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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562

22 เมษายน 2562

เวลา  14.00 น.
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ข้อมูลบริษัท ETE

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited
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ดร.พงศ์ศักตฐ์ิ เสมสันต์

ประธานกรรมการบริษัท/

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ

ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการบริษัท/

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน/

กรรมการอิสระ

ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม

กรรมการบริษัท/

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

/ กรรมการอิสระ

พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช

รองประธานกรรมการบริษัท /

กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน

/กรรมการอิสระ

คุณไรวินท์ เลขวรนันท์

กรรมการบริษัท/ 

ประธานกรรมการบริหาร

/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร CEO

/รักษาการ CFO

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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คุณรชต ยอดบางเตย

กรรมการบริษัท/

กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คุณชานนท์ พฤกประสงค์

กรรมการบริษัท/

กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คุณขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร

กรรมการบริษัท/ 

กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง

ผู้ อํานวยการอาวโุส

คุณชุตกิา สุทธิกาญจนังกูร

กรรมการบริษัท/

กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการสรรหาฯ

/กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คุณวราลี เลขวรนันท์

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

5

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จาํกัด 

โดยคุณพสิิฐ  ทางธนกุล 
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท ด ีลีกัลแอนด์แอดไวเซอร์ จาํกัด

คุณสัญญา  จันทรัตน์
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ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง

7

ONLINE ASSET Co., Ltd
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หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
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2. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  หรือ งดออกเสียง ในแตล่ะวาระ

เพียงอย่างเดียวเท่านัน้  จะแบง่หุ้นเพ่ือลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้  โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีได้รับ

เม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   โดยเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน จะทําการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ สําหรับกรณีตา่งๆ ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

(2) ผู้ รับมอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะให้สิทธ์ิผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระท่ีระบุ

ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตัรคะแนน ในกรณีท่ี ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารลงคะแนนในวาระตา่งๆไว้แล้ว 

โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และออกเสียงให้ตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะประสงค์

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ  ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ี

ตนถือโดยให้นบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

3.     การซักถามในระหว่างการประชุม หรือ ก่อนท่ีจะทําการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน 

เพ่ือทําการอนมุติัในแตล่ะวาระ  ท่านผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถสอบถาม คําถามตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆได้

กรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องการจะสอบถาม   กรุณายกมือ และแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมทัง้แจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้น

ที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
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3.    ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากท่ีประธานหรือพิธีกรในท่ีประชมุ ร้องขอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุติัในแตล่ะวาระ 

โดยผลการนบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้รับ         

สิทธ์ิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะระบคุะแนนไว้ลว่งหน้า ผ่านทางผู้ รับมอบฉนัทะ

1. บริษัทจะใช้ระบบการนบัคะแนนโดยบาร์โค้ต โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน กรณีท่ีท่านผู้ เข้าร่วมประชมุ

ต้องการลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

**ยกเว้นวาระแตง่ตัง้กรรมการ    ซึง่จะทําการเก็บบตัรลงทกุใบ โดยการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนสําหรับผู้ ท่ีประสงค์

ลงคะแนนเห็นด้วยจะดําเนินการเก็บบตัรหลงัจากผู้ ท่ีประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

2.   การรวมผลคะแนน จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 

และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

4.  กรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานในท่ีประชมุจะทําการโหวตเพ่ิมอีกหนึง่เสียงเพ่ือเป็นการชีข้าด
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• วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจาํปี 2561 

• วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท  ประจาํปี  2561

• วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจาํปี 2561 สิน้สุด  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561

• วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกาํไรสุทธิและงดการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2561

• วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระประจาํปี  2562 

• วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ประจาํปี  2562

• วาระที่ 7  พจิารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี  2562 

• วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ามี)

ระเบียบวาระประชุม 

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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พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561
ระเบียบวาระที่ 1

จดัประชมุเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561

วธีิการลงมต ิ:  ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น  

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2

วธีิการลงมต ิ:  ระเบียบวาระนี ้เป็นระเบยีบวาระเพ่ือทราบ   จงึไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น 
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งบกาํไรขาดทุน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 1,672.58           1,580.25           92.32         

