บริ ษทั บูรพาเทคนิ คอล เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน)
EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
ที่ ETE-62/011
22 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2562 เรื่ องการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วาระการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และการลาออกของเลขานุการบริ ษัท
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ ว ยที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท บูร พา เทคนิ ค อล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จ ากัด ( มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 22

กุมภาพันธ์ 2562 ณ เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ได้ มีมติที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. มีมติเห็นชอบการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 และงดการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากผล
การดําเนินงาน ปี 2561 ของบริ ษัทมีผลขาดทุนสะสม และให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
2. มีมติอนุมัติให้ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้ องคริ สตัล บอลรูม 1 ชัน้ 2 อาคาร อี / คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ตังอยู
้ เ่ ลขที่
1420/1 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 10240 กรุงเทพมหานคร และกาหนดวาระสาหรับการ
ประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2561
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท ประจาปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2562
วาระที่ 7
พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 คือวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562
(Record Date )
3. มีมติพิจารณารับทราบ นางสาวกัลยา ธัญญเจริ ญ ลาออกจากการดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท โดยมีผลตัง้ แต่
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการสรรหาและพิจารณาเลขานุการบริ ษัท ที่เหมาะสมต่อไป
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4. มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการ
้
ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายไรวินท์ เลขวรนันท์
2. นางสาววราลี เลขวรนันท์
3. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร
คณะกรรมการบริ ษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในวาระนี ้) เห็นชอบเสนอแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน
ดังกล่าวที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน และให้ น าเสนอต่อ ที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
5. มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวประไพ พิมพา เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
6. มี ม ติ ใ ห้ เ สนอที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
อนุกรรมการต่าง ๆ สาหรับปี 2562 เป็ นจานวนเงินรวมทังปี
้ ไม่เกิน 4.80 ล้ านบาท ดังนี ้
• ค่าตอบแทนรายเดือน
1. คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ
จานวน
50,000
บาท/เดือน
กรรมการอิสระ
จานวน
30,000
บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ใช้ ผ้ บู ริ หาร
จานวน
20,000
บาท/เดือน
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริ ษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สาหรับกรรมการอิสระ กรรมการ
ที่ไม่ใช่เป็ นผู้บริ หาร ที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริ ษัทเท่านัน้
• ค่าเบี ้ยประชุม
1. คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ
จานวน
กรรมการอิสระ
จานวน
กรรมการและกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร จานวน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
จานวน
กรรมการ
จานวน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
จานวน
กรรมการ
จานวน

25,000
15,000
10,000

บาท /ครัง้ ที่ประชุม
บาท /ครัง้ ที่ประชุม
บาท/ครัง้ ที่ประชุม

20,000
15,000

บาท /ครัง้ ที่ประชุม
บาท /ครัง้ ที่ประชุม

15,000
10,000

บาท /ครัง้ ที่ประชุม
บาท /ครัง้ ที่ประชุม
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4. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
5. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการ
กรรมการ

จานวน
จานวน

15,000
10,000

บาท /ครัง้ ที่ประชุม
บาท /ครัง้ ที่ประชุม

จานวน
จานวน

15,000
10,000

บาท /ครัง้ ที่ประชุม
บาท /ครัง้ ที่ประชุม

การจ่ายค่าเบี ้ยประชุม บริ ษัทพิจารณาการจ่ายเบี ้ยประชุมต่อครัง้ ที่มีการจัดประชุมตามวาระของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้ าร่ วมประชุมเป็ นครัง้ คราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุม
ของชุดคณะกรรมการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะไม่มีการจ่ายค่าเบี ้ยประชุม ทังนี
้ ้สําหรับการจัดประชุมตามวาระของ
อนุกรรมการ จะไม่จ่ายค่าเบี ้ยประชุมสําหรับผู้บริ หารที่ได้ รับเงินเดือนประจําแล้ ว
7. มีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิม คือ
1). นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรื อ
2). นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรื อ
3) นางณฐพร พันธุ์อดุ ม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด โดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบ
และแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษัท และในกรณี ที่ ผ้ ูสอบบัญชี รั บ อนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 โดยไม่มีบริ การ
ให้ ความเชื่อมัน่ อื่น รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจานวน 3,868,680.000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ไรวินท์ เลขวรนันท์( นายไรวินท์ เลขวรนันท์ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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