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9. การจัดการ

9.1 โครงสรางกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีโครงสรางกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจ
สอบ
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนี้
1. นายศุภชัย พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการการตรวจสอบ
2. นายสมชาย ชีวสุทธานนท กรรมการผูจัดการ
3. นายวินิจ สุรพงษชัย กรรมการ
4. นายฐนิสสพงศ ศศินมานพ กรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ กรรมการ
6. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการ
7. นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง กรรมการ
8. พลตํ ารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร กรรมการตรวจสอบ
9. นางองุน กมลยะบุตร กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ตองจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่

ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กํ าหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํ ากับดูแลการบริหาร

และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะ
กรรมการตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนกอนการดํ าเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกํ าหนดใหตองไดรับ
มติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอน
กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สํ าคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปน
ของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน

3. อาจแตงตั้งกรรมการจํ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2545 คณะกรรมการไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
9/2545 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 คณะกรรมการไดมีมติมอบอํ านาจใหคณะกรรมการบริหาร โดยการกํ าหนด
ขอบเขต อํ านาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ไวโดยชัดเจน

4. อาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดํ าเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบ
อํ านาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสม
ควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํ านาจนั้น ๆ ก็ได
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5. ตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจ
ของบริษัท มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และเปดเผย
ขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน และมีความโปรงใส

6. กํ ากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดํ าเนินตามนโยบายที่กํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝาย
บริหารนํ าเสนอเรื่องที่มีนัยสํ าคัญตอการดํ าเนินงานของบริษัท รายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  เพื่อพิจารณา
ใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํ านักงานกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

7. จัดใหมีฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เพื่อเปนผูติดตาม ดํ าเนินการ รวมทั้งประสาน
งานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งหมด 5 ทาน ดังนี้
1. นายสมชาย ชีวสุทธานนท ประธานกรรมการบริหาร
2. นายฐนิสสพงศ ศศินมานพ กรรมการบริหาร
3. นางศิริเพ็ญ ศศิมานพ กรรมการบริหาร
4. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการบริหาร
5. นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํ านาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท รวมถึงการเปน

ผูคํ้ าประกันหรือการชํ าระเงินเพื่อการดํ าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน
20,000,000 บาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํ านาจอนุมัติและดํ าเนินการของบริษัท
ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้ วงเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ
สมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

2. การกํ าหนดโครงสรางองคกร และการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝก
อบรม การวาจาง การเลิกจางพนักงานบริษัท

3. เสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
• เปาหมาย
• นโยบายธุรกิจ
• แผนธุรกิจ
• กลยุทธทางธุรกิจ
• อํ านาจการบริหารงาน
• งบประมาณรายจายประจํ าป
• ขอบเขต อํ านาจ และหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
4. ควบคุมดูแลการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ  และกลยุทธทางธุรกิจ

ที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว
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5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว
ทั้งนี้ การมอบอํ านาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของ

กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดํ าเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวน
ไดสวนเสียของกรรมการบริหารทานใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
ใหคณะกรรมการบริหารนํ าเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ
ไป โดยกรรมการบริหารทานนั้น และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
1. นายศุภชัย พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตํ ารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร กรรมการตรวจสอบ
3. นางองุน กมลยะบุตร กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอกํ าหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการ

กํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของตลาดหลัก

ทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ

สอบ

9.1.4 คณะผูบริหาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ มีผูบริหารจํ านวน 9 ทาน ดังนี้

1. นายสมชาย ชีวสุทธานนท กรรมการผูจัดการ
2. นายฐนิสสพงศ ศศินมานพ รองกรรมการผูจัดการ สายการผลิต
3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท รองกรรมการผูจัดการ สายสนับสนุนปฏิบัติการ
4. นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานบัญชีการเงินและธุรการ
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5. นางงามพิศ เครือวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานผลิตภาพยนตรโฆษณาในประเทศ 1
6. นางบราลี ตันติลิปกร ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานผลิตภาพยนตรโฆษณาในประเทศ 2
7. นางสาวชอทิพย ติถีสวัสดิ์ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานผลิตภาพยนตรโฆษณาตางประเทศ
8. นายประจิตติพล ตั้งศรีตระกูล ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานกํ ากับภาพยนตรโฆษณา 1
9. นายสุพัฒน ศรีสวัสดิ์ ผูอํ านวยการฝายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. ดํ าเนินการและบริหารจัดการการดํ าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. ดํ าเนินการและบริหารจัดการการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ  แผนธุรกิจ

และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว
3. มอบอํ านาจหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใดที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทํ าหนาที่แทนกรรมการผู

จัดการในเรื่องที่จํ าเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของ
กฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท

   4.ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
ในแตละคราว

5. ดํ าเนินการและอนุมัติการเขารับวาจาง รับทํ างาน การตกลงผูกพันในการดํ าเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 10,000,000 ลานบาท หรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตาม
ระเบียบอํ านาจอนุมัติและดํ าเนินการของบริษัท ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้วงเงินดัง
กลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอํ านาจดังกลาวขางตนใหแกกรรมการผูจัดการนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย
และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดํ าเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย
ของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการผูจัด
การไมมีอํ านาจอนุมัติการดํ าเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการจะตองนํ าเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทํ ารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ตามความหมายที่กํ าหนดตามประกาศตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย การทํ ารายการดังกลาวตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ ปฏิบัติการ
อื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกํ าหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอ
กํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว
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9.1.5 โครงสรางองคกร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ   
(สายผลิตภาพยนตร
โฆษณาในประเทศ 2)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ    
(สายผลิตภาพยนตร
โฆษณาตางประเทศ)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ       
(สายบริหารการเงินและสํานัก

งานกลาง)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
(สายบัญชีการเงิน)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ     
(สายผลิตภาพยนตรโฆษณา

ในประเทศ)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ    
(สายงานผูกํากับภาพยนตร)

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ            
(สายสนับสนุนปฏิบัติการ)

รองกรรมการผูจัดการ (สายการผลิต)
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9.2 การสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้ง

เปนกรรมการ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดกํ าหนดแนวทาง และหลักเกณฑในการแตงตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะ
กรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกโดยใชเกณฑความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจํ าปทุกครั้ง ตามขอบังคับของบริษัทฯ กํ าหนดใหกรรมการจํ านวนหนึ่งใน
สามเปนอัตราจะตองพนจากตํ าแหนง และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการดังกลาวที่พนตํ าแหนงเขาเปน
กรรมการอีกครั้ง จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยกํ าหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้

1. ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่น ๆ ไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับจะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลํ าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํ านวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตํ าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํ ากัดเขาเปนกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนจะอยูในตํ าแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่เขาไป
แทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาว ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํ านวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ในปงวดบัญชีป 2545 บริษัทฯไมมีคาเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ  ในสวนของผู
บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทฯ จํ านวน 8 คน1 มีคาตอบแทนรวมอันไดแก เงินเดือน คาที่ปรึกษา และ
โบนัส เทากับ 9,994,000 บาท 1,440,000 บาท และ 910,000 บาท ตามลํ าดับ สํ าหรับในปตอ ๆ ไปบริษัทฯมี
นโยบายในการจายคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทยอยไมเกิน 3 ลานบาท
ตอป

(2) คาตอบแทนอื่น ๆ
- ไมมี -

                                                          
1 ปจจุบันบริษัทฯ มีผูบริหารจํ านวน 9 คน
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9.4 การกํ ากับดูแลกิจการ (Code of Best Practices)
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับหนาที่ ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เชน กรรมการตองปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท มีความซื่อ
สัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน มีความตั้งใจดํ าเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีหนาที่กํ าหนดนโยบายและทิศ
ทางการดํ าเนินงานของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน และมีการกํ ากับควบคุมฝายบริหารให
ดํ าเนินการเปนไปตามนโยบายที่กํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
การจัดใหมีการประชุมคณะกรรมอยางสมํ่ าเสมอ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยดูแลระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหการดํ าเนินงานของบริษัทฯมีความโปรงใส ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทฯ และผูถือหุน

อยางไรก็ตามบริษัทฯ มิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาในปจจุบัน
การพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ สามารถทํ าไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ
กรรมการบริหาร อยางไรก็ตามในอนาคต เมื่อบริษัทฯ มีขนาดธุรกิจและโครงสรางองคกรที่ใหญขึ้น ซึ่งอาจมีขั้น
ตอนในการบริหารที่ซับซอนขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสมตอไป

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรนํ าขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงเพื่อ