ตน้ทุนจากการดาํเนินงานรวม 1,486.29           1,335.73           

กาํไรขั้นตน้ 186.29              244.53              (58.24)        

อตัรากาํไรขั้นตน้ 11.1% 15.5%

รายไดอ่ื้น 1.73                  5.33                  (3.60)          

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 120.54              114.78              5.76            

7.2% 7.3%

ตน้ทุนทางการเงิน 55.47                58.74                (3.27)          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4.08                  6.29                  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าปรับ 79.61                -                    79.61         

กาํไรสําหรับปี (71.68)               70.04                (141.72)      

(4.3%) 4.4%

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)
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MS Management service

EE Electricity transmission network

TL Telecommunication network

SE Solar energy

TD Trading

รายได้ กาํไร อตัรากาํไร รายได้ กาํไร อตัรากาํไร รายได้ กาํไร อตัรากาํไร

MS 769.52 60.38 7.8% 755.10 62.54 8.3% 14.42 (2.16) (0.4%)

EE 517.59 (55.83) (10.8%) 551.60 90.99 16.5% (34.01) (146.82) (27.3%)

TL 162.85 27.43 16.8% 146.64 32.33 22.0% 16.21 (4.90) (5.2%)

SE 127.66 26.14 20.5% 126.91 22.98 18.1% 0.75 3.16 2.4%

TD 94.96 13.15 13.8% - - 94.96 13.15 13.8%

ส่วนกลาง - (142.95) - (138.80) - (4.15) 0.0%

รวม 1,672.58 (71.68) (4.3%) 1,580.25 70.04 4.4% 92.33 (141.72) (8.7%)

2561 2560 เปลีย่นแปลง
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งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เปลีย่นแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61.36                74.23                (12.88)        

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 38.43                5.52                  32.91         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 738.66              793.42              (54.76)        

สินคา้คงเหลือ 85.48                64.02                21.46         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3.91                  8.14                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 927.84              945.33              (17.49)        

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 129.91              210.28              (80.37)        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,021.26           1,063.35           (42.09)        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7.10                  4.20                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.57                  4.11                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 36.55                53.05                (16.50)        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,198.39           1,334.99           (136.60)      

รวมสินทรัพย์ 2,126.23           2,280.32           (154.09)      

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เปลีย่นแปลง

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 317.11              284.62              32.48         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 275.92              310.70              (34.78)        

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน-หมุนเวยีน 3.67                  3.74                  

เงินกูย้มืระยะยาว-หมุนเวยีน 674.26              70.69                603.57       

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 27.51                22.51                

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,298.46           692.25              606.21       

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 3.15                  4.98                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                    674.34              (674.34)      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16.37                17.50                

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 7.57                  7.31                  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                    0.40                  

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 27.10                704.53              (677.43)      

รวมหนี�สิน 1,325.56           1,396.78           (71.22)        

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนของเจา้ของ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เปลีย่นแปลง

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 280.00              280.00              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 507.73              507.73              

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 5.52                  5.52                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1.94                  86.73                (84.79)        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5.47                  3.56                  

รวมส่วนของเจ้าของ 800.67              883.54              (82.87)        

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 2,126.23           2,280.32           (154.09)      

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

งบกระแสเงินสด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 14.99 (72.22)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 30.84 (248.84)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (67.23) 350.11

เงินสดสุทธิ (21.40) 29.06

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

วงจรเงินสด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เปลีย่นแปลง

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 18.36 14.25 4.11

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 111.24 68.93 42.31

ระยะเวลาชาํระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ (วนั) 49.19 66.62 -17.43

วงจรเงินสด (วนั) 80.41 16.57 63.84

ข้อมูลทางการเงนิรวม



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) Gross profit margin (%) 11.14 15.47

EBIT Margin (%) EBIT Margin (%) (0.72) 8.52

อตัรากาํไรสุทธิ (%) Net profit margin (%) (4.40) 4.43

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) ROE (%) (8.79) 12.40

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) ROA (%) (0.55) 6.17

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) D/E Ratio (time) 1.67 1.59

