บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

10.

โครงสรางการจัดการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โครงสรางองคกรของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่บริหารและ
ประธานกรรมการบริหาร

หนวยงานการตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

กลุมงานไกเนื้อและไกพันธุ

ฝายการผลิต

กลุมงานโรงฆาสัตวและโรงงานอาหารสัตว

ฝายการผลิต

กลุมงานสุกร

กลุมงานการวิจัยและพัฒนา

ฝายการขาย

ฝายการผลิต

กลุมงานการขายและการตลาด

สายงานไกชําแหละ

ฝายการขาย

ฝายบุคคลและฝายฝกอบรม

สายงานอาหารสัตว

ฝายวิศวกรรม

กลุมงานบัญชีและกํากับองคกร

กลุมงานทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาประสิทธิภาพ

ฝายบัญชี

ฝายการจัดการความเสี่ยง

ฝายจัดซื้อ

สวนที่ 2.3.10 หนา 1

ฝายสินเชื่อ

กลุมงานการบริหารองคกร

กลุมงานการจัดการ ซัพพลายเชน

ฝายการกํากับและตรวจสอบ

ฝายการสื่อสารขององคกร

ฝาย
กลยุทธองคกร

ฝายกฎหมาย
และทรัพยสิน

ฝายการเงิน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายนักลงทุน
สัมพันธ

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

10.1

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 โครงสรางการจัดการของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ประกอบดวย 1) คณะกรรมการบริษัท
2) คณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และ 3) คณะผูบริหาร ดังนี้
10.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1. นายสมชัย บุญนําศิริ
2. นายเวทย นุชเจริญ
3. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล
4. นายวินยั เตียวสมบูรณกิจ
5. นายวัฒนา รัตนานนท
6. นายวิณห ธนิตติราภรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ปรากฏในเอกสารแนบ 1
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
1. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
2. นายวัฒนา รัตนานนท
3. นายวิณห ธนิตติราภรณ
“นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ นายวัฒนา รัตนานนท นายวิณห ธนิตติราภรณ กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราของบริษัท”
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดของกรรมการที่เขารวมประชุมเปนดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสมชัย บุญนําศิริ1
นายเวทย นุชเจริญ1
นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล1
นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
นายวัฒนา รัตนานนท2
นายวิณห ธนิตติราภรณ2
นายวินิจ แสงอรุณ3
นายไชยศักดิ์ บุญประสพธนโชติ4

จํานวนครั้งที่เขาประชุมทั้งหมด
ป 2556
ป 2557 (จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน)
3
3
3
22
6
22
6
22
6
22
5
5
-

หมายเหตุ 1 เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
2
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
3
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
4
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

โดยมีนางสาวอรนุช เพ็ญศิริวรทรัพย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 2557
10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายเวทย นุชเจริญ
2. นายสมชัย บุญนําศิริ
3. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายศรรณ ทองประเสริฐ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
10.1.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นายวินยั เตียวสมบูรณกิจ
2. นายวิณห ธนิตติราภรณ
3. นายสมบูรณ พันธุไกร
4. น.สพ. เพชร นันทวิสัย
5. นางสาวดวงกมล ใสสี
6. นายสันติ วุฒิเสลา
7. นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ สายงานผลิตไก
รองกรรมการผูจัดการ สายงานผลิตสุกร
รองกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารองคกร
ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ สายงานผลิตไก
ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ สายงานบัญชี
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

โดยมี นางสาวเสาวลักษณ จูประสงค เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 2557
10.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 3
ทาน ประกอบดวย
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. นายสมชัย บุญนําศิริ
2. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล
3. นายวัฒนา รัตนานนท

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

โดยมีนางสาวดวงกมล ใสสี เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน
2557
10.2 ผูบริหาร (ตามคํานิยามผูบริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม))
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โครงสรางผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนดังนี้
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โครงสรางผูบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
ประธานกรรมการบริหาร
นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ

กรรมการผูจดั การ
นายวิณห ธนิตติราภรณ

สายงานบริหารองคกร
นางสาวดวงกมล ใสสี
รองกรรมการผูจัดการ

สายงานการจัดการการดําเนินงาน และ
สายงานโรงฆาสัตวและอาหารสัตว (รักษาการ)
นายวิณห ธนิตติราภรณ
รองกรรมการผูจัดการ

สายงานผลิตไก
นายสมบูรณ พันธุไกร
รองกรรมการผูจัดการ
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สายงานผลิตสุกร
น.สพ. เพชร นันทวิสัย
รองกรรมการผูจัดการ

สายงานบัญชีและกํากับองคกร
นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อผูบริหาร
1.นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายวิณห ธนิตติราภรณ

กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายงานการจัดการ
การดําเนินงานและสายงานโรงฆาสัตวและอาหารสัตว (รักษาการ)
รองกรรมการผูจัดการ สายงานผลิตไก
รองกรรมการผูจัดการ สายงานผลิตสุกร
รองกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารองคกร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและกํากับองคกร

3. นายสมบูรณ พันธุไกร
4. น.สพ. เพชร นันทวิสัย
5. นางสาวดวงกมล ใสสี
6. นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร

หมายเหตุ: *ผูบริหาร หมายความวา ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับ
ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา ทั้งนี้ รายละเอียดของผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ปรากฏในเอกสารแนบ 1

10.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้ง นางสาวอรนุช เพ็ญศิริวรทรัพย เปนเลขานุการบริษัท นับตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม
2557 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพย โดยรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของผู
ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ปรากฏในเอกสารแนบ 1
10.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

10.4.1 คาตอบแทนกรรมการ
(ก)

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ในป 2556 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไมมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ เนื่องจากยังไมมีมติที่กําหนดคาตอบแทน
และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการจํานวน 6 ราย เปนจํานวน
ทั้งสิ้น 840,000 บาท โดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบคาเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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คาตอบแทน
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)
รายชื่อกรรมการบริษัท

คาเบี้ยประชุม

120,000.00

คาตอบ
แทน
รายเดือน
-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน
คาเบี้ยประชุม

60,000.00

60,000.00

80,000.00

-

100,000.00

80,000.00

-

40,000.00

คณะกรรมการบริษัท

2. นายเวทย นุชเจริญ

2
2

3. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

3

4. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
4

5. นายวัฒนา รัตนานนท

6. นายวิณห ธนิตติราภรณ
7. นายวินิจ แสงอรุณ

5

6
7

8. นายไชยศักดิ์ บุญประสพธนโชติ
รวม

คณะกรรมการบริหาร
โบนัสกรรมการป 2557

รวม

-

-

240,000.00

-

-

180,000.00

60,000.00

40,000.00

-

-

-

-

-

-

-

40,000.00

80,000.00

-

-

40,000.00

-

-

120,000.00

80,000.00

-

-

-

-

-

80,000.00
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คาเบี้ยประชุม

1. นายสมชัย บุญนําศิริ1

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1

หมายเหตุ เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 และไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
2
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
3
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกครั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
4
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกครั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
5
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6
เขาเปนกรรมการเมื่อ 12 ธันวาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
7
เขาเปนกรรมการเมื่อ 12 ธันวาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
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(ข)

คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
ไมมี

10.4.2 คาตอบแทนของผูบริหาร
(ก)

