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9. การจัดการ

9.1 โครงสรางองคกร ณ วันที่ 2 มถิุนายน 2546

9.2 โครงสรางการจัดการ

โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํ านาจหนาที่ดังน้ี

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546 มจํี านวน 10 คน ประกอบดวย

ช่ือ-นามสกุล ตํ าแหนง
1. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย พูลวรลักษณ กรรมการ
3. นางนลินรัตน พูลวรลักษณ กรรมการ
4. นายเสริมศักด์ิ ขวัญพวง กรรมการ และเลขานุการบริษัท
5. นางรุงทิพา เกษสุวรรณ กรรมการ
6. นายวิทอง ตัณฑกุลนินาท กรรมการ
7. นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ
8. นายปยะบุตร ชลวิจารณ กรรมการและกรรมการอิสระ
9. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการและกรรมการอิสระ
10. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการและกรรมการอิสระ

โดยมีนายเสรี จินตนเสรี  เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ฝายขายสื่อ
โฆษณา

ฝายพัฒนา
ธรุกจิใหม

ฝายพัฒนา
โครงการ

ฝาย
ตรวจสอบ

และพฒันาระบบ

ผูอํ านวยการสํ านักงาน
กรรมการและผูถือหุน

ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายการตลาด

ผูอํ านวยการกลุมการเงนิ
และบรหิารผูอํ านวยการกลุมการตลาด ผูอํ านวยการกลุมปฏบัิตกิาร

ฝายบริหาร
งานขายธรุกจิ
องคกรสมัพนัธ

ฝาย
ปฏิบติัการ

ฝายทรัพยากร
บคุคล

ฝายบัญชี
และการเงนิ
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กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนบริษัท คอื นายวิชัย พูลวรลักษณ ลงลายมือชื่อรวมกับนางนลินรัตน พูลวรลักษณ และ
ประทบัตราสํ าคัญของบริษัท หรือนายวิชัย พูลวรลักษณ  นางนลินรัตน  พูลวรลักษณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับนาย
เสริมศกัด์ิ ขวัญพวง หรือนางรุงทิพา เกษสุวรรณ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท

อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ ํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  รวมทั้งกํ าหนด
เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํ ากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการ
บรหิารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
กอนการด ําเนินการ ไดแก เร่ืองที่กฎหมายกํ าหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออก
หุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สํ าคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
เปนของบรษิทั การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํ ารายการที่เก่ียวโยงกันและการซื้อและขายสินทรัพยที่สํ าคัญ
ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กํ าหนด

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546 มจํี านวน 3 คน ประกอบดวย

ช่ือ-นามสกุล ตํ าแหนง
1. นายปยะบุตร ชลวิจารณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการตรวจสอบ
3. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเสริมศักด์ิ ขวัญพวง  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบรษิทัปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พจิารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
6. จัดท ํารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏบิติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2.3 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546 มจํี านวน 4 คน ประกอบดวย

ช่ือ-นามสกุล ตํ าแหนง
1. นายวิชัย พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนลินรัตน พูลวรลักษณ กรรมการบริหาร
3. นายโสภัชย สิทธิสมวงศ กรรมการบริหาร
4. นายเสริมศักด์ิ ขวัญพวง กรรมการบริหาร

อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กํ าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดํ าเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

2. จัดท ําโครงสรางองคกร อํ านาจการบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การ
โยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวนตํ าแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร

3. พจิารณาการจดัสรรงบประมาณประจํ าปที่ประธานเจาหนาที่บริหารนํ าเสนอ เพื่อกลั่นกรองกอนนํ าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. ตรวจสอบ ติดตามการดํ าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กํ าหนดไว ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

5. มอี ํานาจพจิารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจหลัก กอนนํ า
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6. มอี ํานาจพจิารณาอนุมัติการใหกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงการเขาเปนผูคํ้ าประกันไม
เกิน 200 ลานบาท โดยใหนํ าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย หากเกินวงเงินที่กํ าหนด ใหนํ าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. มอี ํานาจพจิารณาจัดสรรเงินบํ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏบิติัหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํ านาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํ านาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

อนึง่ การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทํ าใหคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับ
บรษิทัและตามทีสํ่ านกังานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกํ าหนด) ทํ ากับบริษัทหรือบริษัทยอย
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกํ าหนดขอบเขตชัดเจน เชน การตกลงอัตราสวนแบงรายได
ที่กลุม EGV ตองช ําระใหกับตัวแทนจํ าหนายภาพยนตร หรือการใหบริการโฆษณาที่มีการกํ าหนดอัตราคาบริการเปน
มาตรฐาน เปนตน



สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การจัดการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน)

หนาที่ 32

9.2.4 ผูบริหาร ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546 มจํี านวน 10 คน ประกอบดวย

ช่ือ-นามสกุล ตํ าแหนง
1. นายวิชัย พูลวรลักษณ ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางนลินรัตน พูลวรลักษณ ผูอ ํานวยการสํ านักงานกรรมการและผูถือหุน
3. นายโสภัชย สิทธิสมวงศ ผูอ ํานวยการกลุมการตลาด และรักษาการผูจัดการฝายการตลาด
4. นายเสริมศักด์ิ ขวัญพวง ผูอ ํานวยการกลุมการเงินและบริหาร และรักษาการผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
5. นางรุงทิพา เกษสุวรรณ ผูจัดการฝายส ํานกังานกรรมการและผูถือหุน
6. นายสุมนตรี สุมั่นคง ผูจัดการฝายขายสื่อโฆษณา
7. นายจิรัฐ บวรวัฒนะ ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจใหม
8. นายไพสิษฐ ศิริโรจน ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ
9. นายชัชวาลย อุปนิ ผูจัดการฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ
10. นางสาวอรุณี พูนทวี ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน

อ ํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร

1. มอี ํานาจควบคมุการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกํ าหนดไว และรายงานผลการ
ดํ าเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร

2. พจิารณาการจดัสรรงบประมาณประจํ าปที่ฝายบริหารจัดทํ าเพื่อนํ าเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวม
ทัง้ควบคมุการใชจายงบประมาณประจํ าปของแตละหนวยงาน

3. พจิารณาประเมนิการดํ าเนินงานของบริษัทอยางสมํ่ าเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาจากภายในและ
ภายนอกบริษัท

4. มอี ํานาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหรือผลประโยชนของบริษัท
5. พจิารณาการเขาทํ าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตางๆ ซึ่งเปนผลประโยชนในกิจการของบริษัท รวมทั้ง

กํ าหนดขัน้ตอนและวิธีการจัดทํ าสัญญาดังกลาว ซึ่งไมเกินวงเงิน 50 ลานบาท โดยใหนํ าเสนอกรรมการบริหารและ
กรรมการบริษัทเพื่อทราบดวย

6. พจิารณาการน ําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนํ า
เสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ

7. พจิารณาผลก ําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจํ าป เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารอนุมัติ

8. ดํ าเนนิการใดๆ เพื่อสนันสนุนการดํ าเนินงานของบริษัทตามการใหอํ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใต
นโยบายของคณะกรรมการ

ทัง้น้ี อ ํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํ านาจที่ทํ าใหประธานเจาหนาที่บริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
(ตามขอบงัคบับรษิทัและตามที่สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกํ าหนด) ทํ ากับบริษัทหรือ
บรษิทัยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกํ าหนดขอบเขตชัดเจน เชน การตกลงอัตราสวน
แบงรายไดที่กลุม EGV ตองช ําระใหกับตัวแทนจํ าหนายภาพยนตร หรือการใหบริการโฆษณาที่มีการกํ าหนดอัตราคา
บริการเปนมาตรฐาน เปนตน
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9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร

แมวา EGV จะไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการ แต EGV มีนโยบายที่จะสรรหาและ
คดัเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทได ทั้งน้ี จะตองพิจารณาจากปจจัยหลายประการประกอบ เชน ความรู
ความสามารถ และประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจ เปนตน โดยไดกํ าหนดหลักเกณฑในการแตงต้ังและถอดถอนกรรมการดังน้ี

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํ านวนกรรมการ
ทัง้หมดนัน้ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกํ าหนด

2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจํ าปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตํ าแหนงเปนจํ านวนหนึ่งในสาม ถาจํ านวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํ านวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะตองออกจากตํ าแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก 
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตํ าแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตํ าแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจาก
ตํ าแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

3. ทีป่ระชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํ านวนกรรมการที่

ทีป่ระชมุผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลํ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจ ํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ตํ าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขาเปนกรรมการแทนตํ าแหนงกรรมการที่วางในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน

บคุคลซึง่เขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในตํ าแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
ซึง่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํ านวกรรมการ
ทีย่งัเหลืออยู

