บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

2. โครงสร้างการจัดการ
ณ วัน ที่ 30 เมษายน 2557 โครงสร้า งการจัด การของบริษัท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริษัท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ฝา่ ยบัญชี

ฝา่ ยการเงิน

ฝา่ ยสานักงาน

ฝา่ ยโรงงาน

ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

ฝา่ ยสวนปาล์ม

คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ฝา่ ยบัญชี

ฝา่ ยการเงิน

ฝา่ ยสานักงาน

2.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
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ฝา่ ยโรงงาน

ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

ฝา่ ยสวนปาล์ม

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายพิษณุ
ชวนะนันท์
2. นายวรวิทย์
ชวนะนันท์
3. นายวิทยา
ชวนะนันท์
4. นายกฤษดา
ชวนะนันท์
5. นางศุภลักษณ์
เตียเสวนากุล
6. นายวัชระ
ชวนะนันท์
7. นายบัณฑูร
สุภคั วณิช
8. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
9. นางสุดารัตน์
คงตรีแก้ว
โดยมี [] เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวฤทัยหทัยรัตน์ บูรณ์กุศล ฉันสุธรรมเป็ นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
นายพิษณุ ชวพิษณุชวนะนันท์ ประธานกรรมการ หรือ นายวรวิทย์ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 หรือ
นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 หรือ นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ นางศุภลักษณ์
เตียเสวนากุลกรรมการบริษทั หรือ นายวัชระ ชวนะนันท์กรรมการบริษทั สองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของ
บริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
รายละเอีย ดการเข้า ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ในงวดปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31
ธันวาคม 2556 เป็ นดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพิษณุ
นายวรวิทย์
นายวิทยา
นายกฤษดา
นางศุภลักษณ์
นายวัชระ
นายบัณฑูร
นายจักรกฤศฏิ ์
นางสุดารัตน์

ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
เตียเสวนากุล
ชวนะนันท์
สุภคั วณิช
พาราพันธกุล
คงตรีแก้ว

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
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 แต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายบัณฑูร สุภคั วณิช
2. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
3. นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยนายจักรกฤศฎิ ์ พาราพันธกุลเป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวฤทัยหทัยรัตน์ บูรณ์กุศลฉันสุธรรม เป็ นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในงวดปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2556 เป็ นดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

1. นายบัณฑูร สุภคั วณิช
2. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
3. นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2555
ปี 2556

-

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

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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2/2
2/2
2/2

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

2.4 เลขานุการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวธีรพ์ ติ รา
นรเวทางค์กุลนายวิทยา ชวนะนันท์เป็ นเลขานุ การบริษทั ฯ ปจั จุบนั นางสาวธีรพ์ ติ รา นรเวทางค์กุล ได้ลาออกจากการเป็ น
เลขานุการบริษทั ฯ และนายวิทยา ชวนะนันท์ ได้ดารงตาแหน่งเป็ นรักษาการเลขานุการบริษทั ฯ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฯ
1. ดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่ างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะต้องทราบ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และการประชุ มผู้ถือ หุ้น บันทึกรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุม ผู้ถือหุ้น และดูแ ล
ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมดังกล่าว
3. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
1) ทะเบียนกรรมการ
2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
3) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
4. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2.5 ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

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

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน และฝา่ ยสานักงาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยสวนปาล์ม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยสวนปาล์ม

2.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทนทีก่ รรมการได้รบั สาหรับปี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
ชื่อ – นามสกุล

งวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31ธ.ค. 2556
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพิษณุ
นายวรวิทย์
นายวิทยา
นายกฤษดา
นางศุภลักษณ์
นายวัชระ
นายบัณฑูร
นายจักรกฤศฏิ ์
นางสุดารัตน์

ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
ชวนะนันท์
เตียเสวนากุล
ชวนะนันท์
สุภคั วณิช
พาราพันธกุล
คงตรีแก้ว

ค่าตอบแทน
50,000
40,000
50,000
40,000
40,000

เบีย้ ประชุม
50,000
40,000
90,000
80,000
80,000

รวม
100,000
80,000
140,000
120,000
120,000

2)ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน
-ไม่ม-ี

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ในฐานะกรรมการบริษทั ฯ) และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนโบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ สามารถสรุปได้ดงั นี้
งวดปี สิ้ นสุดวันที่
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
จานวนรวมทัง้ สิน้ 278คน และ 494คน ตามลาดับ ซึง่ แบ่งเป็ นสายงานได้ดงั ต่อไปนี้
สายงานหลัก
พนักงานฝา่ ยโรงงาน
พนักงานฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
พนักงานฝา่ ยสานักงาน
พนักงานฝา่ ยการเงิน

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 55
206
7
7
1
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31ธ.ค. 56
398
8
15
4

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
พนักงานฝา่ ยบัญชี
พนักงานฝา่ ยสวนปาล์ม
รวม

11
46
278

17
52
494

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) สามารถสรุปได้ดงั นี้
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
(ล้านบาท)
144.13
8.18
152.31

ประเภท
เงินเดือนพนักงาน
โบนัสพนักงาน
รวม

พนักงานของบริษทั ฯ ไม่ได้จดั ตัง้ สหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่าง
เป็ นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทาให้บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั พนักงาน
2.8 ข้อพิ พาทแรงงาน
-ไม่ม-ี
2.9 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย
และแผนงานทีว่ างไว้ได้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ
ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหาร การบริการ ด้านช่ าง และการทางานเป็ นทีม เพื่อเพิม่ ประสิทธิความ และ
ความปลอดภัยในการทางาน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จดั ฝึ กอบรมโดยบุคคลที่มคี วามรู้และความสามารถจากทัง้ ภายนอกและ
ภายในบริษทั ฯ ให้แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ
2.10 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
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