อตัราส่วนหมุนเวยีนทรัพยสิ์น (เท่า) Total asset turnover (time) 0.76 0.72

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current ratio (time) 0.71 1.37

ข้อมูลทางการเงนิรวม

อตัราส่วนทางการเงิน



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

Business Plan 
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Business Outlook

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
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Our competitive advantage

24

SUCCESS

Management 
Service (MS)

Solar Energy 
(SE)

Trading (TD)

Engineering 
Service (EN)

Private Government
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INCOME

COST

PROFIT

DEVELOPMENT

SUCCESS

100%

B
Hyper Growth

A
Organic Growth

What’s a combination for 3 Yrs (2018-2020)
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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%

Present AGM 2018
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Business Performance

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

Yr 2016 Yr 2017 Yr 2018 Yr 2019-2020

Revenue : 1,411 MB 1,580 MB 1,672 MB

Net Profit : 30 MB 70 MB -72 MB

(consolidated)



Backlog

Business Project Value Backlog 2019

MS 1,277.22 803.41 734.06 

EN 1,577.37 687.85 573.57 

SE 3,175.00 2,921.00 127.00 

TD 143.38 143.38 103.73 

Total 6,172.97 4,555.64 1,538.36 
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TD
- เทคโนโลยคีวาม

ปลอดภยัไปประยกุตใ์ช้

ในงานดา้นต่างๆ เช่น  

การพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ

ควบคู่ความปลอดภยั

EE
- แผนพฒันาระบบส่งไฟฟ้า

- แผนงานเปลีย่นระบบ

สายไฟฟ้าอากาศเป็น

สายไฟฟ้าใตด้นิ

- แผนพฒันาระบบไฟฟ้าของ 

PEA

- แผนการพฒันาระบบไฟฟ้า 

เพื่อรองรบัการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน (AEC)

- -)

TL
- แผนการลงทุนของ 

operator

- กลยทุธก์ารขบัเคลื่อน

ยทุธศาสตรช์าต ิ5G 

MS
- เทคโนโลย+ีทกัษะของคน

- ความตอ้งการแรงงานตาม

งบประมาณประจาํปี 2562 

ของหน่วยงานราชการ

SE
- แผนพฒันากําลงัผลติ

ไฟฟ้าของประเทศไทย   

พ.ศ.2561- 2580 

(PDP2018) 

Industry Outlook

ท่ีมาของข้อมลู : ตามการเปิดเผยในรายงานประจําปี 2561
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Business lines

Other alternative 

energy

05 SE

- Upgrade

- Underground

03 TL

- Sub Station

- High Voltage 230 kv.

02 EE

Construction 

(Special Equipment)

04 CE

Increase product 

line

06 TD

Business Process 

Outsourcing

01 MS



ĹŪśŒśŬț Ūśŀ ũŌĹŪśśŨŒŒĿŪőŐŰśĹ Ŭŀ
(Business Process Outsourcing ț śůť  “BPO”)

ĹŪśŒśŬț Ūśŀ ũŌĹŪśŒŰļ ŝ ŪĹś
(Manpower Management ț śůť  “MM”)

Business lines
ธุรกจิบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”)



� �ðęę� �ċ ċ �è�
bfiǽbffģ�ð�ċ ċ ē�đē��������è�ð�ċ ċ

a��ĕč��đ������b �ǽfič  
(Underground Transmission & 

Distribution Line System)

� �ðęę� �ċ ċ �è�
bfiǽbffģ�ð�ċ ċ ē�đē��������è�ð�ċ ċ

a��ĕč��đ�����ċ č ǽfič  
(Overhead Transmission & 
Distribution Line System)

Business lines

วศิวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”)

2. งานก่อสร้าง ระบบสายส่งแรงสงู 115เควี ช่วง สฟน.ฮอด จ.เชียงใหม่ - สฟน.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน    มลูค่างาน   366 ล้านบาท 

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟา้ใต้ดิน 115kV,22kV. ศนูย์การค้า Terminal 21 พทัยาเหนือ ชลบรีุ                       มลูค่างาน   218 ล้านบาท  



การสาํรวจ ออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ ติดตัง้เสาส่งสญัญาณ
โทรคมนาคม ปรบัปรงุเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม รวมทัง้รือ้ถอนและขน
ย้ายอปุกรณ์โทรคมนาคม

