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หนาท่ี  1 
 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

ขอบังคับบริษัท 
(เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน) 

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมการ 

ขอ 15. ใหมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมอียูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนน

เสียงใหแกผูใดมากนอยเพยีงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง

ในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง
ในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ก็
ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 18. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ตามขอ 21 
(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

ขอ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
ขอ 20. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบคุคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ
เหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียงัเหลืออยูของกรรมการทีต่น
แทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

ขอ 21. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

 
หมวดท่ี 6 

การประชุมผูถอืหุน 
ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การ

ประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
ขอ 33. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอ

ตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเร่ืองทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี 
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบยีนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ทั้งน้ี หุนท่ี
บริษัทเปนเจาของหุนเองน้ัน ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 

ขอ 35. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ในการลงคะแนนเสียงใหนับผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และใหประกอบดวย
คะแนนเสียงตอไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังตอไปน้ีใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขา

จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
ขอ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ไดจัดการไปในรอบปที่ผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
 

*************************************************************************************************** 
 

รายละเอียดและประวัติบุคคลท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
 
ชื่อ   : นายฤทธิรงค บุญมีโชติ 
ตําแหนง   : กรรมการผูจัดการ กลุมผลิตภัณฑกุง 
สัญชาติ   : ไทย 
อาย ุ   : 50 ป 
การศึกษา   : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
จํานวนปที่เปนกรรมการ TUF : 10 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางกรรมการดวยกัน : ไมม ี
จํานวนหุนที่ถือ  : 13,100,000 หุน* คิดเปนรอยละ 1.37 ของทุนชําระแลว 
ที่อยู   : 100/3 ซอยอารียสมัพันธ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน  :  ไมม ี
ตําแหนงงานอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :   ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยยูเนีย่น ฟดมิลล จํากัด 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยควอลิต้ี ชริมพ จํากัด 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอร่ี จาํกัด 
ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยยูเนีย่น ซีฟูด จํากัด 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท 
- TLCA Executive Development Program รุนที่ 2 ป 2552 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 84/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 6/7 คร้ัง คิดเปน 86% ของการประชุม 
 
ชื่อ   : นายกิติ ปลันธนดิลก 
ตําแหนง   : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ   : ไทย 
อาย ุ   : 72 ป 
การศึกษา   : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  เนติบัณฑิตไทย 
จํานวนปที่เปนกรรมการ TUF : 13 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางกรรมการดวยกัน : ไมม ี 
จํานวนหุนที่ถือ  : - หุน * คิดเปนรอยละ - ของทุนชําระแลว 
ที่อยู   : 96/5 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย ซี 4  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน  :  ไมม ี
ตําแหนงงานอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :  ทนายความ สํานักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 
ประวัติการทํางาน :  ทนายความ สํานักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 
 อัยการพิเศษประจํากรม สํานักงานอัยการสูงสุด 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 
หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 36/2548 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 7/7 คร้ัง คิดเปน 100% ของการประชุม 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 คร้ัง คิดเปน 100% ของการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1/1 คร้ัง คิดเปน 100% ของการประชุม 

 
ชื่อ   : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 
ตําแหนง   : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา  

และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
สัญชาติ   : ไทย 
อาย ุ   : 55 ป 
การศึกษา   : Ph.D., International Management / Walden University 

A.C.A. Cetificate / American Accreditation Council for Accountancy 
M.B.A. Management / The University of Sarasota 
B.A.Accountancy& Management / Eckerd College-St. Petersburg  

จํานวนปที่เปนกรรมการ TUF : 2 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางกรรมการดวยกัน : ไมม ี
จํานวนหุนที่ถือ  : - หุน * คิดเปนรอยละ - ของทุนชําระแลว 
ที่อยู   : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
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หนาท่ี  4 
 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) 
ประธานกรรมการ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบตเตอร เวิลด กรีน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพิมพตะวันออก 
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ  
                          บมจ.พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค 

ตําแหนงงานอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
กรรมการบริหาร บลจ.เมอรชั่น พารทเนอร (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 
หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท 
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 10/2548 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 48/2548 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 70/2549 
- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 14/2549 
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังท่ี 7/2550 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 7/7 คร้ัง คิดเปน 100% ของการประชุม 

ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง คิดเปน 100% ของการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง คิดเปน 100% ของการประชุม 

 
ชื่อ   : นายกีรติ อัสสกุล 
ตําแหนง   : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
สัญชาติ   : ไทย 
อาย ุ   : 53 ป 
การศึกษา   : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University 

  Chemical Engineering / University of Southern California 
จํานวนปที่เปนกรรมการ TUF : 2 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางกรรมการดวยกัน : ไมม ี
จํานวนหุนที่ถือ  : 21,000 หุน * คิดเปนรอยละ 0.00 ของทุนชําระแลว  
ที่อยู   : 45/6 ซอยอรรคพัฒน ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน  : ประธานคณะกรรมการ บมจ.โอเช่ียน กลาส 
ตําแหนงงานอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 
หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท 
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังที่ 5/2550 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คร้ังที่ 27/2546 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 6/7 คร้ัง คิดเปน 86% ของการประชุม 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1/1 คร้ัง คิดเปน 100% ของการประชุม 
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

ชื่อ   : นายราวินเดอร สิงห เกรวาล ซาบจิตต เอส 
ตําแหนง   : กรรมการอิสระ 
สัญชาติ   : มาเลเซีย 
อาย ุ   : 43 ป 
การศึกษา   : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย 
จํานวนปที่เปนกรรมการ TUF : 2 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางกรรมการดวยกัน : ไมม ี
จํานวนหุนที่ถือ  : - หุน* คิดเปนรอยละ - ของทุนชําระแลว 
ที่อยู   : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน   : ไมม ี
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :  กรรมการ Otto Marine Limited (สิงคโปร) 

กรรมการ Straits Resources Limited (ออสเตรเลีย) 
กรรมการ โรงแรมแชงกรี-ลา (มาเลเซยี) 
กรรมการ Wellard Holdings (ออสเตรเลีย) 
กรรมการ Scomi Oilfield Limited (เบอรมิวดา) 
กรรมการ บจ.เอ็มดับบลิวแบรนดส โฮลดิ้ง เอสเอเอส 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทาํใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 
หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการบริษัท : ไมมี 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 7/7 คร้ัง คิดเปน 100% ของการประชุม 
 

หมายเหตุ:  * จํานวนหุน TUF ที่ถือเปนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2554 และนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอสิระ หมายถงึ บุคคลท่ีมคีณุสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคณุสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทกุรายไดเทาเทียมกัน 
และไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
1) ถือหุนไมเกิน 0.05%ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 
2) ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท 
3) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการของบริษัท รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน และไมไดมีสวนเก่ียวของกับการ

บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของ 
4) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  
5) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ   
6) ไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับ      

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระดังกลาว เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และมีความเขมงวดกวาขอกําหนดคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสวนของอตัราการถือครองหุนของบริษัท 
วิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทดําเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพนตําแหนงตามวาระ หรือดวยสาเหตุอื่นในระหวางปเทาน้ัน ซึ่งตองเสนอตอที่
ประชุม  ผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการใหมอีกคร้ัง และบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

ตนแทนเทาน้ัน แตเมื่อมีการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ตามวาระน้ัน ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการใหม
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมด ตามขอ 1 เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนน

เสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง

ในคร้ังน้ัน 
ทั้งน้ี ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง  โดยกรรมการและผูบริหารของบริษัททั้งหมดตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2535 

ในสวนของกรรมการอิสระ บริษัทจะเลือกผูทรงคุณวุฒิและมิไดเปนลูกจางหรือพนักงานท่ีไดรับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไมไดมี
สวนเก่ียวของกับการบริหารงานประจํา และมีอิสระจากกลุมผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนในบริษัทไมเกิน 0.05% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
และสามารถดูแลผลประโยชนของกลุมผูถือหุนรายยอยได ซึ่งจะเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการเปนผูพิจารณาลงมติในการแตงต้ัง และนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน 

*************************************************************************************************** 
รายละเอียดประกอบวาระท่ี 6 การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ 

การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดยอยไดรับการเสนอจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และพิจารณา
อยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 พิจารณากล่ันกรองอยางละเอียดตามความเหมาะสมประการตางๆ  
 เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  
 พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท 

ตารางกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ท่ีขอเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอเสนอท่ีพิจารณา ป 2554 อัตราท่ีเสนอในป 2555 
1.  คาตอบแทนกรรมการ 
     1.1 คาตอบแทนประธานกรรมการ 
     1.2 คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการ 
     1.3 คาตอบแทนกรรมการ 
     1.4 คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

 
30,000.00/เดือน 

20,000.00/ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 
15,000.00/เดือน 

15,000.00/ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 

 
30,000.00/เดือน 

20,000.00/ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 
15,000.00/เดือน 

15,000.00/ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 
2.  คาตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.1 คาตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.2 คาเบ้ียประชมุกรรมการ 

 
20,000.00/เดือน 

15,000.00/ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 

 
20,000.00/เดือน 

15,000.00/ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 
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ขอเสนอท่ีพิจารณา ป 2554 อัตราท่ีเสนอในป 2555 
3.  คาตอบแทนกรรมการชุดยอย 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

       - กรรมการตรวจสอบ 
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

- ประธานอนุกรรมการ 
- อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
- อนุกรรมการ (กรรมการบริหาร) 

3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- อนุกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 
- อนุกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการบริหาร) 

 
 

45,000.00/เดือน 
20,000.00/เดือน 

 
45,000+80,000.00/ป 
30,000+50,000.00/ป 
15,000+30,000.00/ป 

 
120,000.00/ป 
90,000.00/ป 
30,000.00/ป 

 
 

45,000.00/เดือน 
20,000.00/เดือน 

 
80,000.00/ป 
50,000.00/ป 
30,000.00/ป 

 
120,000.00/ป 
90,000.00/ป 
30,000.00/ป 

 

หมายเหตุ  ในป 2555 คณะกรรมการเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหารวมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 

 การประชุม 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 

จํานวนคร้ัง/จํานวนท้ังหมด 
รับทราบกอนการประชุม
ทางส่ืออิเล็คโทรนิกส 

1. นายไกรสร จันศิริ 6/7 1/7 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท 5/7 2/7 

3. นายชวน    ต้ังจันสิริ 7/7 - 

4. นายธีรพงศ  จันศิริ 7/7 - 

5. นายฤทธิรงค   บุญมีโชติ 6/7 1/7 

6. นายยาซูโอะ   โกโต                                    (พํานักในตางประเทศ)     1/7 6/7 

7. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ                                  (พํานักในตางประเทศ)     1/7 6/7 

8. นายชาน ติน  คิง 7/7 - 

9. นายชาน ชู  ชง 7/7 - 

10. นายศักดิ์  เก่ียวการคา 7/7 - 

11. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก 7/7 - 

12. นายกิติ ปลันธนดิลก 7/7 - 

13. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย 7/7 - 

14. นายกีรติ อัสสกุล 6/7 1/7 

15. นายราวินเดอร สิงห เกรวาล ซาบจิตต เอส   (พํานักในตางประเทศ)     7/7 - 
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รายละเอียดประกอบวาระท่ี 7 การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี 
คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราคาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําป (บาท) 1,240,000.00   1,360,000.00   1,360,000.00   1,426,000.00 1,426,000.00 
อัตราเพิ่มเม่ือเทยีบกับปกอน  -- 9.68% -- 4.85% -- 
อัตราคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส            670,000.00   730,000.00   730,000.00   765,000.00 765,000.00 
อัตราเพิ่มเม่ือเทยีบกับปกอน  -- 8.96% -- 4.79% -- 
อัตราคาตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 240,000.00   240,000.00   240,000.00   80,000.00* 80,000.00 
อัตราเพิ่มเม่ือเทยีบกับปกอน  -- -- -- -- -- 

* อัตราลดลง เนือ่งจากจํานวนบัตรสงเสริมการลงทุนครบกําหนดอายุในป 2553 จํานวน 2 ฉบับ จากเดิม 3 ฉบับ เหลือเพียง 1 ฉบับ * 
 

รายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับป 2554 
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก 
- ผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม -0- บาท 
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

ในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 7,405,400 บาท 
2.  คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก  
- คาใชจายในการดําเนินการตรวจสอบบัญชี ใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบ

บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม -0- บาท 
- คาตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ

บัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมา มี
จํานวนเงินรวม 480,000 บาท 

 
จํานวนปที่ผูสอบบัญชีไดรับแตงต้ังจากบริษัท 

บริษัทไดแตงต้ังให นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182  หรือนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3516  หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัท สํานักงานเอินสทแอนดยัง จํากัด ต้ังแตป 2543 -2554  

โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังน้ี 
ป 2543 – 2547 ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 
ป 2548  ตรวจสอบบัญชีโดยนางสาวรุงนภา เลศิสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 
ป 2549 – 2551 ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 
ป 2552 – 2553 ตรวจสอบบัญชีโดยนางสาวรุงนภา เลศิสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 
ป 2554  ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 
ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชือ่ขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูท่ี

เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว แตอยางใด 
 

การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย และบริษัทรวม 
นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

3516 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3972 หรือนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4521 
จากบริษัท สํานักงานเอินสทแอนดยัง จํากัด เปนผูสอบบญัชีสําหรับป 2554 ของบริษัทยอย และบริษัทรวมของบริษัทฯ ทุกแหง ยกเวน บริษัท ไทยยเูนี่ยน 
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อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟูดส จํากัด บริษัท เอ็มเพรส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซน ฟูดส จํากัด ซึ่งต้ังอยูที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท โคซี่ เทรดด้ิง จํากัด ซึ่งต้ังอยูที่ประเทศจีน บริษัท พีที จุยฟา อินเตอรเนชั่นแนล ฟูดส จํากัด ซึ่งต้ังอยูที่ประเทศอินโดนีเซีย 
บริษัท สยาม ฟชชิ่ง จํากัด ซึ่งต้ังอยูที่ประเทศสิงคโปร บริษัท ยูเฉยีงแคนฟูด จํากัด  ซึ่งต้ังอยูที่ประเทศเวียดนาม บริษัท อะแวนติ ฟดส จํากัด และบริษัท อะแวนติ 
ไทย อวาฟดส จํากัด ซึ่งต้ังอยูที่ประเทศอินเดีย และบริษัท เอ็มดับบลิว แบรนดส โฮลด้ิงส เอสเอเอส ซึ่งต้ังอยูที่ประเทศฝร่ังเศส 

*************************************************************************************************** 
 
 
 
เอกสารท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดง มีดังน้ี 

1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
1.1   กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประชาชน บัตร
ประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) เปนตน 
1.2      กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษัทไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองและครบถวน และลงลายมือชื่อของผู
มอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหของผูมอบฉันทะ โดยมีรายละเอยีดตาม 1.1 และผูมอบฉันทะลงลายมือชือ่รับรองสําเนาถูกตอง 
- เอกสารที่ทางราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 

2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูมีอํานาจกระทําการแทนของนิติบุคคลเขาประชุมดวยตนเอง 

(ก) ใหแสดงเอกสารที่ทางราชการออกใหผูมีอํานาจกระทําการแทน ซึ่งปรากฏรูปถายและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) เปนตน 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถือหุน ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เก่ียวของ
ที่ออกให ไมเกิน 30 วัน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจของนิติบุคคล 

2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษัทไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองและครบถวน และลงลายมือชื่อ

ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถือหุน ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เก่ียวของ

ที่ออกให ไมเกิน 30 วัน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจของนิติบุคคล 
(ค) สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหของผูมีอํานาจของนติิบุคคล โดยมีรายละเอยีดตาม 1.1 และผูมีอํานาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง 
(ง) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงเอกสารท่ีทางราชการออกใหโดยมีรายละเอยีดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 
*กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึน้ตามกฎหมายตางประเทศ* 
(ก) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยสวนราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบคุคลต้ังอยู หนงัสือรับรองการเปนนิติบคุคล

ตองผานการรับรองจากโนตาร่ีพับบลิค หรือหนวยงานราชการท่ีมีอํานาจ และมีอายุไมเกิน 3 เดอืน 
(ข) เอกสารใดท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคาํแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกัน และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคล 

ลงนามรับรองคําแปล 

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับตองติดอากรแสตมป 20 บาท และการลงทะเบียนเขารวมประชุม  

บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะและเปดรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม 


