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วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า  
“ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึง่ในสาม (1/3) ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง”
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ถือเป็นการประชุมปีที่ 13 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด  
มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระจ�านวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ  
(3) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย และ (4) นายวรายุ ประทีปะเสน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ 
ก.ส.ต. คร้ังที ่1/2560 เมือ่วนัท่ี 13 มกราคม 2560 ได้พจิารณาสรรหาบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระดงักล่าว  
โดยพจิารณาคุณสมบตัใินด้านต่างๆ แล้วมมีตเิหน็ควรให้เสนอแต่งตัง้บคุคลต่อไปนีเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน  
คอื (1) นายประกติ ประทปีะเสน (2) นายไพฑรูย์ กิจส�าเรจ็ (3) นายศกัดา มณรีตันฉตัรชยั และ (4) นายวราย ุประทปีะเสน ด้วยเหตผุลดงัต่อไปนี้
 (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ 
  ของบริษัทฯ 
 (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อก�าหนดของ 
  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 (3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ 
  กับบริษัทฯ
 (4)  ผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้
  (4.1) นายประกิต ประทีปะเสน ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที ่
    ในฐานะประธานกรรมการบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุเดือน เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
    ของบริษทัฯ ทัง้ในด้านการขาย การผลติ การเงนิ และการพฒันาธรุกจิ มกีารตดิตามสอบถามในประเดน็ส�าคญัต่างๆ อย่างใกล้ชิด  
    รวมท้ังให้ค�าแนะน�าท่ีดใีนการแก้ไขปัญหาและการพฒันาบคุลากร การปรบัปรงุงานด้านต่างๆ โดยในปีทีผ่่านมา ได้ดูแลให้บรษัิทฯ  
    มผีลการด�าเนนิงานทีด่ ีมข้ีอเสนอแนะในเรือ่งการขาย ให้เพิม่ยอดขายไปในต่างประเทศทีม่ศัีกยภาพและมคีวามต้องการสนิค้า 
    วัสดุก่อสร้างจากประเทศไทย ท�าให้บริษัทฯ มียอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยกับยอดขายในประเทศที่ชะลอตัว 
  (4.2)  นายไพฑรูย์ กจิส�าเรจ็ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ตลอดระยะเวลา 
    ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง 
    การเงินการธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การท�าสัญญาเงินกู้ กับสถาบันการเงินต่างๆ การใช้อัตราก�าลังคน 
    และการก�าหนดผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งให้ข้อเสนอแนะท่ี 
    เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการให้ความคิดเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
  (4.3) นายศกัดา มณรัีตนฉตัรชัย เดมิเคยด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ จงึมคีวามรู ้ความเข้าใจ ในธรุกจิของบรษิทัฯ  
    เป็นอย่างด ีปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ได้ปฏบิตัหิน้าที่ 
    ในฐานะกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเร่ืองของ 
    กระบวนการผลติและวิศวกรรมของบรษิทัฯ รวมทัง้การวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรดักมุ และสามารถตรวจสอบ 
    ได้ในทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 
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  (4.4) นายวรายุ ประทีปะเสน ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม 
    ครั้งที่ 282 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ให้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนนายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์ (เสียชีวิต) เป็นผู้ที่มีความรู้  
    ความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่ง โดยสามารถน�าความรู้ความสามารถ มาช่วยบริหารกิจการของบริษัทฯ  
    ได้เป็นอย่างดี 

 ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้เสนอวาระการประชมุและเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหม่ ตามหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี  
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
การประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 297 (1/2560) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้น�าเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้
 (1) นายประกิต ประทีปะเสน  เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 (2) นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ  เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
 (3) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
 (4) นายวรายุ ประทีปะเสน  เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการท้ัง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือ 
เชิญประชุมนี้

การลงมติ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามข้อ (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง 
  คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 (3) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึแต่งตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณี 
  ที่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็น 
  ผู้ออกเสียงชี้ขาด  
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ประวัติโดยสังเขปของ นายประกิต ประทีปะเสน
ต�าแหน่งในบริษัทฯ     ประธานกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   กรรมการ
สัญชาติ        ไทย 
อายุ         74 ปี

