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9. การจัดการ 
 

9.1  โครงสรางการจัดการ 
 

 โครงสรางองคกร บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 โครงสรางองคกร บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด (บริษัทแกนที่สรางรายไดหลักใหบริษัทฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

ผูอํานวยการ 
ฝายการเงินและบัญชี 

ผูอํานวยการ 
ฝายการตลาด 

ผูอํานวยการ 
ฝายทรัพยากรบุคคล 

ผูอํานวยการ 
ฝายกิจกรรมพิเศษ 

ผูอํานวยการ 
ฝายผลิต 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผูจัดการ 
วิทยุตางจังหวัด 

รองกรรมการผูจัดการ 
วิทยุกรุงเทพฯ 

รองกรรมการผูจัดการ 
กิจกรรมพิเศษ 

รองกรรมการผูจัดการ 
ฝายบัญชีและการเงิน 

ฝายบัญชีสินทรัพย 
และลูกหนี้การคา 

ฝายติดตามหนี้สินและ
บัญชีทั่วไป 

ฝายรายรับ ฝายรายจาย 
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 โครงสรางองคกร บริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงสรางองคกร บริษัท ไอ ที เวลิด มีเดีย  จํากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสรางการจัดการ 

 
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

ก) บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน และคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานรวมอยูดวย ดังรายชื่อตอไปนี้ 
1.  นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2.  นางสิริกาญจน อุยธนศิริ กรรมการ 
3.  นายเกรียงศักด์ิ รุงธนเกียรติ กรรมการ และเลขานุการบริษัท 
4.  นายกิตติศักด์ิ รุงธนเกียรติ กรรมการ 
5.  นางกาญจนา พราหมณคล้ํา กรรมการ 
6.  นายประดิษฐ รัตนวิจารณ กรรมการอิสระ 
7.  ผ.ศ.กัลยาภรณ ปานมะเริง เบอรค กรรมการอิสระ 
8.  ดร.นิตินัย ตันพานิช กรรมการอิสระ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท (บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)) 

1. อํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท(มหาชน) จํากดั 

2. อํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบรษัิทฯ ที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจัดการฝายการตลาด ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจัดการฝายการตลาด ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน 
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3. พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว  แผนงานงบประมาณและงบลงทนุประจําป 
4. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกบัการเงิน  การกูยมื  การค้ําประกัน 
5. ประเมินผลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน  กําหนดวิธีการและขั้นตอนประเมินผลการดําเนินงานและรับ

การชี้แจงเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานจากผูที่เกี่ยวของกับสายงานนั้น 
6. พิจารณางบกําไรขาดทุนและงบดุลประจําป 
7. พิจารณาผลกําไรหรือขาดทุนของบริษัท  และการอนมัุติจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป   
8. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจําป  งบประมาณจายโบนัสพนักงาน  สวัสดิการที่สําคัญของ

ผูบริหาร  นําเสนอเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการและอัตราจายเงินปนผลตอผูถือหุน 
9. พิจารณาโครงสรางบริหาร  แตงต้ังคณะผูบริหาร  ประธานเจาหนาที่บริหาร  ผูอํานายการฝายตาง ๆ ของ

บริษัทฯ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
10. พิจารณาจาง  แตงต้ัง  ปลดออก  ใหออก  ไลออก  กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล  ปรับขึ้นเงินเดือน  

คาตอบแทน  เงินโบนัสสําหรับคณะผูบริหาร 
11. พิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ  ประเพณีปฏิบัติ  และสอดคลองกับ

กฎหมายที่ใชบังคับอยู 
12. อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
13. ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถปุระสงคและขอบงัคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติที่ประชุมผูถอืหุน 
เวนแตเร่ืองดังตอไปนี้  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย  ใหกรรมการ
ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 
• เร่ืองที่กฎหมายกาํหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถอืหุน 
• การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย  หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
• นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ 
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น  หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 
- การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวของการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 

- การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
- การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุนกู  การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
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ข) บริษัทยอย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทยอย 3 ทั้งบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน

รวมอยูดวย มีดังนี้ 

บริษัทยอย 
รายชื่อกรรมการ บจ. อาร เค 

มีเดีย 
บจ. อาร แอนด 

ที มีเดีย 
บจ. ไอ ที เวิลด 

มีเดีย 
หมายเหตุ 

1. นายไพศาล  ศรีจรัสจรรยา    ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสิริกาญจน  อุยธนศิริ    กรรมการ 
3. นายเกรียงศักด์ิ  รุงธนเกียรติ    กรรมการ 
4. นายกิตติศักด์ิ  รุงธนเกียรติ    กรรมการ 
5. นางกาญจนา  พราหมณคล้ํา    กรรมการ 
6. นางสาวสุกัญญา  สุริโย  − − กรรมการ 
7. นางสาวสุปราณี  ชิดชมศรีจันทรา − −  กรรมการ 
8. นายประดิษฐ  รัตนวิจารณ    กรรมการอิสระ 
9. ผ.ศ.กัลยาภรณ  ปานมะเริง เบอรค    กรรมการอิสระ 

10. ด.ร.นิตินัย  ตันพานิช    กรรมการอิสระ 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการของบริษัทยอย 
 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในบริษัทยอยทั้ง 3 เหมือนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเมื่อวันที ่ 15 พฤษภาคม 2546 
1. นายประดิษฐ    รัตนวิจารณ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ผ.ศ.กลัยาภรณ  ปานมะเริง เบอรค   กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.นิตินัย  ตันพานิช    กรรมการตรวจสอบ 
สวนบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 โดยมีทั้ง 3 

ทานขางตนเปนกรรมการตรวจสอบเชนกัน โดยที่ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
ของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนดังนี้ 

ขอบเขตหนาทีแ่ละความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชือ่ถอืได 
2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. การคัดเลือกและแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
4. ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป  เพ่ือเสนอในรายงานประจําปของบริษัทฯ  ซึ่งเปนการ

สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา  รวมทั้งการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําปของบริษัทฯ 
7. หนาที่อื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
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วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป  กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ

แตงต้ังกลับเขามาเปนใหมไดอีก  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให
คณะกรรมการบริษัทฯ แตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
ปจจุบันบริษัทฯ กําลังจัดต้ังสํานักงานตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทําหนาที่วิเคราะห  ประเมิน  ใหคําปรึกษา  ตลอดจนให

ขอเสนอแนะและขอมูลเพ่ือสนับสนุนแกผูปฏิบัติงาน  โดยผูตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกรอยางเปนอิสระ  การมีผูตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการชวยเหลือผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ของบริษัทฯใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
ภายใตคาใชจายที่เหมาะสม  โดยทําหนาที่หลักคือ 

- ตรวจสอบใหขอมูลของบริษัทมีคุณภาพสมบูรณและเชื่อถือไดทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจ  เพ่ือปองกันการรั่วไหลทางดานการเงินและบัญชี 

- ตรวจสอบดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  วิธีการ  กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ 

- ดูแล ปองกันระวังรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ 
- ดูแลใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด  มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

ดําเนินงานที่กําหนดไว 
- รายงานการตรวจสอบใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทในทันทีเมื่อพบการกระทําการใด ๆ ที่ไม

ปกติและอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 
- ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท 
- ดูแลความถูกตองในเรื่องการเขาทําสัญญาใด ๆ ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ คาดวาจะมีพนักงานในสํานักงานตรวจสอบภายในประมาณ 2 – 3 คน ในปจจุบันบริษัทฯมีพนักงานตรวจสอบ

ภายใน จํานวน 2 ทานและอยูในระหวางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณเพ่ิม 
 
 
9.1.3 คณะผูบรหิารระดับสูงของบริษัท 

ก) บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มี 8 ทานดังมีรายชื่อตอไปน้ี 

1. นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายเกรียงศักด์ิ  รุงธนเกียรติ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
3. นายยงยุทธ   ฟูพงศศิริพันธ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. นางพัชรี   ต้ังสัตยานนท  ผูอํานายการฝายการตลาด 
5. นางสาวจิราพรรณ ลิ่มไทย ผูอํานวยการฝายผลิต 
6. นางสาวพรทิพย ขันดี ผูอํานวยการฝายกิจกรรมพิเศษ 
7. นางสาวสุมนา อูอน ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
8. นางสาวรัตนา อยูสขุ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 



