda item no.

Subject:

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที.............................. เรื อง. .....................................................................................................................................................
Agenda item no.

Subject:

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

สิงทีส่งมาด้ วย 5
Enclosure 5
(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty
of Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C

สําหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...............................................

เขียนที..............................................................................

Shareholder registration number

Written at

วันที...............เดือน...............................พ.ศ. ....................
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………………………………………………… สัญชาติ………………………
I/We

nationality

ทีอยู…
่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Address
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ...............................................................................................
As the custodian of
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด ( มหาชน ) (“บริ ษัทฯ”)
who is a shareholder of KTech Construction Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม ………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ………………… เสียงดังนี
Holding the total number of

shares and have the rights to vote equal to

votes as follows

หุ้นสามัญ ………………………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ………………… เสียง
ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

votes

หุ้นบุริมสิทธิ ……………………………………………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………. เสียง
preference share

shares and have the rights to vote equal to

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

1. ชือ ……………………………………………………………………………………………………….…………อายุ........................ ปี
Name

age

ทีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Address
หรื อ / or
ชือ ………………………………………………………………………………………………………….………อายุ........................ ปี
Name

age

ทีอยู่ ………………………………………………………………………………………………………….…………...…………………
Address
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว / Anyone of these persons

2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริ ษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ / General Somchai Hiranyasthiti หรื อ/or
นายระพี สุขยางค์ / Mr. Rapee Sukhyanga หรื อ/or
นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน / Mr.Paopitaya Smutrakalin
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 5)
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 5)

ทังนีในกรณีทีกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ทีไม่สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be
appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที 27 เมษายน
2561 เวลา 09:30 น. ณ ห้ องประชุมทับทิมสยาม ชัน 24 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวง
ห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลาและสถานทีอืนด้ วย
As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 27th April 2018 at
09:30 am. Tubtim Siam Room, 24th Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham Rama 9 Road, Khwaeng Huay Kwang, Khet
Huay Kwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดทีถือ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of

หุ้นสามัญ ………………………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………… เสียง
ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

votes

หุ้นบุริมสิทธิ ……………………………………………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ……………………. เสียง
preference share

shares and have the rights to vote equal to

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั
…………………… เสียง
Total voting rights

votes

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560 เมือวันที 28 เมษายน 2560

Agenda item no. 2

To consider and certify the minutes of Annual General Shareholders’ Meeting (AGM) 2017 held on 28th April 2017.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

Agenda item no. 3

To acknowledge the operating results for the year 2017.
(ระเบียบวาระนี เป็ นเรื องเพือทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda item is for acknowledgement, therefore these is not vote casting)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 4
พิจารณาอนุมัติงบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุด 31 ธันวาคม 2560
Agenda item no. 4 To consider and approve the consolidate and separate statements of financial position as of 31st December 2017
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 5
พิจารณาเรืองเงินปั นผลและการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560
Agenda item no. 5 To consider dividend payment and legal reserve allocation for 2017
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 6

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

Agenda item no. 6

To consider and approve the re-appointment of Board of Director whose terms of directorship expired as follows.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

1. นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ
Mr. Worawut Krairit
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

Approve

2. นางอัชนา อัสสรัตนะ
Mrs. Autchana Assarattana

3. นาย วิรุณ ลี
Mr. Virun Lee
เห็นด้ วย
Approve

4. นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
Mr. Soravit Phanasomburna
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
Approve

Disapprove

วาระที 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

Agenda item no. 7

To consider and approve remuneration for directors for 2018

งดออกเสียง
Abstain

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 8

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2561

Agenda item no. 8

To consider and approve nominated the auditor and the auditor fee for 2018

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 9 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
Agenda item no. 9

To consider other matters (if any)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่
ใช้ เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on
my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีทีทีประชุมมี การพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้ เฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน
This Proxy form C is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand
to be a share depository and keeper. The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The
shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her
votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน )
A proxy is granted by a shareholder of KTech Construction Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที 27 เมษายน 2561 เวลา 09:30 น. ณ ห้ องประชุมทับทิมสยาม ชัน 24 โรงแรมโกลเด้ น ทิว
ลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลาและ
สถานทีอืนด้ วย
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 27th April 2018 at 09:30 am. at Tubtim Siam Room, 24th Floor, Golden Tulip
Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham Rama 9 Road, Khwaeng Huay Kwang, Khet Huay Kwang, Bangkok 10310 or such other date, time
and place as the meeting may be held.

วาระที …………………… เรื อง ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….
Agenda item no.

Subject:

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย ……..…….. เสียง

ไม่เห็นด้ วย ……..…….. เสียง

Approve

Disapprove

votes

votes

งดออกเสียง ……..…….. เสียง
Abstain

votes

วาระที …………………… เรื อง ……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……….……….
Agenda item no.

Subject:

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย ……..…….. เสียง

ไม่เห็นด้ วย ……..…….. เสียง

Approve

Disapprove

votes

votes

งดออกเสียง ……..…….. เสียง
Abstain

votes

วาระที …………………… เรื อง ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……….
Agenda item no.

Subject:

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย ……..…….. เสียง

ไม่เห็นด้ วย ……..…….. เสียง

Approve

Disapprove

votes

votes

งดออกเสียง ……..…….. เสียง
Abstain

votes

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์ และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects.

ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)

สิงทีส่งมาด้ วย 6

ข้ อมูลกรรมการอิสระทีเป็ นตัวแทนรั บมอบฉันทะ
1. พล.อ.สมชาย หิรัณยัษฐิติ
อายุ 70 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)

21 เมษายน 2558 (2 ปี 11 เดือน)
ถือหุ้น 1,430,000 หุ้น คิดเป็ น 0.04%

คุณวุฒทิ างการศึกษา
2515
ปริญญาโท George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2511
ปริญญาตรี Pennsylvania Military College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
2551 - 2559
รองสมุหราชองครักษ์
2544 - 2551
เสนาธิการกรมราชองค์รักษ์
2541 - 2544
รองเสนาธิการกรมราชองครักษ์
2539 - 2541
ผู้ช่วยเสนาธิการกรมราชองครักษ์
2534 - 2537
ผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหารบกประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
2529 - 2534
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก
2526 - 2529
รองผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตร
2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2515 หลักสูตรการข่าวกรอง
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริษัท
5 / 5 ครัง
คณะกรรมการตรวจสอบ
3 / 3 ครัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1 / 1 ครัง
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระทีเสนอในครั งนี
ไม่มี

44

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลกรรมการอิสระทีเป็ นตัวแทนรั บมอบฉันทะ
2. นายระพี สุขยางค์
อายุ 75 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)

21 เมษายน 2558 (2 ปี 11 เดือน)
ไม่มีการถือหุ้น

คุณวุฒทิ างการศึกษา
2509
บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
2558 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการ และทีปรึกษาฝ่ ายบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการ และทีปรึกษาฝ่ ายบริหาร บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน)
2546 - ปั จจุบนั
รองอุปนายก สมาคมปูนซีเมนต์ไทย
2541 - ปั จจุบนั
ตัวแทนบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากัด มหาชน ในฐานะอนุกรรมการ
โครงการอนุรักษ์และฟื นฟูสภาพพืนที บริเวณเขานางพันธุรัต อันเนืองมาจากพระราชดําริ
2545 - 2546
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จํากัด
2541 - 2546
กรรมการผู้จดั การ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากัด
2534 - 2540
กรรมการผู้จดั การ บริษัท ภัทราพอร์ ซเลน จํากัด
2529 - 2533
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการบริษทั บริหารอุตสาหกรรม จํากัด และ
บริ ษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2526 - 2528
ผู้จดั การทัวไป บริษัท ล็อกซ์เลย์โคมาลโก จํากัด
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตร
2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริษัท
3 / 5 ครัง
คณะกรรมการตรวจสอบ
3 / 3 ครัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- / 1 ครัง
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระทีเสนอในครั งนี
ไม่มี

