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 9. 
การจัดการ 

9.1 
โครงสรางการจัดการ  

       
   

       หมายเหตุ: โครงสรางการจัดการขางตนมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2546 
 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors)

คณะกรรมการตรวจสอบ        
(Audit Committee)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Board)

สายงานตรวจสอบกลาง
(Internal Audit Division)

(คณุมาลี  เชษฐโชตศิักดิ)์

สํานักประธานกรรมการบริหารและบริหารกลาง
(Executive Office & Central Administration Division)

(คุณนภาพร  ตรีพยัคฆ)

สายงานบริหารการขาย  
สื่อโฆษณา                 

(Sales Division)
(คุณสวุัฒน   เชษฐโชติศักดิ)์

สายงานปฏิบตัิการ     
(Operation Division)

(คุณวรพจน   นิ่มวิจิตร)

สายงานพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development 

Division)
( คุณปทมาโฆสิตังกรู)

สายงานธุรกิจเพลง
(Music Business Division) 

(คุณชัยรัตน  ลิขิตเจริญพงษ)

สายงานการตลาดและ
สงเสริมการขาย

(Marketing & Promotion Division)
(คุณสถาพร  พานิชรักษาพงศ)

สายงานการเงินและบญัชี
(Finance & Accounting Division)

(คุณอสันีย  ศรีตระกลู) กรรมการผูจัดการ
(Managing Director)

(คุณสรุชัย  เชษฐโชติศักดิ์)

คณะกรรมการตรวจสอบ        
(Audit Committee)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Board)

สายงานตรวจสอบกลาง
(Internal Audit Division)

(คณุมาลี  เชษฐโชตศิักดิ)์

สํานักประธานกรรมการบริหารและบริหารกลาง
(Executive Office & Central Administration Division)

(คุณนภาพร  ตรีพยัคฆ)

สายงานบริหารการขาย  
สื่อโฆษณา                 

(Sales Division)
(คุณสวุัฒน   เชษฐโชติศักดิ)์

สายงานปฏิบตัิการ     
(Operation Division)

(คุณวรพจน   นิ่มวิจิตร)

สายงานพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development 

Division)
( คุณปทมาโฆสิตังกรู)

สายงานธุรกิจเพลง
(Music Business Division) 

(คุณชัยรัตน  ลิขิตเจริญพงษ)

สายงานการตลาดและ
สงเสริมการขาย

(Marketing & Promotion Division)
(คุณสถาพร  พานิชรักษาพงศ)

สายงานการเงินและบญัชี
(Finance & Accounting Division)

(คุณอสันีย  ศรีตระกลู) กรรมการผูจัดการ
(Managing Director)

(คุณสรุชัย  เชษฐโชติศักดิ์)
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

9.1.1 คณะกรรมการ 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
11 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมาล ีเชษฐโชติศักดิ ์ กรรมการ 
4. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ ์ กรรมการ 
5. นางนารีรัตน ลิม้ประเสริฐ กรรมการ 
6. นางสาวมาริสา เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการ 
7. นางนภาพร ตรีพยัคฆ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
8. นางสาวอัสนีย ศรีตระกูล กรรมการ 
9. พลเอกธานี เสนีวงศ ณ อยุธยา กรรมการอสิระ 
10. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี กรรมการอสิระ 
11. นายเกรียงไกร เศรษฐไกรกุล กรรมการอสิระ 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

 กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์
นางสาวมาล ี เชษฐโชติศักดิ์ นายสวัุฒน เชษฐโชติศักดิ์ นางนารีรัตน ลิม้ประเสริฐ นางสาวมาริสา เชษฐโชติศักดิ์ นางนภาพร 
ตรีพยัคฆ นางสาวอัสนีย ศรีตระกูล สองในแปดทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีอาํนาจหนาท่ีจัดการบริษัทฯ ใหเปนตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ขอบังคับ มติของทีป่ระชุมผูถือหุน 
และมีอาํนาจมอบหมายแตงตัง้กรรมการจํานวนหน่ึงใหเปนกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใด เพื่อดําเนินการอยาง
หน่ึงอยางใดหรือหลายอยางภายใตการควบคุมคณะกรรมการได เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็
ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้ กําหนดใหรายการท่ีกรรมการหรือบคุคลทีอ่าจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย 
หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 
(ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง

ไดรับอนมัุติจากท่ีประชุมผูถอืหุน 

 และในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 
(ค) การทํา แกไข หรือเลกิสัญญาเกี่ยวกบัการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย

ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทนุ การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 
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(ฉ)  การใดทีพ่ระราชบัญญัติหลักทรัพย หรอืประกาศตลาดหลกัทรัพยกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 
เชน การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน  
3 ทาน ดังรายนามตอไปน้ี 

1. พลเอกธานี เสนีวงศ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเกรียงไกร เศรษฐไกรกุล กรรมการตรวจสอบ 

  หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ก) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 
(ข) วางแนวทางและสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและ

มีประสิทธิผล 
(ค) สอบทานการดําเนินการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกาํหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
(จ) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเกีย่วโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อนําเสนอตอที่ประชมุ
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตอไป 

