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คณะกรรมการบริษัท

ดร.พงศ์ศักตฐ์ิ เสมสันต์
ประธานกรรมการบริษัท/
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กรรมการบริษัท/

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
/ประธานคณะกรรมการสรรหา ฯ

ดร.เปรมวด ีฟองศิริ
กรรมการบริษัท/

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายไรวินท์ เลขวรนันท์
กรรมการบริษัท/ CEO

ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
/ ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

นายชานนท์ พฤกประสงค์
กรรมการบริษัท

น.ส.ชุตกิา สุทธิกาญจนังกูร
กรรมการบริษัท

น.ส.ขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร
กรรมการบริษัท

น.ส.วราลี เลขวรนันท์
กรรมการบริษัท 

นายสุขุม โพธิสวัสดิ์
กรรมการบริษัท /CFO

Company Overview Business & Industry Overview Financial Performance Summary
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ผูต้รวจสอบบญัชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด
คุณพสิิฐ ทางธนกุล 

Company Overview Business & Industry Overview Financial Performance Summary
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ท่ีปรึกษากฎหมาย

บริษัท บริษัท ดี ลีกัลแอนด์แอดไวเซอร์ จ ากัด
คุณสัญญา    จันทรัตน์

Company Overview Business & Industry Overview Financial Performance Summary
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ผู้ตรวจสอบ
การลงทะเบยีนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง

บริษัท โอเจ อนิเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด

Company Overview Business & Industry Overview Financial Performance Summary
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หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และ
การนับคะแนนเสีย
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หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ  ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ี
ตนถือโดยให้นบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

2.     ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    หรืองดออกเสียง   ในแตล่ะ
วาระเพียงอยา่งเดียวเท่านัน้  จะแบง่หุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอยา่งไม่ได้  โดยใช้ใบลงคะแนนท่ี
ได้รับเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ ส าหรับ
กรณีตา่งๆ ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
(2) ผู้ รับมอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะให้สทิธ์ิผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนจะไมพ่ิมพ์บตัรคะแนน ในกรณีท่ี ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารลงคะแนนในวาระ
ตา่งๆไว้แล้ว โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉนัทะประสงค์

3.   การซักถามในระหว่างการประชุม หรือ ก่อนท่ีจะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อท าการ
อนมุตัิในแตล่ะวาระ ท่านผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถสอบถาม ค าถามตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆได้
กรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องการจะสอบถาม   กรุณายกมือ และแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมทัง้แจ้ง
สถานะ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
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การนับคะแนน เพื่อลงมติ

1. บริษัทจะใช้ระบบการนบัคะแนนโดยบาร์โค้ต โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน กรณีท่ีท่าน
ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องการลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย
 งดออกเสียง

**ยกเว้นวาระแตง่ตัง้กรรมการ    ซึง่จะท าการเก็บบตัรลงทกุใบ โดยการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน
ส าหรับผู้ ท่ีประสงค์ลงคะแนนเห็นด้วย จะด าเนินการเก็บบตัรหลงัจากผู้ ท่ีประสงค์จะลงคะแนนไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง

2. การรวมผลคะแนน จะน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด  และสว่นที่เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

3.    ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากท่ีประธานในที่ประชมุ ร้องขอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิในแตล่ะวาระ 
โดยผลการนบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉันทะที่ได้รับ 
สทิธ์ิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะระบคุะแนนไว้ลว่งหน้า ผ่านทางผู้ รับมอบฉนัทะ

4.  กรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานในที่ประชมุจะท าการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นการชีข้าด
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ระเบียบวาระที่ 1
พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที่ 3/2559 

การลงมติ :  ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น  
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560   สิง่ท่ีแนบมาด้วย  1  ( หน้าท่ี 1 – 4 ) 

 จัดประชุมเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2559
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ระเบียบวาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประจ าปี 2559

การลงมติ :  ระเบียบวาระนี ้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ   จงึไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น 
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โครงสร้างรายได้

รายได้รวม เท่ากับ 1,416 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ปี 2558 โครงสร้างรายได้ ปี 2559

รายได้จากบริการ
บริหารจัดการ
788 ล้านบาท
(49.4%)

