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 ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ชื่อ นายฤทธิรงค ์ บญุมีโชติ 
อายุ 59 ปี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
วันทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง 
(นบัรวมวาระการด ารงต  าแหน่ง
กรรมการของบรษิัทฯ ก่อนแปรสภาพ
เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั) 

29 มิถุนายน 2543 (21 ปี 8 เดือน) 

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท 
(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 

ตนเอง ถือหุน้ 59,190,500 หุน้ หรือคดิเป็นรอ้ยละ 11.84 
คูส่มรส ถือหุน้ 4,500,000 หุน้ หรือคดิเป็นรอ้ยละ 0.90% 

วุฒกิารศกึษา ปรญิญาตรี, การจดัการบรหิารธุรกิจ, มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ - Director Certification Accreditation Program (DCP) รุน่ท่ี 138/2553 

- TLCA Executive Development Program รุน่ท่ี 2/2552 
- Capital Market Academyรุน่ท่ี 25/2560 
- Advanced Master of Management Program รุน่ท่ี 1/2561 
- ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 14/2562 
- ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุน่ท่ี 25 

ประวัตกิารท างาน 2543 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์
จ ากดั (มหาชน)  

2541 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและท่ี
เก่ียวขอ้ง  
บรษิัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ธรรมชาต ิซีฟู้ด รีเทล จ ากดั  
2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิัท อารบ์ีซ ีแอสเซท็ส ์จ ากดั  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไทยยเูน่ียนออนไลนช์็อป จ ากดั  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เรดล๊อบสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพี จ ากดั  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไท่หวา้น เซิ่ง อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท แพ็คฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท โอคนิอสฟู้ด จ ากดั  
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ทีเอ็มเอซี จ  ากดั  
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน แฮชเชอรี่ จ  ากดั  
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จ  ากดั  
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีเอ็มเค ฟารม์ จ ากดั  
2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั  
2539 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ๆ การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและท่ีเก่ียวขอ้ง บรษิัท ไทยยเูน่ียน 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ๆ 
(ต่อ) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ บรษิัท ธรรมชาต ิซีฟู้ด รีเทล จ ากดั  
กรรมการบรหิาร บรษิัท อารบ์ีซ ีแอสเซท็ส ์จ ากดั  
กรรมการ บรษิัท ไทยยเูน่ียนออนไลนช์็อป จ ากดั  
กรรมการ บรษิัท เรดล๊อบสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพี จ ากดั  
กรรมการ บรษิัท ไท่หวา้น เซิ่ง อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) จ ากดั 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท แพ็คฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท โอคนิอสฟู้ด จ ากดั  
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ทีเอ็มเอซ ีจ ากดั  
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน แฮชเชอรี่ จ  ากดั  
กรรมการ บรษิัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จ  ากดั  
กรรมการ บรษิัท ทีเอ็มเค ฟารม์ จ ากดั  
กรรมการ บรษิัท ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั  
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั   
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 
ไม่มี 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งต้ัง กรรมการ 
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม ในปี 
625 4 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 5/5 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ชื่อ นายชาน ช ูชง 
อายุ 46 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 
วันทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง 
(นบัรวมวาระการด ารงต  าแหน่ง
กรรมการของบรษิัทฯ ก่อนแปรสภาพ
เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั) 

4 ตลุาคม 2545 (19 ปี 5 เดือน) 

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท 
(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 

ตนเอง ถือหุน้ 250,000 หุน้ หรือคดิเป็นรอ้ยละ 0.05 
 

วุฒกิารศกึษา - ปรญิญาตรี, การบรหิารงานวศิวกรรมก่อสรา้ง, Oregon State University, ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท, บรหิารธุรกิจ, มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ - Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 16/2545 

- TLCA Executive Development Program รุน่ท่ี 1/2552 
- Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 6/2559 

ประวัตกิารท างาน 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จ ากดั  
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน ไลฟ์ไซเอนซ ์จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร)์  
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทนุธนศริ ิ(สงขลา) จ ากดั  
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอรว์สิเซส 

จ ากดั  
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บีส ไดเมนชั่น จ ากดั  
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทนุธนศริ ิจ  ากดั  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั  
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ๆ การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ บรษิัท ไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการ บรษิัท ไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จ ากดั  
กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน ไลฟ์ไซเอนซ ์จ ากดั 
กรรมการบรหิาร Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร)์  
กรรมการ บรษิัท ทนุธนศริ ิ(สงขลา) จ ากดั  
กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอรว์สิเซส จ ากดั  
กรรมการ บรษิัท บีส ไดเมนชั่น จ ากดั  
กรรมการ บรษิัท ทนุธนศริ ิจ  ากดั  
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กรรมการ บรษิัท ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั  
กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 
ไม่มี 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งต้ัง กรรมการ 
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม ในปี 
625 4 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ชื่อ นายบรรลือศกัร โสรจัจกิจ 
อายุ 60 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
วันทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง 
(นบัรวมวาระการด ารงต  าแหน่ง
กรรมการของบรษิัทฯ ก่อนแปรสภาพ
เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั) 

1 สิงหาคม 2543 (21 ปี 7 เดือน) 

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท 
(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 

ตนเอง ถือหุน้ 15,500,000 หุน้ หรือคดิเป็นรอ้ยละ 3.10 
 

วุฒกิารศกึษา ปรญิญาตรี, วทิยาศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยีการผลิต, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 151/2561 
ประวัตกิารท างาน 2543 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท ไทยยเูน่ียน 

ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อะแวนต ิโฟรเซ่น ฟู้ดส ์ไพรเวท จ ากดั  
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีเอ็มเอซ ีจ ากดั  
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไทยยเูน่ียน แฮชเชอรี่ จ  ากดั  
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จ  ากดั 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีเอ็มเค ฟารม์ จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อะแวนต ิฟีดส ์จ ากดั   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ๆ การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ บรษิัท อะแวนต ิโฟรเซ่น ฟู้ดส ์ไพรเวท จ ากดั  
กรรมการ บรษิัท ทีเอ็มเอซ ีจ ากดั  
กรรมการ บรษิัท ไทยยเูน่ียน แฮชเชอรี่ จ  ากดั  
กรรมการ บรษิัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จ  ากดั 
กรรมการ บรษิัท ทีเอ็มเค ฟารม์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิัท อะแวนต ิฟีดส ์จ ากดั   
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 
ไม่มี 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งต้ัง กรรมการ 
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม ในปี 
625 4 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 5/5 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ไม่มี 

 


