บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

10.
โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
โครงสรางองคกรของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บริหารและ
ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ

ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

สายงานบริหาร

สายงานผลิตไก

กลุมงานผลิตไกเนื้อ
และไกไข

กลุมงาน
การขายและ
การตลาด

กลุมงาน
ซัพพลายเชน

กลุมงาน
วิศวกรรม

กลุมงานโรง
ชําแหละไก
ปราจีนบุรี

กลุมงานโรง
ชําแหละไก
กาญจนบุรี

กลุมงานการผลิต
สุกรในประเทศไทย

สายงานผลิตสุกร วิจัย และพัฒนา
ประสิทธิภาพ

สายงานการบริหารองคกร

สายงานแปรรูปอาหาร

กลุมงานผลิตไกพันธุ
และโรงฟก

กลุมงานบัญชี

กลุมงานการวิจัย
และพัฒนา

กลุมงานพัฒนา
ประสิทธิภาพ

กลุมงานสินเชื่อ

กลุมงานทรัพยากร
บุคคล

กลุมงานธุรกิจแปรรูปอาหาร

กลุมงานโรงงาน กลุมงานโรงอาหาร กลุมงานโรงอาหาร
สัตวสุพรรณบุรี
สัตวปราจีนบุรี
กระสอบและ
อุปกรณพลาสติก

กลุมงานการผลิต
สุกรตางประเทศ

สายงานบัญชี สินเชื่อ และทรัพยากรบุคคล

โรงชําแหละสุกร

ฝายขายสวนกลาง
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กลุมงานจัดซื้อ

กลุมงาน
กลยุทธ
องคกร

กลุมงาน
กฎหมายและ
ทรัพยสิน

กลุมงาน
การเงิน

กลุมงานนัก
ลงทุนสัมพันธ

กลุมงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุมงาน
สื่อสาร
องคกร

กลุมงานบริหาร
ความเสี่ยง

กลุมงาน
บริหารองคกร
ตางประเทศ

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

10.1

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 โครงสรางการจัดการของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ประกอบดวย 1) คณะกรรมการบริษัท
2) คณะกรรมการชุดยอยจํานวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3) คณะผูบริหาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีรายละเอียดดังนี้
10.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั

ตําแหนง

1. นายสมชัย บุญนําศิริ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2. นายเวทย นุชเจริญ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

4. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร

5. นายวัฒนา รัตนานนท

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

6. นายวิณห ธนิตติราภรณ

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ และรักษาการรองกรรมการผูจัดการ
สายงานผลิตไก

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
จํานวนครั้งที่เขาประชุมทั้งหมด
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั

ป 2556

ป 2557

ป 2558
(จนถึงวันที่ 31 มีนาคม)

1. นายสมชัย บุญนําศิริ 1

-

11

2

2. นายเวทย นุชเจริญ 1

-

10

2

3. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล 1

-

11

2

4. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ

22

16

2

5. นายวัฒนา รัตนานนท 2

22

15

2

6. นายวิณห ธนิตติราภรณ 2

22

17

2

7. นายวินิจ แสงอรุณ 3

22

5

-

8. นายไชยศักดิ์ บุญประสพธนโชติ 4

5

-

-

หมายเหตุ 1 เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 28มีนาคม 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 4 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหนง

1. นายเวทย นุชเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมชัย บุญนําศิริ

กรรมการตรวจสอบ

3. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายศรรณ ทองประเสริฐ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ทั้งนี้ นายเวทย นุชเจริญ และนายสมชัย บุญนําศิริ เปนผูที่มีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงิน
เพี ย งพอที่ จ ะทํ า หน า ที่ ส อบทานความน า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ของ บมจ. ไทยฟู ด ส กรุ ป ทั้ ง นี้ นายเวทย นุ ช เจริ ญ
จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายสมชัย บุญนําศิริ
จบการศึกษาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก Victoria University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ปจจุบันดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่บริษัท เดอะ แพลทินั่ม กรุป จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

10.1.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ตําแหนง

1. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายวิณห ธนิตติราภรณ

กรรมการผูจัดการ และรักษาการรองกรรมการผูจัดการ สายงานผลิตไก

3. น.สพ. เพชร นันทวิสัย

รองกรรมการผูจัดการ สายงานผลิตสุกร วิจัย และพัฒนาประสิทธิภาพ

4. นางสาวดวงกมล ใสสี

รองกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารองคกร และเลขานุการบริษัท

5. นายสันติ วุฒิเศลา

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ สายงานผลิตไก

6. นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ สายงานบัญชีสินเชือ่ และทรัพยากรบุคคล

โดยมีนางสาวเสาวลักษณ จูประสงค เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ 1 นายสมบูรณ พันธุไกร ซึ่งเคยดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ สายงานผลิตไก ไดลาออกจากการเปนพนักงานเมื่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทฯ อยูระหวางการสรรหาบุคลากร

10.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน
3 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ตําแหนง

1. นายสมชัย บุญนําศิริ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นายวัฒนา รัตนานนท

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

โดยมีนางสาวดวงกมล ใสสี เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน
2557

สวนที่ 2.3.10 หนา 4

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

10.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ประกอบดวย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4 ทาน

