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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริหาร  โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการอิสระจ ํานวน 2 ทานรวมอยูดวย
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอํ านาจหนาที่ในการตัดสินใจ และดูแลการด ําเนินงานของบริษัทใหเปนไป

ตามกฏหมาย  ขอบังคับและมติประชุมผูถือหุน   เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนกอนด ําเนินการ

- เร่ืองทีก่ฎหมายก ําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
- การทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาทหรือรอยละ 3 ของมูลคาสิน
ทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน

- การซือ้หรือ ขายสินทรัพยสํ าคัญที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 50 ของมูลคาสินทรัพยของบริษัท 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธี
การ และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํ านวน 9 ทาน ดงันี้
1.  นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.  นายยรรยง อัครจินดานนท    กรรมการ
3.  นายสุรพงษ เตรียมชาญชัย กรรมการ
4.  นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล กรรมการ
5.  นางพรสวรรค ศิริถาพร กรรมการ
6.  นางสาวศรวณีย ศิริจรรยากุล กรรมการ
7.  นายสาคร เตรียมชาญชัย กรรมการ
8.  พล.ท.สุรพันธ พุมแกว กรรมการอิสระ
9.  นายนิวัต วงศพรหมปรีดา กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอํ านาจหนาท่ีในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตาม

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกํ าหนดไว ตามมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2545 วันท่ี 20 มีนาคม 2545 และ
มตปิระชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2545 วนัที ่9 พฤษภาคม 2545 ซึ่งมีกรรมการอิสระทั้ง 2 ทานเขาประชุม และเพ่ือ
ใหสอดคลองกับประกาศ กลต.ท่ี กจ. 12/2543 การมอบอํ านาจดังกลาว จะไมเปนการมอบอ ํานาจที่ทํ าใหผูรับมอบ
อํ านาจสามารถอนุมตัริายการท่ีผูรับมอบอํ านาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนกับบริษัทหรือบริษัทยอย
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ขอบเขตอํ านาจของคณะกรรมการบริหาร
1) ควบคมุการบริหารงานของบริษัท โดยการด ําเนินงานของคณะกรรมการบริหารจะเปนไปตามนโยบาย
ท่ีคณะกรรมการบริษัทก ําหนดไวและใหรายงานผลการดํ าเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท

2) ก ําหนดเปาหมาย และทิศทางการด ําเนินงานของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ
อนาคต

3) พิจารณางบประมาณประจํ าป การกํ าหนดงบประมาณของแตละหนวยงาน และอํ านาจหนาที่ของ
บุคคล ตลอดจนขั้นตอนของแตละหนวยงานในการใชจายงบประมาณประจํ าปท่ีตั้งไวเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และการควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากบริษัทแลว

4) ประเมินผลการด ําเนินงานของแตละหนวยงาน ก ําหนดวิธีการและขั้นตอนประเมินผลการด ําเนินงาน 
และรับการชีแ้จงเร่ืองการประเมินผลการด ําเนินงานจากผูที่เกี่ยวของกับสายงานนั้น

5) พิจารณาการเขาทํ าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท  และสัญญาเก่ียวกับการซ้ือทรัพยสินหรือทํ าใหได
มาซึ่งสิทธิเพ่ือนํ ามาใชประโยชนในกิจการของบริษัท ตลอดจนการก ําหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจา
เพ่ือทํ าสัญญาดังกลาว

6) พิจารณาการเขาทํ าสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกูยืม การคํ้ าประกัน
7) การแกไขสัญญา และการเลิกสัญญาซึง่มีสาระสํ าคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
8) การด ําเนินการประนอมหน้ี อนุญาโตตุลาการ และกระบวนการทางศาล
9) พิจารณาการโอนสิทธ ิและทรัพยสินของบริษัทไปยังบุคคลอ่ืน ซึ่งไมใชทางการคาปกติของบริษัท เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท

10) พิจารณาการนํ าสิทธิและทรัพยสินของบริษัทไปกอภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่น เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัท

11) พิจารณาผลกํ าไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประ
จ ําป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

12) พิจารณาการด ําเนินธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
13) การดํ าเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการดํ าเนินการดังกลาวขางตน หรือตามความเห็นที่ใหโดยคณะ
กรรมการบริษัท หรือตามการใหอํ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใตนโยบายของคณะ
กรรมการบริษัท

14) ด ําเนนิการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ ซึ่งจะตองไดรับการลงมต ิ และ/หรือ อนุมัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการ และเรื่องดังกลาวจะตองแจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํ านักงาน
คณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย
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คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจํ านวน 7 ทาน ดังนี้
1. นายยรรยง อัครจินดานนท ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสุรพงษ เตรียมชาญชัย กรรมการบริหาร
3. นายวรวิทย ศิริวัฒนวมิล กรรมการบริหาร
4. นายวินิจ เลิศรัตนชัย กรรมการบริหาร
5. นางพรสวรรค ศิริถาพร กรรมการบริหาร
6. นายสาคร เตรียมชาญชัย กรรมการบริหาร
7. นายประเวทย ตันติสัจจธรรม กรรมการบริหาร

