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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
Eastern Technical Engineering Public Company Limited

ข้อมลูบริษทั ETE
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คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร

ดร.พงศศ์กัติฐ์ เสมสนัต์

ประธานกรรมการบรษิทั/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอสิระ

พล.อ.อ.บรีุรตัน์ รตันวานิช

รองประธานกรรมการบรษิทั /
กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน

/กรรมการอสิระ

ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการบรษิทั/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน/
กรรมการอสิระ

ดร.ศิริเดช ค าสพุรหม

กรรมการบรษิทั/
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

/ กรรมการอสิระ

คณุไรวินท ์เลขวรนันท์

กรรมการบรษิทั/ 
ประธานกรรมการบรหิาร
/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

(CEO)
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คณุรชต ยอดบางเตย

กรรมการบรษิทั/
กรรมการบรหิาร/

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

คณุชติุกา สทุธิกาญจนังกรู

กรรมการบรษิทั/
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/
กรรมการสรรหาฯ / กรรมการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
/ กรรมการบรหิาร /

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

คณุวราลี เลขวรนันท์

กรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร

คณุขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร

กรรมการบรษิทั/ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิาร/
/ผูอ้ านวยการอาวุโส 

กลุม่งานธุรกจิบรกิารบรหิาร
จดัการ

ดร.ปรีชา  สวน

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ดา้นการเงนิ (CFO)

คณุประไพ  พิมพา

กรรมการบรษิทั/ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

กรรมการบรหิาร/
/ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงาน

บญัชแีละการเงนิ
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ผูต้รวจสอบบญัชี

บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
โดย คณุพิสิฐ  ทางธนกลุ 
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ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

บริษทั ดี ลีกลัแอนดแ์อดไวเซอร์ จ ากดั
คณุสดุา  ทองน้อย



7

ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
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มีจดุตรวจคดักรองผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุคน ก่อนเข้า
พืน้ท่ีจดังานประชมุ 03

กรณุาล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอลล้์างมือ04
กรณุาสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเข้า
ร่วมประชมุ05

มาตรการและแนวปฏิบติัตนส าหรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ
กรณีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019

ในกรณีซกัถามให้ผูถ้ือหุ้นเขียนค าถามหรือข้อเสนอแนะ
ในแบบฟอรม์ค าถาม06

ผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง บริษทัใคร่ขอให้ท่านโปรดมอบ
ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั หรือบคุคลอ่ืนแทน02

บริษัทลดความแออดัในพื้นท่ีการประชุม ทัง้จุดตรวจ
เอกสาร ลงทะเบียน และการจดัท่ีนัง่ในห้องประชมุ01
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หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
และการนับคะแนนเสียง
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หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1.  ประธานในทีป่ระชมุจะด าเนินการประชมุตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ โดยไม่สลบัวาระ

4.  ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง “เหน็ด้วย”  “ไม่เหน็ด้วย”  หรอื “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ 
จะแบ่งหุน้เพือ่ลงคะแนนเสยีงเป็นหลายอยา่งไมไ่ด ้ โดยใชใ้บลงคะแนนทีไ่ดร้บัเมือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ   
โดยเจา้หน้าทีล่งทะเบยีน จะท าการพมิพบ์ตัรลงคะแนนให ้ส าหรบักรณต่ีางๆ ดงัน้ี 
(1) ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง 
(2) ผูร้บัมอบฉนัทะ ในกรณทีีผู่ม้อบฉนัทะใหส้ทิธิผ์ูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได ้ในวาระทีร่ะบุ

ทัง้น้ี เจา้หน้าทีล่งทะเบยีนจะไมพ่มิพบ์ตัรคะแนน ในกรณทีีผู่ม้อบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ไวแ้ลว้ 
โดยมอบใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทน และออกเสยีงใหต้รงตามทีผู่ม้อบฉนัทะประสงค์

2. บรษิทัใชร้ะบบ บารโ์คด้ ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ
จะได้รบัแจกบตัรลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียน 

3. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทกุคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
โดยใหน้บัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
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การนับคะแนน เพ่ือลงมติ
1. บรษิทัใชร้ะบบบารโ์คต้ ในการลงคะแนนและนบัคะแนนเสยีง  โดยเจา้หน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนน กรณทีีท่า่นผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งการ

