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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กอต้ังเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545  โดยมีนายเกรียงศักด์ิ 
รุงธนเกียรติและญาติเปนแกนนํา เพ่ือเขาลงทุนถือหุนบริษัทอื่นในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ไดเขา
ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่เรียกชําระแลวของ 3 บริษัทยอย ดังนี้ 

รายไดป 2545 (ม.ค.-ธ.ค.) รายไดป 2546 (ม.ค.-.มิ.ย.) 
บริษัทยอย ธุรกิจที่ดําเนินการ 

ลานบาท  % ลานบาท  % 
1. บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจบริหารกิจกรรมและ

การสงเสริมการตลาด 
107.66 62.25 65.2 58.25 

2. บริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากัด ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจโทรทัศน    38.19 22.08 24.11 21.54 
3. บริษัท ไอ ที เวิลด มีเดีย จํากัด ธุรกิจวิทยุ 27.09 15.67 22.62 20.21 
 รวม 172.94 100.00 111.93 100.00 
หมายเหตุ ตัวเลขมาจากงบการเงินของแตละบริษัท ที่ป 2545 ไดผานการตรวจสอบและป 2546 ไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี 

โดยในป 2545 ยังไมตัดรายการระหวางกัน 2.43 ลานบาทและป 2546 ยังไมตัดรายการระหวางกัน 4.88 ลานบาท 

 ลักษณะแตละธุรกิจที่บริษัทยอยดําเนินการขางตน สรุปโดยยอไดดังนี้ 
1. ธุรกิจวิทยุ  กลุมบริษัทจะเปนผูบริหารการตลาด และผลิตรายการขาวและรายการบันเทิงทางสถานีวิทยุ  

เอฟ.เอ็ม. และ เอ.เอ็ม. จํานวน 33 สถานี เปนสถานีวิทยุในตางจังหวัด 32 สถานีและในกรุงเทพฯ 1 สถานี 
ครอบคลุมพ้ืนที่การออกอากาศประมาณรอยละ 80 ของพ้ืนที่ประเทศไทย ใน 6 เดือนแรกของป 2546 ธุรกิจ
ประเภทนี้มีสัดสวนประมาณรอยละ 85  ของรายไดรวมของกลุมบริษัท 

2. ธุรกิจโทรทัศน   ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิต บริหารการตลาด รายการบันเทิง รายการสารคดี รายการทองเที่ยว 
ทางสถานีโทรทัศน ไดแก รายการลูกทุงไทยมิวสิคอวอรด รายการลูกทุงรายวัน รายการกรุงเทพเพื่อประชาชน 
รายการพาเที่ยวทั่วไทย รายการอรอยยกนิ้ว ใน 6 เดือนแรกของป 2546 ธุรกิจนี้มีสัดสวนประมาณรอยละ 14  
ของรายไดรวมของกลุมบริษัท 

3. ธุรกิจบริหารกิจกรรมและการสงเสริมการตลาด  รับจัดและบริหารกิจกรรมสงเสริมการตลาด (Events 
Marketing) ใหแกบริษัท และกิจกรรมหนวยงานของรัฐ โดยการจัดกิจกรรมตางๆ อยูในแนว สงเสริมและอนรัุกษ
ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว การกีฬา และงานวิชาการ เนื่องจากเปนธุรกิจที่กลุมบริษัทเพิ่งเริ่มในปลายป 
2545 ใน 6 เดือนแรกของป 2546 ธุรกิจนี้จึงมีสัดสวนเพียงรอยละ 1  ของรายไดรวมของกลุมบริษัท 

ปจจุบันการบริหารงานของกลุมบริษัท นอกจากจะมีครอบครัวนายเกรียงศักด์ิ รุงธนเกียรติแลว กลุมบริษัทยังไดใหผูที่
มีประสบการณในธุรกิจสื่อวิทยุและโทรทัศน อาทิเชน นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา และนางสาวจิราพรรณ ลิ่มไทย เขามารวม
บริหารตั้งแตไตรมาส 3 ป 2545 ดวย 

จากงบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ป 2545 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 107.82 ลานบาท หนี้สิน
รวม 33.97 ลานบาท สวนของผูถือหุน 73.85 ลานบาท และมีผลการดําเนินงานนับจากวันกอต้ังถึงวันสิ้นปรวม 3 เดือน (กรณี
ไมรวมรายไดจากการบันทึกคาความนิยม)  คือ มีรายได 52.18 ลานบาท กําไรสุทธิ 8.01 ลานบาท และจากงบกําไรขาดทุนที่
ผูบริหารบริษัทฯ จัดทําเสมือนวาบริษัทฯ ไดดําเนินงานป 2545 เต็มป บริษัทฯ มีรายไดรวม 170.51 ลานบาท และกําไรสุทธิรวม 
17.32 ลานบาท สําหรับป 2546 ณ วันที่ 30 มิถุนายน บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 143.10 ลานบาท หนี้สินรวม 31.17 ลานบาท 
สวนของผูถือหุน 111.93 ลานบาท และมีรายไดรอบ 6 เดือนรวม 107.84 ลานบาท กําไรสุทธิรวม 13.08 ลานบาท 
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รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
บริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญออกใหมแกประชาชนทั่วไปจํานวน 25 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปน

รอยละ 25.00 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ในราคาหุนละ 3.50 บาท รวมเงินที่ไดจาก
การเสนอขายครั้งนี้ประมาณ 82.0 ลานบาท (หลังจากหักคาใชจายจากการเสนอขายหลักทรัพยแลว) โดยบริษัทฯ จะนาํเงนิทีไ่ด
ไปขยายการลงทุนใน 3 ธุรกิจของกลุมบริษัท และสวนที่เหลือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และบริษัทฯ จะนําหุนสามัญเขาจด
ทะเบียนใน MAI ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 

 “ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย” 
 


