ขอบเขตอำนำจหน้ำที่กรรมกำรบริษัท

นายสนั่น เอกแสงกุล
ประธานกรรมการ

ในปี 2564 นับเป็ นช่วงเวลาที่ทกุ ภาคส่วนยังคงต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มขึน้ ทาให้ทกุ องค์กรต้องปรับตัวกันอย่างมากทัง้ ในด้านการดาเนิน
ธุรกิจและการให้บริการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าภายใต้การดาเนินชีวติ ในรูปแบบ New Normal

การดาเนินงานของบริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จากัด (มหาชน)
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ในปี ที่ผา่ น
มาถือเป็ นช่วงเวลาทดสอบความสามารถและความมีวินยั ของพนักงาน
ทุกคน เพราะนอกจากจะต้องปรับปรุงวิธีการทางานให้องค์กรเกิดความ
กระชับแล้ว
พนักงานทุกคนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวได้ให้รว่ มมือ
ปฏิบตั ิตนตามระเบียบบริษัทและคาแนะนาของหน่วยงานสาธารณสุข
ภาครัฐ ตลอดจนดาเนินชีวติ ประจาวันด้วยความระมัดระวังเป็ นอย่างดี ทาให้บริษัทสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ราบรืน่ ตลอดช่วงเวลาที่ประเทศอยูใ่ นสภาวะวิกฤติ

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการ

การรับรูผ้ ลขาดทุนของบริษัทร่วม ส่งผลให้บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนในปี 2564 และทาให้ไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ จึงถือเป็ นความท้าทายในปี 2565 ที่ตอ้ งรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้ผา่ นพ้นไปได้
ภายใต้สถานการณ์ที่อตั ราแลกเปลีย่ นมีความผันผวน ต้นทุนค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทยัง
มีโอกาสที่จะสร้างยอดขายให้เติบโตขึน้ จากปี ที่ผา่ นมาและพร้อมจะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ด้วยการลดปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตเพื่อลดปั ญหาภาวะโลกร้อน
ซึง่ พนักงานมีการรับรูแ้ ละมีการ
ระดมสมองเพื่อหาเทคโนโลยีหรือมาตรการใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันขอขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนที่รว่ มแรงร่วมใจทาหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้องค์กรก้าวผ่านอุปสรรคในปี ที่ผ่านมา และขอขอบคุณ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความเข้าใจและ
เชื่อมั่นในทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทเสมอมา คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีและเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนาพาองค์กรให้กา้ วต่อไปข้างหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 ท่าน มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน (กรรมการอิสระ 4 ท่าน) และ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล
นางพิสมัย บุณยเกียรติ *
นายเจน วองอิสริยะกุล
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง *
ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทติ ศานต์
นายสนั่น เอกแสงกุล
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
นายสนิท เอกแสงกุล
นายวิชยั เอกแสงกุล
นางสาวสิรนิ นั ท์ เอกแสงกุล

ตาแหน่ง
ประธาน / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก
14 มีนาคม 2548
14 มีนาคม 2548
14 มีนาคม 2548
22 เมษายน 2559
14 มีนาคม 2548
14 มีนาคม 2548
14 มีนาคม 2548
14 มีนาคม 2548
14 มีนาคม 2548

หมายเหตุ :
1. นางพิสมัย บุณยเกียรติ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
2. * กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการเงินและการบัญชี

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี ้
1. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึง่ ในสามโดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ใน
สาม โดยที่กรรมการบริษัทซึง่ พ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ ปั จจุบนั มีกรรมการจานวน
9 ท่าน ดังนัน้ กรรมการแต่ละท่านจะดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นตาแหน่งเมื่อลาออก หรือ ถึงแก่กรรม หรือ
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติถอดถอนให้พน้
จากตาแหน่ง หรือ ศาลมีคาสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือ
วาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเข้าเป็ นกรรมการ
บริษัทแทนตาแหน่งที่วา่ งลง บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยูข่ องกรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผล
นับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสียงที่ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้องมีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุน้ ทีถ่ ือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ขอบเขตอานาจของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตัง้ ถอดถอน และมอบอานาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ
2. ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จาเป็ น ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษัทฯ
3. อนุมตั ิการกูย้ ืมเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมตั ิการให้กยู้ ืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน
5. อนุมตั ิการเข้าคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
การค้าต่อกัน
6. อนุมตั ิการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
7. อนุมตั ิการลงทุน-ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญและ/หรือหลักทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะ
กรรมการบริหาร
8. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมตั ิการจาหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมตั ิการปรับสภาพ การทาลาย การตัดบัญชีซงึ่ สินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้
ชารุด สูญหาย ถูกทาลาย เสือ่ มสภาพ ล้าสมัยหรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ใน
วงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ
การดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ สาหรับเรือ่ งที่มิใช่ปกติวิสยั ทางการค้าและ/หรือทีเ่ ป็ นปกติ
วิสยั ทางการค้าที่มีทนุ ทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมทีม่ ิใช่ปกติวิสยั ของธุรกิจในวงเงินส่วนทีเ่ กินอานาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิม่ ทุนหรือลดทุนหรือการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/
หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้
14. มอบอานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทาการแทนได้
15. มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาชีแ้ จงให้ความเห็น ร่วมประชุม
ตลอดจนให้สง่ เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
16. แต่งตัง้ และถอดถอนเลขานุการบริษัท
17. อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ งการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบบัญชี
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้

3. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึง่ ผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึง่
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ซึง่ คณะกรรมการอาจเพิกถอนเปลีย่ นแปลงบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจหรืออานาจนัน้ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึง่ การมอบอานาจนัน้
จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหารหรือผูร้ บั มอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้หรือเป็ น
การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจทีม่ ีการกาหนดขอบเขตชัดเจน
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย
เว้นแต่ในเรือ่ งที่
คณะกรรมการต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ อันได้แก่ เรือ่ งที่กฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ หรือ การ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็ นต้น

1.

2.
3.
4.

5.

นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ดังนี ้
กากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า
หากมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่
บริษัททาขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษัทหรือผูร้ บั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้หรือเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเ่ ป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตอานาจการอนุมตั ิไว้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมตั ิ
ในปี 2563 กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ทุกสามเดือน
และอาจมีการประชุมเพิม่ เติมได้ตาม
ความจาเป็ น และกรรมการสามารถเสนอเรือ่ งเพิม่ เติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ รวมทัง้ สามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมได้อย่างเปิ ดเผย และตรงไปตรงมา โดยบริษัทมีการจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้

รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินธุรกิจของบริษัท การกากับดูแลกิจการ รวมทัง้ งบการเงิน
และสารสนเทศทางการเงิน ซึง่ จะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริษัท

