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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช 

อายุ (ปี) 69 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการบริหาร   

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 15 กรกฎาคม 2556 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 8 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.07% 

คุณวุฒกิารศกึษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Beijing Institution of Economic Management เมืองปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

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

ประสบการณ์การท างาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 - ไม่มี -  

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2561 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บจก. วนิไทย ฟู้ ด  

 2560 – ปัจจบุนั   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 

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

 กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิล้  

 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร  

 กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร  

 2551 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ ดส์  

 กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ ดส์ (ฮ่องกง)  

                         กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ ดส์ (สิงคโปร์)  
   

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 
อันท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร  13 / 13 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      

 
 
 
 

    กรรมการ 
    คูส่มรสของนางโรซานน่า สเุชาว์วณิช 
 
 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน 
อายุ (ปี) 57 

ต าแหน่ง กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้   15 กรกฎาคม 2556 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   8 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.15% 

คุณวุฒกิารศกึษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ HEAO Finance and Economic Management (Windesheim Zwolle) 
 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ - 

ประสบการณ์การท างาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 ไม่มี  

   กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  2548 - ปัจจบุนั  หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน, Duck-To Holding BV,          
                          Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (Netherlands)                                    
 2556 - ปัจจบุนั  Director, Anatis Foods Limited (Thailand) 
 2556 - ปัจจบุนั  Director, Lucky Duck International Food BV (Netherlands) 
 2556 - ปัจจบุนั  Director, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (Netherlands)       
 2546 – 2548    Controller / Head of Administrator, Van Panhuis Ermelo BV 
 2541 – 2545    Controller / Head of Administrator, De Heus Veevoederfabriek BV                 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ 
อันที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 / 13 ครัง้ 
- การประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 0 / 1 ครัง้   
(เน่ืองจากสถาณการณ์ COVID-19) 

 

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

 

 
 
 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

3. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ 
อายุ (ปี) 58 

ต าแหน่ง กรรมการ  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 15 กรกฎาคม 2556 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 8  ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.04% 

คุณวุฒกิารศกึษา ปริญญาโท สาขาการเงิน Suffolk University บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
 

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

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 57  

- ผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- Advanced Management Program , Harvard Business School 

 

ประสบการณ์การท างาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บางกอกแร้นช์ 

Executive Vice President, ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน                          
 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

              -ไม่มี- 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 
อันท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี - 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

 
- การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้  

 
ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

 
- ไม่มี - 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 

 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4- 


