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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546

ประธานกรรมการบริหาร
ผูอํานวยการสํานักงาน
กรรมการและผูถือหุน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ผูอ านวยการกลุ
ํ
ม การตลาด

ฝายการตลาด

9.2

ฝายขายสื่อ
โฆษณา

ฝายบริหาร
งานขายธุรกิจ
องคกรสัมพันธ

ผูอ านวยการกลุ
ํ
ม การเงิน
และบริหาร

ผูอ านวยการกลุ
ํ
ม ปฏิบตั กิ าร

ฝายพัฒนา
ธุรกิจใหม

ฝายพัฒนา
โครงการ

ฝาย
ปฏิบตั กิ าร

ฝาย
ตรวจสอบ
และพัฒนาระบบ

ฝายบัญชี
และการเงิน

ฝายทรัพยากร
บุคคล

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546 มีจานวน
ํ
10 คน ประกอบดวย

1. ดร.สุวรรณ
2. นายวิชัย
3. นางนลินรัตน
4. นายเสริมศักดิ์
5. นางรุงทิพา
6. นายวิทอง
7. นายมงคล
8. นายปยะบุตร
9. นายไกรฤทธิ์
10. นายคุณากร

ชื่อ-นามสกุล
วลัยเสถียร
พูลวรลักษณ
พูลวรลักษณ
ขวัญพวง
เกษสุวรรณ
ตัณฑกุลนินาท
ลีลาธรรม
ชลวิจารณ
บุณยเกียรติ
เมฆใจดี

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการอิสระ

โดยมีนายเสรี จินตนเสรี เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท คือ นายวิชัย พูลวรลักษณ ลงลายมือชื่อรวมกับนางนลินรัตน พูลวรลักษณ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายวิชัย พูลวรลักษณ นางนลินรัตน พูลวรลักษณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับนาย
เสริมศักดิ์ ขวัญพวง หรือนางรุงทิพา เกษสุวรรณ และประทับตราสําคัญของบริษัท
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจและหน
ํ
าที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท รวมทั้งกําหนด
เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการ
บริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
กอนการดําเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออก
หุน กู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
เปนของบริษทั การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อและขายสินทรัพยที่สําคัญ
ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546 มีจานวน
ํ
3 คน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายปยะบุตร
ชลวิจารณ
2. นายไกรฤทธิ์
บุณยเกียรติ
3. นายคุณากร
เมฆใจดี

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษทั ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2.3 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546 มีจานวน
ํ
4 คน ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล
นายวิชัย
พูลวรลักษณ
นางนลินรัตน พูลวรลักษณ
นายโสภัชย
สิทธิสมวงศ
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
2. จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การ
โยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอ เพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กําหนดไว ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. มีอานาจพิ
ํ
จารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลัก กอนนํา
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. มีอานาจพิ
ํ
จารณาอนุมัติการใหกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงการเขาเปนผูคํ้าประกันไม
เกิน 200 ลานบาท โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย หากเกินวงเงินที่กําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. มีอานาจพิ
ํ
จารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบตั ิหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่อง
หนึง่ หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
อนึง่ การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับ
บริษทั และตามทีส่ านั
ํ กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด)
ทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน เชน การตกลงอัตราสวนแบงรายได
ที่กลุม EGV ตองชําระใหกับตัวแทนจําหนายภาพยนตร หรือการใหบริการโฆษณาที่มีการกําหนดอัตราคาบริการเปน
มาตรฐาน เปนตน
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9.2.4 ผูบริหาร ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546 มีจานวน
ํ
10 คน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายวิชัย
พูลวรลักษณ
2. นางนลินรัตน
พูลวรลักษณ
3. นายโสภัชย
สิทธิสมวงศ
4. นายเสริมศักดิ์
ขวัญพวง
5. นางรุงทิพา
เกษสุวรรณ
6. นายสุมนตรี
สุมั่นคง
7. นายจิรัฐ
บวรวัฒนะ
8. นายไพสิษฐ
ศิริโรจน
9. นายชัชวาลย
อุปนิ
10. นางสาวอรุณี
พูนทวี

