
 

  
 

             รายงานคณะกรรมการบริษทั 
 
 

ถือเป็นรายงานครัง้แรกของดิฉนัในฐานะประธานกรรมการซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้จากการท าหน้าที่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ภายใตช่ื้อบริษัทใหม่ “บริษัท อีซึ่น แอนด ์
โค จ ากดั (มหาชน)” 

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ที่มีผูต้ิด
เชือ้และเสียชีวิตทั่วโลกเป็นจ านวนมากไดส้ง่ผลกระทบเป็นวงกวา้ง  ไม่
เพียงแต่การด าเนินชีวิตรูปแบบ New normal  แต่ยงัรวมถึงภาคธุรกิจที่
ตอ้งปรบักลยทุธ์การด าเนินงานในระหวา่งที่สถานการณจ์ะกลบัสูภ่าวะ
ปกติ  โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยงัมีโอกาสที่ดีจากธุรกิจสี เคลือบบรรจุ
ภัณฑ์และหมึกพิมพ์ซึ่งมีการขยายตัวต่อเนื่องจากธุรกิจอาหารและ
เครือ่งดื่มที่ยงัมีความตอ้งการจากตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ส าหรบัธุรกิจสียานยนตท์ี่มีการหดตัวในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา  ก็มีสญัญาณที่ดีขึน้ในปี 2564 และคาดว่าจะ
สามารถฟ้ืนตวัขึน้ไดใ้นอนาคตอนัใกล ้

  

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดต้ดัสนิใจหยดุธุรกิจที่ลงทนุในประเทศมาเลซียและชะลอการด าเนินงานในประเทศ
อินโดนีเซียเพื่อปรบัเปลีย่นรูปแบบธุรกิจ  เนื่องจากภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูโดยเฉพาะการแขง่ขนัดา้นราคาซึง่เป็น
ปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่ปรมิาณการจ าหนา่ยสนิคา้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ในขณะเดียวกนัธุรกิจอื่นที่บรษัิทรว่มลงทนุ
ตา่งก็ยงัมีผลการด าเนินงานท่ียงัไมเ่ป็นไปตามแผน  ซึง่บรษัิทจะปรบักลยทุธใ์หม้ีความเหมาะสมกบัสถานการณ์
และติดตามการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ดตอ่ไป 

 

บริษัทใหค้วามส าคัญในการพัฒนาศกัยภาพของพนักงานเพื่อใหพ้รอ้มรบัมือกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้อยา่งรวดเรว็ในปัจจบุนั  ทัง้การฝึกอบรมเพิ่มพนูทกัษะการปฏิบตัิงานและการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสือ่สารที่มี
ประสิทธิภาพทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  รวมถึงการสรา้งความตระหนักรูด้า้นการด าเนินชีวิตดว้ยความไม่
ประมาทใหเ้กิดขึน้กบัทีมงานทกุระดบั  การใหค้วามส าคญัดา้นสขุอนามยัของพนกังานและสมาชิกในครอบครวัดว้ย
การปฏิบตัิตามค าแนะน าของหน่วยงานภาครฐัเพื่อป้องกนัตนเองใหพ้น้จากการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 ซึ่งถือ
เป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัคูค่า้ไดอ้ีกประการหนึง่ 

  

บรษัิทขอขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามเช่ือมั่นในแนวทางการด าเนินงานของบรษัิท และขอขอบคณุฝ่าย
บรหิารและทีมงานทีใ่หค้วามรว่มมือรว่มสรา้งโอกาสในวิกฤตครัง้นี ้ เพื่อใหเ้รายืนหยดัและผา่นสถานการณท์ี่ทา้ทาย
ไปดว้ยกนั 

 

นายสนั่น  เอกแสงกุล 
ประธานกรรมการ 

นางพิสมัย  บุณยเกียรติ 
ประธานกรรมการ 

 



 

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบรษัิทมจี านวน 9 ทา่น มีวาระด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปีประกอบดว้ย กรรมการที่ไมเ่ป็น
ผูบ้รหิารจ านวน 4  ทา่น  (กรรมการอิสระ 4 ทา่น) และ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ านวน  5  ทา่น 
 

