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ข้อมูลของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  (ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
 

1. นางพรนภา  วิญญรัตน ์
(กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ)  
เกิดเม่ือ 26 กรกฎาคม 2492 
  
อาย ุ 72 ปี 
 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด    - 
   
ประสบการณก์ารท างาน  
 ปี 2536 – ปัจจุบัน   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ   
      บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไมมี่ 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น    ไม่มี 
 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจ ไม่มี 
ของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน ์
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่37/2005 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ เป็นภรรยานายไกรลาศ  วิญญรัตน ์ ซ่ึงเป็นพี่ชายนายปริญญา 
และผู้บริหาร วิญญรัตน ์และเป็นอาสะใภน้างสาวมาลี วิญญรัตน ์ และนาย

บัณฑิต  วิญญรัตน ์
 
การถอืหุน้ SAUCE 16,958,570 หุ้น คิดเป็น 4.71% ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด

  
จ านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง    ไม่มี 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ    525,000 บาท 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
 
บทบาทของกรรมการที่จะแตง่ตั้ง   กรรมการ 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2564  5 คร้ัง จากจ านวนทั้งสิน้ 5 คร้ัง 
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ข้อมูลของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  (ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
 

2. นายจิรวิทย ์   มาศรังสรรค ์   
(กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  
เกิดเม่ือ      5 พฤษภาคม 2481 
 
อาย ุ      83 ปี  
     
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด    - พาณิชยศาสตรบ์ัณฑติ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
      - บัญชีบัณฑิต 
      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 
ประสบการณก์ารท างาน   
 ปี 2560 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) 
 ปี 2560 – ปัจจุบัน   กรรมการ/กรรมการอิสระ 
      บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไม่มี 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น    มี 5 แห่งคือ 
 ปี 2554 – ปัจจุบัน   - กรรมการ 
      บริษัท เจ.เอ็ม.ซี บิสิเนส จ ากดั 
 
 ปี 2544 – ปัจจุบัน   - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1309) 
 
 ปี 2534 – 2544    - CFO (Chief Financial Officer) 
      บริษัท เหมราชพัฒนาทีด่ิน จ ากัด (มหาชน) 
 
 ปี 2532 – 2534    - ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ  
      วินดม์ิลลก์อลฟ์คลับ และบางปะกงกอลฟ์คลับ 
      กรีนวลัเลยค์นัทรีคลับกรุงเทพฯ 
 
 ปี 2510 – 2532    รองผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี
      ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน)   
 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจ ไม่มี 
ของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแยง้ทางผล 
ประโยชน ์
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การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ยงัไม่เข้ารับการอบรมหลักสตูรกรรมการ 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการและ ไม่มี 
ผู้บริหาร   
 
การถอืหุน้ SAUCE    ไม่มี  (คิดเป็น 0% ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
 
จ านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง    ไม่มี 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ    385,000 บาท 
 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ   132,000 บาท 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท   - ไม่ใช่กรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
        หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดือนประจ า 
      - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี 
      - ไม่มีความสัมพันธท์างธุรกิจ 
 
ข้อพพิาททางกฏหมาย    ไม่มี 
 
บทบาทของกรรมการที่จะแตง่ตั้ง   กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2564  5 คร้ัง จากจ านวนทั้งสิน้ 5 คร้ัง 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4 คร้ัง จากจ านวนทั้งสิน้ 4 คร้ัง 
ปี 2564 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
 กรรมการอิสระ   หมายถึง  กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรอืกลุม่ของผูถื้อหุน้รายใหญ่  และมีคณุสมบตัิ  
ดงันี ้
 1)  ตอ้งถือหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทในเครอืรว่มทนุหรอืนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258  ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 
 2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน  รวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  รวมถึงที่
ปรกึษาตรวจสอบบญัชี  ท่ีปรกึษากฏหมาย  ท่ีปรกึษาดา้นอื่นๆ   หรอืเป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุบรษัิท  บรษัิทในเครอื  บรษัิทรว่มหรอืเป็น
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  โดยตอ้งไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า  เจ้าหนี ้ ลูกหนีก้ารค้า เจ้าหนี ้ ลูกหนีเ้งินกู้ เป็นต้น  รวมทั้งไม่มี
ผลประโยชน ์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม    ทัง้ในดา้นการเงินและการบริหารงานของ บริษัท  บริษัทในเครือ   บริษัท
รว่มหรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที่จะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 
 4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  พี่นอ้งและบุตร  
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกับผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหาร  หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท  บรษัิทในเครอื  บรษัิทรว่ม 
 
หมายเหตุ  - บรษัิทฯ ไดก้ าหนดคณุสมบตัิเรือ่งการถือหุน้ของกรรมการอิสระตามขอ้ 1) ไวเ้ขม้กวา่ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ซึง่ก าหนดการถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 
 
    _____________________________________________ 
 

 

 

 

 