ลงคะแนน 
➢ ไมเ่หน็ดว้ย
➢ งดออกเสยีง

**ยกเวน้วาระแต่งตัง้กรรมการ ซึง่จะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนทกุใบ  โดยการเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนส าหรบั ผูท้ีป่ระสงค์
ลงคะแนนเหน็ดว้ยจะด าเนินการรวบรวมเกบ็บตัรในภายหลงั

2.   การรวมผลคะแนน จะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และสว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่ 
เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย 

3. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากทีป่ระธานหรอืพธิกีรในทีป่ระชมุ รอ้งขอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัใินแต่ละวาระ 
โดยผลการนบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดร้บัสทิธิใ์หล้งคะแนนแทน   
และรวมถงึกรณทีีผู่ม้อบฉนัทะระบุคะแนนไวล้่วงหน้า ผา่นทางผูร้บัมอบฉนัทะ

4.  กรณทีีผ่ลการลงคะแนนเทา่กนั ประธานในทีป่ระชุมจะท าการโหวตเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเพือ่เป็นการชีข้าด

5. การซกัถามในระหว่างการประชมุ หรอื ก่อนทีจ่ะท าการเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนน 
เพือ่ท าการอนุมตัใินแต่ละวาระ ทา่นผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถสอบถาม ค าถามต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ได้
กรณทีีผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งการจะสอบถาม  กรณุาเขียนค ำถำมในแบบฟอรม์พรอ้มระบชุือ่ นามสกุล และสถานะเป็นผูถ้อืหุน้  
ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะและจดัสง่ใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีของบรษัิท
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ระเบียบวาระการประชมุ
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ระเบียบวาระการประชมุ

01 ระเบียบวาระท่ี 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562

02 ระเบียบวาระท่ี 2 : รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั  ประจ าปี  2562

04 ระเบียบวาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล 

05 ระเบียบวาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี  2563

06 ระเบียบวาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ประจ าปี  2563

03 ระเบียบวาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2562 ส้ินสดุ  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562

07 ระเบียบวาระท่ี 7 : พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี  2563

08 ระเบียบวาระท่ี 8 : พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั

09 ระเบียบวาระท่ี 9 : พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ   (ถ้ามี)

วาระท่ี 1,3,4,5,7 ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
วาระท่ี 2 ระเบยีบวาระน้ี เป็นระเบยีบวาระเพ่ือทราบ  ไม่ต้องมีการลงคะแนน เสยีงจากผูถ้อืหุน้ 
วาระท่ี 6 ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
วาระท่ี 8 ระเบยีบวาระน้ีตอ้งไดร้บัรองดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
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พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระท่ี 1
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บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่จดัประชุมเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2562
แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้ และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัแลว้ รายละเอยีด
ปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1

ระเบียบวาระท่ี 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามญั     
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งได้จดัประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องและ
ครบถว้น  จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว
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รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั  ประจ าปี  2562

ระเบียบวาระท่ี 2

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ี เป็นระเบยีบวาระเพือ่ทราบจงึไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้อืหุน้ 
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บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัซึ่งเกดิขึน้ในรอบปี 2562 โดยมรีายละเอยีด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 (Annual Report 2019) (สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 2 (ในรปูแบบ QR Code))

ระเบียบวาระท่ี 2 : รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั  ประจ าปี  2562

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็สมควรใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เพือ่รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี  2562



การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่
บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการประกอบธุรกจิดว้ยความโปรง่ใสและมคีุณธรรม ภายใตน้โยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี ตลอดจนสนบัสนุนและสง่เสรมิ

ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกระดบั มกีารด าเนินงานใหส้อดคลอ้งตามมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ
โดยตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาบรษิทัฯ มุง่ด าเนินงานดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างต่อเน่ืองดงัน้ี

บรษิทัฯ จดัท านโยบายและแนวปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่

2559
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ
ทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ และสือ่สารใหผู้บ้รหิารและ
พนกังานในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

ยดึเป็นแนวปฏบิตัริว่มกนั

2562

บรษิทัฯ ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิฯ เพือ่
ขอรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ และไดผ้่านการรบัรอง

