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บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียร่ิง จ ากัด (มหาชน)
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ดร.พงศ์ศักตฐ์ิ เสมสันต์

ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ

ดร.เปรมวดี ฟองศิริ
กรรมการบริษัท/

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาฯ

ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาฯ

คุณไรวินท์ เลขวรนันท์

กรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการบริหาร

/CEO
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คุณรชต ยอดบางเตย

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

สายงานพฒันาธุรกิจ

คุณชานนท์ พฤกประสงค์
กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

สายงานธุรกิจ

คุณขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร

กรรมการบริษัท/ 
กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง
ผู้อ านวยการอาวโุสสายงาน
สนบัสนนุธุรกิจ/ผู้อ านวยการ
สายงานสนบัสนนุกลยทุธ์ 

คุณชุตกิา สุทธิกาญจนังกูร
กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาฯ

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายงานธุรกิจ

คุณวราลี เลขวรนันท์

กรรมการบริษัท

คุณบัณฑิต โชตวิรรณพร

กรรมการบริหารความเส่ียง 
/รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารสายงานบริหาร 

/CFO

หมายเหต ุ : การด ารงต าแหนง่ทางการบริหาร
อ้างอิง การอนมุตัปิระกาศตามผงัโครงสร้างการจดัการ    มีผลนบัตัง้แต ่วนัท่ี 1 เมษายน 2561
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ผู้ตรวจสอบบญัชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากดั 
โดยคณุพิสิฐ     ทางธนกลุ
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ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท ดี ลีกลัแอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั
คณุสดุา   ทองน้อย
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ตรวจสอบ
การลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น และตรวจนบัผลคะแนนเสียง

บริษัท Quidlab Co., Ltd
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หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
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หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  หรือ งดออกเสียง ในแตล่ะวาระ
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้  จะแบง่หุ้นเพ่ือลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้  โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีได้รับ
เม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   โดยเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ ส าหรับกรณีต่างๆ ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
(2) ผู้ รับมอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะให้สิทธ์ิผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระท่ีระบุ

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตัรคะแนน ในกรณีท่ี ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารลงคะแนนในวาระต่างๆไว้แล้ว 
โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และออกเสียงให้ตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะประสงค์

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ  ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ี
ตนถือโดยให้นบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

3.     การซักถามในระหว่างการประชุม หรือ ก่อนที่จะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน 
เพ่ือท าการอนมุตัิในแตล่ะวาระ  ท่านผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถสอบถาม ค าถามตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆได้
กรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องการจะสอบถาม   กรุณายกมือ และแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมทัง้แจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
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การนับคะแนน เพื่อลงมติ

3.    ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากท่ีประธานในที่ประชมุ ร้องขอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิในแต่ละวาระ
โดยผลการนบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับ         
สิทธ์ิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะระบคุะแนนไว้ลว่งหน้า ผ่านทางผู้ รับมอบฉนัทะ

1. บริษัทจะใช้ระบบการนบัคะแนนโดยบาร์โค้ต โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน กรณีท่ีท่านผู้ เข้าร่วมประชมุ
ต้องการลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

**ยกเว้นวาระแตง่ตัง้กรรมการ    ซึง่จะท าการเก็บบตัรลงทกุใบ โดยการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส าหรับผู้ ท่ีประสงค์
ลงคะแนนเห็นด้วยจะด าเนินการเก็บบตัรหลงัจากผู้ ท่ีประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

2.   การรวมผลคะแนน จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 
และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

4.  กรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานในที่ประชมุจะท าการโหวตเพิ่มอีกหนึง่เสียงเพื่อเป็นการชีข้าด
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• วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560

• วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  ประจ าปี  2560

• วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปี 2560 สิน้สุด  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560

• วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล

• วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระประจ าปี  2561

• วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ประจ าปี  2561

• วาระที่ 7  พจิารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี  2561
• วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ   (ถ้ามี)

ระเบียบวาระประชุม 
บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

11

วาระท่ี 1,3,4,5,7 ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 2 ระเบียบวาระนี ้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ  ไม่ต้องมีการ
ลงคะแนน เสียงจากผู้ ถือหุ้น 