ผูบริหารของบริษทั ประกอบดวยผูบริหารจํ านวน 5 ทาน ดงันี้
1. นายยรรยง อัครจินดานนท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/

รักษาการรองประธานเจาหนาท่ีบริหารสายการเงิน/รักษาการผูชวย
รองประธานเจาหนาที่บริหารสายธุรกิจสื่อใหม

2. นายสุรพงษ เตรียมชาญชัย รองประธานเจาหนาท่ีบริหารสายปฏิบัติการ/
รักษาการผูชวยรองประธานเจาหนาท่ีบริหารสายธุรกิจโทรทัศน

3. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล ผูชวยรองประธานเจาหนาที่บริหาร
สายธุรกิจวิทยุ

4. นายวินิจ เลิศรัตนชัย ผูชวยรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร
สายกจิกรรมสงเสริมการตลาด

5. นายเจษฎาภรณ  ตํ านานจิต ผูจดัการฝายบัญชีและการเงิน
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โครงสรางบริษัท

เลขานุการบริษัท
บริษทัยงัไมมีการแตงตั้งเลขานุการบริษัท
โครงสรางการจัดการในบริษัทยอย
โครงสรางกรรมการของบริษัทยอยทั้ง 6 บริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการเพียง 1 ชุด ไดแก คณะ

กรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนชุดเดียวกันและมีขอบเขตอ ํานาจการตัดสินใจเหมือนกับของบริษัท 
ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด(มหาชน)

สํ าหรับบริษัทยอยท้ัง 6 บริษัท  ไมมีคณะกรรมการบริหารจะมีแตกรรมการผูจัดการคอยดูแลการดํ าเนินการ
โดยมีขอบเขตอํ านาจหนาท่ีในการควบคุมการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทยอยกํ าหนด
ไว  ตามมตปิระชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2545 วันท่ี 29 มีนาคม 2545  และมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
3/2545 วนัที ่9 พฤษภาคม 2545 ซึ่งมีกรรมการอิสระทั้ง 2 ทานเขาประชุม และเพือ่ใหสอดคลองกับประกาศ กลต.ท่ี 
กจ. 12/2543 การมอบอํ านาจดงักลาว จะไมเปนการมอบอ ํานาจที่ทํ าใหผูรับมอบอํ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู
รับมอบอํ านาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่น
กับบริษัทหรือบริษัทยอย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

ผูชวยรองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
สายธุรกิจวิทยุ

รองประธานเจาหนาท่ี
บริหารสายปฏิบัติการ

ฝายการเงิน
และบัญชี

รองประธานเจาหนาท่ี
บริหารสายการเงิน

ผูชวยรองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
สายธุรกิจโทรทัศน

ผูชวยรองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
สายกิจกรรมสงเสริม
การตลาด

ผูชวยรองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
สายธุรกิจส่ือใหม

ฝายตรวจ
สอบภายใน

ฝายธุรการ ฝายทรัพยากร
บุคคล
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ขอบเขตอํ านาจของกรรมการผูจัดการ
1) ควบคมุการบริหารงานของบริษัท โดยการด ําเนินงานของคณะกรรมการบริหารจะเปนไปตามนโยบาย
ท่ีคณะกรรมการบริษัทก ําหนดไวและใหรายงานผลการดํ าเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท

2) ก ําหนดเปาหมาย และทิศทางการด ําเนินงานของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ
อนาคต

3) พิจารณางบประมาณประจํ าป การกํ าหนดงบประมาณของแตละหนวยงาน และอํ านาจหนาที่ของ
บุคคล ตลอดจนขั้นตอนของแตละหนวยงานในการใชจายงบประมาณประจํ าปท่ีตั้งไวเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และการควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากบริษัทแลว

4) ประเมินผลการด ําเนินงานของแตละหนวยงาน ก ําหนดวิธีการและขั้นตอนประเมินผลการด ําเนินงาน 
และรับการชีแ้จงเร่ืองการประเมินผลการด ําเนินงานจากผูที่เกี่ยวของกับสายงานนั้น

5) พิจารณาการเขาทํ าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท  และสัญญาเก่ียวกับการซ้ือทรัพยสินหรือทํ าใหได
มาซึ่งสิทธิเพ่ือนํ ามาใชประโยชนในกิจการของบริษัท ตลอดจนการก ําหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจา
เพ่ือทํ าสัญญาดังกลาว