ไตรมาส 1/2563

18

บรษิทัฯ ประกาศเจตนารมณ์แนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่

2561
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Financial Highlight
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Financial Highlight
ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)

งบก าไรขาดทุน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปล่ียนแปลง อตัราเปล่ียนแปลง

รายไดจ้ากการด าเนนิงานรวม 1,839.27 1,672.58 166.70 9.97%
ตน้ทุนจากการด าเนินงานรวม 1,630.77 1,509.05 
ก าไรขัน้ตน้ 208.51 163.53 44.98 27.51%
อตัราก าไรขัน้ตน้ 11.34% 9.78%

รายไดอ้ื่น 6.00 1.73 4.26 245.83%
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 122.60 120.54 2.06 1.71%

6.67% 7.21%

หนี้สงสยัจะสญู 56.85 (56.85)

ตน้ทุนทางการเงนิ 51.92 55.47 (3.54) -6.39%
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 8.09 4.08 4.02 98.49%
ก าไรส าหรบังวด 31.89 (71.68) 103.57 -144.49%

1.73% (4.29%)
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Financial Highlight

วิศวกรรม
บริหาร
จดัการ

พลงังาน
ทดแทน

จ าหน่าย
อปุกรณ์

รายได้ของเรา
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Financial Highlight

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิของบริษทั

ปี 2561 ขาดทนุ 72 ล้านบาท

ปี 2562 ก าไรสทุธิ 32 ล้านบาท
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Financial Highlight

รายได้vsอตัราก าไรขัน้ต้น(ล้านบาท)

วิศวกรรม

รายได้ 706
อตัราก าไรขัน้ต้น 

8.1%
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Financial Highlight

รายได้vsอตัราก าไรขัน้ต้น(ล้านบาท)

บริหาร
จดัการ

รายได้ 860 อตัราก าไรขัน้ต้น 
8.2%
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Financial Highlight

รายได้vsอตัราก าไรขัน้ต้น(ล้านบาท)

พลงังาน
ทดแทน

รายได้ 130
อตัราก าไรขัน้ต้น 

47.4%
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Financial Highlight

รายได้vsอตัราก าไรขัน้ต้น(ล้านบาท)

จ าหน่าย
อปุกรณ์

รายได้ 143 อตัราก าไรขัน้ต้น 
13.4%



รายได้ ก าไรขัน้ตน้ อตัราก าไรขัน้ตน้

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปลีย่นแปลง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปลีย่นแปลง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปลีย่นแปลง

วศิวกรรม 705.87 680.44 25.43 56.89 28.45 28.44 8.06% 4.18% 3.88%

บรหิารจดัการ 859.94 769.52 90.42 70.61 60.38 10.23 8.21% 7.85% 0.36%

พลงังานทดแทน 130.33 127.66 2.68 61.84 61.55 0.29 47.45% 48.21% -0.77%

จ าหน่ายอุปกรณ์ 143.13 94.96 48.16 19.17 13.15 6.02 13.39% 13.85% -0.45%

1,839.27 1,672.58 166.70 208.51 163.53 44.98 11.34% 9.78% 1.56%

27

Financial Highlight



งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรพัย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปล่ียนแปลง

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 63.58 61.36 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 46.65 38.43 8.22 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 779.20 738.66 40.53 
สนิคา้คงเหลอื 98.57 85.48 13.08 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 7.69 3.91 3.78 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 995.68 927.84 67.84 7.31%

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 133.71 129.91 3.81 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 984.38 1,021.26 (36.88)
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10.96 7.10 3.86 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 4.99 3.57 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 60.59 36.55 24.04 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,194.64 1,198.39 (3.75) -0.31%

รวมสนิทรพัย์ 2,190.32 2,126.23 64.09 3.01%

28

Financial Highlight
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Financial Highlight
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)

หน้ีสิน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปล่ียนแปลง
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 433.12 317.11 116.02 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 257.82 275.92 (18.10)
หนี้สนิสญัญาเชา่การเงนิ-หมนุเวยีน 2.14 3.67 
เงนิกูย้มืระยะยาว-หมนุเวยีน 69.97 674.26 (604.29)
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 2.57 1.60 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 28.23 25.91 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 793.85 1,298.46 (504.61) -38.86%

