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9. โครงสรางการจัดการ

9.1 โครงสรางกรรมการบริษัท

โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2544 บริษัทฯ มีกรรมการท้ังหมดจ ํานวน 8 ทาน ประกอบดวย

1. นายบุญคล ี ปล่ังศิริ ประธานกรรมการผูมีอํ านาจลงนามผกูพันบริษัท
2. นางศิริเพ็ญ  สีตสวุรรณ กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผกูพันบริษัท
3. นายทรงศักด์ิ เปรมสุข กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผกูพันบริษัท
4. นายนิวัฒน  บุญทรง กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผกูพันบริษัท
5. นายวีระวงค  จิตตมิตรภาพ กรรมการ
6. นายอนันต ล้ีตระกูล กรรมการ
7. นางสริตา  บุนนาค กรรมการ
8. นายสรรคชัย  เตียวประเสริฐกลุ กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผกูพันบริษัท /

เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2544 เม่ือวันท่ี 9
เมษายน 2544 และคร้ังท่ี 7/2544 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2544 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย

1. นายอนันต ล้ีตระกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสริตา  บุนนาค กรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระวงค  จิตตมิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2545 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 5 ทาน ประกอบดวย
1. นายบุญคล ี ปล่ังศิริ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางศิริเพ็ญ  สีตสวุรรณ กรรมการบริหาร
3. นายทรงศักด์ิ  เปรมสุข กรรมการบริหาร
4. นายนิวัฒน  บุญทรง กรรมการบริหาร
5. นายสรรคชัย  เตียวประเสริฐกลุ กรรมการบริหาร
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คณะผูบริหาร
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2545 บริษัทฯ มีผูบริหารจํ านวน 11 ทาน ประกอบดวย

1. นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการผูจัดการ
2. นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก ผูอํ านวยการสถานี
3. นายไพโรจน ปนแกว ผูอ ํานวยการฝายวศิวกรรม
4. นางนิมะ ราซดีิ ผูอํ านวยการฝายรายการ
5. นายบุญชาย ศิริโภคทรัพย ผูอํ านวยการฝายผลิตรายการ
6. นายศรีธวัฒน อิทธิระวิวงศ ผูอํ านวยการฝายขาย
7. นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกลุ รักษาการผูอํ านวยการฝายการตลาด
8. นายวสันต ภัยหลีกลี้ ผูอ ํานวยการฝายขาว
9. นางสุพร ตันวิรัช ผูอ ํานวยการฝายบริหาร
10. นางสาวงามจิตร  อัศววงศพรหม ผูจัดการแผนกบัญชี
11. นายสมเกียรติ  สุขธนกิจ ผูจัดการแผนกการเงิน

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ)
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ
สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล

ผูอํานวยการ
ฝายการตลาด

สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล
(รักษาการ)

ผูอํานวยการ
ฝายขาย

ศรีธวัฒน  อิธิระวงศ

ผูอํานวยการ
ฝายรายการ
นิมะ  ราซิดี

ผูอํานวยการ
ฝายบริหาร
สุพร  ตันวิรัช

ผูอํานวยการ
ฝายวิศวกรรม
ไพโรจน  ปนแกว

ผูอํานวยการ
ฝายผลิตรายการ
บุญชาย  ศิริโภคทรัพย

ผูอํานวยการ
ฝายขาว

วสันต  ภัยหลีกลี้

ผูจัดการ
แผนกบัญชี

งามจิตร  อัศววงศพรหม

ผูจัดการ
แผนกการเงิน

สมเกียรติ  สุขธนกิจ

โครงสรางการบริหารงาน - บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการ
สถานี

อัชฌา  สุวรรณปากแพรก

คณะกรรมการตรวจสอบ
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ตามมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2544 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2544 มติคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2544 เม่ือวันท่ี 
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 9/2544 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุม ไดกํ าหนดหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจดัการ ดัง
ตอไปนี้

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอํ านาจหนาท่ีจดัการบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือ
หุนและมีอํ านาจมอบหมายแตงต้ังกรรมการจํ านวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดํ าเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย
อยางเวนแตอํ านาจในการดังตอไปนี ้จะกระทํ าไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอบังคับกํ าหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน

(ข) การทํ ารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสยีและอยูในขายท่ีกฎหมายหรือขอก ําหนดของตลาดหลักทรัพย ระบุใหตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ ํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่ส ําคัญ

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบุคคลอ่ืน

(ค) การทํ า แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวน การมอบหมายใหบคุคล
อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกจิการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจะแบงก ําไรขาดทุนกนั

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอกํ าหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารมีอํ านาจหนาท่ีดังตอไปน้ี

