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9 โครงสรางการจัดการ

กรรมการผูอํ านวยการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูอํ านวยการ
ฝายการตลาด

ผูอํ านวยการ
 ฝายบริหารและการเงิน

ผูอํ านวยการ
ฝายขาย

ผูอํ านวยการ
ฝายศูนยบริการ

ผูอํ านวยการ
ฝายปฏิบัติการ

รองกรรมการผูอํ านวยการ
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9.1 โครงสรางกรรมการบริษัท
โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ มี 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร  และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันท่ี  6 กมุภาพันธ 2545   คณะกรรมการบริษัทมีจํ านวนท้ังส้ิน 8 ทาน ประกอบดวย
  1. นายสรรเสริญ จฬุางกูร ประธานกรรมการ
  2. นางมณฑาทิพย โกวิทเจริญกุล รองประธานกรรมการ
  3. นายสมชัย โกวิทเจริญกุล กรรมการ
  4. นางสาวผาณิต วงศนาถ กรรมการ
  5. นางสุนิสา ปฐมพฤกษ กรรมการ
  6. นายอริชัย รักธรรม กรรมการและกรรมการอิสระ
  7. นางสมพร จงึรุงเรืองกิจ กรรมการและกรรมการอิสระ
  8. นายชานนท โชติวิจิตร กรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม เพ่ือมีผลผูกพันแทนบริษัทได คือ  กรรมการลํ าดับท่ี 2 หรือ 3 ลงลายมือชื่อรวม

กับกรรมการลํ าดับท่ี 4 และ 5 และประทับตราสํ าคัญของบริษัท

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2545  เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2545 ไดมีการกํ าหนด

ขอบเขตอํ านาจหนาท่ีของกรรมการ ไวดังน้ี
1. การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอ

การด ําเนินธุรกิจของบริษัทและไดปฏิบัติหนาท่ีตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุนของ
บริษทั ดวยความระมัดระวังเพ่ือรักษาผลประโยชนของบริษัทและรับผิดชอบตอผูถือหุน

2. การทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบายท่ีเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดํ าเนิน

งานของบริษัทท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
3. การกํ ากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ก ํากบัดูแลใหคณะกรรมการบริหารด ําเนินการตามนโยบายท่ีกํ าหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ และแจงใหคณะกรรมการบริหารนํ าเสนอเร่ืองท่ีมีสาระสํ าคัญตอการดํ าเนินงานของบริษัท รายการ
ระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอ่ืนๆ ใหพิจารณาโดยเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสํ านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

หากจํ าเปน คณะกรรมการบริษัทจะไดก ําหนดใหมีการวาจางท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือใหคํ าปรึกษาหรือให
ความเห็นทางวชิาชพีประกอบการตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีผลตอการดํ าเนินธุรกิจอยางมีสาระสํ าคัญของบริษัท
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4. การจดัใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการของบริษัทไดก ํากบัใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประ

สิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองการทํ ารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายท่ีกฎหมายหรือขอกํ าหนด
ของตลาดหลักทรัพยระบุ ใหตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันท่ี  6 กมุภาพันธ 2545   คณะกรรมการบริหารมจี ํานวนท้ังส้ิน 4 ทาน ประกอบดวย
1. นางมณฑาทิพย    โกวิทเจริญกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํ านวยการ
2. นายสมชัย            โกวิทเจริญกุล กรรมการบริหาร
3. นาสาวผานิต         วงศนาถ กรรมการบริหาร
4. นางสุนิสา             ปฐมพฤกษ กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2545  เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2545 และ คร้ังท่ี

3/2545 เมือ่วนัท่ี 20 มนีาคม 2545 ไดมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาท่ีของกรรมการบริหาร ไวดังน้ี
1. มอํี านาจส่ังการ วางแผน และดํ าเนินกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการของ

บริษัทกํ าหนด
2. มอํี านาจแตงตั้ง และบริหารงานคณะอนุกรรมการตางๆ เพ่ือประโยชนและประสิทธิภาพของการจัด

การทีด่ีและโปรงใส
3. ใหกรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามรวมกัน พรอมประทับตราบริษัท มีอํ านาจมอบ

อํ านาจชวงในหนังสือมอบอํ านาจของบริษัท เพ่ือใหผูรับมอบอํ านาจชวงสามารถดํ าเนินการอันเปนประโยชนเกี่ยว
เน่ืองกบักจิการงานตางๆ ในนามแทนบริษัทไดอยางเปนทางการ

4. มอํี านาจพิจารณากํ าหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติและสอด
คลองกับกฎหมายท่ีบังคับใชอยู

