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9. การจัดการ 
 

9.1 โครงสรางการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
กลุมปฏิบัติการ 

ผูจัดการสาขา
อาวุโส 
สาขารังสิต 

ผูจัดการสาขา
อาวุโส 

สาขารัตนาธเิบศร 

ผูจัดการเขต 
เขต 1 

ผูจัดการเขต 
เขต 2 

ูจดัการทั่วไป 
ายการตลาด 

ผูจดัการทั่วไป 
สายพัฒนาระบบ

งาน 

ผูจดัการทั่วไป 
สายพัฒนาธุรกิจ 

ผูจดัการทั่วไป 
สายจัดซื้อ 

ผูจดัการทั่วไป 
สายบัญชีและ
การเงิน 

ผูจดัการทั่วไป 
สายทรัพยากร
บุคคล 

ีเซ็นเตอร 

อะมอลล
งแค 

สาขาแฟชั่นไอสแลนด 

สาขาฟ อรมารท 

ผูจดัการทั่วไป 
สายขายโครง
การ 

ผูจดัการทั่วไป 
ศูนยกระจาย
สินคา 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

ผูจัดการ
ทั่วไป 
สํานักงาน
กรรมการ
ผูจัดการ 

ผูชวยกรรมการผูจัด าร 
ขายโครงการ 
 

สาขาเสร

สาขาเด
บา
สวน

สาขารัชดา 

สาขาน ราชสีมา 
สาขาเพลินจิต 
ผ
ส

ก

ที ่2 หนาท
 ี ่ 
วเจ

คร



บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) แบบ 72-1 

สวนที ่2 หนาที ่ 

ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2544 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันท่ี 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2544 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 12 ทาน ประกอบดวย 
  

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายพงส  สารสิน ประธานกรรมการ 
2.  นายอนันต  อัศวโภคิน กรรมการ 
3.  นายนพร  สุนทรจิตตเจริญ กรรมการ 
4.  นายจุมพล  มีสุข กรรมการ 
5.  นายชาย  ศรีวิกรม กรรมการ 
6.  นายอภิชาต ินารถศิลป กรรมการ 
7.  นายมานิต  อุดมคุณธรรม กรรมการ 
8.  นายสมบูลย  วัฒนาสุวรรณ กรรมการ 
9.  นายคุณวุฒ ิ ธรรมพรหมกุล กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
10. นายอภิลาศ  โอสถานนท กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
11. นายทวีวัฒน  ตติยมณีกุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
12. นายชอ  สิงหเสนี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ : เลขานุการบริษัท คือ นายไพบรูณ  นาโคศิริ 
 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษทั เพ่ือมีผลผูกพันบริษทัไดคอื กรรมการลําดับที่ 1 ถึง 9 สองทาน 
(ยกเวนกรรมการตรวจสอบ) ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 
 อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีบริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอ
บังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอํานาจกระทําการใดๆตามท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ  

2. คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนคณะกรรมการบริหาร โดยมีจํานวนตามที่คณะ
กรรมการกําหนด ซ่ึงจะประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสม
ควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจน้ันๆ ก็ได 

4. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง 
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5. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทํา
เพื่อประโยชนตน หรือประโยชนอ่ืน เวนแตจะไดแจงที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

6. กรรมการจะตองแจงใหบริษัท ทราบทันทีที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาใดๆ หรือ
ถือหุนหรือหุนกูในบริษัท และบริษัทในเครือ 

7. กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดๆ จะไมมีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนั้นๆ 
8. ตัดสินใจในการลงทุนขยายสาขา หรือการลงทุนที่มีมูลคาสูงที่ไมใชการดําเนินงานตามปกติของบริษัท เวน

แตเรื่องตอไปนี ้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุนกอนดําเนินการ 
• เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 
• การทํารายการที่เกี่ยวของกันที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินลา
สุด 

• การซื้อหรือขายสินทรัพยสําคัญที่มูลคาเกินกวารอยละ 50 ของสินทรัพยตามงบการเงินลาสุดของ
บริษัท 

9. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการเปนผูชี้ขาด  
 
 ผูบริหาร 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
1. นายคุณวุฒ ิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผูจัดการ 
2. นางวันทนีย  แกวมหาวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
3. น.ส.ธาราทิพย  ตรีมั่นคง ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
4. นายอชิระ เสนหา ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
5. นายธนะวัฒน  คลังสุนทรรังษ ี ผูจัดการเขต 1 
6. น.ส.จาริณี  กวีวิวิธชัย ผูจัดการเขต 2 
7. นายเกษม  ปนมณเฑียรทอง ผูจัดการสาขาอาวุโส สาขารังสิต 
8. นายนนทอนัน  หาญทวีวงศา ผูจัดการสาขาอาวุโส สาขารัตนาธเิบศร 
9. นายกิตติพงษ  จริตชนะ ผูจัดการท่ัวไป สายการตลาด 
10. น.ส.นพมาศ  นิยมพร ผูจัดการท่ัวไป สายพัฒนาระบบงาน 
11. นายวทัญู  วิสุทธิโกศล ผูจัดการท่ัวไป สายพัฒนาธุรกิจ 
12. นายอนุชา  จิตจาตุรันต ผูจัดการท่ัวไป สายจัดซื้อ 
13. นายไพบูรณ  นาโคศิริ ผูจัดการท่ัวไป สายบัญชีและการเงิน 
14. นายนพดล  ผิวเกลี้ยง ผูจัดการท่ัวไป สายทรัพยากรบุคคล 
15. นายเสรี  เหลาสุขศรีงาม ผูจัดการท่ัวไป สํานักงานกรรมการผูจัดการ 
16. นายกษิดิศ  สาระศาลิน ผูจัดการท่ัวไป สายขายโครงการ 
17. นายธีรวุธ  ชัยยะเจริญ ผูจัดการท่ัวไป ศูนยกระจายสินคา 