5. ทีป่ระชมุผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตํ าแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํ านวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํ านวน
หุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 คาตอบแทนผูบริหาร

9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

- กรรมการ

สํ าหรับงวดสิ้นปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และงวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 EGV ไมมี
การจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ

- กรรมการบริหาร และผูบริหาร

สํ าหรับงวดสิ้นปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และงวด 96 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 EGV ไมมี
การจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริหาร    สํ าหรับคาตอบแทนแกผูบริหารมีดังน้ี
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หนวย : บาท
ปบัญชี 2545

(1 ก.ค. 2544- 30 มิ.ย. 2545)
งวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่

31 มี.ค. 2546
คาตอบแทน จํ านวนราย คาตอบแทนรวม จํ านวนราย คาตอบแทนรวม

เงินเดือนรวม 11/1 11,344,945.50 11 13,035,933.50
โบนัสรวม 11/1 1,105,350.00 - -
คาน้ํ ามันและคาซอมบํ ารุง 11/1 309,290.88 11 643,936.88
เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ - - 11 222,102.00

รวม 12,759,586.38 13,901,972.38
/1 กอนเดือนมีนาคม 2545 EGV มีผูถือหุนรายใหญไดแก Village Roadshow (Thailand) Pty. Ltd. และบริษัท เอ็นเตอรเทน
เธียรเตอร เน็ตเวิรค จํ ากัด ซ่ึงผูถือหุนดังกลาวไดสงตัวแทนเขามาเปนผูบริหารใน EGV เม่ือบริษัททั้งสองแหงไดขายหุนที่ถือ
อยูทั้งหมดใน EGV ในเดือนมีนาคม 2545   ตัวแทนของบริษัทดังกลาวจึงลาออกจากตํ าแหนงผูบริหารใน EGV นับแตน้ัน
เปนตนมา ดังน้ันจํ านวนผูบริหารในรอบปบัญชี 2545 จึงไดรวมไปถึงตัวแทนจากบริษัททั้ง 2 แหงขางตนดวย

9.4.2 คาตอบแทนอื่นๆ สํ าหรับกรรมการบริหาร และผูบริหาร

-ไมมี-

9.5 การกํ ากับดูแลกิจการ

เพื่อความโปรงใสและประโยชนในการดํ าเนินธุรกิจ EGV ไดใหความสํ าคัญตอการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังตอไปนี้

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ

EGV กํ าหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการดังน้ี
1. ใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2. จัดโครงสรางคณะกรรมการแบงตามหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว อาจมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการคณะอื่นได นอกจากนี้ ใหมีการกํ าหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะ
อยางชัดเจน

3. ดํ าเนนิธรุกิจดวยความโปรงใส และใหความสํ าคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
4. ดํ าเนนิธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเสี่ยง ใหมีการประเมิน วางกลยุทธแกไข และติดตาม

การบรหิารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสมํ่ าเสมอ
5. สรางส ํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมและถูกตองชอบธรรมใหแกผูบริหารและพนักงาน

ขณะนี้ EGV อยูระหวางการจัดทํ านโยบายดังกลาวและจะนํ าเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติภายในป 2546

9.5.2 ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน และการประชุมผูถือหุน

ในป 2545 EGV จัดใหมีการประชุมผูถือหุนทั้งส้ิน 5 ครั้ง แบงเปนการประชุมสามัญ 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญ 4 ครั้ง
ทั้งน้ี EGV ไดค ํานงึถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุนโดยไดจัดการประชุมที่สํ านักงานใหญของ EGV ซึง่อยูใจกลาง
เมือง สะดวกตอการเดินทาง โดย EGV ไดนํ าสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมระเบียบวาระการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอย
กวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กํ าหนดในขอบังคับบริษัท นอกจากนี้ EGV มนีโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบอํ านาจ
ใหกรรมการอิสระเปนตัวแทนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได ภายหลังจากที่ EGV เสนอขายหุนตอ
ประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการอํ านวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรายยอยอีกทางหนึ่ง
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โดยในการประชุมผูถือหุนในป 2545 แตละครั้ง มีกรรมการเขารวมอยางนอยประมาณ 5 คน โดยประธานในที่ประชุมได
เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดํ าเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและขอเสนอ
แนะตางๆ สํ าหรับรายงานการประชุมผูถือหุนนั้น ที่ผานมา EGV ไดจัดทํ ารายงานการประชุมผูถือหุนแลวเสร็จภายใน 7 วันหลังการ
ประชุมผูถือหุน  โดยไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่
EGV เสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปแลว   EGV มนีโนยายที่จะใหคณะกรรมการบริษัทเขารวมการประชุมผูถือหุนโดยพรอมเพรียง
กัน

