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9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมท้ังหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหาร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 คณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2545 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจํานวน 8 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

นายวิชา พูลวรลักษณ  ประธานกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
นางภารดี พูลวรลักษณ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
นางทศพร อังสุวรังษี กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการ 
นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการ 
นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการ 
นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร อารเธอร กรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2545 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบท้ังหมดจํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี ้

นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการตรวจสอบ 
นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร อารเธอร กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2545 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารท้ังหมดจาํนวน 4 ทาน ดังรายนามตอไปน้ี 

นายวิชา พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริหาร 
นางภารดี พูลวรลักษณ กรรมการบริหาร 
นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ กรรมการบริหาร 
นางทศพร อังสุวรังษี กรรมการบริหาร 

 คณะผูบริหาร 

ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2545 บริษัทฯ มีผูบริหารทั้งหมดจํานวน 5 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

นายวิชา พูลวรลักษณ กรรมการผูจัดการ 
นายธนกร ปุลิเวคินทร รองกรรมการผูจัดการ 
นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ รองกรรมการผูจัดการ 
นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 
นายอนวัช องควาสิฏฐ ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด 

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฎในเอกสารแนบ 1) 
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โครงสรางการบริหารงาน 
 

คณะกรรมการบริษัท

ผูจัดการฝายอาวุโส
ขายพื้นที่

ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายการตลาด

นายอนวัช องควาสิฏฐ

ผูจัดการฝาย 
โบวลิ่ง

ผูจัดการฝายอาวุโส
บริการพื้นที่เชา

 รองกรรมการผูจัดการ
นายธนกร ปุลิเวคินทร

รองกรรมการผูจัดการ
นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ

กรรมการผูจัดการ
นายวิชา พูลวรลักษณ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูจัดการฝาย
บริการทางการตลาด

ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายบัญชีและการเงิน
นายฉัฐภูม ิขันติวิริยะ

ผูจัดการฝาย
บุคคล

คณะกรรมการบริหาร

ผูจัดการฝาย
บัญชี

ผูจัดการฝาย
โรงภาพยนตร

คณะกรรมการบริษัท

ผูจัดการฝายอาวุโส
ขายพื้นที่

ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายการตลาด

นายอนวัช องควาสิฏฐ

ผูจัดการฝาย 
โบวลิ่ง

ผูจัดการฝายอาวุโส
บริการพื้นที่เชา

 รองกรรมการผูจัดการ
นายธนกร ปุลิเวคินทร

รองกรรมการผูจัดการ
นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ

กรรมการผูจัดการ
นายวิชา พูลวรลักษณ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูจัดการฝาย
บริการทางการตลาด

ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายบัญชีและการเงิน
นายฉัฐภูม ิขันติวิริยะ

ผูจัดการฝาย
บุคคล

คณะกรรมการบริหาร

ผูจัดการฝาย
บัญชี

ผูจัดการฝาย
โรงภาพยนตร
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 ตามมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2545 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2545 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ได
กําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ดังนี้ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีจดัการบริษัทฯ ใหเปนตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ขอบังคับ มติของท่ีประชุมผูถือหุน 
และมีอํานาจมอบหมายแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงใหเปนกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง 
เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน ท้ังน้ีกําหนดใหรายการท่ี
กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 

(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง
ไดรับอนมัุติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

 และในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมาย
ใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุน
กัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอกําหนด และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยมืเงนิ หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถงึการเขา
เปนผูคํ้าประกัน หรือการชําระหรือใชจายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพื่อการ
ลงทุน และเพื่อการดําเนินงานตางๆ ทั้งนี ้ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 60 ลานบาท หรือ
จํานวนเทียบเทา  

(ข) มีอํานาจแตงต้ัง ถอดถอนเจาหนาท่ีของบริษัทในตําแหนงท่ีไมสูงกวาตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

(ค) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกจิ และกลยทุธทางธุรกจิของบริษัทตอคณะกรรมการ 
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(ง) จัดต้ังโครงสรางองคกร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก 
การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท 

(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําป และงบประมาณ
รายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และ
แนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการ 

(ฉ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ 

การมอบอํานาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนัน้ กําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยฯ หรือ 
กลต. ประกาศกําหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น 

ทั้งนี ้ กรรมการผูจดัการจะอยูภายใตการบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงตอประธานกรรมการบริหาร และให
กรรมการผูจดัการบริหารตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดไว 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการจะมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังนี ้

ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ซึ่งอยู
ภายใตกฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี ้ การมอบอํานาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําให
กรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหา
กรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการซ่ึงจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกีย่วของ นอกจากนี้ยงั
พิจารณาถงึประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

ในการเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 (ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

 (ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
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9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

ป 2544 ประมาณการผลตอบแทนป 2545 รายการ 
จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท)

รายละเอียด
คาตอบแทน 

จํานวน
(ทาน)

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียด
คาตอบแทน 

กรรมการ 
(ฐานะกรรมการ) 

5 - เบ้ียประชุม และ
บําเหน็จ
กรรมการ 

8 1.12 เบ้ียประชุม และ
บําเหน็จ
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
และผูบริหาร 
(ฐานะผูบริหาร) 

4 1.52 เงนิเดือน 5 4.52 เงินเดือน 

หมายเหตุ    1.  เนือ่งจากมีกรรมการบางทานลาออก และมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหารในเดือนมกราคม 2545 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารในป 2544 จึงไมสะทอน
ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหารใหม บริษัทฯ จึงไดจัดทําประมาณการผลตอบแทนผูบริหารดัง
รายละเอียดแสดงในตารางขางตน ซึ่งในสวนของกรรมการบริหารและผูบริหารรวม 5 ทานจํานวน 
4.52 ลานบาทไมรวมในสวนของคุณวิชา พูลวรลักษณ โดยคุณวิชา พูลวรลักษณ จะไดรับ
คาตอบแทนจากบริษัท เวล แอด จํากัด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เติมในเร่ืองรายการระหวาง
กันในอนาคตหัวขอ 11.12)  

คาตอบแทนอ่ืน 

-ไมมี- 

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการเขาใจ บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอบริษัทฯ และผูถือหุน และไดปฏิบัติ
ตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ 
ของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในท่ีมีสาระสําคัญของบริษทัฯ ซึ่งยังไมได
เปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีทราบขอมูลภายใน ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 
เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน 
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9.6 บุคลากร 

จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 โดยแบงแยกตามสายธุรกิจ มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

สายธุรกิจหลัก จํานวนพนักงาน 
โรงภาพยนตร 562 
โบวล่ิง 191 
ใหเชาพ้ืนท่ี 22 
โฆษณา 11 
รวมจํานวนพนักงาน 786 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2544 มีจํานวนเงินรวม 74.91 ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
คาลวงเวลา คาสวัสดิการ โบนัสประจําป และเงินสบทบกองทุนเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญใดๆ ในระยะเวลานับแตกอต้ังกิจการมา 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในท่ีชัดเจนโดยมีการสงเสริมใหบุคลากรสามารถพัฒนา
ความรูความสามารถโดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงและจากคําแนะนําของผูท่ีมีประสบการณในแตละสายงาน นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมการอบรมสัมมนาตามสายงานท่ีเกีย่วของอยางสมํ่าเสมอ 


