รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
(ณ วันที่ 27สิงหาคม 2557)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

นายสมชัย บุญนําศิริ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
60

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการ
(1)
(%)
และผูบริหาร
-

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา
2557-ปจจุบัน

Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 59/2548 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ปจจุบัน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน /
กรรมการอิสระ
กรรมการ

2556-ปจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการ
สรรหาและคาตอบแทน
2553- ปจจุบัน กรรมการอิสระ

หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 9 วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบัน The Victoria University of
Manchester, UK
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สถาบัน The University of Salford, UK

หนา 1

2550-2557

กรรมการผูจัดการ

2550-2557
2546-2549

คณะกรรมการ
การจัดการลงทุน
ประธานกรรมการ

2538-ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป / ปศุสัตวครบวงจร

บริษัท สยาม แอลลายดโฮลดิ้งแอนด คอนซัล
แทนท จํากัด / การขายที่ดินและสิ่งปลูกสราง
บริษัท เดอะแพลทินัม กรุป จํากัด/ ประเภทธุรกิจ
ซื้อ ขาย ใหเชา อาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด(มหาชน)/ ประเภทธุรกิจ
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด
(มหาชน)/ประเภทธุรกิจจัดการกองทุน
กองทุนวายภักษ(ในฐานะผูถือหนวยลงทุนโดย
กระทรวงการคลัง) / กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย วอลลสตรีททัลเลทพรี บอนน
จํากัด/ประเภทธุรกิจนายหนาระหวางผูคา
หลักทรัพย
บริษัท วอลลสตรีททัลเลทพรี บอนน
(ประเทศไทย) จํากัด/ประเภทธุรกิจนายหนา
ระหวางผูคาหลักทรัพย

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

นายเวทย นุชเจริญ
กรรมการอิสระ
และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
61

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
หลักสูตร Role of Chairman Program
ของ Thai institute of Directors

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการ
ชวงเวลา
(%)(1)
และผูบริหาร
2557-ปจจุบัน
2556-ปจจุบัน

หลักสูตรผูนํา-นําการเปลี่ยนแปลง
รุนที่ 1 มูลนิธิสัมมนาชีพรวมกับ
เครือมติชน

2554-2556

หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา
และการพาณิชย (TEPCOT)
รุนที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการคา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
หลักสูตร Commercial Credit Skills
Assessment จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2552-2554

หลักสูตร โครงการสัมมนาผูบริหาร
ธนาคารและสถาบันการเงิน รุนที่
14/2548 สมาคมสถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย (FINEX)
พาณิชยศาสตร และการบัญชี
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกษตร)
คณะเศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนา 2

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
สายงาน
ธุรกิจรายยอยและเครือขาย
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ผูบริหารสายงาน สายงานธุรกิจ
ขนาดกลาง
รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
สายงาน ธุรกิจรายยอยและ
เครือขาย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
ผูบริหารสายงาน สายงานธุรกิจ
ขนาดกลาง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป / ปศุสัตวครบวงจร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) /
ประเภทธุรกิจการเงิน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ประเภทธุรกิจ
การเงิน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ประเภทธุรกิจ
การเงิน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประเภทธุรกิจ
การเงิน

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

สัดสวน ความสัมพันธทาง
อายุ
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
(ป)
ในบริษัท
กรรมการ
ชวงเวลา
(%)(1)
และผูบริหาร
66 Director Certification Program (DCP)
2557-ปจจุบัน
รุนที่ 79/2552 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
2540-ปจจุบัน
นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2552-2556
2540-2552

51

Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 169/2556 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
อนุปริญญา
คณะเศรษฐศาสตรการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

99.99%(2)

คูสมรส
นางปริศนา
ซึ่งเปนพี่สาว
นายวัฒนา
รัตนานนท

หนา 3

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน/กรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไทยฟูดสกรุป/ปศุสัตวครบวงจร

สมาคมฌาปนกิจกิจสงเคราะห ไซกี้อึ้งสัมพันธ/
สมาคมการกุศลตระกูลอึ้ง
บริษัท ลอวฟอรไลฟ จํากัด /สํานักงานกฎหมาย
บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน)/อะไหล
อุปกรณ เครื่องปรับอากาศ หองเย็น
สํานักงานวีระศักดิ์ อึงขจรกุลทนายความ/
สํานักงานกฎหมาย
สํานักงานประธานดวงรัตน ทนายความ/
สํานักงานกฎหมาย
บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทในเครือ /
ปศุสัตวครบวงจร