(ก)! มีอํ านาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถงึการเขา
เปนผูค้ํ าประกัน หรือการชํ าระหรือใชจายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพ่ือการ
ลงทุน และเพ่ือการดํ าเนินงานตางๆ ทั้งนี ้ ภายในวงเงินส ําหรับแตละรายการไมเกนิกวา 800 ลานบาท หรือ
จ ํานวนเทียบเทา

(ข)! มีอํ านาจแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาท่ีของบริษัทในตํ าแหนงที่ไมสูงกวาต ําแหนงกรรมการผูจดัการ
(ค)! มีอํ านาจจัดทํ า เสนอแนะและกํ าหนดนโยบายแนวทางธุรกจิ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ
(ง)! จัดต้ังโครงสรางองคกร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก

การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท

(จ)! กํ าหนดแผนธุรกิจ อํ านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส ําหรับประกอบธุรกจิประจ ําป และงบประมาณราย
จายประจ ําป และด ําเนินการตามแผนทางธุรกจิและกลยทุธทางธรุกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทาง
ธุรกิจท่ีไดแถลงตอคณะกรรมการ

(ฉ)! ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ
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ท้ังน้ี การอนุมัติรายการดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการท ํารายการระหวางคณะกรรมการบริหารหรือบคุคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามท่ีคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยฯ หรือ กลต. 
ประกาศกํ าหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนการทํ ารายการท่ีเกีย่วโยงกันท่ีไดรับยกเวนไมตองไดรับอนมัุติจากท่ีประชุมผู
ถือหุนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
จดทะเบียนหรือเปนการอนุมัติท่ีเก่ียวของกับการจัดการภายในของบริษัทหรือบริษัทยอย

ท้ังน้ี กรรมการผูจัดการจะอยูภายใตการบงัคับบัญชาและรายงานโดยตรงตอประธานกรรมการบริหาร และใหกรรมการ
ผูจัดการบริหารตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกํ าหนดไว

ขอบเขตและอํ านาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ   

กรรมการผูจัดการจะมีขอบเขตอ ํานาจหนาท่ี ดังนี้

ใหกรรมการผูจัดการมีอํ านาจหนาท่ีดํ าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ซึ่ง
อยูภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี ้การดํ าเนินการของกรรมการผูจดัการดังกลาว      จะตองไมมีลักษณะเปนการ
ทํ ารายการที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด(ตาม
ท่ีคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย หรือ กลต. ประกาศกํ าหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนการทํ ารายการท่ีเกีย่วโยงกันท่ี
ไดรับยกเวนไมตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และ
การเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนและการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯจดทะเบียนหรือเปน
การอนุมัติท่ีเก่ียวของกับการจัดการภายในของบริษัทหรือบริษัทยอย

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาดํ ารงตํ าแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา อยางไร
ก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํ ากดั  
พ.ศ.2535  และตามประกาศคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ยังพิจารณา ประสบ
การณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงน ํารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง

ในการเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทํ าโดยท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ  1  หุนตอเสียง

(2) การเลือกต้ังกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนรายบุคคลหรือหลายคนเปนกรรมการกไ็ด  ทั้งนี ้ ตามแตท่ี
ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร โดยในการออกเสยีงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลือกต้ังเปนรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแตละ
คนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจ ํานวนหุนท่ีผูถือหุนน้ันมีอยูท้ังหมดตาม (1) โดยผูถือหุน
ดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามล ําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจ ํานวนกรรมการท่ีจะพงึ
มีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลํ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด”
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9.3 คาตอบแทนผูบริหาร

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

มกราคม – ธันวาคม 2543 มกราคม – กันยายน 2544
รายการ จํ านวน

(ทาน)
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รายละเอียด
คาตอบแทน

จํ านวน
(ทาน)

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รายละเอียด
คาตอบแทน

กรรมการ
(ฐานะกรรมการ)

19 3.70 เบี้ยประชุม 9 0.84 เบี้ยประชุม

กรรมการและผูบริหาร
(ฐานะผูบริหาร)

21 21.10 เงินเดือน เงินชด
เชย เงินชวยเหลือ

พิเศษ

13 14.43 เงนิเดือนและ
คาท่ีปรึกษา

ในป 2543 บริษัทฯ มีกรรมการท่ีลาออกจ ํานวน 12 ทาน และมีผูบริหารท่ีลาออกจํ านวน 14 ทาน

คาตอบแทนอื่นๆ

- ไมมี -

บริษัทฯ มีสัญญาวาจางชินคอรป ในการจัดหากลุมนักบริหารมืออาชีพเพ่ือเขามาดํ าเนินการบริหารและการจดัการให
กับบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 บริษัทฯ ชํ าระคาจางบริหารเปนรายเดือนๆ ละ 830,000 บาท เปนระยะเวลา 1 ป

