รายงานคณะกรรมการบริษัท

นายสนั่น เอกแสงกุล
ประธานกรรมการ
นายสนั่น เอกแสงกุล
ประธานกรรมการ

ในระยะ 3 – 4 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท อีซึ่น เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ได้ มีการลงทุนในธุรกิจ Non-paint หรื อธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการผลิต
และจําหน่ายสีอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นธุรกิจหลักปกติของบริ ษัท โดยการ
ลงทุนใน บริ ษัท แอดวานซ์ พาวเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด (“APCON”)
และ บริษัท ออลเอส โฮลดิ ้ง จํากัด (“All S”)
APCON ดํ า เนิ น ธุรกิ จด้ านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
การจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้ าง การดําเนินงานและการ
ซ่อมบํารุงแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and
Construction : Integrated EPC) การชะลอการออกใบอนุญาตการ
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าของภาครัฐในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาส่งผล APCON
ต้ องเลื่อนแผนการดําเนินงานออกไปจนเริ่ มมีการออกใบอนุญาตในช่วง
ปลายปี 2562 APCON จึงสามารถรั บงานโครงการต่างๆ ได้ เพิ่มขึน้
ส่วน All S ดําเนินธุรกิจการผลิตรถยนต์บริ การสาธารณะรู ปแบบ VIP
หรื อ London Taxi ซึง่ ได้ รับลิขสิทธิ์จาก Geely Automobile สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ก็ได้ เริ่ มสายการผลิตและประกอบรถยนต์แล้ วและคาดว่า
จะสามารถเริ่มให้ บริการได้ ในช่วงกลางปี 2563
ในปี 2563 จะเป็ นปี ที่ มี ค วามท้ า ทายอย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ ภาค
เศรษฐกิ จอุตสาหกรรมของไทย เนื่ องจากต้ องเผชิ ญกับปั จจัยหลาย
อย่างที่ไม่แน่นอนทังด้
้ านเศรษฐกิจ การเมือง และการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 บริ ษัทตระหนักดีว่าจะต้ องเพิ่มความรอบคอบให้ มากขึ ้นทัง้
การลงทุนและการใช้ จ่ายเพื่อให้ เกิดประโยชน์อนั คุ้มค่าแก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่ง
ผมในฐานะประธานคณะกรรมการมีความเชื่อมัน่ ในทิศทางการลงทุน
และมีความพร้ อมที่จะดูแลกิจการของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ
ท้ ายนี ้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ ร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน
เพื่อให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หารจํานวน 5 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน (กรรมการอิสระ 4 ท่าน)
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
14 มีนาคม 2548
1.
นายสนัน่ เอกแสงกุล
ประธานกรรมการ
14 มีนาคม 2548
2.
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการ
14 มีนาคม 2548
3.
นายสนิท เอกแสงกุล
กรรมการ
14 มีนาคม 2548
4.
นายวิชยั เอกแสงกุล
กรรมการ
14 มีนาคม 2548
5.
นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
กรรมการ
14 มีนาคม 2548
6.
นางพิสมัย บุณยเกียรติ *
กรรมการอิสระ
14 มีนาคม 2548
7.
นายเจน วองอิสริยะกุล
กรรมการอิสระ
14 มีนาคม 2548
8.
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง *
กรรมการอิสระ
22 เมษายน 2559
9.
ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ :
* นางพิสมัย บุณยเกียรติ และ นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง กรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริหาร เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชี
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

1.

2.

3.

4.
5.

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัท ดังนี ้
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึง่ ในสามโดย
อัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ใน
้ ได้ ปั จจุบนั มีกรรมการจํานวน
สาม โดยที่กรรมการบริษัทซึง่ พ้ นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
9 ท่าน ดังนันกรรมการแต่
้
ละท่านจะดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริษัทจะพ้ นตําแหน่งเมื่อลาออก หรื อ ถึงแก่กรรม หรื อ
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกําหนด หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้ พ้น
จากตําแหน่ง หรื อ ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือ
ุ สมบัติครบถ้ วนเข้ าเป็ นกรรมการ
วาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกตังบุ
้ คคลที่มีคณ
บริ ษัทแทนตําแหน่งที่วา่ งลง บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยูข่ องกรรมการบริษัทที่ตนแทน
กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้ ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผล
นับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงบริ ษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้ องมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตัง้ ถอดถอน และมอบอํานาจหน้ าที่ให้ แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จดั การ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จําเป็ น ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัทฯ
3. อนุมตั ิการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้ าต่อกัน
5. อนุมตั ิการเข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
การค้ าต่อกัน
6. อนุมตั ิการก่อตัง้ ควบรวม หรื อเลิกบริ ษัทย่อย
7. อนุมตั ิการลงทุน-ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหลักทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะ
กรรมการบริหาร
8. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมตั ิการจําหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมตั ิการปรับสภาพ การทําลาย การตัดบัญชีซงึ่ สินทรัพย์ถาวรและ/หรื อสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้
ชํารุด สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ ล้ าสมัยหรื อไม่สามารถใช้ งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ใน
วงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้ องทุกข์ การฟ้องร้ องคดี และ/หรื อ
การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ สําหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสยั ทางการค้ าและ/หรื อที่เป็ นปกติ
วิสยั ทางการค้ าที่มีทนุ ทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
12. อนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสยั ของธุรกิจในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิ่มทุนหรื อลดทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อบังคับ และ/
หรื อวัตถุประสงค์ของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. มอบอํานาจให้ แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรื อพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรื อบุคคลอื่นใดทําการแทนได้
15. มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานที่เกี่ยวข้ องของบริษัทมาชี ้แจงให้ ความเห็น ร่วมประชุม
ตลอดจนให้ สง่ เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
16. แต่งตังและถอดถอนเลขานุ
้
การบริษัท
17. อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้ างต้ นที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมายด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบบัญชี
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้

3. จัดให้ มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัทซึง่ ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึง่
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอํานาจ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจหรื ออํานาจนันได้
้ เมื่อ
เห็นสมควร ทังนี
้ ้คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึง่ การมอบ
อํานาจนันจะต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจหรื อมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อ
ผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มี
ส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรื อบริษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
ไว้ หรื อเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน
5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย
เว้ นแต่ในเรื่ องที่
คณะกรรมการต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมาย
กําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรื อ การ
แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ เป็ นต้ น

1.

2.
3.
4.

5.

นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ ดังนี ้
ข้ อกําหนดของตลาด
กํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายทรัพย์สนิ ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
้
หาร ประธานกรรมการบริหาร และ
พิจารณาโครงสร้ างการบริหารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า
หากมีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที่
บริษัททําขึ ้น หรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริษัทหรื อบริษัทในเครื อ
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจหรื อมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ คณะกรรมการบริษัทหรื อผู้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมี

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรื อบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้ หรื อเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิไว้ อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมตั ิ
ในปี 2562 กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ ทุกสามเดือน
และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมได้ ตาม
ความจําเป็ น และกรรมการสามารถเสนอเรื่ องเพิ่มเติมให้ ที่ประชุมพิจารณาได้ รวมทังสามารถแสดงความคิ
้
ดเห็น
ต่อที่ประชุมได้ อย่างเปิ ดเผย และตรงไปตรงมา โดยบริษัทมีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการ รวมทังงบการเงิ
้
น
และสารสนเทศทางการเงิน ซึง่ จะปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี และรายงานประจําปี ของบริษัท