วาระท่ี 6 ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560

ระเบียบวาระที่ 1

จดัประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560

วธีิการลงมต ิ:  ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น  
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560   สิง่ท่ีแนบมาด้วย  1 ( หน้าท่ี 11 - 27 ) 
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รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560
ระเบียบวาระที่ 2

วธีิการลงมต ิ:  ระเบียบวาระนี ้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ   จงึไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น 
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งบก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2560

งบดุล

- สินทรัพย์

- หนีส้ิน

- ส่วนทนุ

อตัราส่วนทางการเงิน
14



งบก ำไรขำดทุนประจ ำปี
2560

“Eastern Technical Engineering Public Company Limited”
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม
(หน่วย : ล้ำนบำท)

2560 2559 เพิ่ม (ลด) %

รายได้ด าเนินการ 1,580.25     1,411.68     168.6               11.9%

ตน้ทุนด าเนินการ (1,335.73)    (1,217.44)    
ก าไรขั้นตน้ 244.53        194.24        50.3       25.9%
        % ก าไรขั้นตน้ 15.47% 13.76%

รายได้อ่ืน 5.33            4.73            
ค่าใช้จ่ายในการขาย (3.36)           (9.99)           (6.63)                
       % รายได้ด าเนินงาน 0.2% 0.7%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (111.43)       (108.51)       2.92                 

       % รายได้ด าเนินงาน 7.1% 7.7%

ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี 135.08        80.47          

ดอกเบ้ีย-ธุรกิจเดิม (23.05)         (44.03)         (20.98)              
ดอกเบ้ีย- Solar (35.69)         -              35.69               

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 76.34          36.45          

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (6.29)           (5.17)           
ก าไรส าหรับปี 70.04          31.28          38.8       123.9%

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม

16

~39.3

“BIG change with BIG Growth”
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ผลด าเนินงานส าหรับปีของธุรกิจบริการดา้นบริหารจดัการ

(หน่วย : ลา้นบาท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง

รายได้ 755.10                      818.35                      (63.25)        (7.73)%

ตน้ทุน (692.56)                     (762.24)                     

ก าไรขั้นตน้ 62.54                        56.12                        6.42           11.44%

อตัราก าไรขั้นตน้ 8.28% 6.86%

ขอ้มลูทางการเงินรวม

“MS”
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ผลด าเนินงานส าหรับปีของธุรกิจบริการดา้นวิศวกรรม

(หน่วย : ลา้นบาท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

รายได้ 698.24                      593.33                      104.92       17.68%

ตน้ทุน (574.92)                     (451.51)                     

ก าไรขั้นตน้ 123.32                      141.82                      (18.50)        (13.04)%

อตัราก าไรขั้นตน้ 17.66% 23.90%

ขอ้มลูทางการเงินรวม

“EN”
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ผลด าเนินงานส าหรับปีของธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์

(หน่วย : ลา้นบาท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 เปล่ียนแปลง

รายได้ 126.91                      -                            126.91       

ตน้ทุน (68.25)                       (3.69)                         

ก าไรขั้นตน้ 58.67                        (3.69)                         62.36         

อตัราก าไรขั้นตน้ 46.23%

ขอ้มลูทางการเงินรวม

“Solar”



งบดุล
“Eastern Technical Engineering Public Company Limited”
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (หน่วย : ล้ำนบำท)

สินทรัพย์ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 เปลี่ ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74.23                 72.62                 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 5.52                   134.37               (128.85)        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 793.42               604.11               189.31          

สินคา้คงเหลือ 64.02                 40.30                 23.72            49.82         

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ -                     -                     

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 8.14                   42.49                 (34.36)          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 945.33               893.90               51.43            

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 210.28               97.01                 113.27          130.92       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,063.35            1,045.70            17.65            

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 4.20                   3.37                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4.11                   3.96                   

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 53.05                 53.77                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,334.99            1,203.81            131.18          

รวมสินทรัพย์ 2,280.32            2,097.71            182.61          

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (หน่วย : ล้ำนบำท)

หนี้สิน 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 เปลี่ ยนแปลง

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 284.62               791.30               (506.68)        