5. สํ าหรับการอนุมัติวงเงินท่ีเปนธุรกรรมทางการคาปกติหรือธุรกรรมท่ีเปนพันธะผูกพันตอบริษัทน้ัน ไดมี
การกํ าหนดไวดังน้ี

วงเงินอนุมัติ
คณะกรรมการบริหาร ไมเกิน 100 ลานบาท
คณะกรรมการบริษัท ไมจํ ากัดจํ านวน

ท้ังน้ีการมอบอํ านาจใหคณะกรรมการบริหารดงักลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอํ านาจท่ีทํ าใหคณะ
กรรมการบริหาร สามารถอนุมตัริายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย รวมท้ังกํ าหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํ า
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รายการท่ีเกีย่วโยงกันและการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอก ําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเร่ืองดังกลาว

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของบริษทั ไดมีมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2545 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะประกอบดวย
1. นายอริชัย รักธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสมพร จงึรุงเรืองกิจ กรรมการตรวจสอบ
3. นายชานนท โชติวิจิตร กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษทั มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสาน

งานกบัผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทํ ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจํ าป
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล
3. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผู

สอบบัญชี
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอ

ก ําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัด

แยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จดัทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าป

ของบริษัท

ผูบริหาร
ณ วันท่ี 13 กมุภาพันธ 2545 มผูีบริหารจํ านวน 7 ทาน ประกอบดวย
  1. นางมณฑาทิพย โกวิทเจริญกุล กรรมการผูอํ านวยการ
  2.นายอนุสรณ อมรฉัตร รองกรรมการผูอํ านวยการ
  3. นางสาวผาณิต วงศนาถ ผูอํ านวยการฝายบริหารและการเงิน
  4. นายสมชาย กาญจนศักดิ์ชัย ผูอํ านวยการฝายขาย
  5. นายศักรภพน ธีวรากร ผูอํ านวยการฝายการตลาด
  6. นายนิคม ภัทรอานันท ผูอํ านวยการฝายศนูยบริการ
  7. นายกิมกก ไทยสมบูรณสุข ผูอํ านวยการฝายปฏิบัติการ
  8. นางรติกานต หวังศิริ ผูจัดการฝายบัญชี

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทาน ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
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ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของกรรมการผูอ ํานวยการ
ตามรายละเอียดเร่ืองการมอบอํ านาจการบริหารงานแกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูอํ านวยการ ได

ก ําหนดอํ านาจหนาท่ีของกรรมการผูอํ านวยการ ซึง่สามารถสรุปประเด็นท่ีสํ าคัญไวดังน้ี
1. เปนผูตดัสินใจในเร่ืองท่ีสํ าคัญของบริษัท กํ าหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท

รวมถงึการก ํากับดูแลการดํ าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัท

2. มอํี านาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กํ าหนดอัตราคาจาง ใหบํ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงิน
เดอืน คาตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพของบริษัท
เกีย่วกบัการพนักงานท้ังหมดของบริษัท

3. มอํี านาจอนุมตั ิ และมอบอํ านาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพ่ือการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสินและบริการ
เพ่ือประโยชนของบริษัท ซึง่อํ านาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติท่ัวไปทางการคาท่ีไมมีนัยสํ าคัญ
แตท้ังน้ีรายการที่มีนัยสํ าคัญใหเปนไปตามอํ านาจของคณะกรรมการบริหาร

4. มอํี านาจออกคํ าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนตามนโยบายและผลประโยชน
ของบริษทั และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทํ างานภายในองคกร

5. มอํี านาจกระทํ าการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอบริษัท

6. อนุมตักิารแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตางๆท่ีจํ าเปนตอการดํ าเนินงานของบริษัท
7. ด ําเนินกจิการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท
แตท้ังน้ีการมอบอํ านาจใหกรรมการผูอํ านวยการดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํ านาจท่ีทํ าให

กรรมการผูอํ านวยการ สามารถอนุมตัริายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย รวมท้ังกํ าหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนใน
การท ํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพ่ือใหสอด
คลองกบัขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเร่ืองดังกลาว

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท ไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา

(Nominating Committee) อยางไรก็ตาม หลักเกณฑและวิธีการตางๆจะเปนไปตามเกณฑขอบังคับของบริษัท ซึ่ง
บริษทัไดกํ าหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัท ดังน้ี

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ ปริทรรศน ความสามารถและความ
นาเชื่อถือ