6) การด ําเนินการประนอมหน้ี อนุญาโตตุลาการ และกระบวนการทางศาล
7) พิจารณาการโอนสิทธ ิและทรัพยสินของบริษัทไปยังบุคคลอ่ืน ซึ่งไมใชทางการคาปกติของบริษัท เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท

8) พิจารณาการนํ าสิทธิและทรัพยสินของบริษัทไปกอภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่น เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัท

9) พิจารณาผลกํ าไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประ
จ ําป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

10) พิจารณาการด ําเนินธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
11) การดํ าเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการดํ าเนินการดังกลาวขางตน หรือตามความเห็นที่ใหโดยคณะ
กรรมการบริษัท หรือตามการใหอํ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใตนโยบายของคณะ
กรรมการบริษัท

12) ด ําเนนิการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องใดๆ ซึ่งจะตองไดรับการลงมต ิและ/หรือ อนุมัติจาก
ท่ีประชมุคณะกรรมการ และเรื่องดังกลาวจะตองแจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินของกรรมการและผูบริหารในป 2544 จ ํานวนเงิน (บาท)
เบ้ียประชุมกรรมการบริษัทรวม 5 ทาน  -
เงินเดือนโบนัส และคาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารทุกคนจํ านวน 5 ทาน 3,224,000.00
หมายเหต ุ 1. เน่ืองจากกรรมการของบริษัทและบริษัทยอยเปนชุดเดียวกัน ดังนั้นบริษัทจึงไมไดจายคาตอบแทนให

แกกรรมการในบริษัทยอยอีก
2. ป 2545 บริษัทไดแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น 4 ทานรวมเปน 9 ทาน
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9.3.2) คาตอบแทนอื่น
ไมมี

9.4 การก ํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทกํ าลังอยูระหวางการดํ าเนินการจัดท ําขอควรปฎิบัติตามหลักการของการก ํากับดูแลที่

ดขีองบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยมีนโยบายที่จะพึงปฏิบัติทีด่สํี าหรับกรรมการบริษัท   อาทิเชน การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุ
ประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผล
ประโยชนของบริษัท หรือการก ําหนดนโยบายและทิศทางการดํ าเนินงานของบริษัท และกํ ากับควบคุมดูแล ใหฝาย
จดัการด ําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายดูแลเร่ืองขอมูลภายใน โดยจํ ากัดใหรับรูเฉพาะผูบริหารระดับสูงเทานั้น และเปดเผยตอ

พนักงานของบริษทัตามความจ ําเปนเทาที่ตองทราบในการปฎิบัติงาน  และก ําหนดใหผูบริหารมีหนาที่ตองรายงาน
การถือหลักทรัพยตามประกาศของสํ านักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังไดมกีารควบคุมภายในเรื่องการใชมูลภายในของบริษัท โดยมีนโยบาย
หามผูบริหารทํ าการซื้อขายหุนของบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหารไดรับทราบขอมูลท่ีจะมีผลกระทบตอราคาซ้ือขายหลัก
ทรัพยของบริษัท

9.6 บุคลากร
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอย มรีายละเอียดของจ ํานวนพนักงาน ดังนี้

ฝาย จํ านวน
ผูบริหาร   5
ฝายขายและการตลาด 19
ฝายธุรการและบริหารท่ัวไป   9
ฝายบัญชีและการเงิน   9
ฝายผลิต 11
                  รวมจํ านวน 53

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับมีการใหความรู ขาวสาร โดยมีนโยบายในการสง

บคุลากรท่ีเหมาะสมเขารวมการอบรมในเรื่องที่จํ าเปน เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ เทคโนโลยี และทักษะใน
การดํ าเนินงาน โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดใหมีการอบรมภายในโดยเชิญวทิยากรทีม่ีความรู ความสามารถใน
เร่ืองน้ัน ๆ มาใหการอบรมบรรยาย และสงบุคลากรออกไปอบรมภายนอกโดยผูจัดสัมมนา อิสระที่มีความเชี่ยวชาญ
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สํ าหรับคาตอบแทนของพนักงานของบริษทั และบริษัทยอย ในป 2544 มดีังนี้

คาใชจาย จ ํานวน (บาท)
เงนิเดือน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ 15,675,348

10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2545 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 โดยมีกรรมการอิสระครบทั้ง

สองทานเขารวมประชุมดวยน้ัน คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝาย
บริหารแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 5 สวนคือ

1) องคกรและสภาพแวดลอม
2) การบริหารความเส่ียง
3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล
5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นวา บริษทัมีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอแลว รวมท้ังในเรื่องการทํ าธุรกรรมกับ
ผูถอืหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว (ตามสวนที ่ 3 ขอ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบ
ประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งในขอดังกลาวเปนค ําถามเกี่ยวกับการทํ าธุรกรรมกับบุคคลที่
มีความเกีย่วโยงกัน) อยางเพียงพอแลวเชนกัน


