สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลของกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
1. นางพรนภา วิญญรัตน์
(กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ)
เกิดเมือ่

26 กรกฎาคม 2492

อายุ

72 ปี

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2536 – ปั จจุบัน

-

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งในกิจการอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ
และผู้บริหาร

เป็ นภรรยานายไกรลาศ วิญญรัตน์ ซึ่งเป็ นพี่ชายนายปริญญา
วิญญรัตน์ และเป็ นอาสะใภ้นางสาวมาลี วิญญรัตน์ และนาย
บัณฑิต วิญญรัตน์

การถือหุน้ SAUCE

16,958,570 หุ้น คิดเป็ น 4.71% ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

จานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการ

525,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2564

5 ครั้ง จากจานวนทั้งสิน้ 5 ครัง้
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ข้อมูลของกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
2. นายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์
(กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
เกิดเมือ่

5 พฤษภาคม 2481

อายุ

83 ปี

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทางาน
ปี 2560 – ปั จจุบัน
ปี 2560 – ปั จจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเทพรส จากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเทพรส จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งในกิจการอื่น
ปี 2554 – ปั จจุบัน

มี 5 แห่งคือ
- กรรมการ
บริษัท เจ.เอ็ม.ซี บิสิเนส จากัด

ปี 2544 – ปั จจุบัน

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1309)

ปี 2534 – 2544

- CFO (Chief Financial Officer)
บริษัท เหมราชพัฒนาทีด่ ิน จากัด (มหาชน)

ปี 2532 – 2534

- ผู้อานวยการฝ่ ายโครงการ
วินด์มิลล์กอล์ฟคลับ และบางปะกงกอล์ฟคลับ
กรีนวัลเลย์คนั ทรีคลับกรุ งเทพฯ

ปี 2510 – 2532

รองผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

ไม่มี
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การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุน้ SAUCE

ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุน้ ที่มสี ิทธิออกเสียงทัง้ หมด)

จานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการ

385,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

132,000 บาท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท

- ไม่ใช่กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อพิพาททางกฏหมาย

ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2564

5 ครั้ง จากจานวนทั้งสิน้ 5 ครัง้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2564

4 ครั้ง จากจานวนทั้งสิน้ 4 ครัง้
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือกลุม่ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
1) ต้องถือหุน้ ไม่เกิน 0.5% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทในเครือร่วมทุนหรือนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา รวมถึงที่
ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือเป็ น
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ท างธุรกิ จ เช่น เป็ น ลูก ค้า เจ้าหนี ้ ลูก หนี ก้ ารค้า เจ้า หนี ้ ลูกหนี เ้ งิ น กู้ เป็ น ต้น รวมทั้งไม่ มี
ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วมหรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและบุ ตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หมายเหตุ - บริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติเรือ่ งการถือหุน้ ของกรรมการอิสระตามข้อ 1) ไว้เข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ กาหนดการถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1
_____________________________________________

4/4

