
จำ ง�ิรยีนเิจน็อเ ลอคินคทเ าพรูบ ทัษิรบ กั ด  ( ม ห า ช น  )

นดรปโ มุชะรปมว�ราม�ีที่ะทนัฉบอม�ูผอืรห น�ุหอืถ�ูผ นยีบเะทงลรากนใกวดะสมาวคอ�ื่พเ ำใบลงทะเบียน หร�อหนังสือ 
มอบฉันทะ และบัตรประจำ มว�รา�ขเรากนในตนัยนืยือ�ืพ�่เ งดสแาม�หใกออรากชารงาท�ีที่ราสกอเอืรห นชาชะรปวัต  
การประชุมด�วย

เอกสารประกอบ

 
 

การประชุมสามัญผู �ถือหุ �น 
ประ        2563

 9102 �มหใ�ธนัพยาสานรโคโสัรวไงอขดาบะร�รพแราก�ณรากนาถสกาจ น�ุหอืถ�ูผนา�ทงอขพาภขุสอ�ตยใงว�หมาวคยว�ด  
รากมรรก�หใะทนัฉบอมรวค งย�ีสี่เม�ุลกนใ�ูยอ�ีที่�ูผ�ชใ�มไ�มแน�ุหอืถ�ูผกาจอืมมว�รมาวคอขงึจทัษิรบงาท )91-DIVOC(

นทแมุชะรปา�ขเทัษิรบงอขะรสิอ

กีม�ดไทัษิรบทั้งนี้ ำหนดแนวปฏิบัติ สำ  �มหใ�ธนัพยาสานรโคโ สัรวไงอขดาบะร�รพแรากีณรก มุชะรปมว�รา�ขเ�ูผบัรห  
บนี้ับฉน�ุหอืถ�ูผมุชะรปญิชเอืสงันหนใ�วไุบะรีมงซึ่ วา�ลกงัด )91-DIVOC( 9102

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ คร�สตัล ดีไซน� เซ็นเตอร� (ซีดีซี) ห�องคร�สตัลแกรนด�บอลรูม ชั้น 2
อาคาร อี/คร�สตัล ดีไซน� เซ็นเตอร� (ซีดีซี) ตั้งอยู�เลขที่ 1420/1
ถนนประดิษฐ�มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกระป� กรุงเทพมหานคร 10240



มาตรการและแนวปฏิบัติตนสําหรับผูเขารวมประชุม 

กรณีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 2019 (“โรค COVID-19”) และเพ่ือเปน

การรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) จึงขอแจงใหทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเขารวมการประชุมผูถือหุน ดังนี้ 
 

1. บริษัทเตรียมการจัดการประชุมเพ่ือลดความแออัดของผูเขารวมประชุมในพ้ืนท่ีการประชุม โดยจัดเวนระยะหาง 

บุคคล 1-2 เมตร ในจุดตางๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และการจัดท่ีนั่ง ในหองประชุม

ซ่ึงมีจํานวนจํากดัสามารถรองรับผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะ (“ผูเขารวมประชุม”) ไดประมาณ 50 ท่ีนั่ง

และจะระบุเลขท่ีนั่งใหผูเขารวมประชุมท่ีลงทะเบียนเรียบรอยแลว จึงใครขอรวมมือ ผูเขารวมประชุมนั่งตาม

หมายเลขดังกลาวเพ่ือประโยชนในการปองกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณใดๆ ขึ้น เม่ือท่ีนั่งเต็มแลว บริษัท

ขอความรวมมือผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง  ทําการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท แทนการเขา

รวมประชุม 

2. ผูถือหุนท่ีอยูในกลุมเสี่ยง เชน เพ่ิงเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุมเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดิน

หายใจ หากมีความประสงคท่ีจะใชสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงนั้น บริษัทใครขอเสนอแนะใหทาน

โปรดใชสิทธิโดยการมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใด เพ่ือเขารวมประชุมและ

ลงคะแนนเสียงแทนการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนดวยตนเอง 

3. บริษัทจัดใหมีการคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณทางเขาพ้ืนท่ีหองประชุมเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน โดยผูเขาประชุมท่ีผานการคัดกรองจะตองติดสติ๊กเกอร  และสวมหนากากอนามัยท่ี