9.5.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ

EGV ใหความส ําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เก่ียวของดังน้ี
1. พนักงาน EGV ปฏบิติัตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. คูคาและเจาหนี้ EGV ปฏบิติัตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา และ/หรือขอตกลงใน

สัญญาที่ทํ ารวมกัน
3. ลูกคา EGV ใหบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของลูกคา โดยใหความสํ าคัญดานความ

ปลอดภัยควบคูกันไป
4. คูแขง EGV ประพฤติตามกติกาการแขงขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทํ าลายคูแขง

ทั้งน้ี EGV จะปฏบิติัตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียขางตนเปนอยางดี

9.5.4 ภาวะผูนํ าและวิสัยทัศน  และการรวมหรือแยกตํ าแหนง

จากโครงสรางการจัดการในขอ 9.1  จะเห็นไดวา EGV มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร     ทัง้น้ี เพือ่แบงอ ํานาจหนาที่ใหชัดเจน ซึ่งจะทํ าใหการกํ าหนดทิศทางและการดํ าเนิน
ธุรกิจของ EGV มปีระสทิธิภาพสงูสุด คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากํ าหนดเปาหมายของบริษัท และกํ าหนดบทบาทและ
มอบหมายอํ านาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาที่บริหาร (รายละเอียดการมอบ
หมายอ ํานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาที่บริหารปรากฏในขอ 9.2
โครงสรางการจัดการ) สํ าหรบัคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกํ าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธในการดํ าเนินธุรกิจ ใหสอดคลองกับ
เปาหมายที่กํ าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บรหิารความเสีย่งที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดํ าเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสมํ่ าเมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน)

ในปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่
บริหาร โดยไมเปนลูกจางของ EGV และไมไดถือหุนใน EGV ดังน้ันจึงมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่   และการที่
นายวชัิย พลูวรลักษณ ดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหารควบคูกันไปนั้น เปนไปเพื่อประโยชน
ในการด ําเนนิธรุกิจเปนสํ าคัญ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดกํ าหนดบทบาทและหนาที่ของทั้ง 2 ตํ าแหนงดังกลาวแยกไว
อยางชัดเจน

9.5.5 ความขัดแยงทางผลประโยชน

เพือ่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน EGV ไดกํ าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูอนุมัติรายการระหวางกัน ดัง
รายละเอียดในขอ 11. นอกจากนี้ EGV ไดเปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่
กํ าหนด ทั้งน้ี ในการปรับโครงสรางการถือหุนในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2545 EGV มวัีตถุประสงคสวนหนึ่งเพื่อลดความขัดแยง
ทางผลประโยชนทํ าใหรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในงวด 6 เดือนแรกของปบัญชี 2546 ลดลงจากในปบัญชี 2545 อยางมีนัยสํ าคัญ
ดังรายละเอียดในขอ 11.
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นอกจากความขัดแยงทางผลประโยชนในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท EGV ยังมนีโยบายหามไมใหกรรมการและผูบริหาร 
นํ าขอมูลของ EGV ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม ดัง 
รายละเอียดในขอ 9.6 อีกดวย

9.5.6 จริยธรรมธุรกิจ

EGV กํ าหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตองทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบวา จะตองใช
ความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ ตองปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ EGV ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํ านึงถึงผล
ประโยชนของ EGV และผูถือหุนเปนสํ าคัญ   นอกจากนี้ EGV ยงัไดกํ าหนดขอบังคับเก่ียวกับการทํ างานเพื่อใหพนักงานทั่วไปยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งในขอบังคับดังกลาวมีการกํ าหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับ
ดวย

9.5.7 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

ขอบังคับของ EGV กํ าหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
คณะกรรมการของ EGV ประกอบดวยกรรมการจํ านวน 8 คน เปนกรรมการที่ไมไดเปนลูกจางของ EGV จํ านวน 3 คน หรือคิดเปน
กวา 1 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี กรรมการที่ไมไดเปนลูกจางของ EGV ดังกลาวไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2546 ให
เปนคณะกรรมการตรวจสอบ