2527-2540

กรรมการและทนายความ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
ทนายความ

2525-2535

ทนายความ

เริ่มเปดบริษัทปจจุบัน
2557-ปจจุบัน

เจาของบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ

2557-ปจจุบัน

กรรมการ

สตารแคปปตอล (เอช.เค) ลิมิเต็ด / บริหารจัดการ
ลงทุน
นอรดอทโฮลดิ้งส ลิมิเต็ด / บริหารจัดการลงทุน

2557-ปจจุบัน

กรรมการ

นิวซากา ลิมิเต็ด / บริหารจัดการลงทุน

2557-ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท นิวสตารวิคเตอร จํากัด / บริหารจัดการ
ลงทุน

2557-ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ที เทรชเชอรี่ จํากัด / บริหารจัดการลงทุน

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

นายวัฒนา รัตนานนท
กรรมการ และกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

สัดสวน ความสัมพันธทาง
อายุ
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
(ป)
ในบริษัท
กรรมการ
ชวงเวลา
(%)(1)
และผูบริหาร
นองคูสมรสของ 2555-ปจจุบัน
52 Director Accreditation Program (DAP)
รุนป 2555 สมาคมสงเสริม
นายวินัย
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555-ปจจุบัน
หลักสูตร MINI MBA
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2534-ปจจุบัน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

หนา 4

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง
กรรมการบริษัท /กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป / ปศุสัตวครบวงจร
บริษัท โฮมแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด /
อสังหาริมทรัพย
บริษัท ศรีมิตรกอสราง จํากัด / รับเหมากอสราง

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

นายวิณห ธนิตติราภรณ
กรรมการ /กรรมการ
ผูจัดการและรักษาการรอง
กรรมการผูจัดการสายงาน
การจัดการดําเนินงาน
และสายงานโรงฆาสัตว
และอาหารสัตว

สัดสวน ความสัมพันธทาง
อายุ
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
(ป)
ในบริษัท
กรรมการ
ชวงเวลา
(%)(1)
และผูบริหาร
36 Director Accreditation Program (DAP)
2556-ปจจุบัน
รุนป2555 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
MSc. – Engineering Business
Management, University of Warwick,
UK
BEng. (Hons.) – Electrical
Engineering & Electronics, University
of Liverpool, UK

หลักสูตร MINI MBA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

2555-ปจจุบัน
2555-ปจจุบัน

กรรมการ

2555

ผูอํานวยการสายงานบริหาร
กองทุนและหุน กู
VP-Relationship Manager,
Corporate Banking,
Wholesale Banking
ผูอํานวยการฝายคาหลักทรัพย

บริษัทโฮมแลนด ดีเวลลอปเมนทจํากัด/
อสังหาริมทรัพย
บมจ. พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค / อสังหาริมทรัพย

2556-ปจจุบัน
2555-2548

ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

หนา 5

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป / ปศุสัตวครบวงจร

2549-2553

40

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
และรักษาการรองกรรมการ
ผูจัดการสายงานการจัดการ
ดําเนินงานและสายงานโรงฆาสัตว
และอาหารสัตว
กรรมการ

2553-2555

นายสมบูรณ พันธุไกร
รองกรรมการผูจัดการ
สายงานผลิตไก

ประสบการณทํางาน

รองกรรมการ
ผูจัดการ สายการผลิตไก
ผูจัดการทั่วไป

บมจ. ไทยฟูดส กรุป / ปศุสัตวครบวงจร

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / ประเภทธุรกิจ
การเงิน
บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) / บริษัท
หลักทรัพย
บริษัท ไทยฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด/
การเลี้ยงไกผานเกษตรกรฯ
บริษัท ไทยฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด/
การเลี้ยงไกผานเกษตรกรฯ

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

น.สพ. เพชร นันทวิสัย
รองกรรมการผูจัดการ
สายผลิตสุกร

อายุ
(ป)
29

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
หลักโภชนศาสตร และการประกอบ
สูตรอาหารสัตวคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการ
ชวงเวลา
(%)(1)
และผูบริหาร
2555-ปจจุบัน
-

หลักสูตร MINI MBA
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง
รองกรรมการ
ผูจัดการสายการผลิตสุกร

สายงานการผลิตสุกร/บริษัทไทยฟูดสสไวน ฟารม
จํากัด/การผลิตและการจําหนายสุกร
มีชีวิต
สายงานงานวิจัยและพัฒนา / บริษัทไทยฟูดส
รีเสิรซ เซ็นเตอรจํากัด / ศูนยวิจัยและพัฒนา