 หมายเหตุ  :  โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 1 
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 ขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการเปนผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทใหทําหนาที่แทนเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งหมายถึง 
1. การสั่งซื้อสินคามาเพื่อจําหนาย 
2. การอนุมัติคาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการขายและการบริหาร และรายจายลงทุนใหเปนไป
ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไมรวมการกูยืมและการค้ําประกัน 

3. การดําเนินงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนกรณีๆ เชนการจัดหาทําเลเพื่อการขยาย
สาขา เปนตน 

แตทั้งนี้กรรมการผูจัดการไมสามารถที่จะอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย  
 
 9.2 การสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการจะจัดต้ังโดยท่ีประชุมใหญผูถือหุนเพ่ือเปนผูดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุม
ของที่ประชุมใหญผูถือหุน และตามขอบังคับของบริษัท บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได
รับการแตงตั้งเปนกรรมการ ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

วิธีการแตงตั้งกรรมการ 
ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเปนกรรมการได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
เพิ่มอีกหนึ่งเสียง 
 

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 
9.3.1 (ก) คาตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัททุกคนในป 2543 ท่ีผานมา  
 - ไมมี - 
 แตสําหรับป 2544 บริษัทมีนโยบายที่จะจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัททุกทาน 

(ยกเวนกรรมการผูจัดการ) ไมเกิน 3.0 ลานบาท โดยจายในรูปของเบี้ยประชุม  
 
9.3.1 (ข) คาตอบแทนรวมท้ังหมดของผูบริหารของบริษทัในป 2543 ซึ่งรวมถึงเงินเดือน, โบนัส และคา

ตอบแทนอ่ืน ๆ คิดเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 16.9 ลานบาท 
 
9.3.2  คาตอบแทนอ่ืน ๆ (ที่ไมใชเงิน) 
 - ไมมี - 
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9.4 การกํากับดูแลกิจการ 
ที่ผานมาบริษัทเปนบริษัทจํากัด คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติที่ด ีและภายหลังจากการแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชนแลว บริษัทมีนโยบายจะปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) เพื่อกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูถือหุน และเพิ่มประสิทธิภาพในแงการควบคุมภายในควบคูกันไป 

 
9.5 การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร 

บริษทัมีนโยบายและวธีิการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนดังน้ี 
• ใหความรูแกผูบริหารในฝายตาง ๆ เก่ียวกบัหนาท่ีท่ีผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของ
บริษทัและบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• บริษัทจะกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สง
รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

• บริษทัจะดําเนินการสงหนังสือเวยีนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ี
เปนสาระสําคญั ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และ
หามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 

 
9.6 บุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีจํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 928 คน โดยแบงเปนพนักงานที่ประจํา
ในโฮมโปรสาขาตาง ๆ ดังนี้ 

1. โฮมโปรสาขารังสิต      จํานวน 169  คน  
2. โฮมโปรสาขารัตนาธิเบศร     จํานวน 149  คน 
3. โฮมโปรสาขาแฟช่ัน ไอสแลนด    จํานวน   97  คน 
4. โฮมโปรสาขาฟวเจอร มารท   จํานวน   89  คน 
5. โฮมโปรสาขาเสรี เซ็นเตอร    จํานวน 106  คน 
6. โฮมโปรสาขาเดอะมอลล บางแค     จํานวน   97  คน 
7. โฮมโปรสาขาโคราช      จํานวน   85  คน 
8. สํานักงานกลาง  จํานวน 136  คน  
โดยคาตอบแทนที่เปนตัวเงินรวมถึงเงินเดือนและโบนัสที่จายใหกับพนักงานในป 2543 รวมทั้งสิ้น 

110.5  ลานบาท 
ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทไมเคยมีกรณีพิพาทดานแรงงานใด ๆ เกี่ยวกับพนักงาน 

     
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน ซึ่งบริษัทมีศูนยอบรม (Training 

Center) เพื่อจัดอบรมพนักงาน ใหมีความรูในตัวสินคาและทักษะในการขายและบริการลูกคา ตลอดจนสงอบรมภายนอก
อยางสม่ําเสมอ   
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