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 1.02 3.15 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 533.39 - 533.39 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25.38 16.37 9.01 
ประมาณการตน้ทุนการรือ้ถอน 9.67 7.57 2.10 

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 569.46 27.10 542.36 2001.61%

รวมหนี้สนิ 1,363.31 1,325.56 38 2.85%
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Financial Highlight
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)

ส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปล่ียนแปลง

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 280.00 280.00 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 508.00 508.00 

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8.39 5.52 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 24.73 1.94 22.79 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 6.15 5.47 0.68 

รวมสว่นของเจา้ของ 827.27 800.93 26.34 3.29%

รวมหนี้สนิและสว่นของเจา้ของ 2,190.58 2,126.49 64.09 3.01%



31

Financial Highlight

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดยกมาต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1.94 (41.00)

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี (1.33) (1.33)

ส ารองตามกฎหมาย (2.87) (2.87)
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 26.98 53.33 

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 24.73 8.13 
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Financial Highlight Q1/20

รายได้ ก าไรขัน้ตน้ อตัราก าไรขัน้ตน้

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปลีย่นแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปลีย่นแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปลีย่นแปลง

วศิวกรรม 113.06 199.42 (86.36) 16.26 24.44 (8.18) 14.38% 12.25% 2.13%

บรหิารจดัการ 231.82 210.01 21.81 16.34 10.71 5.62 7.05% 5.10% 1.95%

พลงังานทดแทน 37.06 33.81 3.24 20.07 17.79 2.28 54.16% 52.62% 1.54%

381.94 443.24 (61.31) 52.67 52.94 (0.28) 13.79% 11.94% 1.84%
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Business Plan
แผนธรุกิจ



5
Eastern Technical Engineering PCL.

แผนธรุกิจ

6



Mission
ยัง่ยืนต่อธรุกิจ
สร้างสรรคน์วตักรรม การบริการในกลุ่มธรุกิจหลกั ตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความคุ้มค่าสงูสดุให้กบัลกูค้า

ยัง่ยืนต่อผูมี้ส่วนร่วม
ด าเนินธรุกิจเพ่ือสร้างผลตอบแทน ท่ีดีให้เติบโตอย่างยัง่ยืนต่อ
ผู้ถือหุ้น ลกูค้า พนักงาน คู่ค้าพนัธมิตรทางธรุกิจ และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องอ่ืน

ยัง่ยืนต่อการเรียนรู้และการพฒันา
พฒันาศกัยภาพและกระบวนการท างานด้วยนวตักรรมท่ีแตกต่าง 
เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และสร้างความมัน่คงในคณุภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากร

ยัง่ยืนด้วยหลกัธรรมาภิบาล
ด าเนินธรุกิจให้ยัง่ยืน ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

มุ่งมัน่สร้างสรรคน์วตักรรมทาง

ธรุกิจ  เพ่ือตอบโจทยค์วาม

ต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้า 

พร้อมขบัเคล่ือนการด าเนินธรุกิจ 

ให้เติบโตอย่างยัง่ยืน

Vision

Mission & Vision 2020

Eastern Technical Engineering PCL.



การเติบโตใน ปี 2563

Hyper GrowthB                

Organic GrowthA
Eastern Technical Engineering PCL.

รายได้

ต้นทนุ

ก าไร

ส าเรจ็

เทคโนโลยี
ปี 2563การพฒันา



Business

วิศวกรรมไฟฟ้า

บริการจดัการระบบงานธรุกิจ

01

02

03

04พลงังานทางเลือกอ่ืนๆ

วิศวกรรมโทรคมนาคม

ทิศทางการด าเนินธรุกิจ ปี 2563

Eastern Technical Engineering PCL.



• เทคโนโลยี

• พนัธมิตรทางธรุกิจ

• การควบรวมธรุกิจ

• เทคโนโลยี

• การลดต้นทุน

• การอบรม & พฒันาโปรแกรม HRD

• ผูสื้บทอดต าแหน่งงาน & การบริหาร

คนเก่งในองคก์ร

ด้านยอดขาย

ด้านต้นทุน

ด้านบคุลากร

กลยทุธก์ารด าเนินธรุกิจ

Eastern Technical Engineering PCL.