รายได้จากบริการ
งานวิศวกรรม
441 ล้านบาท
(38.5%)

รายได้อ่ืน 8 ล้านบาท (0.5%)

รายได้จากบริการ
บริหารจัดการ
818 ล้านบาท
(57.8%)

รายได้จากบริการ
งานวิศวกรรม
798 ล้านบาท
(50.1%)

รายได้อ่ืน 5 ล้านบาท (0.3%)

รายได้จากบริการ
งานวศิวกรรม
593 ล้านบาท
(41.9%)

รายได้รวม เท่ากับ 1,594 ล้านบาท

รายได้จากบริการ
งานวศิวกรรม
798 ล้านบาท
(50.1%)
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รายได้รวมของกลุ่มบริษัท

60.8%
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รายได้จากบริการบริหารจดัการ รายได้จากบริการงานวิศวกรรม รายได้อ่ืน

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559

ปี ปี

ล้านบาท

**Compound Annual Growth Rate (CAGR) ใช้ข้อมลูเฉลี่ยระหวา่งปี 2557-2559
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รายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ รายได้จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

ล้านบาทล้านบาท

ปี ปี

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559
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อัตราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจบริการบริหารจัดการ อัตราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

695
788 818

645
727 7627.3%

7.7%

6.9%

6.4%

6.6%

6.8%

7.0%

7.2%

7.4%

7.6%

7.8%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2557 2558 2559

รายได้จากการให้บริการ ต้นทนุบริการ อตัราก าไรขัน้ต้น

ปี

ล้านบาท

441

798

593

367

644

452

16.6%

19.4%
23.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2557 2558 2559

รายได้จากการให้บริการ ต้นทนุบริการ อตัราก าไรขัน้ต้น

ปี

ล้านบาท

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559
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ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้นของกลุ่มบริษัท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและสัดส่วนต่อรายได้รวม
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รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559
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ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท
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รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559
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หนีส้ินรวม
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1. อัตราส่วนการท าก าไร (%) 2. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
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3. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพ (%) 4. อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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การลงทุน ปี 2560
ในธุรกจิเดมิและธุรกจิใหม่
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งานที่ยังไม่รับรู้รายได้ (Backlog) 

ขอ้มูลล่าสุด ณ 27 มีนาคม 2560

ประเภทงาน มูลค่างานทีย่งัไม่รับรู้
รายได้ 

มูลค่างานทีรั่บรู้รายได้ใน
ปี 25601

ธุรกจิบริการบริหารจดัการ 828.61 725.78

ธุรกจิบริการงานวศิวกรรม 721.2 524.77
ธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ 2 3,002.47 127.13
รวม 4,552.283 1,377.68

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหต ุ: 1. มลูคา่งานที่รับรู้รายได้ในปี 2560 เป็นข้อมลูการประมาณการของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
หากเกิดเหตสุดุวิสยัที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัท
2.  ประมาณการรายได้ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ จะรับรู้รายได้ 25 ปี
3.  รายได้ที่ยงัไมไ่ด้รับรู้ ในปี 2560 เป็นรายได้ที่รอรับรู้ในปีถดัไป ตามเงื่อนไขของสญัญา และงวดงานของโครงการนัน้ๆ
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การลงทุนในธุรกจิเดมิ ปี 2560
1. ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์

ช่ือโครงการ โครงการพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดนิส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
ระยะท่ี 2

เป้าหมายการเข้าร่วมโครงการ 55 เมกะวตัต์

สถานะการด าเนินการ อยูร่ะหวา่งรอเตรียมยื่นเอกสารเข้าร่วมโครงการ
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ขยายการลงทุนในธุรกจิใหม่  ปี 2560

2. ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภยั

เป้าหมายรายได้ปี 2560 100 ล้านบาท

เงินลงทนุ 10 ล้านบาท

แหลง่ที่มาของเงิน เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท

สถานะการด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 3
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทั ประจ าปี 2559

ส้ินสุด  ณ วนัที่   31 ธันวาคม   2559

การลงมต ิ:  ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้น  ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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รายการ งบการเงนิรวม
(บาท)

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ (บาท)

