บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

2. โครงสร้างการจัดการ
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2557 โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายสานักงาน

ฝ่ายโรงงาน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายพิษณุ
ชวนะนันท์
2. นายวรวิทย์
ชวนะนันท์
3. นายวิทยา
ชวนะนันท์
4. นายกฤษดา
ชวนะนันท์
5. นางศุภลักษณ์
เตียเสวนากุล
6. นายวัชระ
ชวนะนันท์
7. นายบัณฑูร
สุภัควณิช
8. นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล
9. นางสุดารัตน์
คงตรีแก้ว
โดยมี [] เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวหทัยรัตน์ ฉันสุธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
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ฝ่ายสวนปาล์ม
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายพิษณุชวนะนันท์ ประธานกรรมการ หรือ นายวรวิทย์ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 หรือ นายวิทยา
ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 หรือ นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผูจ้ ัดการ หรือ นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล
กรรมการบริษัท หรือ นายวัชระ ชวนะนันท์กรรมการบริษทั สองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รายละเอีย ดการเข้ า ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ในงวดปี บัญ ชี สิ้น สุ ดวั น ที่ 31 ธั นวาคม 2555 และวั นที่ 31
ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพิษณุ
นายวรวิทย์
นายวิทยา
นายกฤษดา
นางศุภลักษณ์
นายวัชระ
นายบัณฑูร
นายจักรกฤศฏิ์
นางสุดารัตน์

ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
เตียเสวนากุล
ชวนะนันท์
สุภัควณิช
พาราพันธกุล
คงตรีแก้ว

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2555
ปี 2556
2/4
9/10
2/4
9/10
4/4
10/10
4/4
10/10
4/4
10/10
4/4
10/10
2/21
2/21
2/21

หมายเหตุ 1 แต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายบัณฑูร สุภัควณิช
2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
3. นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุลเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวหทัยรัตน์ ฉันสุธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอี ยดการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในงวดปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

1. นายบัณฑูร สุภัควณิช
2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
3. นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2555
ปี 2556

-

2/2
2/2
2/2

2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจานวน 5ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายวิทยา
ชวนะนันท์
2. นายกฤษดา
ชวนะนันท์
3. นายวัชระ
ชวนะนันท์
4. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล
5. นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยยัญ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

2.4 เลขานุการบริษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557ได้มีมติแต่งตั้งนายวิทยา ชวนะนันท์เป็น
เลขานุการบริษัทฯ
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. ดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และการประชุ มผู้ ถือ หุ้น บั นทึ กรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริษั ทฯ และการประชุม ผู้ถื อหุ้ น และดู แ ล
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
1) ทะเบียนกรรมการ
2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 2.3.2 หน้า 3

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2.5 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - นามสกุล
นายกฤษดา ชวนะนันท์
นายวิทยา ชวนะนันท์
นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล
นายวัชระ ชวนะนันท์
นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยยัญ

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และฝ่ายสานักงาน
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสวนปาล์ม
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายสวนปาล์ม

2.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับสาหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
หน่วย: บาท
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพิษณุ
นายวรวิทย์
นายวิทยา
นายกฤษดา
นางศุภลักษณ์
นายวัชระ
นายบัณฑูร
นายจักรกฤศฏิ์
นางสุดารัตน์

ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
เตียเสวนากุล
ชวนะนันท์
สุภัควณิช
พาราพันธกุล
คงตรีแก้ว

งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31ธ.ค. 2556
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม
รวม
50,000
50,000
100,000
40,000
40,000
80,000
50,000
90,000
140,000
40,000
80,000
120,000
40,000
80,000
120,000

2)ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
-ไม่มี-
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทฯ) และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนโบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สามารถสรุปได้ดังนี้
งวดปี สิ้นสุดวันที่
31ธ.ค.56
5
10.27

จานวน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

2.7 บุคลากร
จานวนบุคลากร
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี
จานวนรวมทั้งสิ้น 278คน และ 494คน ตามลาดับ ซึ่งแบ่งเป็นสายงานได้ดังต่อไปนี้
จานวนพนักงาน (คน)

สายงานหลัก

31 ธ.ค. 55
206
7
7
1
11
46
278

พนักงานฝ่ายโรงงาน
พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
พนักงานฝ่ายสานักงาน
พนักงานฝ่ายการเงิน
พนักงานฝ่ายบัญชี
พนักงานฝ่ายสวนปาล์ม
รวม

31ธ.ค. 56
398
8
15
4
17
52
494

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
(ล้านบาท)
144.13
8.18
152.31

ประเภท
เงินเดือนพนักงาน
โบนัสพนักงาน
รวม

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทาให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน
2.8 ข้อพิพาทแรงงาน
-ไม่ม-ี
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2.9 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย
และแผนงานที่วางไว้ได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหาร การบริการ ด้านช่ าง และการทางานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิความ และ
ความปลอดภัยในการทางาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมโดยบุคคลที่มีความรู้และความสามารถจากทั้งภายนอกและ
ภายในบริษัทฯ ให้แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ
2.10 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ ได้จัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
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