                 บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 31 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บรหิาร (บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)) 
1. มีอํานาจสั่งการ  วางแผน  และดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด 
2. กําหนดนโยบายทางการตลาด 
3. พิจารณางบประมาณประจําป  การกําหนดงบประมาณของแตละหนวยงาน  และอํานาจหนาที่ของบุคคล  

ตลอดจนขั้นตอนของแตละหนวยงานในการใชจายงบประมาณประจําปที่ต้ังไวเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ  และการควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว 

4. การแกไขสัญญา  และการเลิกสัญญาซึ่งมีสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 
5. พิจารณาวาระตาง ๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
6. เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ  กําหนดภารกิจ  วัตถุประสงค  แนวทาง  นโยบายของบริษัทฯ  

รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม  ผลผลิต  ความสัมพันธกับลูกคาและตองรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัท 

7. มีอํานาจอนุมัติคาใชจาย  หรือการจายเงินตามโครงการ  หรือการลงทุน  หรือการซื้อขายทรัพยสินถาวรของ
บริษัทฯตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว 

8. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายหรือการจายเงิน  หรือการลงทุน  หรือการซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัทฯแตละ
คร้ังมูลคาไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

9. มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง  การเขาทําสัญญา  การจายเงินหรือการกระทํานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคาโดยปกติและตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ 

10. มีอํานาจจาง  แตงต้ัง  ปลดออก  ใหออก  ไลออก  กําหนดอัตราคาจาง  ปรับขึ้นเงินเดือน  สําหรับพนักงาน
ระดับตํ่ากวาผูอํานวยการลงมา 

11. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท  ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของ  และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ 

12. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
13. ดําเนินการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องใด ๆ ซึ่งจะตองไดรับการลงมติและหรืออนุมัติจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และเรื่องดังกลาวจะตองแจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย 

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําใหประธาน
เจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทฯหรือบริษัทยอย  รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯหรือบริษัทรวม  เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยในเรื่อง
ดังกลาว 

 
ข) บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ผูบริหารระดับสูง มีจํานวน 5 ทานดังนี ้
1. นายกิตติศักด์ิ รุงธนเกียรติ กรรมการผูจัดการ 
2. นางพัชรี ต้ังสัตยานนท รองกรรมการผูจัดการ วิทยุตางจังหวัด 
3. นางพรทิพย ขันดี รองกรรมการผูจัดการ วิทยุกรุงเทพฯ 
4. นายยงยุทธ  ฟูพงศศิริพันธ รองกรรมการผูจัดการ กิจกรรมพิเศษ 
5. นางสาวรุงอรุณ  อรรถโกมล รองกรรมการผูจัดการ ฝายบญัชีและการเงิน 



                 บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 32 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด) 
1. เปนผูตัดสินใจเรื่องสําคัญของบริษัทฯ  กําหนดภารกิจ  วัตถุประสงค  แนวทาง  นโยบายของบริษัทฯ  รวมถึง

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในดานการผลิต  การใหการบริการ  ความสัมพันธตอลูกคาและ
รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท 

2. มีอํานาจสั่งการ  วางแผนและดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคที่คณะกรรมการ
บริษัทไดกําหนดไว 

3. จัดทําและนําเสนองบประมาณประจําปเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4. ทําการควบคุมดูแลการใชจายของบริษัทฯใหเปนไปตามงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท 
5. การแกไขสัญญาและการเลิกสัญญา  ซึ่งมีสาระสําคัญตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติให

ดําเนินการได 
6. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินซื้อทรัพยสินตาง ๆ แตละครั้งมูลคาไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

และมีอํานาจอนุมัติการจายคาใชจายแตละครั้งไมเกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) หากเกินจาก
จํานวนที่สามารถอนุมัติใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

7. มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อหรือการจัดจาง  การเขาทําสัญญา  การจายเงินหรือการกระทํานิติกรรมใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและตามมติของคณะกรรมการบริษัท หากทั้งนี้จะตองอยูภายในวงเงินที่ได
กําหนดไวตามระเบียบการจายเงินของบริษัทฯ 

8. มีอํานาจแตงต้ังปลดออก  ใหออก  ไลออก  กําหนดอัตราคาจาง  ปรับขึ้นเงินเดือนสําหรับพนักงานระดับ
ผูชวยผูอํานวยการฝายลงไป 

9. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ 

10. พิจารณาและดําเนินการเสนอเรื่องราวตาง ๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองไดรับการ
ลงมติและหรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเรื่องดังกลาวจะตองแจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  
เชน  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย    

ทั้งนี้กรรมการผูจัดการอาจมอบอํานาจใหผูบริหาร และ/หรือ พนักงานมีอํานาจอนุมัติใหดําเนินการในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งก็
ได แตกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจนั้นจะไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท 

 
ค) บจ. อาร แอนด ที มีเดีย  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ผูบริหารระดับสูง มีจํานวน 2 ทานดังนี ้
1. นายเกรียงศักด์ิ รุงธนเกียรติ กรรมการผูจัดการ และรักษาการผูจัดการฝายการตลาด 
2. นางสาวเกษราภรณ บุตรโยธ ี ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (บจ. อาร แอนด ที มีเดีย)  
เหมือนขอบเขตอาํนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการของ บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด 
 
 
 
 



                 บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 33 

ง) บริษัท บจ. ไอ ที เวิลด มีเดีย  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ผูบริหารระดับสูง มีจํานวน 2 ทานดังนี ้

1. นางสาวสุปราณี ชิดชมศรีจันทรา กรรมการผูจัดการ และรักษาการผูจัดการฝายการตลาด 
2. นางสาววิภาพร ลิ้มวาณิชกุล ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (บจ. ไอ ท ีเวิลด มีเดีย) 
เหมือนขอบเขตอาํนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการของ บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด 

 
9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับแตงต้ังเปนกรรมการมีขั้นตอนดังนี ้
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาเลือกต้ัง 

และใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกต้ังตําแหนงอื่นๆ ตามที่เห็น
เหมาะสมดวยก็ได 

 การเลือกต้ังกรรมการมีวิธีการดังตอไปนี้ 
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากบัหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ใหออกเสียงลงคะแนนเสียงเลอืกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 
3. บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูที่ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บุคคลชซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น  ใหผูถือหุนทั้งหมดเปนผู
ออกเสียงชี้ขาดตามขอ (1) และ (2) อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกระหวางบุคคลที่มีคะแนนเสียงเทากันเทานั้น 

 
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

 9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
   2545 (12 เดือน) 2546 (6 เดือน) 
กรรมการบริษัทฯและบริษัทยอย 1/ 
เบ้ียประชุม (บาท) 60,000 190,000 
กรรมการบริษัท - ที่ไมเปนผูบริหาร (คน)  4 7 
กรรมการบริษัท - ที่เปนผูบริหาร (คน) 3 3 
กรรมการบริหาร 
เงินเดือน (บาท) 2,741,844 2,704,500 
กรรมการบริหาร - ที่เปนกรรมการบริษัทดวย (คน) 3 3 
กรรมการบริหาร - ที่ไมไดเปนกรรมการบริษัท (คน) 7 9 
หมายเหตุ  1/ กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารดวยจะรับแตเพียงเงินเดือนในตําแหนงผูบริหาร และกรรมการที่เปน

ตัวแทนจากผูถือหุนกลุม ”รุงธนเกียรติ” อีก 2 ทานก็ยังไมมีการรับเบ้ียประชุมในชวงเวลาขางตน 
 
 9.3.2 คาตอบแทนอื่น 
  - ไมมี – 
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9.4 การกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการจะปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices)  สําหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯไดนําหลักทรัพยเขาจด
ทะเบียนใน  MAI  ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในสวนของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น  ในป 2546 ที่ผานมา บริษัทไดมีการปฏิบัติดังนี้  

สวนที่เกี่ยวกับผูถือหุน 
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติของบริษัท 

 การปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  ดําเนินการแลว 
 การดําเนินการประชุมผูถือหุนในลักษณะที่ทุกฝายมี
สวนรวมอยางสรางสรรคและพรอมเพรียง  

ดําเนินการแลว 

 ความสัมพันธกับผูลงทุน  ยังไมดําเนินการ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมไดเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ นักลงทุนทั่วไปยังใหความสนใจ
ไมมากพอ  ประกอบกับปจจุบันบริษัทฯมีผูถือหุนไมกี่ราย 

สวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติของบริษัท 

 การจัดใหมีคณะกรรมการที่มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 
และมีอิสระ  

ดําเนินการแลว 

 การรวมหรือแยกตําแหนงกรรมการ  ประธานกรรมการบริษัทยังเปนประธานกรรมการบริหาร 
เนื่องจากมีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทดําเนินการ และมี
อิสระจากการที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับผูบริหารรายอื่น 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  ยังไมไดกําหนดคาตอบแทนใหกรรมการบางทานในรอบบัญชีป
2546 

 การประชุมคณะกรรมการ  
 

ยังไมมีการดําเนินการในสวนที่ตองเปดเผยจํานวนครั้งที่
กรรมการแตละคนเขาประชุมในรายงานประจําป เนื่องจากยัง
ไมมีการจัดทํารายงานประจําป 

 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  ดําเนินการแลว 
 จัดใหมีคณะอนุกรรมการตามความจําเปน  ดําเนินการใหมีคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
 รายงานคณะกรรมการ ยังไมมีการดําเนินการ เนื่องจากยังไมมีการจัดทํารายงาน

ประจําป 
 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ยังไมดําเนินการในสวนที่ตองเปดเผยในรายงานประจําป 

เนื่องจากยังไมมีการจัดทํารายงานประจําป 

สวนที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ 
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติของบริษัท 

 สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดําเนินการแลว 
 ขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน ดําเนินการใหมีนโยบายรายการระหวางกันที่ชัดเจนและโปรงใส

แลว (โปรดดูหัวขอ 11.3 นโยบายการทํารายการระหวางกันใน
อนาคต 

 จริยธรรมธุรกิจ ดําเนินการแลว 
 ระบบการควบคุมภายใน ดําเนินการแลว 
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการใชขอมูลภายในซึ่งจํากัดใหรับรูเฉพาะผูบริหารระดับสูงเทานั้น และเปดเผยตอพนักงานของ

บริษัทตามความจําเปนเทาที่ตองทราบในการปฏิบัติงาน  และกําหนดใหผูบริหารมีหนาที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมทั้งไดมีการควบคุมภายในเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัท โดยมีนโยบายหามผูบริหารทําการซื้อขายหุนของบริษัทฯ 
ในกรณีที่ผูบริหารไดรับทราบขอมูลที่จะมีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท    
 

9.6 บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานรวมผูบริหารรวม 213 คน และ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 

บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานรวมผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 240 คน ซึ่งแยกตามสายงานไดดังนี้ 

สายงานผลิต บริษัท 
โทรทัศน วิทยุ 

สํานักงาน 
และฝายขาย 

รวม 
(คน) 

ผลตอบแทน 
(ลานบาท) 

บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) - - 6 6 0.66 
บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด - 128 61 189 10.58 
บริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากัด 8 - 12 20 0.99 
บริษัท ไอ ที เวิลด มีเดีย จํากัด - 8 17 25 1.25 
รวม 8 136 96 240 13.48 
 
โดยผลตอบแทนที่ใหแกพนักงาน ในป 2545 เปนเงินรวม 15,010,960.80 บาท และในงวดหกเดือนแรกป 2546 เปน

เงินรวม 13,482,326.20 บาท ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกลาวอยูในรูปของเงินเดือน 
สาเหตุที่คาใชจายเงินเดือนในป 2546 มีจํานวนสูงกวาป 2545 เนื่องจากกลุมบริษัทไดมีการขยายงานและปรับองคกร

ทําใหตองรับพนักงานเพิ่มในทุกระดับ และการรับพนักงานใหมนั้น ไดเร่ิมในราวปลายป 2545 ดังนั้นฐานของคาใชเงินเดือนในป 
2545 จึงคอนขางต่ําในการเปรียบเทียบกับป 2546  

 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น

บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกๆ ระดับอยางตอเนื่องทั้งทักษะการทํางานและความรูดานตางๆ เชน มีการจัด
อบรมภาษาอังกฤษใหแกพนักงานหลังเวลาทํางาน นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะจัดอบรมและสัมนาพนักงานในแตละสายงานทั้ง
ในและนอกสถานที่โดยใหฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูรับผิดชอบและดูแลการจัดฝกอบรมตางๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