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.62                   -                     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 310.70               540.48               (229.78)        (885.96)     

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน-หมนุเวียน 3.74                   3.42                   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-หมนุเวียน 70.69                 220.18               (149.49)        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                     0.23                   

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน                       18.89                 15.10                 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน                  692.25               1,570.71            (878.46)        

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน                                    4.98                   4.97                   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 674.34               248.57               425.77          430.76       

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17.50                 12.51                 4.99              

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 7.31                   7.07                   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.40                   -                     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน                  704.53               273.12               431.41          

รวมหนี้สิน 1,396.78            1,843.84            (447.06)        

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (หน่วย : ล้ำนบำท)

ส่วนของเจ้ำของ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 เปลี่ ยนแปลง

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 280.00               210.00               70.00            

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 507.73               4.40                   503.33          624.47       

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 5.52                   3.20                   

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 86.73                 35.59                 51.14            

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 3.56                   0.68                   

รวมส่วนของเจ้ำของ 883.54               253.87               629.67          

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 2,280.32            2,097.71            182.61          

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
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อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.37             0.57             0.80

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 1.59             7.28             (5.70)

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 12.40           15.38           (2.97)

อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์(เทา่) 0.72             0.92             (0.19)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 6.17             5.20             0.97

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 15.47           13.76           1.71

EBIT Margin (%) 8.52             5.68             2.84

อตัราก าไรสุทธิ (%) 4.43             2.20             2.23

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 161              127              34.51

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 14                12                1.86

ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ (วนั) 116              98                18.07

วงจรเงินสด (วนั) 59                41                18.30
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ประเภทงาน มูลค่าสัญญา
รับรู้

ในปี 2561
รับรู้

หลังจากปี 2561

MS 622  541  82 

EN 836 710 126 

Solar 2,882 127 2,755  

Trading 95 95 -

Total 4,436 1,473  2,963 

มูลค่างานที่ได้รับสัญญาแล้ว (Backlog) ณ เดือนมีนาคม 2561 (ล้านบาท)

( หน่วย : ล้านบาท )
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Business Plan 
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Business Performance

0

500

1,000

1,500

2,000

Yr 2015 Yr 2016 Yr 2017 Yr 2018- 2020

Revenue : 1,586 MB 1,411 MB 1,580 MB ---
Net Profit : 64 MB 30 MB 70 MB ---

28



Expand the existing 
business operations

Efficiency cost 
management

Create reliability and 
flexibility of services

Develop core 
competencies of 
human resources

Operating the business 
under good 
governance

Vision
“Burapha is determined to create value-adding 
business opportunities, to build maximum 
sustainability of all involved parties”

Mission & Vision

Business Outlook
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Private

Our competitive advantage

Management Service 
(MS)

Solar Energy (SE)

Trading (TD)

Engineering 
Service (EN)

Government 30



INCOME

COST

PROFIT

DEVELOPMENT

SUCCESS

100%

B
Hyper Growth

A
Organic Growth

What’s a combination for 3 Yrs?
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> 3,XXX MB.

Year 2018 Year 2019 Year 2020

2,XXX-3,XXX MB.

> 2,XXX MB.

Target Growth

Sale Growth ≥ 15%

Net Profit ≥ 5%

32



Business lines

Other alternative 
energy

05 SE

- Upgrade
- Underground

02 TL

- Sub Station
- High Voltage 230 kv.

01 EE

Construction 
(Special Equipment)

03 CE

Increase product 
line

06 TD Business Process 
Outsourcing

04 MS

33



Cost Human

Sales 

Key Strategy
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New customer

Merge & AcquisitionGet new information channel

Human resource planning

Always know industry outlook Find partner

Increase product line

Sale Strategy

35



Fast cash

Technology Base

Cost Strategy

Lean

36



Human New knowledge ► New Human

Success based sharing

Be partner

Human Strategy
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พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปี 2560 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3

วธีิการลงมต ิ: ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

38
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ภาพรวมงบการเงนิของบริษัท  ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ งบการเงนิรวม 

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(บาท)

