
 

 

  
 

             รายงานคณะกรรมการบริษัท 
 
 

ในระยะ 3 – 4 ปีท่ีผ่านมา บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ได้มีการลงทนุในธุรกิจ Non-paint หรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการผลิต
และจําหน่ายสีอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลกัปกติของบริษัท  โดยการ
ลงทนุใน บริษัท แอดวานซ์ พาวเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั (“APCON”) 
และ บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั (“All S”) 

 
APCON ดําเนินธุรกิจด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า  

การจดัหาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  การก่อสร้าง  การดําเนินงานและการ
ซอ่มบํารุงแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and 
Construction : Integrated EPC)  การชะลอการออกใบอนญุาตการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าของภาครัฐในช่วงเวลา 2 ปีท่ีผ่านมาส่งผล APCON 
ต้องเล่ือนแผนการดําเนินงานออกไปจนเร่ิมมีการออกใบอนญุาตในช่วง
ปลายปี 2562  APCON จึงสามารถรับงานโครงการต่างๆ ได้เพิ่มขึน้  
สว่น All S ดําเนินธุรกิจการผลิตรถยนต์บริการสาธารณะรูปแบบ VIP 
หรือ London Taxi ซึง่ได้รับลขิสทิธ์ิจาก Geely Automobile สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ก็ได้เร่ิมสายการผลิตและประกอบรถยนต์แล้วและคาดว่า
จะสามารถเร่ิมให้บริการได้ในช่วงกลางปี 2563 

 
ในปี 2563 จะเป็นปีท่ีมีความท้าทายอย่างย่ิงสําหรับภาค

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย  เน่ืองจากต้องเผชิญกับปัจจัยหลาย
อย่างท่ีไม่แน่นอนทัง้ด้านเศรษฐกิจ  การเมือง และการแพร่ระบาดของ 
COVID-19  บริษัทตระหนกัดีว่าจะต้องเพ่ิมความรอบคอบให้มากขึน้ทัง้
การลงทนุและการใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์อนัคุ้มค่าแก่ผู้ ถือหุ้น  ซึ่ง
ผมในฐานะประธานคณะกรรมการมีความเช่ือมัน่ในทิศทางการลงทุน
และมีความพร้อมท่ีจะดแูลกิจการของบริษัทอยา่งเตม็ความสามารถ 

 
ท้ายนี ้ ผมขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัท  

คณะผู้บริหารและพนกังานทกุทา่นท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน 
เพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายขององค์กรตอ่ไป 

 

นายสนั่น  เอกแสงกลุ 
ประธานกรรมการ 

 

นายสนั่น  เอกแสงกลุ 
ประธานกรรมการ 



 

 คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทา่น มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารจํานวน  5  ทา่น และ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน  4  ทา่น  (กรรมการอิสระ 4 ทา่น) 
 

ลําดบัท่ี              ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรก 
1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธานกรรมการ 14 มีนาคม 2548 

2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการ 14 มีนาคม 2548 

3. นายสนิท  เอกแสงกลุ กรรมการ 14 มีนาคม 2548 

4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ กรรมการ 14 มีนาคม 2548 

5. นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ กรรมการ 14 มีนาคม 2548 

6. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ * กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2548 

7. นายเจน  วองอิสริยะกลุ กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2548 

8. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง * กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2548 

9. ศ.ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2559 

หมายเหต ุ: *  นางพิสมยั  บณุยเกียรติ และ นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  กรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหาร  เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบญัชี 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
 
 กรรมการบริษัทแตล่ะทา่นมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

1. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้  กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยจํานวนหนึง่ในสามโดย
อตัรา  ถ้าจํานวนกรรมการแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ใน
สาม  โดยท่ีกรรมการบริษัทซึง่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้    ปัจจบุนัมีกรรมการจํานวน 
9 ทา่น  ดงันัน้กรรมการแต่ละท่านจะดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการบริษัทจะพ้นตําแหน่งเม่ือลาออก หรือ ถึงแก่กรรม หรือ 
ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด  หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้น
จากตําแหน่ง หรือ ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

3. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทวา่งลงเพราะสาเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  และยงัคงเหลือ
วาระไมน้่อยกวา่ 2 เดือน  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทแทนตําแหน่งท่ีวา่งลง  บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการบริษัทดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเทา่วาระท่ี
เหลืออยูข่องกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

4. กรรมการบริษัทท่ีลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ให้ย่ืนหนงัสือลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผล
นบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถงึบริษัท 

5. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงท่ีไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  และต้องมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

 



 

ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. แตง่ตัง้ ถอดถอน และมอบอํานาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และกรรมการผู้จดัการ 
2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกในกรณี

จําเป็น  ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ  
3. อนมุติัการกู้ ยืมเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
4. อนมุติัการให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั  
5. อนมุติัการเข้าคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

การค้าตอ่กนั 
6. อนมุติัการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลกิบริษัทยอ่ย   
7. อนมุติัการลงทนุ-ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพย์ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะ

กรรมการบริหาร 
8. อนมุติัการจดัหาและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
9. อนมุติัการจําหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
10. อนมุติัการปรับสภาพ การทําลาย การตดับญัชีซึง่สนิทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตนท่ีเลกิใช้ 

ชํารุด สญูหาย ถกูทําลาย เส่ือมสภาพ ล้าสมยัหรือไมส่ามารถใช้งานได้ มีมลูค่าทางบญัชี (ราคาทนุ) ใน
วงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

11. อนมุติัการประนีประนอม การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การร้องทกุข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ 
การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ  สําหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้าและ/หรือท่ีเป็นปกติ
วิสยัทางการค้าท่ีมีทนุทรัพย์ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

12. อนมุติัการเข้าทําธุรกรรมท่ีมิใช่ปกติวิสยัของธุรกิจในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
13. เสนอการเพิ่มทนุหรือลดทนุหรือการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และ/

หรือวตัถปุระสงค์ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น 
14. มอบอํานาจให้แก่ฝ่ายจดัการ ผู้บริหารหรือพนกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอ่ืนใดทําการแทนได้ 
15. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทมาชีแ้จงให้ความเหน็ ร่วมประชมุ  

ตลอดจนให้สง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 
16. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
17. อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดงักลา่วข้างต้นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่

สนิทรัพย์และการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ให้ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต
และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัได้ดงันี ้

1. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบบญัชี 
2. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 



 

3. จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทซึง่ผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหนึง่
อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ เพ่ือให้
บคุคลดงักลา่วมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร 
ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนัน้ได้เม่ือ
เหน็สมควร  ทัง้นีค้ณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบติังาน
ตา่งๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ซึง่การมอบ
อํานาจนัน้จะต้องไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มี
สว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ยกเว้นเป็นการอนมุติั
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั
ไว้หรือเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตชดัเจน 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหาร
และการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแตใ่นเร่ืองท่ี
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทนุ  การลดทนุ การออกหุ้นกู้  หรือ การ
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั เป็นต้น 

 
นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ี ดงันี ้

1. กํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ อาทิ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซือ้หรือขายทรัพย์สนิท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

2. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

3. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง 
4. กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือ

เข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสียไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาท่ี
บริษัททําขึน้ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ทัง้นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไมมี่
ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสีย หรืออาจมี



 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้หรือเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตอํานาจการอนมุติัไว้อยา่งชดัเจน เช่น ลกัษณะของรายการ วงเงินการอนมุติั 

ในปี 2562 กรรมการบริษัทไมมี่ประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแต่อยา่งใด 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการต้องมีการประชมุอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ทกุสามเดือน และอาจมีการประชมุเพิ่มเติมได้ตาม
ความจําเป็น และกรรมการสามารถเสนอเร่ืองเพ่ิมเติมให้ท่ีประชมุพิจารณาได้  รวมทัง้สามารถแสดงความคิดเหน็
ตอ่ท่ีประชมุได้อยา่งเปิดเผย และตรงไปตรงมา โดยบริษัทมีการจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 

 
รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้งบการเงิน

และสารสนเทศทางการเงิน  ซึง่จะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และรายงานประจําปีของบริษัท 