(ฉ) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และ/หรือท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(ช) จัดทํารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2546 ไดมีมติแตงตัง้คณะกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 
ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ ์ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสาวมาล ีเชษฐโชติศักดิ ์ กรรมการบริหาร 
4. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ ์ กรรมการบริหาร 
5. นางนารีรัตน ลิม้ประเสริฐ กรรมการบริหาร 
6. นางนภาพร ตรีพยัคฆ กรรมการบริหาร 
7. นางสาวอัสนีย ศรีตระกูล กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนาท่ีดงัตอไปน้ี 

(ก) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขา
เปนผูค้ําประกัน หรือการชาํระหรือใชจายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสําหรับ
แตละรายการไมเกินกวา 100 ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทา  

(ข) มีอํานาจแตงตัง้ ถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตําแหนงท่ีไมสูงกวาตาํแหนงกรรมการผูจัดการ 
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(ค) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการ 
(ง) จัดตั้งโครงสรางองคกรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก 

การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัทฯ 
(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนมัุติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกจิประจําป และงบประมาณ

รายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และ
แนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการ 

(ฉ) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ 

อนึ่ง การอนุมัติการเขาทํารายการดงักลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการเขาทํารายการที่ทําให
คณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมัุตกิารเขาทํารายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง หรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติการเขาทํารายการท่ีเปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติไว ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารไดตามท่ีจําเปนหรือเห็นสมควร 

9.1.4 คณะผูบริหาร 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2546 บริษัทฯ มีผูบริหารท้ังหมดจํานวน 9 ทาน ดังรายนามตอไปน้ี 

1. นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ ์ กรรมการผูจัดการ 
2. นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ ์ ผูอํานวยการสายงานตรวจสอบกลาง 
3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ ์ ผูอํานวยการสายงานบริหารการขายสือ่โฆษณา 
4. นางนภาพร ตรีพยัคฆ ผูอํานวยการสายงานบริหารกลาง/ผูอํานวยการสํานักประธาน

กรรมการบริหาร 
5. นางสาวอัสนีย ศรีตระกูล ผูอํานวยการสายงานการเงินและบัญชี 
6. นายชัยรัตน ลิขิตเจริญพงษ ผูอํานวยการสายงานธุรกิจเพลง 
7. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ ผูอํานวยการสายงานการตลาดและสงเสริมการขาย 
8. นายวรพจน นิ่มวิจิตร ผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการ 
9. นางสาวปทมา โฆสิตังกูร ผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ 

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2546 เมือ่วันท่ี 28 มกราคม 2546ไดกําหนดใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีสาํคัญของบริษัทฯ และ/
หรือ รายการหรือเร่ืองที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงรายการหรือเร่ืองดังกลาวจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การคัดเลือกบคุคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหา
กรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการซ่ึงจะเปนผูพิจารณาคดัเลอืกตามเกณฑคณุสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยัง
พิจารณาถึงประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 



               บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 
 

 
 สวนท่ี 2 หนา 50 

 

ในการเลือกตัง้คณะกรรมการของบริษทัฯ ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
 (ข)  ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป 
 (ค) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ป 2545 ประมาณการผลตอบแทนป 2546 รายการ 
จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียด
คาตอบแทน

จํานวน
(ทาน)

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียด
คาตอบแทน

กรรมการ 
(ฐานะกรรมการ) 

3 - ไมมี - เบีย้ประชุม 
และบําเหน็จ
กรรมการ 

11 1.24 เบีย้ประชุม 
และบําเหน็จ
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
และผูบริหาร 
(ฐานะผูบริหาร) 

11 22.09 เงินเดือน 
 

11 29.31 เงินเดือน 

หมายเหตุ บริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเตมิจํานวน 8 ทานในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546  

คาตอบแทนอื่น 

-ไมมี- 

9.4 การกํากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการเขาใจ บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอบริษัทฯ และผูถือหุน และไดปฏิบัติ
ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ 
ของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการกําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชดังนี ้

(1) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลบั/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ 
(2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ 

ไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 



               บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 
 

 
 สวนท่ี 2 หนา 51 

 

(3) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมทําการซ้ือขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของ
บริษัทฯ โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับและ/
หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

โดยขอกําหนดนี้รวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของ
บริษัทฯ พนักงานคนใดฝาฝนในระเบียบดังกลาวบริษัทฯจะถือวาไดกระทําผิดอยางรายแรงโดยอาจมีโทษตั้งแตขั้นตักเตือนดวย
วาจาจนถึงขัน้ใหออกจากงาน 

9.6 บุคลากร 

จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2545 รวมท้ังส้ิน 1,076 คน โดยแยกตาม
สายธุรกิจไดดังตอไปนี้ 

สายธุรกิจ จํานวนพนักงาน
เพลง 581 
ผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน 230 
ส่ือ 101 
สนับสนุน 164 
รวม 1,076 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2545 มีจํานวนเงนิรวม 227.57 ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน คาลวงเวลา เงินสวัสดิการ โบนัสประจําป และเงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่เปนนัยสําคัญอันมีผลกระทบทางดานลบตอบริษัทฯ ในระยะเวลานับแตกอตั้ง
กิจการมา 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาบุคลากรภายในท่ีชดัเจน โดยมีการสงเสริมใหบุคลากรสามารถพัฒนาความรูความสามารถ 
โดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง และจากคําแนะนําของผูที่มีประสบการณในแตละสายงาน (On-the-job training) นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมการอบรมสัมมนาตามสายงานท่ีเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 