ผลประโยชนสวนตน โดยบริษัทฯ มีโนบายและวิธีการดูแลผูบริหาร ดังนี้
1) ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารฝายตาง ๆ รับทราบเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกํ าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2) กํ าหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะกรรมการ
กํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจัดสงสํ าเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงราย
งานตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3) ดํ าเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระ
สํ าคัญ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน
กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสํ าคัญนั้น
ตอบุคคลอื่น
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9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 บริษัทฯ มีบุคลากรจํ านวน 126 คน ซึ่งสามารถแบงตามหนวยงานไดดังนี้

 ฝาย จํ านวน (คน)
สํ านักกรรมการผูจัดการ 7
ผูกํ ากับภาพยนตรและผูชวยผูกํ ากับ 13
โปรดิวเซอร 14
ฝายตัดตอ 9
ฝายกํ ากับศิลป 32
ฝายคัดเลือกผูแสดง (Casting) 16
ฝายสถานที่ (Location) 5
ชางภาพ 2
ฝายบัญชี-การเงิน 9
ฝายธุรการ 19
รวม 126

ในป 2545 บริษัทฯ มีคาใชจายใหแกพนักงานในสังกัดจํ านวนทั้งส้ิน 43 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
- เงินเดือนและโบนัสเปนจํ านวนทั้งส้ิน 41.49 ลานบาท
- สวัสดิการตาง ๆ เชน คารักษาพยาบาล คาอบรมสัมมนา และคาอาหาร เปนจํ านวน 1.51 ลานบาท
สํ าหรับบุคลากรในบริษัทยอย มีดังนี้
1) บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด มีบุคลากรจํ านวน 95 คน
2) บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด มีบุคลากรจํ านวน 36 คน
3) บริษัท แฟทแมน แอนด ลิตเติ้ลบอย จํ ากัด มีบุคลากรจํ านวน 16 คน
ทั้งนี้บริษัทยอยอีก 2 บริษัทคือ บริษัท แม็ทชิ่ง โมชั่น พิคเจอร จํ ากัด และบริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท จํ ากัด

ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ยังไมมีการดํ าเนินธุรกิจจึงยังไมมีบุคลากร

นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคล
• นโยบายในการรักษาพนักงานใหอยูกับบริษัทฯ ดวยการดํ ารงธุรกิจของบริษัทฯ ใหมีความมั่นคง มีทีมงาน

ที่มีทักษะและประสบการณ รวมถึงการมีเครื่องมืออุปกรณที่ครบถวน การมีฝายสนับสนุนการดํ าเนินงานเพื่อ
อํ านวยความสะดวกในการทํ างานของพนักงาน รวมทั้งการมีนโยบายใหผลตอบแทนแกพนักงานทุกคนและทุก
ระดับที่เหมาะสม และการสนับสนุนบุคลากรที่มีฝมือใหมีโอกาสในการแสดงผลงาน

• นโยบายเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู
ความสามารถ สํ าหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแตละปขึ้นอยูกับผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณา
จากผลงานของแตละบุคคลเปนสํ าคัญ ในสวนของสวัสดิการ บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ การประ
กันภัยและประกันสุขภาพชีวิต คารักษาพยาบาลผูปวยนอก รวมทั้งคาอาหารกลางวัน

• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน การฝกอบรม การหมุนเวียนงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนา
พนักงาน โดยการจัดสงพนักงานเขาฝกอบรมในทุก ๆ ดาน เชน การดูแลรักษาและวิธีการใชอุปกรณที่ถูกตอง มี
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การอบรมจากภายในและภายนอก ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร รวมทั้งการฝกอบรมทั่วไป เชน ความรูเรื่องภาษี
อากร สํ าหรับนโยบายการหมุนเวียนงานที่รับผิดชอบนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสม

• นโยบายในการจางงาน การใชแรงงานรายวันและพนักงานประจํ า บริษัทฯ มีการจัดจางงาน แบงออก
เปน 2 กลุมใหญ  ๆ คือ พนักงานประจํ า และพนักงานรายวัน การจัดจางขึ้นอยูกับการตั้งเปาหมายในการขยาย
งานในระยะสั้นและระยะยาว

• นโยบายในการจัดการแรงงานในอนาคตที่สัมพันธกับเทคโนโลยีการผลิตใหม บริษัทฯ มีการวางแผนการ
ขยายงานในระยะปานกลางและระยะยาว ทั้งนี้จะตองมีการจัดการกับแรงงานที่จะตองสัมพันธกับอุปกรณที่ถูก
ผลิตขึ้นใหมดวยเทคโนโลยีชั้นสูง จึงตองมีการเตรียมการทั้งในดานการจัดจางงานเพื่อรองรับการขยายงาน
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