9.5.8 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

ที่ผานมา EGV ไมมีการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการแตอยางใด อยางไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2546 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 ไดมีมติอนุมัติใหเร่ิมจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนดังกลาว ผูถือหุน
พิจารณาแลววามีความเหมาะสมเมื่อคํ านึงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากคณะกรรมการและอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับของ 
อุตสาหกรรมเดียวกัน

สํ าหรบัคาตอบแทนของผูบริหารนั้น เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกํ าหนด
คาตอบแทน เน่ืองจากโครงสรางองคกรของบริษัทไมซับซอน   ดังน้ัน ปจจุบันคณะกรรมการบริหารจึงเปนผูกํ าหนดคาตอบแทนของ
ผูบรหิารโดยเชือ่มโยงกับผลการดํ าเนินงานของบริษัทและผลการดํ าเนินงานของผูบริหารแตละคน  โดยคาตอบแทนของผูบริหาร
สํ าหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และงวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 แสดงไวในขอ 9.4

9.5.9 การประชุมคณะกรรมการ

ขอบงัคบับริษัทกํ าหนดให EGV จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนตอครั้ง ซึ่งในป 2545  คณะกรรมการมีการ
ประชมุรวมทั้งส้ิน 4 ครั้ง โดยในแตละครั้งมีกรรมการเขารวมเกินกวารอยละ 60 ของจํ านวนกรรมการทั้งหมด  ทั้งน้ี EGV ไดค ํานึงถึง
ความสะดวกในการเขารวมประชุมโดยจัดการประชุมที่สํ านักงานใหญของ EGV ซึง่อยูใจกลางเมือง สะดวกตอการเดินทาง โดย EGV

ไดนํ าสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพรอมขอมูลประกอบวาระการประชุมตางๆ ใหคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอน
วันประชมุ ตามที่กํ าหนดในขอบังคับบริษัท และหากมีเหตุจํ าเปนไมสามารถเขารวมประชุมได กรรมการจะแจง EGV ลวงหนากอน
การประชุมประมาณ 1-2 วัน
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9.5.10 คณะกรรมการชุดยอย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว EGV ยังมีคณะกรรมการชุดยอยดังน้ี
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํ านวน 3 คน ดังรายละเอียดในขอ 9.2
2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริหารจํ านวน 5 คน ดังรายละเอียดในขอ 9.2

โดยไดมกีารกํ าหนดอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยขางตนไวอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม EGV ยังไมไดมีการ
พจิารณาแตงต้ังคณะกรรมการกํ าหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากโครงสรางองคกรของบริษัทไมซับซอน

9.5.11 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

EGV ใหความส ําคญัตอระบบควบคุมภายในสํ าหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดกํ าหนดภาระหนาที่และ
อ ํานาจในการดํ าเนินการของผูบริหารและพนักงานเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่
สุด และยังมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับระบบการเงิน โดยจัดใหมีการรายงานทางการเงินเสนอตอคณะกรรมการบริหารเปน
ประจ ําทุกเดือน

นอกจากนี้ EGV ยงัไดจัดตั้งฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบขึ้นในป 2545 เพื่อทํ าหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
ระบบการเงิน รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกํ าหนดที่เก่ียวของกับบริษัท ปจจุบัน ฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ
อยูภายใตการดูแลของกลุมการเงินและบริหาร อยางไรก็ตาม เมื่อ EGV มคีวามพรอมและระบบงานตางๆ มีความสมบูรณ EGV

จะกํ าหนดใหฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบและ
พฒันาระบบมีความเปนอิสระ สามารถทํ าหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่

สํ าหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น EGV จัดใหมกีารประเมินความเสี่ยงอยางสมํ่ าเสมอไมวาจะเปนความเสี่ยงทางธุรกิจและ
ความเสี่ยงทางการเงิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 อาทิตย ซึ่งนอกจากการประเมินความเสี่ยงแลว  
คณะกรรมการบริหารจะเปนผูกํ าหนดกลยุทธ และมาตรการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของติดตามความ
เส่ียงนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริหาร

9.5.12 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยงบการเงินดังกลาวจัด
ท ําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สมํ ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํ า รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสํ าคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สํ าหรบัปบัญชี 2546 เปนตนไป คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจ ําป  และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระจะเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของราย
งานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจํ าป