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูอ านวยการสํ
ํ
านักงานกรรมการและผูถือหุน
ผูอ านวยการกลุ
ํ
มการตลาด และรักษาการผูจัดการฝายการตลาด
ผูอ านวยการกลุ
ํ
มการเงินและบริหาร และรักษาการผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการฝายสํานักงานกรรมการและผูถือหุน
ผูจัดการฝายขายสื่อโฆษณา
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจใหม
ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. มีอานาจควบคุ
ํ
มการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนดไว และรายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ฝายบริหารจัดทําเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวม
ทัง้ ควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปของแตละหนวยงาน
3. พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาจากภายในและ
ภายนอกบริษัท
4. มีอานาจสั
ํ
่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหรือผลประโยชนของบริษัท
5. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตางๆ ซึ่งเปนผลประโยชนในกิจการของบริษัท รวมทั้ง
กําหนดขัน้ ตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว ซึ่งไมเกินวงเงิน 50 ลานบาท โดยใหนําเสนอกรรมการบริหารและ
กรรมการบริษัทเพื่อทราบดวย
6. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนํา
เสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
7. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารอนุมัติ
8. ดําเนินการใดๆ เพื่อสนันสนุนการดําเนินงานของบริษัทตามการใหอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใต
นโยบายของคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
(ตามขอบังคับบริษทั และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทหรือ
บริษทั ยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน เชน การตกลงอัตราสวน
แบงรายไดที่กลุม EGV ตองชําระใหกับตัวแทนจําหนายภาพยนตร หรือการใหบริการโฆษณาที่มีการกําหนดอัตราคา
บริการเปนมาตรฐาน เปนตน
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร

แมวา EGV จะไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ แต EGV มีนโยบายที่จะสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทได ทั้งนี้ จะตองพิจารณาจากปจจัยหลายประการประกอบ เชน ความรู
ความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เปนตน โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมดนัน้ ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจํ าปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตํ าแหนงเปนจํ านวนหนึ่งในสาม ถาจํ านวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
3. ทีป่ ระชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
3.1 ผูถ อื หุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
3.2 ผูถ อื หุน แตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน
บุคคลซึง่ เขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
ซึง่ ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวกรรมการ
ทีย่ งั เหลืออยู
5. ทีป่ ระชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุน ที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.4

คาตอบแทนผูบริหาร

9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- กรรมการ
สําหรับงวดสิ้นปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และงวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 EGV ไมมี
การจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ
- กรรมการบริหาร และผูบริหาร
สําหรับงวดสิ้นปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และงวด 96 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 EGV ไมมี
การจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริหาร สําหรับคาตอบแทนแกผูบริหารมีดังนี้
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ปบัญชี 2545
(1 ก.ค. 2544- 30 มิ.ย. 2545)
คาตอบแทน
จํานวนราย
คาตอบแทนรวม
/1
11
11,344,945.50
เงินเดือนรวม
/1
1,105,350.00
11
โบนัสรวม
/1
11
309,290.88
คานํามั
้ นและคาซอมบํารุง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม
12,759,586.38
/1

หนวย : บาท
งวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่
31 มี.ค. 2546
จํานวนราย
คาตอบแทนรวม
11
13,035,933.50
11
643,936.88
11
222,102.00
13,901,972.38

กอนเดือนมีนาคม 2545 EGV มีผูถือหุนรายใหญไดแก Village Roadshow (Thailand) Pty. Ltd. และบริษัท เอ็นเตอรเทน
เธียรเตอร เน็ตเวิรค จํากัด ซึ่งผูถือหุนดังกลาวไดสงตัวแทนเขามาเปนผูบริหารใน EGV เมื่อบริษัททั้งสองแหงไดขายหุนที่ถือ
อยูทั้งหมดใน EGV ในเดือนมีนาคม 2545 ตัวแทนของบริษัทดังกลาวจึงลาออกจากตําแหนงผูบริหารใน EGV นับแตนั้น
เปนตนมา ดังนั้นจํานวนผูบริหารในรอบปบัญชี 2545 จึงไดรวมไปถึงตัวแทนจากบริษัททั้ง 2 แหงขางตนดวย

9.4.2 คาตอบแทนอื่นๆ สําหรับกรรมการบริหาร และผูบริหาร
-ไมมี9.5

การกํากับดูแลกิจการ

เพื่อความโปรงใสและประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ปฏิบัติดังตอไปนี้

EGV

ไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทาง

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
EGV

1.
2.