2555-2556

รองกรรมการผูจัดการสายการผลิต
สุกร

2553-2554

ผูจัดการฟารมไฮบริด
และผูจัดการฟารม
นิวเคลียส

ฟารมไฮบริดและฟารมนิวเคลียส/บริษัท
ไทยฟูดสไฮบริด อินเตอรเนชั่นแนลจํากัด
และบริษัท ไทย ฟูดสสไวนไลน จํากัด /
การผลิต
และจําหนายสุกรมีชีวิต
ศูนยสุขภาพสัตว/บริษัท ไทยฟูดส อาหารสัตว
จํากัด /การผลิตและจําหนายอาหารสัตว

2556-ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ
สายบริหารองคกร

บมจ. ไทยฟูดสกรุป/ปศุสัตวครบวงจร

2552-2556

VP-Relationship Manager,
Corporate Banking,
Wholesale Banking

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)/
ประเภทธุรกิจการเงิน

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสาวดวงกมล ใสสี
รองกรรมการผูจัดการ
สายบริหารองคกร

34

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

-

-

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานบัญชีและกํากับ
องคกร

อายุ
(ป)
38

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
Certified Public Accountant no. 6822
จาก Federation of Accounting
Professions

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการ
ชวงเวลา
(%)(1)
และผูบริหาร
2556-ปจจุบัน

Bachelor’s Degree B.B.A.
(Accounting)Assumption University
นางสาวอรนุช
เพ็ญศิริวรทรัพย
เลขานุการ

33

Master of Law, Washington University

-

-

Master of Law , Case Western
Reserve University

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง
ก)
การถูกพิพากษาวามีกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา
ข)
การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย
ค)
การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวน
ที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
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ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2554-2556

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงาน
บัญชีและกํากับองคกร
Senior Internal Audit Manager

255-2554

Accounting Manager

2557-ปจจุบัน

บมจ. ไทยฟูดสกรุป/ปศุสัตวครบวงจร

2550-2552

ผูจัดการแผนกอาวุโส
ฝายกฎหมาย
ผูจัดการแผนก และทนายความ

2547-2550

ทนายความ

C & K Advocates and Solicitors, Law Office
Bangkok Thailand

2546-2550

เจาหนาที่ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

Legal Advisory Center of Faculty of Law,
Assumption University

ไมมี
ไมมี
ไมมี

หมายเหตุ: (1) ขอมูลสัดสวนการถือหุนในบริษัท เปนขอมูล ณ วันที่ 27สิงหาคม2557
(2) ขอมูลการถือหุนของกลุมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ

ประสบการณทํางาน

บมจ. ไทยฟูดสกรุป/ปศุสัตวครบวงจร
บริษัท ไมเนอร โกลบอลโซลูชั่นส จํากัด /
Trading, Food and Hospitality
บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)/
อสังหาริมทรัพย

Sonton LL.M Co., Ltd., Law Office Bangkok
Thailand

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารในบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทฯ
บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

นายสมชัย
บุญนําศิริ

นายเวทย
นุชเจริญ

นายวีระศักดิ์
อึงขจรกุล

นายวินัย
เตียวสมบูรณ
กิจ

นายวัฒนา
รัตนานนท

นายวิณห
ธนิตติราภรณ

นายสมบูรณ
พันธุไกร

น.สพ. เพชร
นันทวิสัย

นางสาวดวงกมล
ใสสี

นางสาวณัฏยา
ฮวดสุนทร

C, III, V

I, II

I, III, V

I, IV, X

I, V

I, X

X

X

X

X

I

I

บริษัทยอย
บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด
บริษัท ไทย ฟูดสโพลทรีย ฟารม จํากัด
บริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ไทย ฟูดสเลเยอร ฟารม จํากัด
บริษัท ไทย ฟูดสสไวน ฟารม จํากัด
บริษัท ไทย ฟูดสสไวน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด
บริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด

I
I
I
I
I
I
I
I
I

บริษัทที่เกี่ยวของ
สตารแคปปตอล (เอช.เค)ลิมิเต็ด
นอรดอทโฮลดิ้งส ลิมิเต็ด
นิวซากา ลิมิเต็ด
บริษัท นิวสตารวิคเตอร จํากัด
บริษัท ที เทรชเชอรี่ จํากัด
บริษัท โฮมแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
บริษัท วอลลสตรีททัลเลททพรีบอนน จํากัด
บริษัท ศรีมิตรกอสราง จํากัด
บริษัท สยาม แอลลายด โฮลดิ้งแอนด คอนซัลแทนท จํากัด

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการ
I = กรรมการ

II
III

I
I
I
I
I
C
I
X
III, V
I
I
I
I

= ประธานกรรมการตรวจสอบ
= กรรมการตรวจสอบ

IV = กรรมการบริหาร
V = กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

หนา 8

X =ผูบริหาร