สินทรัพย์รวม 2,280.32 2,001.49

หนีส้ินรวม 1,396.78 1,143.11

ส่วนของผู้ถือหุ้น 883.54 858.37

รายได้รวม 1,585.59 1,151.38

ก าไร (ขาดทุน)สุทธิ* 70.26 54.66

ก าไรต่อหุ้น 0.13 0.10

หมายเหต ุ*  เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

( หน่วย : ล้านบาท )
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พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560
และการจ่ายเงนิปันผล

ระเบียบวาระที่ 4

วธีิการลงมต ิ: ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

40
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การจัดสรรก าไร ปี 2560 
ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ซึง่ก าหนดว่า บริษัทต้องจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่า  ร้อยละห้า(5) ของก าไรสทุธิประจ าปี  (หกั)ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี  
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกว่า  ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีน  

รายการ ล้านบาท ล้านบาท

ก าไรสทุธิประจ าปี 2560เฉพาะกิจการ 54.66 280.00 ทนุจดทะเบียนของบริษัท ณ  31
ธนัวาคม 2560

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
( พรบ.มหาชน )

5 % 10%

ก าไรจดัสรรในปี  2560 2.73

ก าไรจดัสรรยกมา 2.79

รวมเป็นก าไรจดัสรร ทัง้หมด 5.52 28<
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พจิารณาการจ่ายเงนิปันผล

พจิารณาจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 

รายได้จากการด าเนินงานและรายได้อื่น /( หน่วย : ล้านบาท ) 1,585.59 1,416.4 1 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี /( หน่วย : ล้านบาท ) 70.04 30.99 

ก าไรสุทธิงบการเงนิเฉพาะกิจการ  /( หน่วย : ล้านบาท ) 54.66 23.65 

จ านวนหุ้น /( หน่วย : ล้านหุ้น ) 560.00 560.00 

อัตราจ่ายปันผล ต่อหุ้น 0.03 0.03 

มูลค่าการจ่าย /( หน่วย : ล้านบาท ) 16.80 16.80 
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ระยะเวลาการก าหนดจ่ายปันผล

รายการ วันที่

 วนัก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 12 มีนาคม 2561

วนัท่ีไมไ่ด้รับสิทธิปันผล(XD) 9 มีนาคม 2561

วนัท่ีจ่ายปันผล 15 พฤษภาคม 2561
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พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 5

วิธีการลงมต ิ: ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560   สิง่ท่ีแนบมาด้วย 3
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การพจิารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการบริษัทที่ครบวาระ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18
ซึง่ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3

กรรมการบริษัททัง้หมด มีจ านวน  10  ทา่น    
จ านวน 1 ใน 3 คือ  จ านวน 3 ท่าน    
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รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีครบวาระ  จ านวน 3  ท่าน  ดงันี ้

ดร.ศิริเดช   ค าสุพรหม

นายชานนท์  พฤกประสงค์

นางสาวชุตกิา  สุทธิกาญจนังกูร
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ช่ือ - นามสกุล :   ดร.ศิริเดช   ค าสุพรหม
อายุ :   45  ปี              สัญชาต ิ :   ไทย
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :   3 ปี  
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท          :  กรรมการบริษัท , กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
การอบรมบทบาทกรรมการ       :  สถาบัน Thai Institute of Directors (IOD)

• Director Certification Program (DCP)   • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2015
• Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น2/2015  • Driving Company Success with IT Governance รุ่น1/2016

ประวัตกิารท างานทางวิชาชีพ และทางวิชาการ
2558 - ปัจจบุนั • กรรมการบริษัท , กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
ต.ค. 2559 - ก.พ. 2560 • ท่ีปรึกษาด้านการบญัชีและการวางระบบบญัชี   บริษัท เซน็เตอร์ ออโต้ ลีส จ ากดั (ธุรกิจการเงิน)
ม.ค. 2558 - มี.ค. 2558                 • ท่ีปรึกษาการบริหารความเส่ียง     บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจทนัตกรรม)
ก.ย. 2560 - ปัจจบุนั • กรรมการสภาวิชาชีพบญัชี ฯ ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีทางการบญัชี   สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์
ก.ย. 2560 – ปัจจบุนั        • คณบดีวิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี และ ผู้อ านวยการหลกัสตูรบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน :             ไมมี่
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :            ไมมี่
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :      • การประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวนเข้าร่วมประชมุ  6/6 ครัง้     • การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวนเข้าร่วมประชมุ  4/4 ครัง้
• การประชมุผู้ ถือหุ้น จ านวนเข้าร่วมประชมุ  1/1 ครัง้