3.
4.
5.

กําหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการดังนี้
ใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
จัดโครงสรางคณะกรรมการแบงตามหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว อาจมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการคณะอื่นได นอกจากนี้ ใหมีการกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะ
อยางชัดเจน
ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเสี่ยง ใหมีการประเมิน วางกลยุทธแกไข และติดตาม
การบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสมํ่าเสมอ
สรางสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมและถูกตองชอบธรรมใหแกผูบริหารและพนักงาน

ขณะนี้ EGV อยูร ะหวางการจัดทํานโยบายดังกลาวและจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติภายในป 2546
9.5.2 ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน และการประชุมผูถือหุน
ในป 2545 EGV จัดใหมีการประชุมผูถือหุนทั้งสิ้น 5 ครั้ง แบงเปนการประชุมสามัญ 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญ 4 ครั้ง
ํ งถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุนโดยไดจัดการประชุมที่สํานักงานใหญของ EGV ซึง่ อยูใจกลาง
ทั้งนี้ EGV ไดคานึ
ํ งหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมระเบียบวาระการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอย
เมือง สะดวกตอการเดินทาง โดย EGV ไดนาส
กวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กําหนดในขอบังคับบริษัท นอกจากนี้ EGV มีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจ
ใหกรรมการอิสระเปนตัวแทนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได ภายหลังจากที่ EGV เสนอขายหุนตอ
ประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรายยอยอีกทางหนึ่ง
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โดยในการประชุมผูถือหุนในป 2545 แตละครั้ง มีกรรมการเขารวมอยางนอยประมาณ 5 คน โดยประธานในที่ประชุมได
เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและขอเสนอ
แนะตางๆ สําหรับรายงานการประชุมผูถือหุนนั้น ที่ผานมา EGV ไดจดั ทํารายงานการประชุมผูถือหุนแลวเสร็จภายใน 7 วันหลังการ
ประชุมผูถือหุน โดยไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่
EGV เสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปแลว
EGV มีนโนยายที่จะใหคณะกรรมการบริษัทเขารวมการประชุมผูถือหุนโดยพรอมเพรียง
กัน
9.5.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
EGV ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของดังนี้
ั ติ อ พนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
EGV ปฏิบต
1. พนักงาน
2. คูคาและเจาหนี้ EGV ปฏิบตั ติ อคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา และ/หรือขอตกลงใน
สัญญาที่ทํารวมกัน
3. ลูกคา
EGV ใหบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของลูกคา โดยใหความสําคัญดานความ
ปลอดภัยควบคูกันไป
4. คูแขง
EGV ประพฤติตามกติกาการแขงขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง
ทั้งนี้ EGV จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียขางตนเปนอยางดี
9.5.4 ภาวะผูน าและวิ
ํ
สัยทัศน และการรวมหรือแยกตําแหนง
จากโครงสรางการจัดการในขอ 9.1 จะเห็นไดวา EGV มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ เพือ่ แบงอํานาจหนาที่ใหชัดเจน ซึ่งจะทําใหการกําหนดทิศทางและการดําเนิน
ธุรกิจของ EGV มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดเปาหมายของบริษัท และกําหนดบทบาทและ
มอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาที่บริหาร (รายละเอียดการมอบ
หมายอํานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาที่บริหารปรากฏในขอ 9.2
โครงสรางการจัดการ) สําหรับคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ใหสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริหารความเสีย่ งที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสมํ่าเมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน)
ในปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่
บริหาร โดยไมเปนลูกจางของ EGV และไมไดถือหุนใน EGV ดังนั้นจึงมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ และการที่
นายวิชยั พูลวรลักษณ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหารควบคูกันไปนั้น เปนไปเพื่อประโยชน
ในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของทั้ง 2 ตําแหนงดังกลาวแยกไว
อยางชัดเจน
9.5.5 ความขัดแยงทางผลประโยชน
ํ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูอนุมัติรายการระหวางกัน ดัง
เพือ่ ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน EGV ไดกาหนดให
รายละเอียดในขอ 11. นอกจากนี้ EGV ไดเปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่
กําหนด ทั้งนี้ ในการปรับโครงสรางการถือหุนในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2545 EGV มีวตั ถุประสงคสวนหนึ่งเพื่อลดความขัดแยง
ทางผลประโยชนทําใหรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในงวด 6 เดือนแรกของปบัญชี 2546 ลดลงจากในปบัญชี 2545 อยางมีนัยสําคัญ
ดังรายละเอียดในขอ 11.
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นอกจากความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท EGV ยังมีนโยบายหามไมใหกรรมการและผูบริหาร
นําขอมูลของ EGV ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม ดัง
รายละเอียดในขอ 9.6 อีกดวย
9.5.6 จริยธรรมธุรกิจ
EGV

กําหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตองทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบวา จะตองใช
ความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตองปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ EGV ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํานึงถึงผล
ํ
อบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อใหพนักงานทั่วไปยึดถือ
ประโยชนของ EGV และผูถือหุนเปนสําคัญ นอกจากนี้ EGV ยังไดกาหนดข
เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งในขอบังคับดังกลาวมีการกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับ
ดวย
9.5.7 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ขอบังคับของ EGV กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
คณะกรรมการของ EGV ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 คน เปนกรรมการที่ไมไดเปนลูกจางของ EGV จํานวน 3 คน หรือคิดเปน
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการที่ไมไดเปนลูกจางของ EGV ดังกลาวไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมวิสามัญ
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 ไดมีมติอนุมัติใหเริ่มจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนดังกลาว ผูถือหุน
พิจารณาแลววามีความเหมาะสมเมื่อคํ านึงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากคณะกรรมการและอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน
สําหรับคาตอบแทนของผูบริหารนั้น
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน เนื่องจากโครงสรางองคกรของบริษัทไมซับซอน ดังนั้น ปจจุบันคณะกรรมการบริหารจึงเปนผูกําหนดคาตอบแทนของ
ผูบ ริหารโดยเชือ่ มโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละคน
โดยคาตอบแทนของผูบริหาร
สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และงวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 แสดงไวในขอ 9.4
9.5.9 การประชุมคณะกรรมการ
ขอบังคับบริษัทกําหนดให EGV จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนตอครั้ง ซึ่งในป 2545 คณะกรรมการมีการ
ํ งถึง
ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยในแตละครั้งมีกรรมการเขารวมเกินกวารอยละ 60 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ EGV ไดคานึ
ความสะดวกในการเขารวมประชุมโดยจัดการประชุมที่สํานักงานใหญของ EGV ซึง่ อยูใจกลางเมือง สะดวกตอการเดินทาง โดย EGV
ไดนาส
ํ งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพรอมขอมูลประกอบวาระการประชุมตางๆ ใหคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอน
วันประชุม ตามที่กําหนดในขอบังคับบริษัท และหากมีเหตุจําเปนไมสามารถเขารวมประชุมได กรรมการจะแจง EGV ลวงหนากอน
การประชุมประมาณ 1-2 วัน
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9.5.10 คณะกรรมการชุดยอย
นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว EGV ยังมีคณะกรรมการชุดยอยดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน ดังรายละเอียดในขอ 9.2
2. คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 5 คน ดังรายละเอียดในขอ 9.2
โดยไดมกี ารกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยขางตนไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม EGV ยังไมไดมีการ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสรางองคกรของบริษัทไมซับซอน
9.5.11 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
EGV

ใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดกําหนดภาระหนาที่และ
อํานาจในการดําเนินการของผูบริหารและพนักงานเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่
สุด และยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยจัดใหมีการรายงานทางการเงินเสนอตอคณะกรรมการบริหารเปน
ประจําทุกเดือน
นอกจากนี้ EGV ยังไดจัดตั้งฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบขึ้นในป 2545 เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
ระบบการเงิน รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท ปจจุบัน ฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ
อยูภายใตการดูแลของกลุมการเงินและบริหาร อยางไรก็ตาม เมื่อ EGV มีความพรอมและระบบงานตางๆ มีความสมบูรณ EGV
จะกําหนดใหฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบและ
พัฒนาระบบมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่
สําหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น EGV จัดใหมกี ารประเมินความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอไมวาจะเปนความเสี่ยงทางธุรกิจและ
ความเสี่ยงทางการเงิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 อาทิตย ซึ่งนอกจากการประเมินความเสี่ยงแลว
คณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดกลยุทธ และมาตรการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความ
เสีย่ งนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริหาร
9.5.12 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยงบการเงินดังกลาวจัด
ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สมําเสมอ
่
และใชดลุ ยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปบัญชี 2546 เปนตนไป คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจําป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระจะเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของราย
งานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจําป
9.5.13 ความสัมพันธกับผูลงทุน
ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก EGV ไดเปดเผยขอมูลตางๆ ทั้งในดานขอมูลทางการเงิน และขอมูล
ทัว่ ไปในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) และรางหนังสือชี้ชวนตอผูลงทุน อยางถูกตองและครบถวน
ตามเกณฑทกี่ าหนดโดยสํ
ํ
านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่
หุนสามัญของ EGV ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว EGV ยังคงมีนโยบายที่จะเปดเผยและปรับปรุงขอมูลดังกลาวตอผูถือ
หุน และผูล งทุนทัว่ ไปตามมาตรฐานและเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแมวา EGV
จะยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ แตไดมอบหมายใหกลุมการเงินและบริหารเปนผูรับผิดชอบในการสื่อสารกับ
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ผูถ อื หุน นักวิเคราะห ผูลงทุนและผูที่สนใจทั่วไป รวมทั้งยังมีชองทางการเผยแพรขอมูลของ EGV ผาน
อีกดวย
9.6

Website : www.egv.com

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
EGV

มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลของ EGV ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี้
- หามมิใหกรรมการและผูบริหารเปนหุนสวน เปนกรรมการ เปนผูถือหุน หรือประกอบกิจการที่มีสภาพการดําเนินงาน
เดียวกัน เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแต จะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนมีมติแตงตั้งเปนกรรมการหรือ
ผูบริหาร
- กรรมการและผูบริหารจะตองรักษาความลับ ไมนําขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง
หรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น ไมวาจะทางตรงหรือทางออม ไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
- กรรมการและผูบริหารจะตองไมทําการซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับหรือขอมูลภายใน
บริษทั หรือกระทํานิติกรรมอื่นใดที่กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม โดยขอกําหนดนี้จะรวม
ความถึงคูสมรส บุตรที่บรรลุ หรือยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารของบริษัทดวย
- หากมี ก รรมการและผู  บ ริ ห ารผู  ใ ดฝ า ฝ น ระเบี ย บนโยบายดั ง กล า ว คณะกรรมการบริ ษั ท จะดํ าเนิ น การพิ จ ารณา
ลงโทษกรรมการและผูบริหารนั้นๆ โดยใหพนสภาพการเปนกรรมการและผูบริหาร และหากการฝาฝนนั้นกอใหเกิดผล
เสียหายตอบริษัท บริษัทจะดําเนินคดีตามกฎหมายกับกรรมการและผูบริหารนั้นๆ อยางถึงที่สุด
9.7

บุคลากร

9.7.1 บุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และวันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) แบงตามสายงานหลัก
ไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สายงานหลัก
ฝายการตลาด
ฝายปฎิบัติการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายจัดซื้อและจัดจาง
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายทรัพยากรบุคคล
สํานักงานกรรมการและผูถือหุน
รวม

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2545
13
396
7
4
12
4
1
437

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2546
21
468
8
3
14
4
20
538

9.7.2 คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)
คาตอบแทน

ปบัญชี 2545

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง คาเบี้ยขยัน เปนตน
รวม

39,283,507.42
6,689,507.42
6,574,756.67
52,547,764.34
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9.7.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
พนักงานถือเปนทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจการใหบริการโรงภาพยนตร ดังนั้นกลุม EGV จึงไดใหความสําคัญใน
การพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องตนตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทํางาน เชน การทักทายลูกคา การแตงกาย และเทคนิคการใหบริการ เปนตน ใหกับพนักงานเมื่อรับเขาทํางาน
นอกจากการฝกอบรมทักษะเบื้องตนแลว กลุม EGV ยังมีนโยบายในการฝกอบรมพนักงานเฉพาะดาน เชน การวางแผนการตลาด
บัญชี และการเงิน เปนตน โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งการฝกอบรมบางรายการ บริษัทจะเชิญวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหการฝกอบรม
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