สนิทรัพย์รวม 2,097,710,520 1,786,104,690

หนีส้นิรวม 1,843,835,753 1,538,924,530

สว่นของผู้ ถือหุ้น 253,874,767 247,180,160

รายได้รวม 1,411,679,451 1,072,365,549

ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ* 31,172,122 22,372,427

ก าไรตอ่หุ้น 0.07 0.05

ภาพรวมงบการเงนิของบริษัท  ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ระเบียบวาระที่ 4
พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559

และการจ่ายเงินปันผล

การลงมต ิ:  ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้น  ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2559 ปี 2558

1.ก าไรสทุธิ (บาท) 22,372,427 63,418,907

2.จ านวนหุ้น (หุ้น) 560,000,000 560,000,000*

3.อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท /หุ้น) 0.03 -

4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ ( บาท) 16,800,000 -

5.อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ
( ร้อยละ)

75.09 N/A

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และการจ่ายเงนิปันผล
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ก าหนดการ จ่ายเงนิปันผล

รายการ วันที่ 

ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือรับเงินปันผล 
( SET ขึน้เคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 10 มีนาคม 2560)

15 มีนาคม 2560

ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล 16 พฤษภาคม 2560 
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ระเบียบวาระที่ 5

พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี  2560

การลงมต ิ:  ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้น  ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560   สิง่ท่ีแนบมาด้วย 3
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รายชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระ จ านวน 3  ท่าน  ดังนี ้ 

1. ดร.พงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์     กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลอากาศเอก บรีุรัตน์ รัตนวานิช     กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ   

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน     

3.  ดร.เปรมวดี   ฟองศิริ กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ
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ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน ่ง

ช่ือ – นามสกุล :   ดร.พงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์
อายุ :   66 ปี
สัญชาติ :   ไทย
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :   2 ปี  
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท :   ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการตรวจสอบ ,กรรมการอิสระ  
การอบรมบทบาทกรรมการ :  สถาบนั Thai Institute of Directors (IOD)

•Audit Committee Program (ACP)•Director Accreditation Program (DAP)
•Director Certification Program (DCP) •Driving Company Success with IT Governanc

ประวัตกิารท างาน
ปี 2557- ปัจจบุนั • ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม
ปี 2557- ปัจจบุนั • ประธานกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  
สปท.2558 -ปัจจบุนั • สมาชิกสภาขบัเคลือ่นการปฎิรูปประเทศ  ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์
สปท.2558 -ปัจจบุนั • กรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ปี 2552- ปัจจบุนั •  อปุนายกสมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ์

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : • ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : • ไม่มี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน   :  • ไม่มี
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา    : • การประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/5 ครัง้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ
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ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน ่ง

ช่ือ – นามสกุล : พลอากาศเอก บรีุรัตน์ รัตนวานิช
อายุ :  69 ปี
สัญชาติ :  ไทย
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  2  ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ ,

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

การอบรมบทบาทกรรมการ :  สถาบนั Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) • Director Certification Program (DCP)   

วุฒกิารศ กษา :          • ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์บณัฑิต กองทพัอากาศ : โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประวัตกิารท างาน /กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปี 2552- ปัจจบุนั • ประธานกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ บมจ.สาลี่อตุสาหกรรม
ปี 2557- ปัจจบุนั • กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ บมจ.ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : • ไม่มี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน   :  • ไม่มี
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา : • การประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้ 
• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ
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ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน ่ง

ช่ือ – นามสกุล :  ดร.เปรมวดี ฟองศิริ
อายุ :  57  ปี
สัญชาติ :  ไทย
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :   2 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท :   กรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ  , กรรมการอิสระ

การอบรมบทบาทกรรมการ : สถาบนั Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)

วุฒกิารศ กษา :    • ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ (ภาษาองักฤษ) : มหาวิทยาลยับรูพา
• ปริญญาโทสาขา Master business administration (FINANCE) :

TEXAS WOMAN’S UNIVERSITY, USA
• ปริญญาตรีสาขาบญัชี : TEXAS WOMAN’S UNIVERSITY, USA
• ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประสบการณ์ท างาน/กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  • ไม่มี 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :     
ปี 2551- ปัจจบุนั • กรรมการ บริษัท ออดิทไวส์ จ ากดั
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน :  • ไม่มี
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา : • การประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ
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ระเบียบวาระที่ 6

พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

การลงมต ิ:  ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้น  ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560   สิง่ท่ีแนบมาด้วย 3
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ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน ่ง