บริการติดตัง้อปุกรณ์ระบบชมุสายโครงข่ายส่ือสารและติดตัง้สายเคเบิล
ใยแก้วนําแสง (Fiber Optic)

2

1

Business lines
งานวศิวกรรมระบบโทรคมนาคม 

(Telecommunication Engineering System หรือ “TL”)

New Project

สร้างโครงข่ายท่อร้อยสายส่ือสารใต้ดิน (Duct Network/Sub Duct Network)  
ในโครงการนําสายส่ือสารโทรคมนาคมลงใต้ดิน และทางบริษทัฯ จะให้เช่า
โครงข่ายท่อร้อยสายส่ือสารใต้ดินดงักล่าว

3



Business lines

วศิวกรรมก่อสร้าง  (Civil Engineering System หรือ “CE”)

งานก่อสร้างอาคารสนามยิงปืนมาตรฐานอเมริกา งานปรับปรุงและระบบไฟฟา้แสงสว่างภายในอาคาร 



โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์1

โซล่ารร์ฟูทอ็บ (Solar rooftop)2

Ŷļ śĿĹŪśōŬŌō ũΆĿśŨŒŒȚűŒőǺΆŪ
Ŗ ŝ ũĿĿŪőŵȚĿť Ūŏ ŬōŚ ƒŴŖ ů̈́ť ĹŪśŴĹš ōś 
ŘŪŚŷōŽĹŝ ŰżřŶļ śĿĹŪśŸŏŚőŬŚř Ś ũ̈́ĿŚůő

3

Business lines
ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์

(Solar Energy หรือ “SE”) 

1

2

3



Business lines

ธุรกจิจัดหา และจัดจาํหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย 

(Trading หรือ “TD”)

ť ŰœĹśŋ ƒś ũĹš Ūļ şŪř œŝ ť ŌŘ ũŚȚżşőŒŰļ ļ ŝ

ť ŰœĹśŋ ƒś ũĹš Ūļ şŪř œŝ ť ŌŘ ũŚŷőŖ ůΆőŏ ŭ̈́ȚŪŐŪśŋ Ũ 
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SUCCESS

Key Strategy

Sales 

HumanCost



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจาํปี 2561
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3

วธีิการลงมต ิ: ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited
ภาพรวมงบการเงนิของบริษัท สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31ธันวาคม 2561

รายการ งบการเงนิรวม 

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

สินทรัพย์รวม 2,126,227,050 1,782,167,123

หนีสิ้นรวม 1,325,560,391 1,029,915,266

ส่วนของผู้ถือหุ้น 800,666,659 752,251,857

รายได้รวม 1,674,312,585 1,035,891,053

กาํไร (ขาดทุน)สุทธิ* (73,593,238) (91,983,679)

กาํไรต่อหุ้น (0.13) (0.16)

* หมายเหต ุเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลและงดการจัดสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2561 

ระเบียบวาระที่ 4

วธีิการลงมต ิ: ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดให้

คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา เป็นประจําทกุ

ปี 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบ

การเงินเฉพาะของบริษัท และ ภายหลงัการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงอตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบั

แผนการลงทนุ เง่ือนไขและข้อจํากดัตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและ

ผลดําเนินงาน และ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ

เน่ืองจากการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทฯมีผลการ

ดําเนินงานขาดทุน (71.68) ล้านบาท และ (91.98) ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 

ส่งผลให้กําไรสะสมคงเหลือ 1.94 ล้านบาทและ (41.00) ล้านบาท ในงบการเงินรวม   และ   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามลําดบั ด้วยเหตุนี ้จึงของดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการในปี 2561และ ของดการจัดสรรกําไรสุทธิ         

เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเตมิ



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

ระเบียบวาระที่ 5

พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี  2562

วธีิการลงมต ิ: ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limitedการพจิารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการบริษัทที่ครบวาระ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18

ซึง่กําหนดวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3

กรรมการบริษัททัง้หมด มีจํานวน  10  ทา่น    

จาํนวน 1 ใน 3 คือ  จาํนวน 3 ท่าน    



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limitedรายช่ือกรรมการบริษัทที่ครบวาระ  จาํนวน 3  ท่าน  ดงันี ้

