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ข้อมูลของกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 

 

1. นายปริญญา   วิญญรัตน์ 

อายุ   64 ปี 

 

วุฒกิารศึกษา - คหกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑติกติติมศักดิ์ 

  สาขาวทิยาศาสตร์การอาหารและ 

  โภชนาการ    

  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

  - วิทยาศาสตร์บัณฑติ  สาขาเคมี 

   มหาวทิยาลัยแห่งชาติไต้หวนั    - 

   

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน 

 ปี 2536 – ปัจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

   บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

 

 ปี 2543 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

 

ตาํแหน่งงานในกิจการอื่น   

 ปี 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ 

   บริษัท ราชครามการเกษตร จาํกัด 

 ปี 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ 

   บริษัท บางปะอนิสปอร์ตคลบั จาํกัด 

 ปี 2553 – ปัจจุบัน - กรรมการ 

   บริษัท ราชครามพร๊อบเพอร์ตี ้จาํกดั 

 ปี 2551 – ปัจจุบัน - กรรมการ 

   บริษัท สยามภณัฑ์ไม้ จาํกดั 

 ปี 2551 – ปัจจุบัน - กรรมการ 

   บรืษัท พรหมมาไมน่ิง จาํกัด  

 ปี 2548 – ปัจจุบัน - กรรมการ    

 บริษัท ราชครามแลนด์ จาํกดั 

  

ตาํแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี 

 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ  ไม่มี 

ธุรกิจของบริษัทที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ 

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  ยงัไม่เข้ารับการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริม 

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นบดิาของนายบัญชา วิญญรัตน์ และเป็นอาของนายบัณฑิต 

วิญญรัตน์ และนางสาวมาลี วญิญรัตน์ 

 

การถอืหุ้น SAUCE 119,158,580 หุ้น คดิเป็น 33.09 % ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด

  

จาํนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง    ไม่มี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ    1,155,000 บาท 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 

 

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตัง้   กรรมการ 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครัง้จากจาํนวน 5 ครัง้  
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 

2. นางสาวมาลี   วิญญรัตน์ 

อายุ   64 ปี 

 

วุฒกิารศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต 

   (สาขาการเงนิ การธนาคาร) 

   มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

    

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน  

 ปี 2536 -  ปัจจุบัน - กรรมการ 

   บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

 ปี 2536 - 2553 - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(สายบัญชีและการเงนิ)  

   บริษัท. ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

 ปี 2530 – 2536 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

   บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน)  

 

ตาํแหน่งงานในกิจการอื่น  ไม่มี 

   

ตาํแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี 

 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ  ไม่มี 

ธุรกิจของบริษัทที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ 

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  37/2005 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นหลานของนายปริญญา วญิญรัตน์ และเป็นพี่สาวของนาย

บัณฑิต วิญญรัตน์ 

 

การถอืหุ้น SAUCE 14,004,520 หุ้น คิดเป็น 3.89% ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด

  

จาํนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง    ไม่มี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ    525,000 บาท 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 

 

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตัง้   กรรมการ 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครัง้จากจาํนวน 5 ครัง้ 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 

3. นายบัณฑิต   วิญญรัตน์ 

อายุ  62 ปี 

 

วุฒกิารศึกษา - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

  สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เคร่ืองกล) 

 มหาวทิยาลัย Adamson ฟิลปิปินส์ 

      

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน 

 ปี 2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ 

   บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

 ปี 2536 – 2551 - รองกรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

 ปี 2530 – 2550 - ผู้จัดการสาขาลาํปาง  

   บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

   

ตาํแหน่งงานในกิจการอื่น    ไม่มี 

 

ตาํแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี 

 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ  ไม่มี 

ธุรกิจของบริษัทที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ 

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  37/2005 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นหลานของนายปริญญา วญิญรัตน์ และเป็นน้องชายของ

นางสาวมาลี วิญญรัตน์ 

 

การถอืหุ้น SAUCE 26,427,020 หุ้น คิดเป็น 7.34% ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด

  

จาํนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง    ไม่มี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ    525,000 บาท 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 

 

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตัง้   กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครัง้จากจาํนวน 5 ครัง้ 


