บริ ษทั บูรพาเทคนิ คอล เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน)
EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
เลขที่ ETE-61/054
19 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

การแต่งตังรองประธานกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)

ครัง้ ที่ 4/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติแต่งตังดั
้ งนี ้
1.

แต่งตัง้ พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษัท

2.

แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) ดร.ศิริเดช คาสุพรหม

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

2) นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

3) นางสาวอัจจิมา วงศ์ศภุ ชาติ

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

4) นางสาวศิริภรณ์ แก้ วสิทธิ์

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ มผี ลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เป็ นต้ นไป โดยสามารถสรุ ปรายชื่อของคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
6 คณะ ได้ ดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท
1) ดร. พงศ์ศกั ติฐ์ เสมสันต์
2) พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช
3) ดร.เปรมวดี ฟองศิริ
4) ดร. ศิริเดช คาสุพรหม
5) นายไรวินท์ เลขวรนันท์
6) นายรชต ยอดบางเตย
7) นายชานนท์ พฤกประสงค์
8) นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร
9) นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร
10) นางสาววราลี เลขวรนันท์

ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
1) ดร.พงศ์ศกั ติฐ์ เสมสันต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการตรวจสอบ

3) ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริ หาร
1) นายไรวินท์ เลขวรนันท์

ประธานกรรมการบริ หาร

2) นายรชต ยอดบางเตย

กรรมการบริ หาร

3) นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร

กรรมการบริ หาร

4) นายบัณฑิต โชติวรรณพร

กรรมการบริ หาร

5) นายชานนท์ พฤกประสงค์
6) นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร

กรรมการบริ หาร

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1) ดร. ศิริเดช คาสุพรหม

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

2) นายรชต ยอดบางเตย

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

3) นายชานนท์ พฤกประสงค์

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

4) นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5) คุณบัณฑิต โชติวรรณพร

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

6) คุณธรรมรัตน์ ศรี พ่มุ ไข่
7) คุณขนิษฐา ฤทธิ์เพชร

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

8) คุณประไพ พิมพา

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

กรรมการบริ หารความเสี่ยง
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6. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
1) ดร.ศิริเดช คาสุพรหม

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

2) นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

3) นางสาวอัจจิมา วงศ์ศภุ ชาติ
4) นางสาวศิริภรณ์ แก้ วสิทธิ์

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ไรวินท์ เลขวรนันท์(นายไรวินท์ เลขวรนันท์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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