
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

1/4 
 

 
ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 
 

1. นางพรนภา  วิญญรัตน์ 
อายุ      68 ปี 
 
วุฒกิารศึกษา     - 
   
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  
 ปี 2536 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บมจ. ไทยเทพรส 
 
ต าแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - 
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นพี่สะใภ้ของนายปริญญา วิญญรัตน์ และเป็นมารดาของนาย

ธนวัฒน์  วิญญรัตน์ 
 
การถอืหุ้น SAUCE 16,958,570 หุ้น คิดเป็น 4.71% ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด

  
จ านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง    ไม่ม ี
 
ค่าตอบแทนกรรมการ    525,000 บาท 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่ม ี
 
บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตัง้   กรรมการ 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครัง้จากจ านวน 6 ครัง้ 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 

2. พลเรือโททนง  ศิริรังษี 
อายุ      85 ปี  
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 6 กรกฎาคม 2537 ถงึเดือน 
เมษายน 2560 รวมเป็นเวลา 22 ปี 9 เดือน) 
     
วุฒกิารศึกษา     Master Degree ( Management ) 

United States Naval War College , USA 
      วิทยาลัยการทัพเรือ 
   
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
 ปี 2542 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยเทพรส 
 ปี 2537 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ  บมจ.ไทยเทพรส     
 
ต าแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ปี 2536 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการและผู้อ านวยการท่าเรือ  
      บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ 
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 65/2005 
      หลักสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นที่ 38/2005
      หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่  7/2005 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่ม ี
 
การถอืหุ้น SAUCE    ไม่ม ี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ    367,500 บาท 
 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ   132,000 บาท 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท   - ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
        หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า 
      - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี 
      - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 
ข้อพพิาททางกฏหมาย    ไม่ม ี
 
บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตัง้   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครัง้จากจ านวน 6 ครัง้ 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้จากจ านวน 5 ครัง้ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระ    (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 

 
3. นายจิรวิทย์    มาศรังสรรค์  
อายุ      79 ปี      
วุฒกิารศึกษา     พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
      บัญชีบัณฑติ 
      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
 ปี 2544 – ปัจจุบัน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ 
      (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1309) 
 ปี 2534 – 2544    CFO (Chief Financial Officer) 
      บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) 
 ปี 2532 – 2534    ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ  
      วินด์มิลล์กอล์ฟคลับ และบางปะกงกอล์ฟคลับ 
      กรีนวลัเลย์คนัทรีคลับกรุงเทพฯ 
 ปี 2510 – 2532    รองผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี
      ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน)   
ต าแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่ม ี
 
ประวัติการอบรม    
 ปี 2517     ได้ทุนจากธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) ไปศึกษาดูงานที่ 
      Chase Manhattan Bank, New York, USA เป็นเวลา 1 ปี  
  
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ไม่ม ี
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่ม ี
 
การถอืหุ้น SAUCE    ไม่ม ี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ    - 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ   - 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท   - ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
        หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า 
      - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี 
      - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 
ข้อพพิาททางกฏหมาย    ไม่ม ี
บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตัง้   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  - 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  - 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
 กรรมการอิสระ   หมายถึง  กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และมีคณุสมบตัิ  
ดงันี ้
 1)  ต้องถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทในเครือร่วมทนุหรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258  ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 
 2) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน  รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  รวมถึงที่
ปรึกษาตรวจสอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฏหมาย  ท่ีปรึกษาด้านอื่นๆ   หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคมุบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วมหรือเป็น
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  โดยต้องไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 3) ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า  เจ้าหนี ้ ลูกหนีก้ารค้า เจ้าหนี ้ ลูกหนีเ้งินกู้  เป็นต้น  รวมทัง้ไม่มี
ผลประโยชน์ หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม    ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัท  บริษัทในเครือ   บริษัท
ร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 
 4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  พี่น้องและบุตร  
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกบัผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร  หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม 
 
หมายเหตุ  - บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิเร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1) ไว้เข้มกวา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ซึง่ก าหนดการถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ  1 
 
    _____________________________________________ 
 

 

 

 

 