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท   :      ไมมี่  ( 0.00 %   ของหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียง ) 47
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท
ช่ือ - นามสกุล :       นายชานนท์   พฤกประสงค์
อายุ :       45  ปี            สัญชาติ :       ไทย
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :      11 ปี  
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท :      กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเส่ียง, ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานธุรกิจ
การอบรมบทบาทกรรมการ    :      สถาบัน Thai Institute of Directors (IOD)

• Director Certification Program (DCP) ปี 2557 รุ่น 193/2014  • Director Accreditation Program (DAP) ปี2557 รุ่น SEC/2014
• Advance Audit Committee Program (AACP) ปี2557 รุ่น 15/2014    • Finance Statement for Director (FSD) ปี2557 รุ่น 25/2014
• Finance for Non-Finance Director  (FN) ปี2557    • Risk Management Committee Program  (RMP) ปี2557 รุ่น 4/2014

ประสบการณ์ท างาน
เม.ย. 2561- ปัจจบุนั                   •  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานธุรกิจ
ก.พ.2558- ปัจจบุนั •  กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง    

•  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานพฒันาธุรกิจ
ปี 2550 - ปัจจบุนั •  กรรมการบริษัท  บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
ธ.ค.2558 – ปัจจบุนั •  กรรมการ บริษัท อีทีอี  เมเนจเมนท์  จ ากดั
ธ.ค.2558 – ปัจจบุนั •  กรรมการ บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั
2540 - ก.พ.2558 •  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท  บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
กจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน / กจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :            ไม่มี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ่ืน  :  ไม่มี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา   :  • การประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวนเข้าร่วมประชมุ 6/6 ครัง้ • การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวนเข้าร่วมประชมุ 4/4 ครัง้

• การประชมุผู้ ถือหุ้น จ านวนเข้าร่วมประชมุ  1/1 ครัง้
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท       :   0.77 %   ของหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียง 
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ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท
ช่ือ - นามสกุล : นางสาวชุตกิา   สุทธิกาญจนังกูร
อายุ : 43 ปี             สัญชาติ : ไทย
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี  
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเส่ียง , กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน,

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานธุรกิจ 
การอบรมบทบาทกรรมการ  : สถาบัน Thai Institute of Directors (IOD)

• Director Certification Program (DCP) ปี 2557 รุ่น 193/2014  • Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2557 รุ่น 15/2014
• Role Of The Compensation committee (DCP) ปี 2557 รุ่น 18/2014  • Risk Management Committee Program ปี 2557 รุ่น 4/2014
• Financial Statement for Directors ปี 2557 รุ่น 25/2014     • Directors Accreditation Program ปี 2557 รุ่น SEC/2014

ประสบการณ์ท างาน
เม.ย.2561-ปัจจบุนั        • รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานธุรกิจ         
ก.พ.2558- ปัจจบุนั •  กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง , กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน,

•  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานพฒันาธุรกิจ, ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานกลยทุธ์และบริหารองค์กร
ปี 2557- ปัจจบุนั • กรรมการ บริษัท  บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2551 - ปัจจบุนั                   •  กรรมการ บริษัท  ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั
ปี 2550- ปัจจบุนั                    •  กรรมการ บริษัท  อีทีอี  เมเนจเมนท์  จ ากดั
ปี 2548 - ก.พ.2558                •  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท  บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
กจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  / กจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   :             ไม่มี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ่ืน  :  ไม่มี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา • การประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวนเข้าร่วมประชมุ  6/6 ครัง้  • การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวนเข้าร่วมประชมุ 4/4 ครัง้

• การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จ านวนเข้าร่วมประชมุ 2/2 ครัง้    • การประชมุผู้ ถือหุ้น จ านวนเข้าร่วมประชมุ 1/1 ครัง้ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท       :   0.76 %   ของหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียง 49



พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 6

วิธีการลงมต ิ: ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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กรรมการ ปี 2561 ( ปีที่เสนอ)

บาท/คน/เดือน

ปี 2560

บาท/คน/เดือน

ประธานกรรมการ 50,000 50,000

กรรมการอสิระ 30,000 30,000

กรรมการที่ไม่ใช้ผู้บริหาร 20,000 20,000

หมายเหต ุ การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน  บริษัทพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน  ส าหรับกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผู้บริหารท่ีมีช่ือ
ตามหนงัสือรับรองของบริษัทเท่านัน้

ไม่เปล่ียนแปลง
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คณะกรรมการ ปี 2561 ( ปีที่เสนอ)

บาท /ครัง้ที่ประชุม

ปี 2560

บาท /ครัง้ที่ประชุม

 คณะกรรมการบริษัท

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

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

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

หมายเหต ุ  : การจา่ยคา่เบีย้ประชมุ  บริษัทพิจารณาการจา่ยเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ท่ีมีการจดัประชมุตามวาระของคณะกรรมการและอนกุรรมการ
แตล่ะชดุ กรณีท่ีมีการเชิญเข้าร่วมประชมุเป็นครัง้คราว ซึง่ไมใ่ชว่าระประชมุของชดุคณะกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่อยูจ่ะไมมี่การจา่ยคา่เบีย้ประชมุ    ทัง้นีส้ าหรับการจดัประชมุตามวาระของ
อนกุรรมการ  จะไมจ่า่ยคา่เบีย้ประชมุส าหรับผู้บริหารท่ีได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว

ไม่เปล่ียนแปลง
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ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนโบนัส ของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการ ชุดต่างๆ  

รวมทัง้ปี 2561 เป็นเงนิจ านวนไม่เกิน  4.25  ล้านบาท  
( การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ฯ ปี 2560 รวมทัง้ปี เทา่กบั 4.25 บาท)    

53



Eastern Technical Engineering Public Co.,Ltd.
www.eastern-groups.com

พจิารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 7

วิธีการลงมต ิ: ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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55

เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120  และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
59 และ ข้อ 60    ซึง่ก าหนดให้ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี   โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชี ผู้ซึง่
ออกไปนัน้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้
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ผู้ตรวจสอบบญัชี  ประจ าปี  2561

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากัด 
โดยคุณพสิิฐ     ทางธนกุล
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1 . นายพสิิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

2. นายขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445

3. นางณฐพร พันธ์ุอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
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ผู้ตรวจสอบบญัชี  ประจ าปี  2561

รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขทะเบยีนใบอนุญาต จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท

1. นายพสิิฐ ทางธนกุล 4095 4 ปี ( ปี 2557-2560)

2.นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 3445 -

3.นางณฐพร พนัธ์ุอุดม     3430 -

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ.44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ์เง่ือนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลู เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ของส านกังานก.ล.ต.  ข้อท่ี 23  ให้บริษัท ฯ จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ในกรณีท่ีผู้ สอบรายเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบ
หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกนั  

* การหมนุเวียนผู้สอบบญัชี
1) บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้
2) บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบรายท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ีเน่ืองจากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้  เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี  
นบัแต่วนัท่ีผู้สอบบญัชีรายดงักล่าวพ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ี 
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ก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบญัชี  ประจ าปี  2561 (ล้านบาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2561 ( ปีที่เสนอ) ปี 2560

ค่าสอบบัญชีงบการเงนิประจ าไตรมาส 1.50 1.50
ค่าสอบบัญชีงบการเงนิประจ าปี 2.26 2.18 
ค่าสอบบัญชีงบการเงนิบริษัทย่อยจัดตัง้ในปี 60 0.34

รวม 3.76 4.01  
ค่าบริการ อื่นๆ - -

รวมทัง้สิน้ 3.76 4.01

เมื่อเทยีบปีที่ผ่านมา  
ลดลง 0.26 ล้านบาท
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เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 8
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บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียร่ิง จ ากัด (มหาชน)
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

“ Q&A SESSION ”
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