
 

  
 

รายงานของคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบรหิารมฐีานะเป็น   สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 ในปี 2563 ถือเป็น
วิกฤตการณท์ี่ไมม่ีใครคาดคิด  ซึง่สง่ผลกระทบในระดบัประเทศและระดบัโลก  
ท าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  รวมถงึสรา้งความทา้ทาย
ใหมใ่นภาคธุรกิจและทกุภาคสว่น 

คณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่บรหิารจดัการกิจการของบรษัิทตามที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท และเป็นไปตามหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้

 

1. น าเสนอกลยทุธท์างธุรกิจ แผนงานประจ าปี และ งบประมาณประจ าปี 
ตอ่คณะกรรมการบรษัิท ตลอดจนรบัผิดชอบในการบรหิารกิจการของ
บรษัิทใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเปา้หมายที่ไดก้ าหนดไว ้

2. อนมุตัิการลงทนุเพื่อพฒันาการผลติ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันา
และสง่เสรมิศกัยภาพของบคุลากรเพื่อเตรยีมความพรอ้มของพนกังาน
ทกุระดบัใหส้ามารถรบัมือกบัการแขง่ขนัทางธุรกิจได ้

3. ดแูลใหม้ีการจดัท ารายงานทางการเงินเพื่อใหผู้ส้อบบญัชีท าการตรวจสอบหรอืสอบทานและใหค้วามเห็นชอบตอ่งบ
การเงินดงักลา่วก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทตามล าดบั 

4. ดแูลใหม้ีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานโดยผูต้รวจสอบภายใน  และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ดงักลา่วก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทตามล าดบั 

5. ติดตามการด าเนินงานในภาพรวมของบรษัิทและหนว่ยงานตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อพฒันา
งานใหม้ีประสทิธิภาพยิง่ขึน้ 

6. พิจารณาการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยด์ว้ยความรอบคอบ 
ระมดัระวงั มีความสมเหตสุมผลในเรือ่งของราคาและเง่ือนไขอื่นที่เก่ียวขอ้ง ยดึถือผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้
เป็นท่ีตัง้  โดยกรรมการบรหิารทีม่ีสว่นไดเ้สยีจะไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัใินกรณีที่ขนาดรายการมนียัส าคญั 

7. ทบทวนหนา้ที่ความรบัผิดชอบคณะกรรมการบรหิาร เพื่อใหแ้นวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์
ในปัจจบุนั  และเพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีแนวทางในการปฏิบตัิงานดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม ตลอดจนทบทวน
ระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานภายในของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั  

 

คณะกรรมการบรหิารมคีวามมุง่มั่นในการบรหิารจดัการธุรกิจเพือ่ใหบ้รรลตุามเปา้หมายของบรษัิทภายใตห้ลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีด ี ดว้ยความโปรง่ใสตรวจสอบได ้  ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน 
 

นายสนั่น  เอกแสงกุล 
ประธานกรรมการบริหาร 

 



 

คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบรหิารมฐีานะเป็นฝ่ายจดัการ  จดัตัง้ขึน้เพื่อท าหนา้ที่บรหิารจดัการกิจการของบรษัิทตามที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ทา่น  โดยในปี 2563 มีการประชมุ
รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทมีจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้
 

ล าดบัท่ี                 ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 
1. นายสนั่น  เอกแสงกลุ ประธาน 
2. นางสาวเพชรรตัน ์ เอกแสงกลุ กรรมการบรหิาร 
3. นายสนิท  เอกแสงกลุ กรรมการบรหิาร 
4. นายวชิยั  เอกแสงกลุ กรรมการบรหิาร 
5. นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกลุ กรรมการบรหิาร 

 
 

ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. แตง่ตัง้ ถอดถอน โอนยา้ย พิจารณาความดีความชอบ  ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่
พนกังานระดบัตา่งๆ  

2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพื่อด าเนินกิจการตา่งๆ ในการบรหิารงานของบรษัิท 
3. ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญหรอืที่ปรกึษาของบรษัิท (ถา้ม)ี หรอืจา้งที่ปรกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณี

จ าเป็น  ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิท 
4. ออกระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบตังิานและสามารถมอบอ านาจใหแ้กก่รรมการบรหิาร และ/หรอืพนกังานผู้