ตําแหนง

1. นายสมชัย บุญนําศิริ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายเวทย นุชเจริญ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวดวงกมล ใสสี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558
10.2

ผูบริหาร (ตามคํานิยามผูบริหาร * ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม))
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 โครงสรางผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนดังนี้
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

โครงสรางผูบริหาร ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
ประธานกรรมการบริหาร
นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ

กรรมการผูจดั การ
นายวิณห ธนิตติราภรณ

สายงานบริหารองคกร
นางสาวดวงกมล ใสสี
รองกรรมการผูจัดการ
และเลขานุการบริษัท

สายงานผลิตไก
นายวิณห ธนิตติราภรณ
(รักษาการ)

สายงานผลิตสุกรวิจัย และ
พัฒนาประสิทธิภาพ
น.สพ. เพชร นันทวิสัย
รองกรรมการผูจัดการ

สวนที่ 2.3.10 หนา 6

สายงานบัญชี สินเชื่อ และ
ทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อผูบริหาร

ตําแหนง

1. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ

ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายวิณห ธนิตติราภรณ

กรรมการผูจัดการ และรักษาการรองกรรมการผูจัดการ สายงานผลิตไก

3. น.สพ. เพชร นันทวิสัย

รองกรรมการผูจัดการ สายงานผลิตสุกร วิจัย และพัฒนาประสิทธิภาพ

4. นางสาวดวงกมล ใสสี

รองกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารองคกร และเลขานุการบริษัท

5. นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ สายงานบัญชี สินเชื่อและทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: * ผูบริหาร หมายความวา ผู จัดการ หรื อ ผู ดํารงตําแหน ง ระดั บบริ หารสี่ รายแรกนับต อจากผู จัดการลงมา ผู ซึ่ง ดํ ารง
ตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา ทั้งนี้ รายละเอียดของผูบริหารของ บมจ.
ไทยฟูดส กรุป ปรากฏในเอกสารแนบ 1

10.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งนางสาวดวงกมล ใสสีเปนเลขานุการบริษัท นับตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2558 โดยมี
หนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพย โดยรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง
เปนเลขานุการบริษัทของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ปรากฏในเอกสารแนบ 1
10.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

10.4.1 คาตอบแทนกรรมการ
(ก)

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2556 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไมมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ เนื่องจากยังไมมีมติที่กําหนด
คาตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด ไดแก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงยังไมมีการจายคาตอบแทนใด ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการจํานวน 6 ราย เปน
จํานวนทั้งสิ้น 2,700,000 บาท
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการจํานวน 6 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น
1,466,000 บาท โดยคาตอบแทนดังกลาว เปนคาตอบแทนในรูปแบบคาเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คาตอบแทน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
คณะกรรมการ
คณะ
คณะ
สรรหาและ
กรรมการ
กรรมการ
พิจารณา
ตรวจสอบ
บริหาร
คาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการบริษัท
คาตอบ
แทน
ราย
เดือน

คาเบี้ย
ประชุม
1.นายสมชัย บุญนําศิริ 1

คาเบี้ย
ประชุม

คาเบี้ย
ประชุม

คาเบี้ย
ประชุม

โบนัส
กรรมการ
ป 2557

รวม

660,000

-

300,000

60,000

-

131,000

1,151,000

3.นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล 2
4.นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ 3

400,000
440,000
400,000

-

450,000
300,000
-

40,000
-

-

105,000
105,000
105,000

955,000
885,000
505,000

5.นายวัฒนา รัตนานนท 4

360,000

-

-

40,000

-

105,000

505,000

440,000

-

-

-

-

105,000

545,000

-

-

-

-

-

-

-

2,700,000

-

1,050,000

140,000

-

656,000

4,546,000

2.นายเวทย นุชเจริญ

2

6.นายวิณห ธนิตติราภรณ
7.นายวินิจ แสงอรุณ
รวม
หมายเหตุ

1

2
3
4

5
6

6

5

เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 และไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2557
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกครั้ง โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกครั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2557
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
เขาเปนกรรมการเมื่อ 12 ธันวาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
คาตอบแทน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
คณะกรรมการ
คณะ
คณะ
สรรหาและ
กรรมการ
กรรมการ
พิจารณา
ตรวจสอบ
บริหาร
คาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการบริษัท
คาเบี้ย
ประชุม
1.นายสมชัย บุญนําศิริ 2

คาตอบ
แทน
ราย
เดือน

คาเบี้ย
ประชุม

คาเบี้ย
ประชุม

120,000

-

60,000

80,000

-

100,000

3.นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล
4.นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ 5

80,000
80,000

-

60,000
-

5.นายวัฒนา รัตนานนท 6

80,000

-

-

80,000

-

-

520,000

-

220,000

2.นายเวทย นุชเจริญ

3
4

6.นายวิณห ธนิตติราภรณ
รวม
หมายเหตุ

7

1

30,000

คาเบี้ย
ประชุม

โบนัส
กรรมการ
ป 25571

รวม

-

131,000

341,000

-

105,000

285,000

20,000

-

105,000
105,000

265,000
185,000

20,000

-

105,000

205,000

-

105,000

185,000

-

656,000

1,466,000

70,000

บริษัทไดมีการจายโบนัสกรรมการป 2557 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557และไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2557
3
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
4
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกครั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
5
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกครั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2557
6
เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่12 ธันวาคม 2555
7
เขาเปนกรรมการเมื่อ 12 ธันวาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
2

