รายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีฐานะเป็ น

3.
4.
5.
6.

7.
8.

คณะกรรมการบริหารมีหน้ าที่บริ หารจัดการกิจการของบริษัทตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และเป็ นไปตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ในปี 2562 บริษัทสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับการ
ประชุมระหว่างบริษัทแม่ บริษัทย่อยในต่างประเทศและคูค่ ้ าเพื่อลดค่าใช้ จ่าย
การเดินทางและเวลาซึง่ ช่วยให้ การรับส่งข้ อมูลสามารถทําได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น
ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

1. นําเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจําปี และ งบประมาณประจําปี
นายสนั่น เอกแสงกุล
ต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
ประธานกรรมการบริหาร
บริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้
2. อนุมตั ิการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
และส่งเสริ มศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของพนักงาน
ทุกระดับให้ สามารถรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจได้
ดูแลให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีทําการตรวจสอบหรื อสอบทานและให้ ความเห็นชอบต่องบ
การเงินดังกล่าวก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทตามลําดับ
ดูแลให้ มีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน
ดังกล่าวก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
ติดตามการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
งานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
พิจารณาการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่ องของราคาและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้ อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
เป็ นที่ตงั ้ โดยกรรมการบริหารที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิในกรณีที่ขนาดรายการมีนยั สําคัญ
้ กดันให้ บริษัทได้ รับการรับรอง
สนับสนุนและส่งเสริมให้ พนักงานมีการริเริ่ มแนวปฏิบตั ิงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทังผลั
ระบบคุณภาพและมาตรฐานจากองค์กรทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ทบทวนหน้ าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริ หาร เพื่อให้ แนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ในปั จจุบนั และเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้ วยความโปร่งใส เป็ นธรรม ตลอดจนทบทวน
ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานภายในของบริษัทให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั

คณะกรรมการบริหารมีความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายของบริ ษัทภายใต้ หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ด้ วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ควบคูไ่ ปกับการดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
เพื่อให้ องค์กรเติบโตได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน



คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็ นฝ่ ายจัดการ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อทําหน้ าที่บริหารจัดการกิจการของบริ ษัทตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน โดยในปี 2562 มีการประชุม
รวมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
นายสนัน่ เอกแสงกุล
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
นายสนิท เอกแสงกุล
นายวิชยั เอกแสงกุล
นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล

ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตัง้ ถอดถอน โอนย้ าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่
พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการต่างๆ ในการบริ หารงานของบริ ษัท
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จําเป็ น ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบว่าด้ วยการปฏิบตั ิงานและสามารถมอบอํานาจให้ แก่กรรมการบริหาร และ/หรื อพนักงานผู้
ดํารงตําแหน่งบริหารเป็ นผู้ลงนามอนุมตั ิเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริ ษัทได้
5. อนุมตั ิการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจํานวน 50 ล้ านบาท
6. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจํานวน 30 ล้ านบาท
7. อนุมตั ิการปรับสภาพราคา การทําลาย ซึง่ วัตถุดิบ และ/หรื อสินค้ าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรื อล้ าสมัย ซึง่ จะ
ทําให้ มีมลู ค่าทางบัญชีลดลงได้ ตามมูลค่าที่เกิดขึ ้นจริง
8. มอบอํานาจให้ แก่ผ้ บู ริหาร หรื อพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรื อบุคคลอื่นใดกระทําการแทนได้
9. มีอํานาจเชิญผู้บริหาร หรื อพนักงานที่เกี่ยวข้ องของบริษัท เพื่อชี ้แจง ให้ ความเห็น ร่วมประชุมตามที่เห็น
ว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
10. ออกระเบียบปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
หน้ าที่
และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริ ษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการ
บริหารงาน และอํานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบตลอดจนติดตามผล
การดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด
สรุปอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ ดังนี ้
1. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง่
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท กําหนดแผนการเงิน
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ์ และควบคุมกํากับดูแลให้ การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมตั ิ รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัททราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ การใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื ้อ
ทรัพย์สนิ วัตถุดิบ เครื่ องจักร ยานพาหนะ ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 30 ล้ านบาท
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อตามที่จะได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรื อตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรื อการออกตราสารหนี ้ รวมถึงการให้
หลักประกัน การคํ ้าประกันเงินกู้หรื อสินเชื่อ หรื อการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ านบาท
7. เป็ นที่ปรึกษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องนโยบายด้ านการเงิน การตลาด การบริหารบุคคล และการปฏิบตั ิการอื่นๆ
8. กําหนดโครงสร้ างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การกําหนด
เงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้ าง
9. ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึง่
อย่างใด โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าว มี
อํานาจตามที่คณะกรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนันๆ
้ ได้ เห็นสมควร
10. ดําเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ น
การมอบอํานาจหรื อมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ ใน

ประกาศ กลต.) ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรรมการบริษัท และ/หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อยหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด (แล้ วแต่กรณี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิไว้ อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมตั ิ