ผลการด าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

Eastern Technical Engineering PCL.

0
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เป็นตน้ไป

เป็นตน้ไป

1,839

ผลการด าเนินงานด้านรายได้

(consolidated)

Backlog ณ 30 มิถนุายน 2563

ประเภทธรุกิจ Backlog

ธุรกจิบรกิารบรหิารจดัการ (MS) 1,220

ธุรกจิบรกิารงานวศิวกรรม (EN) 361

ธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทติย ์(SE)

2,577*

รวม 4,158

* : ธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย ์(SE)

รบัรูร้ายไดอ้กี 22 ปี 

หน่วย : ล้านบาท
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ระเบียบวาระท่ี 3

พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2562
ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม                
และออกเสยีงลงคะแนน
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2562 ส้ินสดุ  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562

วตัถปุระสงค์และเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทัขอ้ 56 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
ทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้  และเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัิ

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็สมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิ
ของบรษิทั  ประจ าปี 2562 สิน้สดุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ของ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิทัแลว้
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ภาพรวมงบการเงินของบริษทั ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

รายการ
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 2561 2562 2561

สนิทรพัยร์วม 2,190,315,835 2,126,227,050 1,867,272,342 1,782,167,123

หนี้สนิรวม 1,363,313,652 1,325,560,391 1,063,023,945 1,029,915,266

สว่นของผูถ้อืหุน้ 827,002,183 800,666,659 804,248,397 752,251,857

รายไดร้วม 1,845,273,049 1,674,312,585 972,526,622 1,035,891,053

ก าไร (ขาดทนุ)สทุธ*ิ 28,606,514 (73,593,238) 53,795,336 (91,983,679)

ก าไรต่อหุน้ 0.05 (0.13) 0.10 (0.16)
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ระเบียบวาระท่ี 4

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม                
และออกเสยีงลงคะแนน
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ระเบียบวาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคบัของบรษิัท     
ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบรษิัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรอืงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปีให้ที่ประชุมสามญัผู้ถื อหุ้นพจิารณา    
เป็นประจ าทุกปี ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้อง
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั และ ภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้น้ี อตัราการจ่ายเงนิปันผลขึน้อยู่ กบัแผนการ
ลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากดัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงนิหรือสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผล
ด าเนินงาน และ ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ของบรษิทัฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้ว เหน็ชอบเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณา
อนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฏหมาย ประจ าปี 2562   และงดจ่ายเงนิปันผล เน่ืองจากบรษิัทตอ้งการรกัษา
สภาพคล่อง และใชเ้งนิลงทุนในการลงทุนธุรกจิใหม่
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ระเบียบวาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 53,795,336 บาท  จงึเสนอใหจ้ดัสรร   
เงนิก าไรสุทธสิ าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯประจ าปี 2562 จ านวน  2,867,410.00  บาท  เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2562 เนื่องจากบรษิทัตอ้งการรกัษาสภาพคล่อง และใชเ้งนิลงทุน  
ในการลงทุนธุรกจิใหม ่โดยมรีายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา  ดงันี้ 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 ปี 2561
1.ก าไรสทุธงิบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 53,795,336 (91,983,679)
2.จ านวนหุน้ (หุน้) 560,000,000 560,000,000
3.อตัราเงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท /หุน้) - -
4.รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ ( บาท)
5.อตัราการจา่ยเงนิปันผลต่อก าไรสทุธ ิ( รอ้ยละ) - -
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ระเบียบวาระท่ี 5

พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด         
ออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี  2563

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม                
และออกเสยีงลงคะแนน
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ระเบียบวาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง 
ตามวาระ ประจ าปี  2563

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 
18 ซึ่งก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยอตัรา  ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบ่งเป็นสามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัจ านวน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปี
ทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้
ออกจากต าแหน่งกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด้

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ระหว่างวนัที่ 6 พฤศจกิายน -31 ธนัวาคม 2562 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอรายชื่อผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
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ระเบียบวาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง 
ตามวาระ ประจ าปี  2563

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ของบรษิทั มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ทา่น ไดแ้ก่