2. ในการประชุมสามัญประจํ าปทุกคร้ัง ขอบังคบัของบริษัท กํ าหนดใหกรรมการตองลาออกจากตํ าแหนง
อยางนอยจ ํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา และในกรณีท่ีตองการเลือกกรรมการที่พนตํ าแหนงเขาเปนกรรมการอีก
ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนซึ่งในการเสนอช่ือกรรมการเพ่ือเลือกตั้ง บริษัทจะจัดใหมีประวัติและราย
ละเอียดของบุคคลประกอบ เพ่ือผูถือหุนสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศท่ีไดรับ
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9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน
บริษทัไมมีการจายคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการบริษัทในป 2544
สวนคาตอบแทนรวมซึง่ไดแกเงินเดือนและโบนัสของผูบริหารของบริษัท จ ํานวน 8 คน ในป

2544 มจี ํานวนเทากบั 4,228,992 บาท และสํ าหรับบริษัทยอยมีจํ านวนรวมเทากับ 948,871 บาท
2. คาตอบแทนอ่ืนๆ

- ไมมี -

9.4 การปฏิบัตติามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
บริษทัมนีโยบายท่ีจะพึงปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผู

ถอืหุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในแงการควบคุมภายในควบคูกันไป อยางไรก็ตาม สํ าหรับดานท่ีบริษัทยังมิได
ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติ มีดังน้ี

การแตงตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง เน่ืองจาก บริษัทเห็นวาในปจจุบันการพิจารณาและตัดสินใจ
ในเร่ืองตางๆ สามารถทํ าไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริหารและผูบริหารในสวนงานท่ีเกี่ยว
ของน้ันๆ อยางไรกต็าม ในอนาคตเมื่อบริษัทมีขนาดของธุรกิจและโครงสรางองคกรท่ีใหญขึ้น และข้ันตอน
การบริหารท่ีซับซอนขึ้น  บริษทัอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองตามความเหมาะสมตอไปได

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใช
บริษทัมนีโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดังน้ี
- ใหความรูแกกรรมการรวมท้ังผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกํ าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

- บริษัทจะกํ าหนดใหผู บริหารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสํ าเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอ
สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

- บริษทัจะด ําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปน
สาระสํ าคญั ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดอืน กอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผย
ขอมูลท่ีเปนสาระสํ าคัญน้ันตอบุคคลอ่ืน
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9.6 บุคลากร
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัมีพนักงานท้ังหมด 326 คน  จ ําแนกเปนผูบริหาร 8 คน และพนักงาน

ระดับอ่ืน 318 คน  ดังน้ี
ฝาย จํ านวนคน ฝาย จํ านวนคน
ผูบริหาร 8 ฝายการเงิน 8
ฝายการตลาด 6 ฝายบัญชี 16
ฝายปฏิบัติการ 102 ฝายทรัพยากรบุคคล 7
ฝายบริการและคอมพิวเตอร 118 ฝายผลิตภัณฑ 4
ฝายขายตรง 31 ฝายเลขาผูบริหาร 4
ฝายขาย 17 ฝายจดทะเบียนเลขหมาย 5

ในป 2544 บริษทัไดจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินใหแกพนักงานท่ีไมใชผูบริหาร คือ เงินเดือน/
โบนัสและสวัสดิการตางๆ จ ํานวนรวม  40.84  ลานบาท

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษัท เทเลแมก็ซ เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด มพีนักงานท้ังหมด 307 คน
จ ําแนกเปนผูบริหาร 7 คน และพนักงานระดับอ่ืน 300 คน  ดงัน้ี
ฝาย จํ านวนคน ฝาย จํ านวนคน
ผูบริหาร 7 ฝายการเงิน 2
ฝายการตลาด 3 ฝายบัญชี 2
ฝายบริการและคอมพิวเตอร 3 ฝายทรัพยากรบุคคล 2
ฝายขายตรง 20 ฝายเลขาผูบริหาร 1
ฝายขาย 264 ฝายจดทะเบียนเลขหมาย 3

ในป 2544 บริษทัไดจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินใหแกพนักงานท่ีไมใชผูบริหาร คือ เงินเดือน/
โบนัสและสวัสดิการตางๆ จ ํานวน  33.20  ลานบาท

บริษัทไดจัดใหมีการอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางสมํ่ าเสมอ และนอก
จากการพฒันาความรูความสามารถของพนักงานแลว ทางบริษัทยังไดมีการจัดการอบรมใหกับตัวแทนจํ าหนาย
(Dealer)  อยางสมํ ่าเสมอตลอดท้ังปเชนกัน ซึ่งนอกจากจะเปนสรางความมั่นใจในการเปนผูจัดจํ าหนายสินคา
ใหกบับริษทัแลว ยังเปนการเสริมความรูความเขาใจในผลิตภัณฑโทรศัพทเคล่ือนท่ีและเทคโนโลยีใหมๆแลว
รวมท้ังชวยการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและผูจัดจํ าหนายอีกทางหนึ่ง
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