ช่ือ – นามสกุล :  นายรชต ยอดบางเตย
อายุ :   41  ปี
สัญชาติ :   ไทย
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :   ( เสนอแตง่ตัง้ใหม่) 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท :   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สายงานพฒันาธุรกิจ

, กรรมการบริหาร ,กรรมการบริหารความเสี่ยง
การอบรมบทบาทกรรมการ : สถาบนั Thai Institute of Directors (IOD)

• Director Certification Program (DCP)
วุฒกิารศ กษา :    • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสงัคมศาสตร์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ประสบการณ์ท างาน :  
ก.พ 2558 – ปัจจบุนั •  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  สายงานพฒันาธุรกิจ
ปี 2552 – 2557 • รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท  บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ( มหาชน ) 
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  • ไม่มี 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : • ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน :  • ไม่มี
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา : • การประชมุคณะกรรมการบริหาร  13/14 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  4/5 ครัง้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท
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ระเบียบวาระที่ 7

พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทั 
และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี  2560 

การลงมต ิ:  ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง ไมน้่อยกวา่สองในสาม 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560

กรรมการ ปี 2560 ( ปีที่เสนอ)

บาท/คน/เดือน

ปี 2559

บาท/คน/เดือน

ประธานกรรมการ 50,000 50,000

กรรมการอิสระ 30,000 30,000

กรรมการที่ไม่ใช้ผู้บริหาร 20,000 20,000

หมายเหต ุ การจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน   บริษัทพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน  ส าหรับกรรมการอิสระ     กรรมการท่ี
ไม่ใช่เป็นผู้บริหาร  ที่มีช่ือตามหนงัสือรับรองของบริษัทเทา่นัน้
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ค่าเบีย้ประชุมกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ประจ าปี 2560

คณะกรรมการ ปี 2560 ( ปีที่เสนอ)

บาท /ครัง้ที่ประชุม

ปี 2559

บาท /ครัง้ที่ประชุม

การเปล่ียนแปลง

 คณะกรรมการบริษัท

ไม่เปลี่ยนแปลง
เทา่กบัปี 2559

ประธานกรรมการ 25,000 25,000
กรรมการอิสระ 15,000 15,000
กรรมการ 10,000 10,000

 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 20,000 20,000
กรรมการอิสระ 15,000 15,000

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการ 15,000 15,000
กรรมการอิสระ 10,000 10,000

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ 15,000 15,000
กรรมการอิสระ 10,000 10,000
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ค่าเบีย้ประชุมกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ประจ าปี 2560

หมายเหต ุ การจ่ายคา่เบีย้ประชมุ  บริษัทพิจารณาการจ่ายเบีย้ประชมุต่อครัง้ท่ีมีการ
จดัประชมุตามวาระของคณะกรรมการและอนกุรรมการแต่ละชดุ กรณีท่ีมีการเชิญเข้า
ร่วมประชมุเป็นครัง้คราว   ซึง่ไม่ใช่วาระประชมุของชดุคณะกรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง
อยูจ่ะไม่มีการจ่ายคา่เบีย้ประชมุ    ทัง้นีจ้ะไมจ่่ายคา่เบีย้ประชุมส าหรับผู้บริหารท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ าแล้ว
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ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนโบนัส
ของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ชุดต่างๆ  
รวมทัง้ปีเป็นเงนิจ านวนไม่เกิน  4.25  ล้านบาท      
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ระเบียบวาระที่ 8

พจิารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2560

การลงมต ิ:  ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



พจิารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560
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รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จ านวนปีที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท

1.นายพิสิฐ ทางธนกลุ 4095 3 ปี ( ปี 2557-2559)

2.นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ 3445 -

3.นางณฐพร พนัธุ์อดุม     3430 -



ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2560 ( ปีที่เสนอ)

(บาท)

ปี 2559 

(บาท)

คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าไตรมาส 1,497,270 1,281,900

คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2,179,650 1,805,000

รวม 3,676,920 3,086,900

คา่บริการ อ่ืนๆ - 2,317,104*

รวมทัง้สิน้ 3,676,920 ** 5,404,004
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ระเบียบวาระที่ 9

พจิารณาเร่ือง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)



Q&A
Thank You



Thank You

บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน