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง
1. ดร.พงศศ์กัตฐิ ์ เสมสนัต ์ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลอากาศเอกบุรรีตัน์  รตันวานิช 
กรรมการอสิระ, รองประธานกรรมการบรษิทั, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

3. ดร.เปรมวด ี ฟองศริ ิ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
4. นายรชต  ยอดบางเตย กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิาร

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไมม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาแลว้ เห็นชอบใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง 
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กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี  2563

ประวติัของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ช่ือ – นามสกลุ : ดร.พงศศ์กัติฐ ์ เสมสนัต์
อายุ : 69 ปี
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 5 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งครัง้แรกเมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2558) 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั : กรรมการอสิระ , ประธานกรรมการบรษิทั , ประธานกรรมการตรวจสอบ
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : ตนเอง  :  ไมม่ ี ( รอ้ยละ 0.00 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด)

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ*์ : ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร :  ไมม่ี
คณุวฒิุทางการศึกษา : • ปรญิญาเอกทางรฐัศาสตร ์: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ปรญิญาโททางการปกครอง : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• ปรญิญาโททางการบรหิารธุรกจิ :  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร(์NIDA)
• ปรญิญาตรทีางรฐัศาสตร ์: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
• ปรญิญาบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัร : วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 2542)

การเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา   :        • การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  5/5 ครัง้ 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้
• การประชุมผูถ้อืหุน้  1/1 ครัง้

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :   ไมม่ี
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กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี  2563

ประวติัของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ช่ือ – นามสกลุ : พลอากาศเอก บุรีรตัน์ รตันวานิช
อายุ : 71 ปี
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 5 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่ง ครัง้แรกเมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2558) 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั : กรรมการอสิระ , รองประธานกรรมการบรษิทั , กรรมการตรวจสอบ , 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : ตนเอง  :  ไมม่ ี( รอ้ยละ 0.00 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด)

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ*์ : ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร   : ไมม่ี
คณุวฒิุทางการศึกษา :        • ปรญิญาตรทีางวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ กองทพัอากาศ : โรงเรยีนนายเรอือากาศ

•  หลกัสตูร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.รุน่ที ่42 )
การเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา  :       • การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  5/5 ครัง้ 

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  4/4 ครัง้
• การประชุมผูถ้อืหุน้  1/1 ครัง้

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :   ไมม่ี
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กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี  2563

ประวติัของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ช่ือ – นามสกลุ : ดร.เปรมวดี ฟองศิริ
อายุ : 60 ปี
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 5 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่ง ครัง้แรกเมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2558) 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั : กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : ตนเอง  :  ไมม่ ี ( รอ้ยละ 0.00 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด)

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ*์ : ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : ไมม่ี
คณุวฒิุทางการศึกษา : • ปรญิญาเอกสาขาบรหิารธุรกจิ (ภาษาองักฤษ) : มหาวทิยาลยับรูพา

• ปรญิญาโทสาขา Master business administration (FINANCE) : TEXAS WOMAN’S  
UNIVERSITY, USA

• ปรญิญาตรสีาขาบญัช ี: TEXAS WOMAN’S UNIVERSITY, USA
• ปรญิญาตรสีาขานิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• ปรญิญาตรสีาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา  :       • การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  5/5 ครัง้ 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 4/4 ครัง้
• การประชุมผูถ้อืหุน้  1/1 ครัง้

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :   ไมม่ี
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กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี  2563

ประวติัของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษทั
ช่ือ – นามสกลุ : นายรชต  ยอดบางเตย
อายุ :           44 ปี
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 3 ปี  (เขา้ด ารงต าแหน่ง ครัง้แรกเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560)
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั : กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิาร ,รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : ตนเอง  :  1,000,000 หุน้ ( รอ้ยละ 0.18 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด )

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ*์ : ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : ไมม่ี
คณุวฒิุทางการศึกษา : • ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

• ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
การเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา  :       • การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 5/5 ครัง้ 

• การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง* 0/5 ครัง้ 
(*เนื่องจากตดิภารกจิทีส่ าคญัตามบทบาทหน้าทีท่ีร่บัมอบหมาย จงึไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได)้

• การประชุมผูถ้อืหุน้   1/1 ครัง้
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :   ไมม่ี
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ระเบียบวาระท่ี 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  
ประจ าปี  2563