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

45

ข้ อมูลกรรมการอิสระทีเป็ นตัวแทนรั บมอบฉันทะ
3. นายเผ่ าพิทยา สมุทรกลิน
อายุ 47 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)

27 กุมภาพันธ์ 2561 (1 เดือน)
ถือหุ้น 13,300,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน 0.34%

คุณวุฒทิ างการศึกษา
2539
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเดร็กเซ็ล (Drexel University)
2535
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริหารการเงิน
บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (WHA Utilities and Power Plc)
2558 - 2560
กรรมการผู้จดั การอาวุโส
บริษทั เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (Hemaraj REIT Management Co., Ltd.)
2553 - 2559
อาจารย์พิเศษ แผนกการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2549 - 2558
ผู้อํานวยการ – ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผนองค์กร
บริษทั เหมราชพัฒนาทีดิน จํากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตร
- หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ทักษะการเป็ นผู้นํา สถาบันเดล คาร์ เนกี
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560 ไม่มี
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระทีเสนอในครั งนี ไม่มี
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สิงทีส่งมาด้ วย 7
ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35.

การประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทให้ จัดขึน ณ ท้ อ งทีอันเป็ นทีตังสํานัก งานใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ จังหวัดใกล้ เคี ยง หรื อ ณ ทีอืนใดตามที
คณะกรรมการจะกําหนด

ข้ อ 36.

ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึงครัง การประชุมเช่นว่านีให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึน
ภายในสี (4) เดือน ภายหลังวันสินสุดรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืน ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แล้ วแต่จะเห็นสมควร หรื อเมือผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึงในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
หรือจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่า
หนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั
าชือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็
ได้ โดยในหนังสือขอนันจะต้ องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพือการใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน หนึง (1) เดือนนับแต่
วันทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 37.

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนัน ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า เป็ นเรื องที เสนอเพื อทราบ เพื ออนุ มั ติ หรื อ
เพือพิจารณา พร้ อมทังความเห็ นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและนายทะเบี ยนบริ ษัทมหาชนจํากัดทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน

ข้ อ 38.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คนหรื อไม่
น้ อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลาไปแล้ วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ าร่ วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นนันได้ เรี ยกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ น การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 39.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู นเข้
ื าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือ
ลงลายมือชือผู้ม อบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบี ยนบริ ษัทมหาชนจํากัดกํ าหนดโดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึง
ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมและอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี
ก. จํานวนหุ้นทีผู้มอบฉันทะนันถืออยู่
ข. ชือผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ข้ อ 40.

การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ทีประชุมจะมีมติให้ เปลียนลําดับระเบียบ
วาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
เมือทีประชุม พิจารณาเรื องตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
อาจขอให้ ทีประชุม พิจารณาเรื องอืน นอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัด
ประชุมได้
ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื องทีผู้ถือหุ้นเสนอเพิมเติมไม่เสร็ จ
และจําเป็ นต้ องเลือนการพิจารณา ให้ ทีประชุมกําหนดสถานที วัน และเวลาทีจะประชุมครังต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัด
ประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือ หุ้นไม่ น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนการประชุม ทังนีให้ โฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย เป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน

ข้ อ 41.

ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม ผู้ถือหุ้น ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่ อยู่ในทีประชุม หรื อไม่อาจปฏิบัติหน้ าทีได้ ถ้ ามี รอง
ประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง
มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม

ข้ อ 42.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ

ข้ อ 43.
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การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในข้ อบังคับนี หรื อกรณีอืนตามทีกฏหมายจะกําหนดไว้ หรื อ
ในกรณีดงั ต่อไปนีจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
ข. การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญการมอบหมายให้ บุคคล
อืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
จ. การเพิมทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะดําเนินการลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode เพือความสะดวกและความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
1. เอกสารหลักฐานเพือแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
 บุคคลธรรมดา
 บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง ทียังไม่หมดอายุ ฉบับจริง
 นิติบุคคล (บริ ษัท ห้ างหุ้นส่วน บริ ษัทหลักทรัพย์ กองทุนหลักทรัพย์) โดยทีผู้มีอํานาจกระทําการแทนกฎหมายของนิติบุคคลเข้ าประชุม
ด้ วยตนเอง
 บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง ทียังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจกระทําการแทนกฎหมายของนิติบุคคล
ฉบับจริ ง
 สํา เนาหนังสือ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติบุคคล พร้ อมลงนามรั บ รองสํา เนาถูกต้ องโดยที ผู้มี อํ านาจกระทํ า การแทนตาม
กฎหมาย ฉบับ
กรณีการมอบฉันทะ
 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมกับ หนังสือเชิญประชุม ซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชือผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับ ขี หรื อหนังสือเดินทาง ทียังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง ทียังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง ฉบับ
 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล และผู้มีอํานาจกระทําแทนตามกฎหมายมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมกับ หนังสือเชิญประชุม ซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชือผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สํา เนาหนังสือ รั บ รองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล พร้ อมลงนามรั บ รองสํา เนาถูกต้ อง โดยทีผู้มี อํา นาจกระทํ า การแทนตาม
กฎหมาย ฉบับ
 บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง ทียังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจกระทําการแทนกฎหมายของนิติบุคคล
ฉบับจริ ง
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง ทียังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง ฉบับ
กรณีผ้ ูถอื หุ้นมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ ใช้ เอกสารตามกรณีด้านบนได้ ทังนี โดยให้ อยู่ภายใต้ บงั คับดังต่อไปนี
 หนังสือมอบฉันทะนันจะต้ องได้ รับการรับรองโดยโนตารี พบั ลิค
 หนังสือรั บ รองการเป็ นนิติบุคคลนันอาจจะเป็ นเอกสารที ออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิ ติบุ คคลนันตังอยู่หรื อโดย
เจ้ าหน้ าทีของนิติบุคคลนันก็ได้ ทังนี จะต้ องมีรายละเอียดเกียวกับชือนิติบุคคล ผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพันนิติบุคคลและ
เงือนไขหรือข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชือ ทีตังสํานักงานใหญ่ พร้ อมทังรับรองโดยโนตารี พบั ลิค
 เอกสารทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ มู ีอํานาจกระทําการ
แทนตามกฎหมายของนิตบิ ุคคลนันรับรองความถูกต้ องของคําแปล
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2. การมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะทีนํามาใช้ สาํ หรับการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทซึงได้ แนบมาพร้ อมกับ หนังสือเชิญประชุมนัน มี 3 แบบ
ดังนี
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
เป็ นหนังสือมอบฉันทะทีให้ สทิ ธิผ้ รู ับมอบฉันทะในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเองได้ โดยผู้มอบฉันทะไม่ได้ กําหนดการลงคะแนนเสียง ผู้
มอบฉันทะเพียงแค่กรอกจํานวนหุ้นและรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามเท่านัน
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เป็ นหนังสือมอบฉันทะทีผู้มอบฉันทะสามารถระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงได้ โดยทําเครื องหมายหน้ าตัวเลือกเพือแสดงการ
เห็นด้ วย (อนุมัต)ิ ไม่เห็นด้ วย (ไม่อนุมตั ิ) หรื องดออกเสียง หรื อเลือกให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะเฉพาะ
วาระทีต้ องการได้
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
เป็ นหนังสือมอบฉันทะทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น
ขันตอนการมอบฉันทะ
 เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง (เพียงแบบเดียวเท่านัน) ดังนี
 ผู้ถือหุ้นทัวไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน
 ผู้ถือหุ้นทีปรากฎชือตามสมุดทะเบียนเป็ นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 ทางบริ ษัทฯได้ เสนอรายชือกรรมการตรวจสอบ ซึงมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระด้ วย 5 ท่าน เพือเป็ นผู้รับมอบอํานาจของผู้ถือหุ้นให้ การ
ลงคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดชือ-นามสกุล อายุและทีอยูใ่ นตอนท้ ายของหนังสือนัดประชุม
 ผู้มอบฉันทะจะต้ องปิ ดอากรแสตมป์ ราคา 20 บาท พร้ อมทังขีดฆ่าและลงวันทีทีมอบฉันทะ เพือให้ หนังสือมอบฉันทะนันถูกต้ องและมีผล
ผูกพันทางกฎหมาย ทังนี บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
 ส่งหนังสือมอบฉันทะทีกรอกข้ อความและลงนามครบถ้ วน พร้ อมกับเอกสารประกอบ (เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) นําไปแสดง
แก่เจ้ าหน้ าที ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริมการประชุม
 เอกสารประกอบทุกฉบับ (เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) จะต้ องขีดคร่ อมด้ วยข้ อความว่า “สําหรับใช้ ในการลงทะเบียนเพือการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของ บมจ.เคเทค คอนสตรัคชัน เท่านัน” และลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
3. ขันตอนการลงทะเบียน
เวลาการเปิ ดและปิ ดรับการลงทะเบียน
บริ ษัทจะเริ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมในเวลา 08:00 น. ทังนีบริ ษัทขอสงวนสิทธิการเริ มลงทะเบียนก่อนเวลาทีกําหนด
กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
 ติดต่อทีจุดลงทะเบียน และยืนเอกสารหลักฐานทีใช้ ในการแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
 เมือเจ้ าหน้ าทีลงทะเบียนในระบบเรี ยบร้ อย จะออกเอกสารรับรองการลงทะเบียน และบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
กรณีรับมอบฉันทะ
 ติดต่ อ จุดตรวจเอกสาร และยืนเอกสารแสดงการรั บ มอบฉันทะให้ เจ้ าหน้ า ที ตรวจสอบความครบถ้ วนและถูก ต้ อ ง โดยเจ้ า หน้ าทีจะ
ประทับตรารับรองการตรวจสอบเอกสาร
 ติดต่อทีจุดลงทะเบียน และยืนเอกสารทีผ่านการประทับตรารับรองแล้ ว
 เมือเจ้ าหน้ าทีลงทะเบียนในระบบเรี ยบร้ อย จะออกเอกสารรับรองการลงทะเบียน และบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
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แบบขอรั บรายงานประจําปี ในรู ปแบบหนังสือ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
เนืองจากบริ ษัท เคเทค คอนสตรัค ชัน จํากัด (มหาชน) ได้ มีการจัดส่ งข้ อมูล รายงานประจําปี 2560 เป็ นแบบ CD
ROM. ดังนัน หากท่านใดต้ องการในรู ปแบบหนังสือรายงานประจําปี กรุ ณาแจ้ งความจํานงโดยกรอกรายละเอียดด้ านล่าง
แล้ วส่งมาตามทีอยู่แนบหรื อส่งโทรสาร (Fax) มาทีหมายเลข 0-2018-1689 กด 0 หรื ออีเมล์ ir@ktech.co.th

กรุณาเขี ยนตัวบรรจง

ชือ........................................................................นามสกุล......................................................................
บริ ษัท.......................................................................................................................................................
ต้องการจัดส่งไปที :
เลขที..........................................หมู่...........................ซอย........................หมู่บ้าน.....................................
ถนน............................................แขวง............................................เขต....................................................
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอหนังสือรายงานประจําปี 2560 กรุณาดําเนินการส่ งมาตามทีระบุไว้ ข้างต้ น

แสตมป์

กรุ ณาส่ ง
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ - บริษทั เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
เลขที / อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์บี ชันที
ถนนพระรามเก้ า แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

สิงทีส่งมาด้ วย 10

แผนทีสถานทีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
วันศุกร์ที 27 เมษายน 2561 เวลา 09:30 น
ณ ห้ องประชุมทับทิบสยาม ชัน 24 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้ า
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
เลขที 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน
ถนนพระรามเก้ า แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2018-1688 โทรสาร : 0-2018-1689
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