นายไรวนิท์ เลขวรนันท์

นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร

นางสาววราลี เลขวรนันท์



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล                   :นายไรวินท์ เลขวรนันท์
อายุ :   45 ปี              

สัญชาติ                            :   ไทย           

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ      :    21 ปี  

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท      :  ประธานกรรมการบริหาร ,CEO, รักษาการ CFO
การอบรมบทบาทกรรมการ    :  สถาบัน Thai Institute of Directors (IOD)

• Director Accreditation Program รุ่น 109/2014      • How to Measure the Success of Corporate Strategy รุ่น 4/2014

• Advance Audit Committee Program  รุ่น 15/2014 • Financial Statements for Directors รุ่น 24/2014

• How to Develop a risk Management Plan รุ่น 6/2014 •  Risk Management Program  รุ่น 5/2014

•  Director Certification Program รุ่น 206/2015                   •  Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 22/2014

ประวัติการทาํงานทางวชิาชีพ และทางวิชาการ

ม.ค.2562 – ปัจจบุนั              • รักษาการตําแหนง่ Chief Financial Officer (CFO)บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

ธ.ค.2558 - ปัจจบุนั • ประธานกรรมการบริษัท   อีทีอี เมเนจเมนท์ จํากดั

ธ.ค.2558 - ปัจจบุนั • ประธานกรรมการบริษัท   ซีน 168 จํากดั

ปี 2550 - ปัจจบุนั • ประธานกรรมการบริษัท   วรนนัท์ โฮลดิง้ จํากดั

ปี 2540 - ปัจจบุนั • กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

ปี 2540 - ก.พ 2558 • ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :             ไมม่ี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :            ไมม่ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอื่น  :  ไมม่ี 

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :      • การประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวนเข้าร่วมประชมุ  4/4 ครัง้

• การประชมุผู้ ถือหุ้น จํานวนเข้าร่วมประชมุ  1/1 ครัง้

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท   :      มี  ( 26.97  %    ของหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีง )



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท

ช่ือ – นามสกลุ                          : นางสาววราล ี เลขวรนันท์ 

อายุ :   54 ปี             

สัญชาต ิ                                     :   ไทย            

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ          :   8 ปี  

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท          :  กรรมการบริษทั

การอบรมบทบาทกรรมการ       :  สถาบัน Thai Institute of Directors (IOD)

• Director Certification Program รุ่น 193/2014

• Financial Statements for Directors  รุ่น 24/2014

ประวตักิารทาํงานทางวชิาชีพ และทางวชิาการ

ปี 2554 - ปัจจุบนั • กรรมการบริษทั  บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  (มหาชน )

กจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน                            :            ไม่มี

กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                          :            ไม่มี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ่ืน  :           ไม่มี 

ทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา :      • การประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวนเขา้ร่วมประชุม  4/4 คร้ัง

• การประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวนเขา้ร่วมประชุม  1/1 คร้ัง

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั   :      มี  (0.43  %     ของหุน้ท่ีมีสิทธ์ิออกเสียง )



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล                   : นางสาวขนิษฐา   ฤทธ์ิเพชร
อายุ :  40 ปี             

สัญชาติ :   ไทย           

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ      :    5 ปี  

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท      :  กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสีย่ง,

ผู้ อํานวยการอาวโุส

การอบรมบทบาทกรรมการ    :  สถาบัน Thai Institute of Directors (IOD)

• Director Certification Program (DCP) ปี 2557 รุ่น 194/201  • Director Accreditation Program (DAP) ปี2557 รุ่น SEC /2014

• Advance Audit Committee Program (AACP) ปี2557 รุ่น 15/2014

ประวัติการทาํงานทางวชิาชีพ และทางวิชาการ

ปี 2561- ปัจจบุนั • กรรมการบริหารความเสีย่ง , ผู้ อํานวยการอาวโุส

ปี 2558 - ปัจจบุนั • ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานสนบัสนนุต้นทนุ

ปี 2557- ปัจจบุนั • กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร   บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