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ในป 2556 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจายคาตอบแทนใหแกประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร
และผู บ ริ ห ารรวม 8 ราย เป น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ประมาณ 21,190,841.2 บาท และ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจายคาตอบแทนใหแกประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารรวม 7
ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,348,260.0 บาท โดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส
และคาตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ป 2557 (จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน)
ป 2556
จํานวนผูบริหาร
จํานวนเงินรวม (บาท)
จํานวนผูบริหาร
จํานวนเงินรวม (บาท)
(2)
(3)
เงินเดือน
8
15,428,833.3
7
8,150,000.0
โบนัส
4
576,661.7
(1)
คาตอบแทนอื่น ๆ
8
5,185,346.2
7
2,198,260.0
รวม
21,190,841.2
10,348,260.0
ทั้งนี้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
(1)
คาตอบแทนอื่น ไดแก คาเดินทาง คาโทรศัพท คาตอบแทนพิเศษ (Incentive)
(2)
ผูบริหารจํานวน 4 ราย ซึ่งเปนกรรมการ ไดแก นายวินิจ แสงอรุณ นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ น.สพ. ไชยศักดิ์ บุญประสพ
ธนโชติ* และนายวิณห ธนิตติราภรณ
(3)
ผูบริหารจํานวน 3 ราย ซึ่งเปนกรรมการ ไดแก นายวินิจ แสงอรุณ** นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ นายวิณห ธนิตติราภรณ
*น.สพ. ไชยศักดิ์ บุญประสพธนโชติ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
**นายวินิจ แสงอรุณ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ประเภทคาตอบแทน

(ข)

คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจัดใหมีรถประจําตําแหนง ทั้งนี้ มูลคาของรถประจําตําแหนงดังกลาวจะอยูภายในวงเงินไม
เกิน 2.62 ลานบาท ตอป
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10.5

บุคลากร

10.5.1 จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุปและบริษัทยอย มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 1,898 คน โดยแบงตาม
แผนก ดังนี้
ฝายงาน
กลุมงานไกเนื้อและไกพันธุ
กลุมงานโรงฆาสัตวและโรงงานอาหาร
สัตว
กลุมงานสุกร
กลุมงานการวิจัยและพัฒนา
กลุมงานการขายและการตลาด
กลุมงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ประสิทธิภาพ
กลุมงานบัญชีและกํากับองคกร
กลุมงานการบริหารองคกร
กลุมงานการจัดการ ซัพพลายเชน
หนวยงานการตรวจสอบภายใน
กลุมธุรกิจเวียดนาม
ฝายอื่น ๆ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จํานวน (คน)
269
285

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
จํานวน (คน)
232
348

162
38
93
262

203
75
115
419

138
120
6
3
34
1,410

155
146
104
5
74
22
1,898

10.5.2 คาตอบแทนของพนักงาน
ในป 2556 บมจ. ไทยฟูดส กรุปและบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 1,410 ราย เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 375.27 ลานบาท และ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแก
พนักงานรวม 1,898 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 286.67 ลานบาท โดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนใน
รูปแบบเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเภท
คาตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
คาตอบแทน
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จํานวน (คน)
จํานวนเงิน (บาท)
264,964,127.53
41,580,798.78
1,410
68,728,844.15

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
จํานวน (คน)
จํานวนเงิน (บาท)
210,644,652.54
17,518,861.06
1,898
58,509,434.74

375,273,770.46

286,672,948.34

ทั้งนี้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ บมจ. ไทยฟูดส กรุปและบริษัทยอย จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
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10.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ มีความรูและความสามารถซึ่งเปนการ
สนับสนุนการดําเนินงานและสงเสริมการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยในแตละป บริษัทฯ ไดจัดใหมีการสํารวจความตองการ
ของพนักงานเกี่ยวกับการฝกอบรม และไดจัดใหมีการอบรมหลักสูตรตาง ๆ นอกสถานที่ รวมทั้งจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการฝกอบรมดังกลาวดวย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ฝกอบรมเปนจํานวน 17 ลานบาท เพื่อพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับการฝกอบรมเปนจํานวน 5.0 ลานบาท สําหรับการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10.5.4 ขอพิพาทดานแรงงาน
ในระยะเวลาสามปที่ผานมา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่บริษัทฯ เปน
คูความหรือคูกรณี ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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