นํามาเองตลอดเวลาท่ีเขารวมประชุม ท้ังนี้ ในกรณีท่ีตรวจพบผูมีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผู

ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนท่ีมีความเสี่ยงดังกลาวเขาไปในหองประชุม ในการนี้ ทานผูถือหุน

สามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดเขารวมประชุมแทนได 

4. บริษัทขอความรวมมือจากผูเขารวมประชุมเตรียมหนากากอนามัยและสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีเขารวมประชุม

และทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจลท่ีจัดเตรียมไวตามจุดตางๆ ท้ังนี้ บริษัทจัดเตรียมจุดลางมือหรือเจล

แอลกอฮอลอยางเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการใชงานรวมกันจํานวนมาก เชน หองประชุม จุดลงทะเบียน 

จุดบริการอาหารวางและเครื่องด่ืม เปนตน 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมใหเขาบริเวณพ้ืนท่ีประชุม สําหรับผูเขารวมประชุมท่ีไมผานการคัดกรองหรือไมทําแบบ

คัดกรองโรคไวรัส Covid-19  

6. เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพรระบาด บริษัทฯ จึงไมจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม ผูเขารวมประชุม

ท่ี ประสงคจะสอบถามในท่ีประชุม ขอใหสงคําถามใหแกเจาหนาท่ีบริษัท เพ่ือจัดสงคําถามแกประธานกรรมการ 

ตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ บริษัทหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทานผูถือหุนในการปฏิบัติ

ตามแนวทางดังกลาวขางตน และท้ังนี้ อาจเกิดความลาชาในการคดักรองและการลงทะเบียนเขารวมประชุม บริษัทฯ ขออภัย

ในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 

       บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

                 ฝายเลขานุการบริษัท 
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ที่  ETE-63/018 

29 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
สิ่งที่แนบมาด้วย   

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
2. รายงานประจำปี  2562  (ในรูปแบบ QR Code) 
3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
4. ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. วิธีการลงทะเบียน  เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิธีการมอบฉันทะ และ การ

ออกคะแนนเสียง 
8. หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ก. และ แบบ ข.) 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน ( โปรดนำมาในวันประชุม ) 
10. ข้ันตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม 
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม  ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)  กรุงเทพมหานคร   

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่  4/2563  ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่  2 กรกฎาคม  2563 เวลา 13.00 น.        
ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร อี/คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  

 
ระเบียบวาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ

รายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม

ตามที่กฏหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.eastern-groups.com  เพื่อใหผู้้ถือหุ้นได้รับทราบ 

และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมรีายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562    

ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่  22 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และ ครบถ้วน  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

การลงมต ิ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่  2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี  2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล    บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562  ซึ ่งปรากฏอยู ่ในรายงานประจำปี 2562                

ดังรายละเอียด ตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2 (ในรูปแบบ QR Code) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี  2562 
การลงมติ    ระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ  จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 

ระเบียบวาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล    เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56  ซึ่ง
กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว  และ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญชี ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2 (ในรูปแบบ QR Code)  โดยสามารถสรุป
สาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ดังนี้ 

รายการ งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

2562 2561 2562 2561 

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

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

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

รายได้รวม 1,845,273,049 1,674,312,585 972,526,622 1,035,891,053 
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ* 28,606,514 (73,593,238) 53,795,336 (91,983,679) 

กำไรต่อหุ้น 0.05 (0.13) 0.10 (0.16) 

* หมายเหตุ เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562   ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดย นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4095 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแล้ว   และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
เห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัต ิ  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 
2562 สิ้นสุด  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562  ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จำกัด  และ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว   
การลงมติ   ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่  4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562   และงดจ่ายเงินปันผล  
วัตถุประสงค์และเหตุผล    เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535  และ ข้อบังคับของบริษัท  ซึ่ง
กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นประจํา
ทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท และ ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและ
ข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และ  ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ จำนวน 53,795,336 บาท จึงเสนอให้
จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2562 จำนวน 2,867,410.00 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทต้องการรักษาสภาพคล่อง และใช้เงินลงทุน
ในการลงทุนธุรกิจใหม่ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ดังนี้  

