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10.

โครงสร้ ำงกำรจัดกำร

10.1

โครงสร้ ำงองค์ กร (Organization Chart)
เลขานุการบริษัท
(นางวนิดา ศรีกนั ใจ)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จดั การ
(นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ)

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จดั การ
(นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ)

ผู้อานวยการฝ่ ายการผลิต
(นายธณิศร อินมณี)
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายงานทดลอง

ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารงานกลาง
(นางวนิดา ศรีกนั ใจ)

ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
(นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ)
ฝ่ ายการตลาดและการจัดส่ง
ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ ายวิศวกรรม

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
(นางพิมพา เตจินะ)

ฝ่ ายซัพพลายเชน

หมำยเหตุ - นิยำมของ “ผู้บริ หำร” ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ท่กี จ. 17/2551 จะอยู่ในเส้ นกรอบหนำ
- ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท เป็ นกำรว่ ำจ้ ำงบุคคลภำยนอก (Outsource) โดยได้ แต่ งตัง้ บริ ษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ทำหน้ ำที่ดังกล่ ำว
- ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัท เป็ นกำรว่ ำจ้ ำงบุคคลภำยนอก (Outsource) โดยให้ นำยนริศร ชัยวงค์ ล้วน ทำหน้ ำที่ดังกล่ ำว
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10.2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ ง
นายเทพกุล
พูลลาภ/1
ประธานกรรมการบริ ษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายนิรันดร์
เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการบริษัท
นางวรรณี
เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการบริษัท
/1
นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการบริษัท
/1
นางวรนุช
บูรณจินดารัตน์
กรรมการบริษัท
/1
นางธีลาพร
คงฉิม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/1
ดร.สมนึก
ศิริสนุ ทร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

/1 -ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัทเพิ่ม 5 ท่าน ได้ แก่
นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณและนางวรนุช บูรณจินดารัตน์ ในฐานะกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตังนายเทพกุ
้
ล พูล ลาภ,
นางธี ล าพร คงฉิ มและดร.สมนึ ก ศิริสุนทร ในฐานะกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และที่ป ระชุมวิ สามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
2/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตังกรรมการอิ
้
สระทัง้ 3 ท่าน ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยมีนางวนิดา ศรี กนั ใจ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท (รายละเอียดของเลขานุการบริ ษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท : นายนิรันดร์ เชาว์กิตติ โสภณ นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ นางสาวนิจวรรณ
เชาว์ กิตติโสภณ หรื อนางวรนุช บูรณจิ นดารั ตน์ สองในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่ อ
ร่วมกันรวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัด ระวัง ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร โดยเลือกจากกรรมการของบริ ษัท พร้ อมทังก
้ าหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร
4. พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทต่อไป
5. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริ ษัทได้
6. แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัท ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรื อ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
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7. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริ ษัท เว้ นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าว
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/
หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้ นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนัน้
และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. มีหน้ าที่กาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท กลยุทธ์ ธุรกิจ งบประมาณประจาปี และ
กากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
11. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง
12. รั บ ผิด ชอบต่อ ผลประกอบการและการปฏิ บัติ หน้ า ที่ข องฝ่ ายบริ ห าร โดยมี ค วามตัง้ ใจและระมัด ระวัง ในการ
ปฏิบตั ิงาน
13. กากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนด
เป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง
17. กากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการบริ หาร
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
19. กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานของบริ ษัทให้
คณะหรื อบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยจัดทาเป็ นคู่มืออานาจ
ดาเนินการ และให้ มีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
20. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลจัดให้ มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญ ๆ ตามนโยบายข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
24. คณะกรรมการต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม
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ทังนี
้ ้ กาหนดให้ กรรมการซึ่งมีหรื ออาจมีความขัดแย้ งในส่วนได้ เสีย หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนัน้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบ
หมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
(ณ) การอื่นใดที่ได้ กาหนดไว้ ภายใต้ บทบัญ ญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ/หรื อข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
อาทิ รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้ น
วำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท
มีว าระการด ารงต าแหน่ง ตามข้ อ บัง คับของบริ ษั ทกล่าวคื อ ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี ทุก ครั ง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับ
เข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท สามารถอนุมตั ิรายการที่ตน
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
สถิติกำรเข้ ำประชุมคณะกรรมกำร ปี 2555 – 2557
ปี 2555
ปี 2556
ชื่อ-นำมสกุล
กรรมกำร
กรรมกำร
บริษัท
บริษัท
1. นายเทพกุล
พูลลาภ/1
2. นายนิรันดร์
เชาว์กิตติโสภณ
1/1
1/1
3. นางวรรณี
เชาว์กิตติโสภณ
1/1
1/1
/1
4. นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
/1
5. นางวรนุช
บูรณจินดารัตน์
หน้ า 10 - 4

