
 

27 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

1. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช 

อายุ (ปี) 66 

ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 15 กรกฎาคม 2556 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 7 ปี 8 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.50% 

คุณวุฒกิารศกึษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน Beijing Institution of Economic Management เมืองปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 - ไม่มี -  

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  2561 - ปัจจบุนั        กรรมการ, บจก. วนิไทย ฟู้ ด 

 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน 

กรรมการ, บจก. วนิ ไทย ฟู้ ด (ฮ่องกง) 

กรรมการ, บจก. วนิ ไทย ฟู้ ด (กมัพูชา) 

กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซฟิิค อินเตอร์เนชัน่แนล เทรดดิง้ 

กรรมการ, หอการค้าเม็กซกินั – ไทย 
 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนท์ (ฮ่องกง) 

กรรมการ, บจก. ฟู้ ด ซติี ้
กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิล้ 

 2557 – ปัจจบุนั 
 

2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร จ ากดั 

กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร จ ากดั 
กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ ดส์  

กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ ดส์ (ฮ่องกง)  

กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ ดส์ (สิงคโปร์) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 
อันท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 / 7 ครัง้ 
- การประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 7/7 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      

 

    กรรมการ 
    คูส่มรสของนายโจเซฟ สเุชาว์วณิช 
 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี   ภัทรานวัช      
อายุ (ปี) 69 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้   2 พฤษภาคม 2557 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   6 ปี 10 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02% 

คุณวุฒกิารศกึษา Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management),  
Asian Institute of Technology (AIT) 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วทิยาศาสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. บางกอกแร้นช์ 

   กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2557 - ปัจจุบนั 
 

2557 - ปัจจุบนั 
 

2556 - ปัจจุบนั 

Advisor on Environmental & Sustainable Development, The Karen National 
Union (KNU), Mergui , Myanmar. 
ผู้ทรงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ด้านพฒันาปิโตรเลียม 
อาจารย์พิเศษ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลกัสตูร Doctor of Philosophy in 
Environmental Technology (International Programme) มหาวทิยาลยัมหดิล วิทยา
เขตราชเทวี และหลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
วทิยาเขตวงัทา่พระ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ 
อันที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 7 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 

 

 
 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

3. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น 
อายุ (ปี) 51 

ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการภาคพืน้ยโุรป กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 15 กรกฎาคม 2556 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 7  ปี 8 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.0001%   

คุณวุฒกิารศกึษา - 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ -  

ประสบการณ์การท างาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 - ไม่มี -  

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2541 – ปัจจบุนั: ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Duck-To Holding BV, Tomassen   
                         Duck-To BV, Duck-To Farm BV (เนเธอร์แลนด์) 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ Voorsterwoud B.V. (เนเธอร์แลนด์)   
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ Veluwse Chaletbouw B.V. (เนเธอร์แลนด์)  
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ Flying Duck Man B.V. (เนเธอร์แลนด์) 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ Weng Fat Poultry Sh.P.K. (คอซอวอ) 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ Lucky Duck International Food. (เนเธอร์แลนด์) 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ ToPan Vastgoed B.V. (เนเธอร์แลนด์) 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ Holland Dairy. (Ethopia) 
2556 – ปัจจบุนั: กรรมการ LISUDA, Vastgoed B.V. (เนเธอร์แลนด์) 
2550 - ปัจจุบนั:  กรรมการ, บริษัท อนาทสิ ฟู๊ ดส์ จ ากดั 
2550 - ปัจจุบนั:  กรรมการ, Anatis Foods (Hong Kong) Limited 
2550 - ปัจจุบนั:  กรรมการ, Anatis Foods (Singapore) Pte Ltd. 
2547 – ปัจจบุนั: กรรมการ, Fly Eagle Holdings Limited. (Hong Kong) 
2546 – ปัจจบุนั: กรรมการ, GJ. Tomassen Holding BV (เนเธอร์แลนด์) 
2541 – ปัจจบุนั: กรรมการ, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (เนเธอร์แลนด์) 
2541 – ปัจจบุนั: กรรมการ, Tomassen Duck-To B.V., Duck-To Farm B.V., Tomassen Transport B.V.                                                         

 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 
อันท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 / 8 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 6 / 7 ครัง้ 
- การประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 0 / 1 ครัง้ (เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19) 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 

 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4- 