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และอนุกรรมการชดุต่าง ๆ  ประจ าปี  2563

วตัถปุระสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า การจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และ ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 34 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธ ิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปู
เงนิเดอืน เงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน  หรอืวางหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่า
จะไดม้กีารเปลีย่นแปลง  และนอกจากนัน้ใหร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่างๆ  ตามระเบยีบของบรษิทั

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็ชอบเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทน
กรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้
ความเหน็  โดยใหค้งค่าตอบแทนรายเดอืน  ค่าเบีย้ประชุม  และค่าตอบแทนโบนัส เท่ากบัปี 2562 ซึง่เป็นไปตามโครงสรา้ง
เดิมของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ทัง้น้ีการก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม แ ละ
คา่ตอบแทนโบนสัของคณะกรรมการและอนุกรรมการชดุต่างๆ รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ  4.80  ลา้นบาท
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และอนุกรรมการชดุต่าง ๆ  ประจ าปี  2563

รายละเอียด ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ( บาท/คน/เดอืน )

ประธานกรรมการ 50,000 50,000
กรรมการอสิระ 30,000 30,000
กรรมการทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร 20,000 20,000

2. ค่าเบีย้ประชมุ ( บาท/ครัง้ทีป่ระชุม )
• คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ 25,000 25,000

กรรมการอสิระ 15,000 15,000
กรรมการ 10,000 10,000

• คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 20,000 20,000
กรรมการอสิระ 15,000 15,000

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการ 15,000 15,000
กรรมการอสิระ 10,000 10,000

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ 15,000 15,000
กรรมการอสิระ 10,000 10,000

• คณะกรรมการก ากบัและดแูลกิจการท่ีดี ประธานกรรมการ 15,000 15,000
กรรมการอสิระ 10,000 10,000

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  

ไม่เปล่ียนแปลง
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ระเบียบวาระท่ี 7

พิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี  2563

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม                
และออกเสยีงลงคะแนน
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วาระท่ี 7 พิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120  และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 59 และ 
ขอ้ 60    ซึง่ก าหนดใหป้ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปี โดยที่
ประชุมผูถ้อืหุน้อาจเลอืกผูส้อบบญัช ีผูซ้ึง่ออกไปนัน้กลบัเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้
หมายเหต ุ: ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 44/2556 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิ 
และผลการด าเนนิงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัช ีในกรณทีีผู่้สอบบญัชรีายใดปฎบิตัหิน้าที่
สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ 7 รอบปีบญัช ีไมว่่าจะตดิต่อกนัหรอืไม ่โดยบรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีาย
นัน้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดเ้มือ่พน้ระยะเวลาอยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีส าหรบัปี 2563 เพือ่เสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึความอสิระ ความเชีย่วชาญ ความน่าเชื่อถอื และมี
มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล รวมทัง้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบญัชี  และผลง านการ
ใหบ้รกิารทีด่ ีการใหค้ าปรกึษาแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ใหก้บักลุ่มบรษิทัเสมอมา จงึเหน็สมควรเสนอผูส้อบบัญชรีายเดมิคอื บรษิทั 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนหนึ่ งคนใด เป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบ  และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทและบรษิัทย่อย ซึ่งก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจ าน วนเงิน 
4,126,000 บาท และไมม่คีา่บรกิารอื่น
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การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี  2563

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

1.นายพสิฐิ ทางธนกุล     4095 6 ปี ( ปี 2557 - 2562)

2.นายไพบลู ตนักลู 4298 -

3.นางสาวนนัทกิา ลิม้วริยิะเลศิ 7358 -

บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
โดย คณุพิสิฐ  ทางธนกลุ 
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การก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี  2563

บริษทั
ปี 2563

(ปีท่ีเสนอ)
ปี 2562 เปล่ียนแปลง

บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั(มหาชน) ETE 3.280 3.185 0.095 3%

บริษทัย่อย

บรษิทั อทีอีี เมเนจเมนท์ จ ากดั (ETEM) 0.450 0.436 0.014 3%
บรษิทั ซนี 168 จ ากดั (SYN) 0.080 0.078 0.002 3%