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1.กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 53,795,336 (91,983,679) 

2.จำนวนหุ้น (หุ้น) 560,000,000 560,000,000 

3.อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท /หุ้น)  - - 

4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ( บาท) - - 

5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ( ร้อยละ) - - 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย ประจำปี 2562   และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทต้องการรักษาสภาพ
คล่อง และใช้เงินลงทุนในการลงทุนธุรกิจใหม่ 

การลงมติ  ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
 
ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 
ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยอัตรา  ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกก็ได้   
 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท  มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 
4 ท่าน ได้แก่ 
  1.   ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์         กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 2.   พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช     กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,  
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 



บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 

EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. 
 

 
            www.eastern-groups.com 

  

   

ส ำนกังำนสุรำษฎรธ์ำนี   : 59/21-22  หมูท่ี ่1 ถนนเลีย่งเมอืง ต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมอืงสุรำษฎรธ์ำนี จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี 84000 โทรศพัท ์077-295316-8 โทรสำร 077-295320 
                               : 59/21-22 Moo 1 Leangmuang Rd., Bangkung, Muang, Suratthani Thailand  84000  Tel : 077 295316-8  Fax : 077-295320 
ส ำนกังำนกรุงเทพ ฯ      : 88 ซอยโยธนิพฒันำ แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 โทรศพัท ์02-1582000,02-1586121,02-1586147 Fax : 02-1586148,02-1586149 
                               : 88 Soi Yothinpattana ,Khlong Chan, Bangkapi, Bangkok, Thailand , 10240 Tel: 02-158-2000,02-1586121,02-1586147 Fax: 02 158-6148,02-1586149 
                                  www.eastern-groups.com 

 

             3.  ดร.เปรมวดี ฟองศิริ                      กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

             4.  นายรชต  ยอดบางเตย                 กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 

 

           ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ

ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน -31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ     คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติอย่างรอบคอบในด้านต่างๆ  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีคุณสมบัติ
การเป็นกรรมการของบริษัท ครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และระเบียบข้อบังคับของบริษัท  ที่ประชุมคณะกรรมการสรร
หาฯ (ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ เห็นสมควรและให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่านได้แก่  ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์   พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช             
ดร.เปรมวดี ฟองศิริ   นายรชต  ยอดบางเตย   กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 

 1.  ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์        กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  
             3.  ดร.เปรมวดี ฟองศิริ                      กรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

             4.  นายรชต    ยอดบางเตย                กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 
  

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติอย่างรอบคอบมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4  ท่านดังกล่าว เป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กฏหมายที่กำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท  ตามรายละเอียดข้างต้น 

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งฯ   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการ
อิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อี กทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง 
 

โดยข้อมูลประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท   

ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3  
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การลงมติ   ระเบียบวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน  ซ่ึงมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน   

โดยบริษัทใชวิธีการเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่  6    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดตาง ๆ  ประจําป  2563 

วัตถุประสงคและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา การจายคาตอบแทน

กรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน  ซ่ึงประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนซ่ึงมาประชุม และ ขอบังคับของบริษัทขอ 34 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิ ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินเดือน เงินรางวัล 

เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบังคับหรือตามมติท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา ซ่ึงอาจกําหนด

เปนจํานวนแนนอน  หรือวางหลักเกณฑ และกําหนดไวเปนคราวๆ หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะไดมีการเปลี่ยนแปลง  และ

นอกจากนั้นใหรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ  ตามระเบียบของบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการในปจจุบันและ

ไดทําการเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมท้ังไดพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท 

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมย่ิงข้ึน ซ่ึงเห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน โดยกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ และ อนุกรรมการตาง ๆ สําหรับป 2563 ใหคงคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนโบนัส

เทากับป 2562 ท้ังนี้การกําหนดคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนโบนัส ของคณะกรรมการและอนุกรรมการ 

ชุดตาง ๆ รวมท้ังป 2563 เปนเงินจํานวนไมเกิน  4.80  ลานบาท ดังนี้            

 

ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดตาง ๆ   

กรรมการ ป 2563 (ปที่เสนอ) 

บาท/คน/เดือน 

ป 2562 

บาท/คน/เดือน 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

กรรมการอิสระ 30,000 30,000 

กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร 20,000 20,000 

หมายเหตุ  1. การจายคาตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจายคาตอบแทนรายเดือน สําหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารที่มีชื่อตาม

หนังสือรับรองของบริษัทเทานั้น 

   2. คาตอบแทนอ่ืนๆ : ไมมี 

ขอมูลเปรียบเทียบคาเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการชุดตาง ๆ   
 

คณะกรรมการ ป 2563 (ปที่เสนอ) 

บาท/ครั้งที่ประชุม 

ป 2562 

บาท/ครั้งที่ประชุม 

•  คณะกรรมการบริษัท   

    ประธานกรรมการ 25,000 25,000 

     กรรมการอิสระ 15,000 15,000 

     กรรมการ 

 

10,000 10,000 
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คณะกรรมการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
บาท/ครั้งที่ประชุม 

ปี 2562 
บาท/ครั้งที่ประชุม 

•  คณะกรรมการตรวจสอบ   

    ประธานกรรมการ 20,000 20,000 

     กรรมการอิสระ 15,000 15,000 

•  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

    ประธานกรรมการ 15,000 15,000 

     กรรมการอิสระ 10,000 10,000 

•  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ประธานกรรมการ 15,000 15,000 

    กรรมการอิสระ 10,000 10,000 

• คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดี   

    ประธานกรรมการ 15,000 15,000 

     กรรมการอิสระ 10,000 10,000 
 

หมายเหตุ   การจ่ายค่าเบี้ยประชุม  บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและอนุกรรมการแต่ละชุด 
กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม  ทั้งนี้สำหรับการ
จัดประชุมในวาระของอนุกรรมการ จะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
และอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็น โดยให้คง
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนโบนัส เท่ากับปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างเดิมของคณะกรรมการบริษัท
และอนุกรรมการชุดต่างๆ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนโบนัสของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการชุดต่างๆ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน  4.80  ล้านบาท  
การลงมติ   ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
 
ระเบียบวาระที่  7   พิจารณาการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี  2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล    เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 59 และ ข้อ 60  ซึ่งกำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้  นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรายใดปฎิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563  เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   โดยคำนึงถึงความอิสระ ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมี
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี  และผลงานการให้บริการ
ที่ดี การให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมคือบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่ งคนใดในต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบ  และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด, 
บริษัท ซีน168 จำกัด, บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด และ บริษัท โกลว์ เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,126,000 บาท และ ไม่มีค่าบริการอื่น  

รายชื่อผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล      4095 6 ปี (2557 – 2562) 

2.นายไพบูล ตันกูล 4298 - 

3.นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ       7358 - 
 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่เสนอสำหรับปี 2563  กับปีที่ผ่านมา 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
 (บาท) 

ปี 2562 
 (บาท) 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำไตรมาส 1,586,000 1,542,940 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี  2,400,000 2,325,740 

IFRS 9 140,000 - 

รวม 4,126,000 3,868,680 

ค่าบริการ อื่นๆ  - - 

รวมทั้งสิ้น 4,126,000 3,868,680 

 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วน
เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและ 
บริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท    พิจารณาแล้ว เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน ได้แก่   

1.นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ   
2.นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298   และ/หรือ  
3.นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 
โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี   ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 5 
และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  เป็นจำนวนเงิน  4,126,000 บาท ตามที่เสนอ 

การลงมต ิ  ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
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ระเบียบวาระที่  8    พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ นั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 และข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  และ แก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื ่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ปรากฎรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี ้
 
 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชมุไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื ่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื ่น และกำหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
        ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวนันัดประชุมภายในสิบสี่ (14) 
วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 

ข้อ 27  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรบีด่วนเพื่อรักษาสทิธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
        ในกรณีที ่กรรมการตั ้งแต่สองคนขึ ้นไปร้องขอให้ม ีการเร ียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับ
แต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 

        ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู ้ซึ ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจดัเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว ้ เป ็นหล ักฐาน โดยจะจ ัดเก ็บในร ูปข ้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 

ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปน็องค์ประชุม 

        ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 
 
 
 
 
  

ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ที่ประชุม 
        ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือประธานในที่
ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้ ในกรณีที ่ม ีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ การ
ดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย” 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่า
นี้ได้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัดให้มีขึ้น
ภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
           การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
           คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื ่อใดก็ได้ส ุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้น
ที ่จำหน่ายได้ทั ้งหมดเข้าชื ่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้อง
ระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ใหช้ัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุม
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นการประชุมสามัญ 
ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
           การประชุมคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
จะเห็นสมควร 
            ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของจำนวนหุ ้นที ่จำหน่ายได้ท ั ้งหมด จะเข ้าช ื ่อก ันทำหนังส ือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
          ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้
จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร  
          ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท    พิจารณาแล้ว เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 และข้อ 28  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2563 และ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามรายละเอียด
ข้างต้น   
การลงมติ   ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

ระเบียบวาระที่  9    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ   (ถ้ามี) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล      การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ คณะกรรมการ 
และ/หรือ ฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ผู้
ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของ
กฎหมายซ่ึงกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า  “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จ
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ตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน  หนังสือบอกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้ ”  
ความเห็นของคณะกรรมการ      เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น 
  

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจีเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่  2
กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร อี/ คริสตัล ดีไซน์ เซ็น
เตอร์ (ซีดีซี) ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีความรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ เวลา 11.00  น. 
เป็นต้นไป 
 

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ตามสิ่งท่ี
แนบมาด้วย และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้
เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ และการรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการประชุมครั้งนี้  หรือ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด  ต้องการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ 
สามารถติดต่อหรือส่งคำถามล่วงหน้า  ได้ที่สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์  หรือสำนักงานเลขานุการบริษัท   โทรศัพท์ หมายเลข          
0 2158 2000 กด 8000 หรือ กด 8041 หรือแจ้งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์ ) ir@eastern-groups.com หรือ 
cs@eastern-groups.com   

 

อนึ่ง บริษัทให้ความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น  บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อประโยชน์และการรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุด  ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียง
ลงคะแนน  ปรากฏตาม (สิ่งที่แนบมาด้วย 7) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโปรดนำหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (บัตร
ประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ราชการออกให้) มาแสดง   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้  และมี
ความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

   

   ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ  (สิ่งที่แนบมาด้วย 4) หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้   โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. โดย
เลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (สิ่งที่แนบมาด้วย 8) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
และนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมหรือ อาจส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563   
โดยส่งถึง :   
              สำนักงานเลขานุการบริษัท   
              88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น   
              เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   10240 
 

และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดง   
เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย (สิ่งที่แนบมาด้วย 9) 

mailto:ir@eastern-groups.com%20หรือ
mailto:cs@eastern-groups.com
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            www.eastern-groups.com 
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  นอกจากนั้น  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563  (สิ่งที่แนบมาด้วย 11)    
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโวรัส COVID-19 ทางบริษัทจะจัดให้มีมาตรการในการคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้
หรือกลุ่มเสี่ยง ก่อนการเข้าร่วมประชุมผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยทีมเจ้าหน้าที่บริษัท และข้อมูลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่ให้ไว้ในแบบคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ดังนั้น ทางบริษัท ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เผื่อเวลาการ
เดินทางล่วงหน้าก่อนการประชุมสำหรับขั้นตอนการคัดกรองของบริษัทด้วย 
 นอกจากนี้ เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม บริษัทจะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างบุคคล 1-2 เมตร ที่
นั่งในห้องประชุม จึงมีจำนวนจำกัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง โดย
บริษัทจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  จึงใคร่ขอร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วย
ตนเองทำการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปฎิบัติตาม แนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 ตาม
เอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
 

บริษัทได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมและบริษัทของดแจก
ของชำร่วยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ได้รณรงค์ให้ลด/เลิก 
การแจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 

 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                           

  (  นายไรวินท์     เลขวรนันท์  ) 
            กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 