(ข)

คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
ไมมี
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

10.4.2 คาตอบแทนของผูบริหาร
(ก)

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจายคาตอบแทนใหแกประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่
บริหาร และผูบริหารรวม 7 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 30.3 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจายคาตอบแทนใหแกประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่
บริหาร และผูบริหารรวม 7 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 8.5 ลานบาท โดยคาตอบแทนดังกลาวเปน
คาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประเภท
คาตอบแทน

ป 2557
จํานวนผูบริหาร

ป 2558 (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม)

จํานวนเงินรวม (บาท)

จํานวนผูบริหาร

จํานวนเงินรวม
(บาท)

7 (3)

6,791,490

เงินเดือน

7 (2)(3)

โบนัส

7 (3)

6,716,000

2

1,062,000

คาตอบแทนอื่น ๆ (1)

7 (3)

4,890,001

7 (3)

606,045

รวม

18,648,000

30,254,001

8,459,535

ทั้งนี้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
(1)
คาตอบแทนอื่นไดแกคาเดินทางคาโทรศัพทคาตอบแทนพิเศษ (Incentive)
(2)
ผูบริหารจํานวน 3 รายซึ่งเปนกรรมการ ไดแก นายวินิจแสงอรุณ* นายวินัย เตียวสมบูรณกิจนายวิณหธนิตติราภรณ
*นายวินิจ แสงอรุณ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
(3)
นับรวม นายสันติ วุฒิเศลา ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานผลิตไก อยางไรก็ดี
นายสันติ วุฒิเศลา ไมถือวาเปนผูบริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกําหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

(ข)

คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจัดใหมีรถประจําตําแหนง ทั้งนี้ มูลคาของรถประจําตําแหนงดังกลาวจะอยูภายใน
วงเงินไมเกิน 2.8 ลานบาท ตอป
10.5

บุคลากร

10.5.1 จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บมจ. ไทยฟูดส กรุปและบริษัทยอย มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 2,207 คน โดยแบงตาม
แผนก ดังนี้

ฝายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
2557(1)

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558(1)

จํานวน (คน)

จํานวน (คน)

จํานวน (คน)

จํานวน (คน)

สายงานบริหาร

435

484

895

917

สายงานผลิตไก

251

269

230

229

สายงานผลิตสุกร วิจัยและพัฒนา

181

274

454

476

สายแปรรูปอาหาร

-

-

-

4

สายงานบริหารองคกร

87

120

193

203

สายงานบัญชี สินเชื่อ และทรัพยากร
บุคคล

184

226

281

295

ฝายตรวจสอบภายใน

-

3

6

7

ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

-

-

3

4

ฝายอื่น ๆ

28

34

71

72

1,166

1,410

2,133

2,207

รวม

ทั้งนี้ จากอดีตจนถึงปจจุบัน บริษัทมีการเพิ่มจํานวนพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อรองรับกับแผนดําเนินธุรกิจของบริษัท และการขยายตัวทางธุรกิจ
หมายเหตุ (1) ขอมูลของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย 10 บริษัท ไดแก TFPF TFCF TFFM TFRC TFLF TFSF T-Paragon TVSL
AYAT และ TFSI
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

10.5.2 คาตอบแทนของพนักงาน
ในป 2557 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 2,133 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 635.0
ลานบาทและสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 2,203 ราย
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 225.6 ลานบาทโดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และ
คาตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเภท
คาตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม2557
จํานวน (คน)

เงินเดือน
โบนัส
คาตอบแทนอื่น ๆ

จํานวนเงิน (บาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม2558
จํานวน (คน)

จํานวนเงิน (บาท)

462,175,895.1
2,133

รวม

50,263,699.4
122,573,710.9

139,583,525.4
2,203

635,013,305.4

38,980,452.4
47,070,822.5
225,634,800.3

ทั้งนี้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
10.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ มีความรูและความสามารถซึ่งเปนการ
สนับสนุนการดําเนินงานและสงเสริมการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยในแตละป บริษัทฯ ไดจัดใหมีการสํารวจความตองการ
ของพนักงานเกี่ยวกับการฝกอบรม และไดจัดใหมีการอบรมหลักสูตรตาง ๆ นอกสถานที่ รวมทั้งจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการฝกอบรมดังกลาวดวยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ฝกอบรมเปนจํานวน 11.6 ลานบาท เพื่อพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 บริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับการฝกอบรมเปนจํานวน 7.5 ลานบาทและสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558 บริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับการฝกอบรม เปนจํานวน 0.8 ลานบาท สําหรับการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
10.5.4 ขอพิพาทดานแรงงาน
ในระยะเวลาสามปที่ผานมา จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่บริษัทฯ เปนคูความ
หรือคูกรณีซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สวนที่ 2.3.10 หนา 12