วุฒิการศึกษา 
• ปรญิญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต ทางด้านบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัซิลแิมน ประเทศฟิลปิปินส์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวยน์สเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศฟิลิปปินส์
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด และมหาวทิยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
• หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมส�าหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมชซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการเงินการธนาคาร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
(1)  Director Accreditation Program (DAP 1/2003)

ประวัติการท�างาน
(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 8 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
        บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
        บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท ซัสโก้ จ�ากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
        บริษัท อาเชี่ยนมารีน เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
         บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท หาดทิพย์ จ�ากัด (มหาชน) 
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
         บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
(2) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน 2 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จ�ากัด
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จ�ากัด
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • พ.ศ. 2543 - 2559  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน) 
 • พ.ศ. 2546 - 2555  ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2547 - 2554  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 14,619,500 หุ้น หรือ 1.40%
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 13 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : มี 1 ท่าน ดังนี้  
 • นายวรายุ ประทีปะเสน  ต�าแหน่ง กรรมการ 



23บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของ นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ
ต�าแหน่งในบริษัทฯ     กรรมการ และกรรมการสรรหา ก.ส.ต.
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   กรรมการ
สัญชาติ        ไทย
อายุ         73 ปี

วุฒิการศึกษา
• พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (พศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Asian Institute of Management, Manila, Philippines
• Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, Seattle, USA

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการเงินการธนาคาร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
(1) Director Accreditation Program (DAP 32/2005)
(2) Director Certification Program (DCP 55/2005)

ประวัติการท�างาน
(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต.
        บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
(2) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน 6 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จ�ากัด
 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จ�ากัด 
 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ล์ม ทรี จ�ากัด 
 • พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จ�ากัด 
 • พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มบี จ�ากัด 
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 • พ.ศ. 2547 - 2559  ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 1,000,100 หุ้น หรือ 0.10%
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 13 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม:  (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
        (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในปี 2559 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 



24 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำาปี 2560)

ประวัติโดยสังเขปของ นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย
ต�าแหน่งในบริษัทฯ     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ   เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2552 รวมเวลา 7 ปี
สัญชาติ        ไทย
อายุ         72 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรม และการตรวจสอบภายใน

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
(1) Director Accreditation Program (DAP 32/2005)
(2)  Audit Committee Program (ACP 4/2005)
(3)  R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

ประวัติการท�างาน
(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
(2) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี 
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 4,099,000 หุ้น หรือ 0.39%
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 7 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
        (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 ประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 

ข้อมูลอื่นๆ : การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)



25บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของ นายวรายุ ประทีปะเสน 
ต�าแหน่งในบริษัทฯ      กรรมการ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   กรรมการ
สัญชาติ        ไทย
อายุ         39 ปี

วุฒิการศึกษา 
• Diploma, 12TH Grade Wilbraham & Monson Academy, Massachusetts, USA
• Bachelor of Science, Civil Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA
• Master of Science, Business Administration (Logistics and Transportation) 
 University of Maryland at College Park, Maryland, USA. (ทุนรัฐบาลไทย)

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบริหารธุรกิจ ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
(1) Director Accreditation Program (DAP 126/2016)

ประวัติการท�างาน
(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
         บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
(2) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • พ.ศ. 2557 - 2558  หัวหน้ากลุ่มงานด้านการขนส่งทางราง 
         ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • พ.ศ. 2555 - 2557  คณะท�างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
         กระทรวงคมนาคม
 • พ.ศ. 2551 - 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
         ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 109,000 หุ้น หรือ 0.01%
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 1 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : มี 1 ท่าน ดังนี้  
• นายประกิต ประทีปะเสน ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ 



26 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำาปี 2560)

บทนิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 (ก) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้อี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้น 
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
 (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 (ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกับบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ 
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค�้าประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีก
ฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรัพย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังนีก้ารค�านวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ       
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 (ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย
 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ให้ตัดสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 
  ในกรณทีีบ่คุคลทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสัมพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิารทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้
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บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าดงักล่าวกต่็อเมือ่บรษัิทฯ ได้จดัให้มคีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ ทีแ่สดงว่าได้พจิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 
แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี 
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
 (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
 (2) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 (3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดและ 
แนวปฏิบัติที่ดีของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 




