
 

  
 

รายงานของคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็น   คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัทตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุเพ่ือปฎิบติัหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้

 

1. นําเสนอกลยทุธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจําปี และ งบประมาณประจําปี 
ตอ่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 

2. อนมุติัการลงทนุเพ่ือพฒันาการผลติ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันา
และสง่เสริมศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมของพนกังาน
ทกุระดบัให้สามารถรับมือกบัการแข่งขนัทางธุรกิจได้ 

3. ดแูลให้มีการจดัทํารายงานทางการเงินเพ่ือให้ผู้สอบบญัชีทําการตรวจสอบหรือสอบทานและให้ความเหน็ชอบต่องบ
การเงินดงักลา่วก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดบั 

4. ดแูลให้มีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบติังานโดยผู้ตรวจสอบภายใน  และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ดงักลา่วก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดบั 

5. ติดตามการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทและหน่วยงานตา่งๆ อยา่งสม่ําเสมอ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันา
งานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

6. พิจารณาการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ด้วยความรอบคอบ 
ระมดัระวงั มีความสมเหตสุมผลในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ยดึถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
เป็นท่ีตัง้  โดยกรรมการบริหารท่ีมีสว่นได้เสียจะไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจ  ก่อนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติัในกรณีท่ีขนาดรายการมีนยัสําคญั 

7. สนบัสนนุและสง่เสริมให้พนกังานมีการริเร่ิมแนวปฏิบติังานท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ผลกัดนัให้บริษัทได้รับการรับรอง
ระบบคณุภาพและมาตรฐานจากองค์กรทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

8. ทบทวนหน้าท่ีความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์
ในปัจจบุนั  และเพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานมีแนวทางในการปฏิบติังานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนทบทวน
ระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติังานภายในของบริษัทให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  

 

คณะกรรมการบริหารมีความมุง่มัน่ในการบริหารจดัการธุรกิจเพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายของบริษัทภายใต้หลกัการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  ควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้องค์กรเติบโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
 

นายสนั่น  เอกแสงกุล 
ประธานกรรมการบรหิาร

 



 

คณะกรรมการบริหาร       
 

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ  จดัตัง้ขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัทตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น  โดยในปี 2559 มีการประชมุ
รวมทัง้สิน้ 5 ครัง้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้
 

ลําดบัท่ี                 ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1 นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธาน 
2 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 
3 นายสนิท  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 
4 นายวิชยั  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 
5 นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 

 
 

ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. แตง่ตัง้ ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ  ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่
พนกังานระดบัต่างๆ  

2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินกิจการตา่งๆ ในการบริหารงานของบริษัท 
3. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกในกรณีจําเป็น  

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
4. ออกระเบียบวา่ด้วยการปฏิบติังานและสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนกังานผู้ ดํารง

ตําแหน่งบริหารเป็นผู้ลงนามอนมุติัเบิกจ่ายสนิทรัพย์ของบริษัทได้   
5. อนมุติัการกู้ ยืมเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท  ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจํานวน 50 ล้านบาท   
6. อนมุติัการจดัหาและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจํานวน 30 ล้านบาท    
7. อนมุติัการปรับสภาพราคา การทําลาย ซึง่วตัถดิุบ และ/หรือสนิค้าคงเหลือท่ีเส่ือมสภาพหรือล้าสมยั ซึง่จะทํา

ให้   มีมลูคา่ทางบญัชีลดลงได้ตามมลูคา่ท่ีเกิดขึน้จริง    
8. มอบอํานาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอ่ืนใดกระทําการแทนได้    
9. มีอํานาจเชิญผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของบริษัท  เพ่ือชีแ้จง ให้ความเห็น ร่วมประชมุตามท่ีเหน็วา่

เก่ียวข้องจําเป็น   
10. ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเหน็สมควร    

 
 
 
 
 
 



 

หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจ
การบริหารตา่ง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนมุติัและ/หรือให้ความเหน็ชอบตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
ตามนโยบายท่ีกําหนด 

 
สรุปอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัได้ ดงันี ้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ 

และมติของท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ 

การบริหารทรัพยากรบคุคล การลงทนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ และ
ควบคมุกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนมุติั  รวมถงึการพิจารณาและอนมุติัการเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในระหวา่งท่ีไมมี่การประชมุคณะกรรมการบริษัทและให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัททราบในท่ี
ประชมุคราวตอ่ไป 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติั การใช้จ่ายเงินในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจดัซือ้ทรัพย์สนิ 
วตัถดิุบ เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแตล่ะรายการไมเ่กิน 30 ล้านบาท 

5. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสําคญัๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

6. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือหรือการออกตราสารหนี ้ รวมถงึการให้
หลกัประกนั การคํา้ประกนัเงินกู้หรือสนิเช่ือ หรือการขอสนิเช่ือใดๆ ของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท 

7. เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารบคุคลและด้านการปฏิบติัการ
อ่ืนๆ 

8. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถงึการแตง่ตัง้ การวา่จ้าง การโยกย้าย การกําหนด
เงินคา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร และการเลิกจ้าง 

9. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหนึง่อยา่ง
ใด โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่ว มีอํานาจ
ตามท่ีคณะกรมการบริหารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนัน้ๆ ได้เหน็สมควร 

10. ดําเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
 
 



 

ทัง้นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็นการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มี
สว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ กลต.) 
ซึง่การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาและอนมุติัรายการตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด (แล้วแตก่รณี) ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตอํานาจการอนมุติั
ไว้อยา่งชดัเจน เช่น ลกัษณะของรายการ วงเงินการอนมุติั 


