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3. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 ต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนเฉพาะ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (สาํหรับกรรมการบริษทัท่ี
เป็นผู้บริหารซ่ึงเป็นพนักงานของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ)  

4. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 9832 หรือนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 
4323 หรือ นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4098 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม และเสนอ
อนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560   

5. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหก้าํหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 และวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม รวมถึงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อกาํหนดสิทธิใน
การเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ดงัน้ี 

5.1 กาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 28เมษายน 2560 

เวลา14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ถนนบางนา-ตราด 

กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

5.2 กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี2560
ในวนัท่ี 3 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ .2535 (รวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

6. ท่ีประชุมมีมติอนุมติักาํหนดวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 

วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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นายเทพชยั  แซ่หยอ่ง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