บรษิทั อทีจีี เอนเนอรจ์ี จ ากดั (ETG) (ชื่อใหม่ : บ.เอนเนอรจ์ี ฟอร์ ออลล์ จ ากดั - EFA) 0.070 0.068 0.002 3%

บรษิทั โกลวเ์ทรดดิง้ แอนด์ เซอรว์สิ จ ากดั (GTS) 0.106 0.103 0.003 3%

3.986 3.870 0.116 3%

IFRS9 0.140 0.140

รวม 4.126 3.870 0.256 7%
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วาระท่ี 7 พิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั พจิารณาแลว้ เหน็ชอบเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตจาก บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2563 ซึง่มผีูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 3 ทา่น ไดแ้ก่  

1. นายพสิฐิ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4095 และ/หรอื  
2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4298 และ/หรอื 
3. นางสาวนนัทกิา ลิม้วริยิะเลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7358
และ ก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี เป็นจ านวนเงนิ  4,126,000 บาท
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ระเบียบวาระท่ี 8

พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในส่ี ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้  ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั

วตัถปุระสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เรื่อง การ
ประชมุผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัมิาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิม่เตมิกฏหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกจิ นัน้ บรษิทัจงึตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 27 และขอ้ 28 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระ
ราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบั มาตรา 100 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 ปรากฎรายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิดงัน้ี 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็ชอบเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2563 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 27 และขอ้ 28 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกบั มาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน 
จ ากดั พ.ศ.2535 โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิม่เตมิกฏหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ตามรายละเอยีดดงัน้ี
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ข้อ 27 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรอืผู้ซึ่ ง
ไดร้บัมอบหมาย จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงักรรมการไมน้่อยกว่าเจด็ (7) 
วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนดัประชมุโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุม
ใหเ้รว็กวา่นัน้กไ็ด้

ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สองคนขึ้นไปรอ้งขอให้มกีารเรยีกประชุม
คณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนันัดประชุมภายในสบิสี ่ (14) 
วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอเชน่วา่นัน้

ข้อ 27  ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึ่งได้รบั
มอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของบรษิัท
จะแจง้การนดัประชมุโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้กไ็ด้

ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนันัดประชุมภายในสบิสี ่ (14) วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอเชน่วา่นัน้

ในการจัดส่งหนังสือ เชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ เอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย
อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มหีน้าที่จดัการประชุมต้องจดัเก็บส าเนา
หนงัสอืนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเกบ็
ในรปูขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้
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ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อย
กวา่กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธาน กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้
กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในทีป่ระชมุ

ข้อ 28 ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธาน
กรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมนัน้หรอืไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด ้
ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชมุ

ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรอืประธานในที่ประชุม
อาจก าหนดใหจ้ดัการประชมุคณะกรรมการผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ในกรณีทีม่ ี
การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย”
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ข้อ 36. ให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ งครัง้ การ
ประชุมเช่นว่านี้ได้เรยีกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญั
ดงักล่าว ให้จดัให้มขี ึ้นภายในสี่ (4) เดอืน ภายหลงัวนัสิ้นสุด
รอบปีบญัชขีองบรษิทั

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วสิามญั”

คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด้สุดแต่
จะเหน็สมควร หรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้รบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่าหนึ่งใน
หา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืจ านวนผูถ้อื
หุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืในฉบบัเดยีวกนัรอ้งขอให้คณะกรรมการ
เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้กไ็ด ้โดยในหนงัสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่า
ใหเ้รยีกประชุมเพื่อการใดไว้ใหช้ดัเจน คณะกรรมการต้องจดั
ประชมุภายในหนึ่ง (1) เดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นการประชุมสามญั ภายในสี่ (4) 
เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั

การประชมุคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร

ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รยีกประชุม ไว้ใหช้ดัเจนใน
หนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณเีชน่นี้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) 
วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถอื
หุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรอืผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้ จะเรยีก
ประชมุเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี้
ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม  โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
อนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้
ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อ 38. ผูถ้อืหุน้ตาม
วรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษิทั
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พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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บริษทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
ขอขอบคณุผูถ้ือหุ้นทุกท่าน