ล าดบัท่ี              ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ครัง้แรก 
1. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ* ประธาน / กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2548 

2. นายเจน  วองอิสรยิะกลุ กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2548 

3. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง * กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2548 

4. ศ.ดร. ธราพงษ์  วิทติศานต ์ กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2559 

5. นายสนั่น  เอกแสงกลุ กรรมการ 14 มีนาคม 2548 

6. นางสาวเพชรรตัน ์ เอกแสงกลุ กรรมการ 14 มีนาคม 2548 

7. นายสนิท  เอกแสงกลุ กรรมการ 14 มีนาคม 2548 

8. นายวชิยั  เอกแสงกลุ กรรมการ 14 มีนาคม 2548 

9. นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกลุ กรรมการ 14 มีนาคม 2548 

หมายเหต ุ: 
1. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการ เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2563 
2. *  กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณด์า้นการเงินและการบญัชี 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 

กรรมการบรษัิทแตล่ะทา่นมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ดงันี ้
1. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหนง่อยา่งนอ้ยจ านวนหนึง่ในสามโดย

อตัรา  ถา้จ านวนกรรมการแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงที่สดุกบัสว่นหนึง่ใน
สาม  โดยที่กรรมการบรษัิทซึง่พน้จากต าแหนง่แลว้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้    ปัจจบุนัมีกรรมการจ านวน 
9 ทา่น  ดงันัน้กรรมการแตล่ะทา่นจะด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

2. นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระแลว้  กรรมการบรษัิทจะพน้ต าแหนง่เมื่อลาออก หรอื ถึงแกก่รรม หรอื 
ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด  หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติถอดถอนใหพ้น้
จากต าแหนง่ หรอื ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

3. ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการบรษัิทวา่งลงเพราะสาเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  และยงัคงเหลอื
วาระไมน่อ้ยกวา่ 2 เดือน  ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเลอืกตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเขา้เป็นกรรมการ
บรษัิทแทนต าแหนง่ที่วา่งลง  บคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการบรษัิทดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พยีงเทา่วาระท่ี
เหลอือยูข่องกรรมการบรษัิทท่ีตนแทน 

4. กรรมการบรษัิทท่ีลาออกกอ่นครบวาระการด ารงต าแหนง่  ใหย้ื่นหนงัสอืลาออกตอ่บรษัิท  การลาออกมีผล
นบัแตว่นัท่ีหนงัสอืลาออกไปถึงบรษัิท 

5. ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการบรษัิทคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงที่ไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  และตอ้งมีหุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 



 

ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. แตง่ตัง้ ถอดถอน และมอบอ านาจหนา้ที่ใหแ้ก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญหรอืที่ปรกึษาของบรษัิท (ถา้มี) หรอืจา้งที่ปรกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณี

จ าเป็น  ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทฯ  
3. อนมุตัิการกูย้ืมเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
4. อนมุตัิการใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ  หรอืบรษัิทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ตอ่กนั  
5. อนมุตัิการเขา้ค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือแก่บรษัิทท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรอืบรษัิทที่ประกอบธุรกิจ

การคา้ตอ่กนั 
6. อนมุตัิการก่อตัง้ ควบรวม หรอืเลกิบรษัิทยอ่ย   
7. อนมุตัิการลงทนุ-ขายเงินลงทนุในหุน้สามญัและ/หรอืหลกัทรพัยใ์นวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะ

กรรมการบรหิาร 
8. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรพัยถ์าวรในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
9. อนมุตัิการจ าหนา่ยจ่ายโอนในสนิทรพัยถ์าวรในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
10. อนมุตัิการปรบัสภาพ การท าลาย การตดับญัชีซึง่สนิทรพัยถ์าวรและ/หรอืสนิทรพัยท์ี่ไมม่ีตวัตนที่เลกิใช ้

ช ารุด สญูหาย ถกูท าลาย เสือ่มสภาพ ลา้สมยัหรอืไมส่ามารถใชง้านได ้ มีมลูคา่ทางบญัชี (ราคาทนุ) ใน
วงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 

11. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การรอ้งทกุข ์การฟอ้งรอ้งคดี และ/หรอื 
การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดใีดๆ  ส าหรบัเรือ่งที่มิใช่ปกตวิิสยัทางการคา้และ/หรือทีเ่ป็นปกติ
วิสยัทางการคา้ที่มีทนุทรพัยใ์นวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 

12. อนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรมทีม่ิใช่ปกติวิสยัของธุรกิจในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
13. เสนอการเพิม่ทนุหรอืลดทนุหรอืการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และ/

หรอืวตัถปุระสงคข์องบรษัิทตอ่ผูถื้อหุน้ 
14. มอบอ านาจใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิารหรอืพนกังานระดบับรหิารของบรษัิท หรอืบคุคลอื่นใดท าการแทนได ้
15. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งของบรษัิทมาชีแ้จงใหค้วามเห็น รว่มประชมุ  

ตลอดจนใหส้ง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
16. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบรษัิท 
17. อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบรษัิทดงักลา่วขา้งตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่

สนิทรพัยแ์ละการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ใหป้ฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการจดัการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท โดยสรุปอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีส าคญัไดด้งันี ้

1. จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบบญัชี 
2. จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ 



 

3. จดัใหม้ีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบรษัิท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบรษัิทซึง่ผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบแลว้ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่
อยา่งใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้
บคุคลดงักลา่วมีอ านาจตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
ซึง่คณะกรรมการอาจเพิกถอนเปลีย่นแปลงบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ไดเ้มื่อเห็นสมควร  
ทัง้นีค้ณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหนา้ทีใ่นการปฏิบตัิงานตา่งๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร  ซึง่การมอบอ านาจนัน้
จะตอ้งไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรอืมอบอ านาจชว่งที่ท าใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบรษัิทสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  มีสว่นไดเ้สยี
หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ี
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิไวห้รอืเป็น
การอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจทีม่ีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

5. ก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษัิท ควบคมุก ากบัดแูลการบรหิาร
และการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย เวน้แตใ่นเรือ่งที่
คณะกรรมการตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เรือ่งที่กฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ่มทนุ  การลดทนุ การออกหุน้กู ้ หรอื การ
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 
นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ที่ ดงันี ้

1. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์ อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิท่ีส  าคญัตามกฎเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

2. พิจารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

3. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
4. กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท หรอื

เขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็น
กรรมการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบั
กิจการของบรษัิทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชนต์นหรอืเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
ทราบก่อนท่ีจะมมีติแตง่ตัง้ 

5. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ หากมีสว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาที่
บรษัิทท าขึน้ หรือถือหุน้หรอืหุน้กูเ้พิ่มขึน้หรอืลดลงในบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 

ทัง้นี ้ การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทนัน้ จะไมม่ี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรอืมอบอ านาจชว่งที่ท าใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบรษัิทสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  มีสว่นไดเ้สยี หรอือาจมี



 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิไวห้รอืเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตอ านาจการอนมุตัิไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น ลกัษณะของรายการ วงเงินการอนมุตัิ 

ในปี 2563 กรรมการบรษัิทไมม่ีประวตัิการกระท าผิดกฎระเบยีบของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแตอ่ยา่งใด 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการตอ้งมีการประชมุอยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ทกุสามเดอืน และอาจมกีารประชมุเพิม่เติมไดต้าม
ความจ าเป็น และกรรมการสามารถเสนอเรือ่งเพิม่เตมิใหท้ี่ประชมุพิจารณาได ้  รวมทัง้สามารถแสดงความคิดเห็น
ตอ่ที่ประชมุไดอ้ยา่งเปิดเผย และตรงไปตรงมา โดยบรษัิทมีการจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 

 

รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบการด าเนินธุรกิจของบรษัิท การก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้งบการเงิน

และสารสนเทศทางการเงิน  ซึง่จะปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปีของบรษัิท 