9.5.13 ความสัมพันธกับผูลงทุน

ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก EGV ไดเปดเผยขอมูลตางๆ ทั้งในดานขอมูลทางการเงิน และขอมูล
ทัว่ไปในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) และรางหนังสือชี้ชวนตอผูลงทุน อยางถูกตองและครบถวน 
ตามเกณฑทีกํ่ าหนดโดยสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํ านักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งน้ี ภายหลังจากที่
หุนสามัญของ EGV ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว EGV ยงัคงมนีโยบายที่จะเปดเผยและปรับปรุงขอมูลดังกลาวตอผูถือ
หุนและผูลงทนุทัว่ไปตามมาตรฐานและเกณฑที่กํ าหนดโดยสํ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแมวา EGV

จะยงัไมมีการจัดตั้งหนวยงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ แตไดมอบหมายใหกลุมการเงินและบริหารเปนผูรับผิดชอบในการสื่อสารกับ
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ผูถือหุน นักวิเคราะห ผูลงทุนและผูที่สนใจทั่วไป รวมทั้งยังมีชองทางการเผยแพรขอมูลของ EGV ผาน Website : www.egv.com

อีกดวย

9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

EGV มนีโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลของ EGV ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังน้ี
- หามมใิหกรรมการและผูบริหารเปนหุนสวน เปนกรรมการ เปนผูถือหุน หรือประกอบกิจการที่มีสภาพการดํ าเนินงาน
เดียวกัน เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแต จะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนมีมติแตงต้ังเปนกรรมการหรือ
ผูบริหาร

- กรรมการและผูบริหารจะตองรักษาความลับ ไมนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง 
หรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น ไมวาจะทางตรงหรือทางออม ไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม

- กรรมการและผูบริหารจะตองไมทํ าการซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับหรือขอมูลภายใน
บรษิทั หรือกระท ํานิติกรรมอื่นใดที่กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม โดยขอกํ าหนดนี้จะรวม
ความถงึคูสมรส บุตรที่บรรลุ หรือยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารของบริษัทดวย

- หากมีกรรมการและผู บริหารผู ใดฝาฝนระเบียบนโยบายดังกลาว คณะกรรมการบริษัทจะดํ าเนินการพิจารณา 
ลงโทษกรรมการและผูบริหารนั้นๆ โดยใหพนสภาพการเปนกรรมการและผูบริหาร  และหากการฝาฝนนั้นกอใหเกิดผล
เสียหายตอบริษัท บริษัทจะดํ าเนินคดีตามกฎหมายกับกรรมการและผูบริหารนั้นๆ อยางถึงที่สุด

9.7 บุคลากร

9.7.1 บุคลากร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และวันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) แบงตามสายงานหลัก
ไดดังน้ี

สายงานหลัก ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2545 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2546
1. ฝายการตลาด 13 21
2. ฝายปฎิบัติการ 396 468
3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 8
4. ฝายจัดซ้ือและจัดจาง 4 3
5. ฝายบัญชีและการเงิน 12 14
6. ฝายทรัพยากรบุคคล 4 4
7. สํ านักงานกรรมการและผูถือหุน 1 20

รวม 437 538

9.7.2 คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)
หนวย : บาท

คาตอบแทน ปบัญชี 2545 งวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2546

เงินเดือนรวม 39,283,507.42 35,658,498.75
โบนัสรวม 6,689,507.42 -
เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ - 285,829.78
อื่นๆ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง คาเบี้ยขยัน เปนตน 6,574,756.67 6,148,582.56

รวม 52,547,764.34 42,092,911.09

http://www.egv.com/
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9.7.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

พนกังานถอืเปนทรัพยากรที่สํ าคัญในการดํ าเนินธุรกิจการใหบริการโรงภาพยนตร ดังน้ันกลุม EGV จึงไดใหความสํ าคัญใน
การพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสทิธิภาพในการทํ างาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องตนตางๆ ที่
เก่ียวของกับการท ํางาน เชน การทักทายลูกคา การแตงกาย และเทคนิคการใหบริการ เปนตน ใหกับพนักงานเมื่อรับเขาทํ างาน
นอกจากการฝกอบรมทักษะเบื้องตนแลว  กลุม EGV ยงัมีนโยบายในการฝกอบรมพนักงานเฉพาะดาน เชน การวางแผนการตลาด
บญัชี และการเงิน เปนตน โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งการฝกอบรมบางรายการ บริษัทจะเชิญวิทยากร
ผูเช่ียวชาญภายนอกมาใหการฝกอบรม
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