ปี 2556 - ปัจจบุนั • กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จํากดั ,กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร บริษัท ซีน 168 จํากดั  

ปี 2560 – 2561 • ผู้ อํานวยการสายงานกลยทุธ์และพฒันาองค์กร บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

ปี 2551 - 2558 •  ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและงานธุรการ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :             ไมม่ี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :            ไมม่ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอื่น  :  ไมม่ี 

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :      • การประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวนเข้าร่วมประชมุ  4/4 ครัง้

• การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  3/4 ครัง้ 

• การประชมุผู้ ถือหุ้น จํานวนเข้าร่วมประชมุ  1/1 ครัง้

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท   :      มี  0.18  %     ของหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีง )



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท และ อนุกรรมการ

ชุดต่าง ๆ ประจาํปี 2562 

ระเบียบวาระที่ 6

วธีิการลงมต ิ: ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ สองในสาม ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืน ประจาํปี 2562

กรรมการ ปี 2562 ( ปีที่เสนอ)

บาท/คน/เดือน

ปี 2561

บาท/คน/เดือน

ประธานกรรมการ 50,000 50,000

กรรมการอสิระ 30,000 30,000

กรรมการที่ไม่ใช้ผู้บริหาร 20,000 20,000

หมายเหตุ การจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน  บริษัทพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ 

ซึง่เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้บริหาร  ท่ีมีช่ือตามหนงัสือรับรองของบริษัทเทา่นัน้

ไม่เปล่ียนแปลง



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ประจาํปี 2562

คณะกรรมการ ปี 2562 (ปีที่เสนอ)

บาท/ครัง้ที่ประชุม

ปี 2561
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

เปล่ียนแปลง

“แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

เพิ่มเติม”

•    คณะกรรมการกาํกับและดแูลกจิการที่ดี ปี 2562 (ปีที่เสนอ)

บาท/ครัง้ที่ประชุม

ปี 2561
บาท/ครัง้ที่ประชุม

ประธานกรรมการ 15,000 -
กรรมการอิสระ 10,000 -



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limitedค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนโบนัส ของคณะกรรมการ และ

อนุกรรมการ ชุดต่างๆ รวมทัง้ปี 2561 เป็นเงนิจาํนวนไม่เกิน 4.25 ล้านบาท

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนโบนัส ของคณะกรรมการ และ

อนุกรรมการชุดต่างๆ  รวมทัง้ปี 2562 เป็นเงนิจาํนวนไม่เกิน  4.80 ล้านบาท  

เปรียบเทยีบแล้ว ปี 2562
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 550,000 บาท เพราะ “แต่งตัง้

คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ดีเพิ่มเตมิ”



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

พจิารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ระเบียบวาระที่ 7

วธีิการลงมต ิ: ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limitedเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2562

ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120  และ ข้อบงัคบัของบริษัท

ข้อ 59 และ ข้อ 60    ซึง่กําหนดให้ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ

กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี   โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชี 

ผู้ซึง่ออกไปนัน้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limitedเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2562

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จาํกัด 



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 มีรายช่ือดงัต่อไปนี ้

1. นายพสิฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

2. นายขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445

3. นางณฐพร พันธ์ุอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จาํนวนปีที่เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท

1.นายพสิฐิ ทางธนกุล     4095 5 ปี ( ปี 2557-2561)

2.นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 3445 -

3.นางณฐพร พันธ์ุอุดม     3430 -

ผู้ตรวจสอบบญัชี ประจาํปี 2562



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limitedกาํหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี  ประจาํปี  2562

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2562 (ปีที่เสนอ)

(บาท)

ปี 2561

(บาท)

ค่าสอบบัญชีงบการเงนิประจาํไตรมาส 1,542,940 1,498,000

ค่าสอบบัญชีงบการเงนิประจาํปี 2,325,740 2,258,000

รวม 3,868,680 3,756,000

ค่าบริการ อ่ืนๆ - -

รวมทัง้สิน้ 3,868,680 3,756,000

เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จาํนวน  112,680 บาท



บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 8



Eastern Technical Engineering Public Company Limited
www.eastern-groups.com

“ Q&A SESSION ”

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทกุท่าน
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