9.4 การกํ ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเขาใจ บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอบริษัทและผูถือหุน และไดปฏิบัติตาม
ขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม คณะกรรมการยงั
มิไดปฏิบัติในเร่ืองการพจิารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) และคณะกรรมการกํ าหนดคาตอบแทน
กรรมการ (Remuneration Committee) แตไดพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือชวยดูแลระบบการควบคุมภายใน
ใหเปนไปตามบทบาทและหนาท่ีท่ีกํ าหนด

9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ ไดดํ าเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถงึภาระหนาท่ีในการรายงานการถอืหลักทรัพยในบริษทัของ
ตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรัพย ตอสํ านกังานคณะกรรมการ
กํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทก ําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในท่ีมีสาระสํ าคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผย
ตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานซึ่งอยูในหนวยงานท่ีทราบขอมูลภายใน ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 
เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน
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9.6 บคุลากร

ในชวงตั้งแตเดือนกันยายน 2543 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2544 บริษัทฯ ไดลดจํ านวนพนกังานจากจ ํานวน 905 คน เปน
792 คน เนื่องจาก เปนนโยบายในการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีความชัดเจน ลดความซ้ํ าซอนในการทํ างาน รวมท้ังลดคา
ใชจายพนักงาน โดยผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2543 มีจํ านวนทั้งสิ้น 218.44 ลานบาท แบงเปนเงินเดือนจ ํานวน
164.37ลานบาท คาชดเชยการเลิกจางพนักงาน 18.42 ลานบาท และคาสวสัดิการรวมท้ังเงนิชวยเหลือพิเศษประจ ําป 35.65
ลานบาท

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 772 คน โดยแบงจ ํานวนพนักงานในแตละฝายไดดังนี ้ฝาย
ขาวจ ํานวน 231 คน ฝายบริหารจํ านวน 135 คน ฝายการตลาดจ ํานวน 25 คน ฝายขายจํ านวน 18 คน ฝายวิศวกรรมจ ํานวน
134 คน ฝายผลิตรายการจํ านวน 105 คน ฝายรายการจ ํานวน 104 คน แผนกบริหารเวลาโฆษณาจํ านวน 16 คน และส ํานกั
งานกรรมการผูจดัการจ ํานวน 4 คน

ขอพิพาทแรงงาน

เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2544 บริษัทฯ ไดเลิกจางพนักงานจ ํานวนทั้งสิ้น 28 คน โดยบริษัทฯ ไดจายคาชดเชยการเลิก
จางและอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก ําหนดไว แตมีพนักงานจ ํานวน 21 คน ประกอบดวยพนักงานฝายขาว ฝายผลิตรายการ ไดย่ืนคํ า
รองตอคณะกรรมการแรงงานสมัพันธหรือ ครส. กลาวหาบริษัทฯ เลิกจางไมเปนธรรม เนื่องจากพนักงานดังกลาวเปน
สมาชิกสหภาพแรงงาน ตามมาตรา 121 แหง    พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ตอมา ครส. ไดเรียกคูกรณีมาใหคํ าชี้แจง
ในรายละเอียด และไดมีคํ าวินิจฉัยเมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2544 ใหบริษัทฯ รับพนักงานท้ัง 21 คนกลับเขาทํ างานในตํ าแหนง
เดิมในอัตราคาจางไมต่ํ ากวาเดิม และใหจายคาเสียหายเทากับอัตราคาจางสุดทายนับแตวันท่ีเลิกจางจนถึงวันรับกลับเขาทํ างาน
ปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการยืน่คํ าฟองตอศาลแรงงานเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนคํ าวินิจฉัยของ ครส. และอยูระหวางการไตสวน
ท้ังน้ี ผูบริหารมีความเห็นวาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากคํ าตัดสินของศาลแรงงานในคํ าวินิจฉัยดังกลาวคาดวาไมมีนัยส ําคัญ
ตอการดํ าเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากท่ีกลาวขางตนนี้ บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสํ าคัญอ่ืนใดในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในอดีต บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรในลักษณะเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง ภายหลังการเปล่ียนแปลงโครงสรางการ
บริหารงาน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความจํ าเปนท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถขององคกร โดยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหมี
ความพรอมในการแขงขัน และสงเสริมใหมีความรูความสามารถในสายงานท่ีรับผิดชอบอยางตอเน่ือง จึงไดจัดเตรียมแผน
พัฒนาเปน 2 สวนหลัก ไดแก (1) แผนเรงดวน โดยการเรงพฒันาบุคลากรระดับหัวหนางานใหมีความรูความเขาใจในงานของ
แตละหนวยงาน และเรียนรูทักษะในการบริหารงานและการเปนหัวหนางาน และ (2) แผนพัฒนาระยะยาว โดยจดัทํ าส ํารวจ
ความตองการพนักงานในทุกระดับเพื่อจัดอบรมหรือจัดการสัมนาใหมีความรูและเพิ่มทักษะในการทํ างานและการบริหารอยาง
สม่ํ าเสมอ