ด  ารงต าแหนง่บรหิารเป็นผูล้งนามอนมุตัิเบกิจา่ยสนิทรพัยข์องบรษัิทได ้  
5. อนมุตัิการกูย้ืมเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท  ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจ านวน 50 ลา้นบาท   
6. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจ านวน 30 ลา้นบาท    
7. อนมุตัิการปรบัสภาพราคา การท าลาย ซึง่วตัถดุิบ และ/หรอืสนิคา้คงเหลอืที่เสือ่มสภาพหรอืลา้สมยั ซึง่จะ

ท าให ้  มีมลูคา่ทางบญัชีลดลงไดต้ามมลูคา่ที่เกิดขึน้จรงิ    
8. มอบอ านาจใหแ้ก่ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานระดบับรหิารของบรษัิท หรอืบคุคลอื่นใดกระท าการแทนได ้   
9. มีอ านาจเชิญผูบ้รหิาร หรอืพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งของบรษัิท  เพื่อชีแ้จง ใหค้วามเห็น รว่มประชมุตามที่เห็น

วา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น   
10. ออกระเบียบปฏิบตังิานอื่นใดตามที่เห็นสมควร    

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานตามปกติธุระและงานบรหิารของบรษัิท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการ
บรหิารงาน และอ านาจการบรหิารตา่ง ๆ ของบรษัิท หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ 
เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิทพจิารณาและอนมุตัแิละ/หรอืใหค้วามเห็นชอบตลอดจนติดตามผล
การด าเนินงานของบรษัิทตามนโยบายที่ก าหนด 



 

สรุปอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบท่ีส าคญัได ้ดงันี ้
1. ด าเนินกิจการและบรหิารกิจการของบรษัิทตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง 

และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุประการ 
2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ ์ การด าเนนิธุรกิจของบรษัิท ก าหนดแผนการเงิน

งบประมาณ การบรหิารทรพัยากรบคุคล การลงทนุดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสมัพนัธ ์และควบคมุก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเปา้หมาย 

3. พิจารณาเรือ่งการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทพิจารณาและอนมุตั ิ  รวมถึงการพิจารณาและอนมุตัิการเปลีย่นแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีในระหวา่งที่ไมม่กีารประชมุคณะกรรมการบรษัิทและใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษัิททราบในที่
ประชมุคราวตอ่ไป 

4. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ การใชจ้่ายเงินในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบรษัิท เช่น การจดัซือ้
ทรพัยส์นิ วตัถดุิบ เครือ่งจกัร ยานพาหนะ ฯลฯ ในวงเงินส าหรบัแตล่ะรายการไมเ่กิน 30 ลา้นบาท 

5. อนมุตัิการใชจ้่ายเงินลงทนุท่ีส  าคญัๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืตามที่จะไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดเ้คยมีมตอินมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ 

6. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ หรอืการออกตราสารหนี ้ รวมถงึการให้
หลกัประกนั การค า้ประกนัเงินกูห้รอืสนิเช่ือ หรอืการขอสนิเช่ือใดๆ ของบรษัิทในวงเงินไมเ่กิน 50 ลา้นบาท 

7. เป็นท่ีปรกึษาฝ่ายจดัการในเรือ่งนโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบรหิารบคุคล และการปฏิบตักิารอื่นๆ 
8. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบรหิารองคก์ร รวมถงึการแตง่ตัง้ การวา่จา้ง การโยกยา้ย การก าหนด

เงินคา่จา้ง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการเลกิจา้ง 
9. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึง่ หรอืหลายคน หรอืบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่

อยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักลา่ว มี
อ านาจตามที่คณะกรมการบรหิารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร  ซึง่คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรอือ านาจนัน้ๆ ไดเ้ห็นสมควร 

10. ด าเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
 

ทัง้นี ้ การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไมม่ีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจหรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าใหผู้ร้บัมอบอ านาจสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย (ตามที่นิยามไวใ้น
ประกาศ กลต.) ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรรมการบรษัิท และ/หรอืที่
ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการตามที่ขอ้บงัคบัของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยหรอื
กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งก าหนด (แลว้แตก่รณี) ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจการอนมุตัิไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น ลกัษณะของรายการ วงเงินการอนมุตัิ 

 
 
 
 