ปี 2557
กรรมกำร กรรมกำร
บริษัท
ตรวจสอบ
2/3
1/1
9/9
9/9
2/3
3/3
-

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล
6. นางธีลาพร
7. ดร.สมนึก

คงฉิม/1
ศิริสนุ ทร/1

ปี 2555
กรรมกำร
บริษัท
-

ปี 2556
กรรมกำร
บริษัท
-

ปี 2557
กรรมกำร กรรมกำร
บริษัท
ตรวจสอบ
2/3
1/1
2/3
1/1

ที่มา: ข้ อมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ : - ตัวเลขแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่วมการประชุม ต่อจานวนครัง้ การประชุม
/1 -ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัทเพิ่ม 2 ท่าน ได้ แก่
นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณและนางวรนุช บูรณจินดารัตน์ ในฐานะกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตังนายเทพกุ
้
ล พูลลาภ,
นางธี ล าพร คงฉิ มและดร.สมนึ ก ศิริสุนทร ในฐานะกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และที่ป ระชุมวิ สามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
2/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตังกรรมการอิ
้
สระทัง้ 3 ท่าน ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

10.3

ผู้บริหำร

10.3.1 คณะผู้บริหำร (Management Team)
รายชื่อคณะผู้บริ หาร ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีจานวน 6 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนิรันดร์
นางวรรณี
นางสาวนิจวรรณ
นายธณิศร
นางวนิดา
นางพิมพา

เชาว์กิตติโสภณ
เชาว์กิตติโสภณ
เชาว์กิตติโสภณ
อินมณี
ศรี กนั ใจ
เตจินะ

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ผู้อานวยการฝ่ ายการผลิต
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจของ
กรรมการผู้จดั การ ไว้ ดงั นี ้
1. ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริ หารงานประจาวันของบริ ษัท
2. ตัดสินในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัท รวมถึงการควบคุมการ
บริ หารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็ นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสัง่ หนังสือแจ้ ง
ใด ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
4. มีอานาจจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และผลตอบแทนที่
เหมาะสม และให้ มีอานาจปลดออก ให้ ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในคู่มือ
อานาจดาเนินการ
5. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้ า เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/ หรื อกรรมการบริ ษัท
หน้ า 10 - 5
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7. อนุมตั ิและแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง่
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
10.4

เลขำนุกำรบริษัท

ตามข้ อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 กาหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
เลขานุการบริ ษัทรับผิดชอบในนามของบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ ษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตังให้
้ นางวนิดา ศรี กนั ใจ ดารงตาแหน่ง เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยมีบทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริ ษัท ดังนี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็ บรั กษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หารและส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงาน
3. จัดทาระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูลดังต่อไปนี ้ รวมทังดู
้ แลให้ มีการ
เก็บรักษาเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
ห้ าปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้ างต้ นให้ หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ
ระบบอื่นใดที่สามารถเรี ยกดูได้ โดยไม่มีการเปลีย่ นแปลงข้ อความ
(1) การให้ ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทหรื อรายงานอื่นใดทีต่ ้ อง
เปิ ดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรื อ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริ ษัทเมื่อมีผ้ ทู าคาเสนอซื ้อหุ้นของบริ ษัทจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัว่ ไป
(4) การให้ ข้อมูลหรื อรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษัทจัดทาขึ ้นเพื่อเผยแพร่ ต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชน
ทัว่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดต่อไป
5. ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผ้ ถู ือหุ้นและไม่กระทาการใดอันเป็ น
การขัดหรื อแย้ งกับประโยชน์ของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
หน้ า 10 - 6

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

6. ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนันจะพึ
้
งกระทา
ภายใต้ สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจได้ กระทาไปด้ วยความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษัทเป็ นสาคัญ
(2) การตัดสินใจได้ กระทาบนพื ้นฐานข้ อมูลที่เชื่อโดยสุจริ ตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้ กระทาไปโดยตนไม่มีสว่ นได้ เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในเรื่ องที่ตดั สินใจนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเลขานุ
้
การ
บริ ษัทคนใหม่ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
10.5

ค่ ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร

10.5.1 ค่ ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่ วย :บำท

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ ำเบีย้ ประชุมปี 2557
12,500 บาท/ ท่าน/ ครัง้
10,000 บาท/ ท่าน/ ครัง้
12,500 บาท/ ท่าน/ ครัง้
10,000 บาท/ ท่าน/ ครัง้

ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในรู ปแบบอื่นๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน
2,000,000 บาท ต่อปี
สรุ ปค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ปี 2555 – 2557
ปี 2555
ปี 2556
รำยชื่อกรรมกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเทพกุล
นายนิรันดร์
นางวรรณี
นางสาวนิจวรรณ
นางวรนุช
นางธีลาพร

พูลลาภ
เชาว์กิตติโสภณ/1
เชาว์กิตติโสภณ
เชาว์กิตติโสภณ
บูรณจินดารัตน์
คงฉิม

ปี 2557

กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัท
350,000.00
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114,246.58
474,246.58
-

25,000.00
170,000.00
170,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00

กรรมกำร
ตรวจสอบ
12,500.00
10,000.00

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ปี 2555
รำยชื่อกรรมกำร
7. ดร.สมนึก

ศิริสนุ ทร

ปี 2556

ปี 2557
กรรมกำร
ตรวจสอบ
10,000.00

กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัท
-

-

20,000.00

หมายเหตุ :
- /1 ในอดีตถึงปี 2555 นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้ รวมถึงค่าเบี ้ยประกันชีวิตสาหรับกรรมการบริษัท โดยค่าเบี ้ยประกันชีวิตในปี 2556 = 0.23 ล้ าน
บาท, และปี 2557 = 0.30 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้
ยกเลิกการชาระค่าเบี ้ยประกันชีวิตให้ แก่กรรมการบริษัททังหมด
้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอนุมตั ิโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557

-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารในรู ป แบบเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็ นต้ น

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
เงินเดือน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ปี 2555
จำนวน จำนวนเงิน
(คน) (ล้ ำนบำท)
4
0.632
4
0.017
0.649

ปี 2556
ปี 2557
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน
(คน) (ล้ ำนบำท) (คน)
(ล้ ำนบำท)
5
1.805
5
2.348
5
0.342
5
0.064
2.147
2.412

หมายเหตุ :
- คุณนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณและคุณวรรณี เชาว์กิตติโสภณ ผู้บริหารของบริษัท เริ่มรับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนในปี 2556
-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ รับทราบการจัดตังกองทุ
้
นสารอง
เลี ้ยงชีพซึ่งบริ ษัทดาเนินการจัดตังกั
้ บกองทุนสารองเลีย้ งชีพไทยมัน่ คง มาสเตอร์ พูล ฟั นด์ ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการลงทุนกรุงไทย จากัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป

10.5.2 ค่ ำตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
10.6

บุคลำกร

10.6.1 จำนวนพนักงำน (ไม่ รวมคณะผู้บริหำร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีจานวนพนักงาน ดังนี ้
ปี 2555
จำนวนพนักงำน
จำนวน (คน)
พนักงำนประจำ
ฝ่ ายบัญชีการเงิน
3
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
1
หน้ า 10 - 8

ปี 2556
จำนวน (คน)

ปี 2557
จำนวน (คน)

3
2

4
1

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

จำนวนพนักงำน
ฝ่ ายการตลาดและจัดส่ง
ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายงานทดลอง
ฝ่ ายวิศวกรรม
ฝ่ ายซัพพลายเชน
รวม

ปี 2555
จำนวน (คน)
4
2
208
5
1
4
228

ปี 2556
จำนวน (คน)
4
2
206
5
1
4
227

ปี 2557
จำนวน (คน)
5
2
171
6
1
7
197

ที่มา: ข้ อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ: พนักงานทังหมดของบริ
้
ษัทเป็ นพนักงานประจา

10.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงำน ลูกจ้ ำงบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่ วย: ล้ ำนบำท

หน่ วย : บำท
ค่าตอบแทนของพนักงานประจาในรู ปเงินเดือน
เงิ น พิ เ ศษ ค่า ล่ว งเวลา เงิ น ประกัน สัง คมและ
สวัสดิการต่างๆ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

20.82

25.84

25.86

หมายเหตุ:
- บริษัทดาเนินการจัดตังกั
้ บกองทุนสารองเลี ้ยงชีพไทยมัน่ คง มาสเตอร์ พูล ฟั นด์ ภายใต้ การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จดั การ
ลงทุนกรุงไทย จากัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป
- รวมค่าตอบแทนของนางพิมพา เตจินะ ตาแหน่งผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

10.6.3 ข้ อพิพำทด้ ำนแรงงำนที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี 10.6.4 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถให้ แก่พนักงานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยได้ กาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็ นแผนการฝึ กอบรมประจาปี สาหรับ
การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน ทังการอบรมภายในบริ
้
ษัทและส่งเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ กบั บุคลากร เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญ
และกาลังใจในการทางาน

หน้ า 10 - 9

