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วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

 ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 

วรรคสองว่า “ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ�านวนกรรมการที่

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก              

ส่วนปีหลังๆ  ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ถือเป็นการประชุมปีท่ี 14 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจ�ากัด มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระจ�านวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี 

ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว 

โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตาม

วาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ด้วยเหตุผล

ดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อ    

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม   

ข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต.

(3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายที่

เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4)  ผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

(4.1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลา                      

ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นส�าคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด                      

โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารอัตราก�าลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ต่างๆ ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ค�าแนะน�าที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ปรับปรุงงานด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา

(4.2) นายอัศนี ชันทอง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ปฏบิตัหิน้าท่ีในต�าแหน่งเป็นอย่างด ีดแูลและบริหารกจิการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ เป้าหมายคะแนน KPIs  (Key Performance Indicator) และ           

การประเมินผลส�าเร็จของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอ                  

แผนงานระยะยาวในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 นายอัศนี ชันทอง เกษียณอายุ ปัจจุบันยังด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ                       

ของบริษัทฯ 
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 (4.3) นายสาธิต สุดบรรทัด ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ และ

กรรมการผู้จัดการ รวมท้ังได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และดูแลส�านักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา       

ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการขายและการตลาด ก�าหนดแผนงาน

และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย บริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้แนวทาง        

ในการป้องกนัความเสีย่งให้สามารถควบคมุได้ ด้าน CSR ได้น�าความรู้ความสามารถด้านการมงุหลงัคาของบรษัิทฯ 

ไปสอนคนในชุมชนและเยาวชนให้มีความรู้ และทักษะการมุงหลังคา เพื่อน�าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้

ครอบครัว ภายใต้ชื่อโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็น

ผูใ้ห้ข้อมลูข่าวสารของบรษิทัฯ อย่างถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและส�านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายสาธิต สุดบรรทัด เป็นประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร แทนนายอัศนี ชันทอง ที่เกษียณอายุ 

 (4.4) นายอนันต์ เล้าหเรณ ู ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต. โดย

นายอนนัต์  เล้าหเรณ ู ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบตัง้แต่วนัที ่10 มกราคม 

2548 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปีต่อเนื่อง ตามข้อก�าหนดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีการด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มี               

ความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตลอดมา มีความเชี่ยวชาญที่               

หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ดูแลและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ                      

การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนด ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบ                             

การตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ                     

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานกับ

บริษัทฯ

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ได้เสนอวาระการประชมุและเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ปรากฏ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 309 (1/2561) เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้               

น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้

(1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์  เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

(2)  นายอัศนี ชันทอง เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

(3)  นายสาธิต สุดบรรทัด เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

(4)  นายอนันต์ เล้าหเรณู เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

รวมทัง้ในการประชมุคณะกรรมการ ก.ส.ต. และคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาและมมีติเหน็ชอบให้เสนอชือ่นายอนันต์ 

เล้าหเรณู กรรมการอิสระรายเดมิ กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายอนันต์ เล้าหเรณู มคีุณสมบัติ

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน                   

ซึ่งสามารถให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ                 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 ข้อมลูของผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการทัง้ 4 คน ตลอดจนนยิามกรรมการอสิระและคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีมี่อยู่ทัง้หมดตามข้อ (1) แต่งตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึง              

แต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะ

พึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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  ประวัติโดยสังเขปของ     นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
   ต�าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ และ    

       ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

   ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ

   สัญชาติ    ไทย 

  อาย ุ    51 ปี    

วุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
•	 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการเงินการธนาคาร              

         ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

(1)   Director Accreditation Program (DAP 33/2005) 

(2)   Role of the Compensation Committee (RCC7/2008)

(3)   Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 13/2011)

(4)   Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 31/2016)

(5)   Corporate Governance for Executives (CGE 7/2016)

 ประวัติการท�างาน

 (1)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้
•	 พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

 (2)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน               

8 บริษัท ดังนี้
•	 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.เอ็ม.ซี เฟอร์นิเจอร์ จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซเรนนิตี้ แอสเซ็ท จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอคชั่น เพอร์เฟค จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท  มายเรียด วัสดุ จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอาท์ดอร์  สปอร์ต กรุ๊ป  จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป  โฮลดิ้ง  จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ�ากัด

 (3)   ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
•	 พ.ศ. 2547 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาเรล จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2539 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี  

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 3,100,100 หุ้น หรือ 0.33%

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 14 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :  (1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง   

    (2)   คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2560 ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี  



25บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

 

ประวัติโดยสังเขปของ     นายอัศนี ชันทอง
ต�าแหน่งในบริษัทฯ   กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ

สัญชาติ   ไทย 

อาย ุ  65 ปี
              

              

         วุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
•	 Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration,    

Chulalongkorn University 

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

(1)   Director Accreditation Program (DAP 63/2007) 

(2)   Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)

ประวัติการท�างาน

(1)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้

•	 พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

(2)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่ม ี  

       (3)   ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

•	 พ.ศ. 2550 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการจัดการ 

   บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

•	พ.ศ. 2556 – 2560  ประธานกรรมการ  บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด

     (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 1,048,000 หุ้น หรือ 0.11%

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 10 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม:   (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

 (2)  คณะกรรมการ ก.ส.ต ในปี 2560 ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง   

    (3) คณะกรรมการจัดการ ในปี 2560 ประชุม 48 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 46 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 



26 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

  ประวัติโดยสังเขปของ    นายสาธิต สุดบรรทัด
 ต�าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

                                                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

     และประธานกรรมการจัดการ

   ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ
   สัญชาติ    ไทย

  อายุ    57 ปี

วุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)
•	 Master of Science in Engineering Administration (Major in Marketing Technology) The George Washington 

University, Washington D.C., USA
•	 Managing Change and Change of Management in Asia, Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000)
•	 Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne,   

Switzerland (6/2000)

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และด้านวิศวกรรม                 

         ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
(1)   Director Certification Program (DCP 12/2001)

(2)   Finance for Non-Finance Director (FN) 2003

(3)   Audit Committee Program (ACP 8/2005)

       ประวัติการท�างาน                                    

(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้
•	 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการจัดการ

   บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

•	 พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

(2)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น)    

จ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
•	 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ   บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด

     (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))

(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
•	 พ.ศ. 2556 – 2560  กรรมการ   บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด

     (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))

•	 พ.ศ. 2558 – 2560  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 6,000,000 หุ้น หรือ 0.63%

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 17 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

(2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ในปี 2560 ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

(3) คณะกรรมการจัดการ ในปี 2560 ประชุม 48 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 



27บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

 ประวัติโดยสังเขปของ    นายอนันต์ เล้าหเรณ ู       

 ต�าแหน่งในบริษัทฯ     กรรมการอิสระ         

      กรรมการตรวจสอบ และ

      กรรมการ ก.ส.ต.

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ   เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2548 

   รวมเวลา 12 ปี

สัญชาต ิ    ไทย

อาย ุ  64 ปี

วุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบัญชี และนิิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
(1) Director Accreditation Program (DAP 1/2003)
(2) Director Certification Program (DCP 29/2003) & (RE.DCP 2/2006)
(3) Audit Committee Program (ACP 2/2004)
(4) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006)
(5) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007)
(6) Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
(7) Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
(8) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
(9) R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

ประวัติการท�างาน

(1)  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 4 บริษัท ดังนี้

•	 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต.

  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

•	 พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาด้านการเงิน

  บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน)

•	 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

   บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)     

  (เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน))

•	พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

   (เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)

(2)  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน           

4 บริษัท ดังนี้

•	พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์ เจ็นเนอร์เรชั่น จ�ากัด

•	พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Singlurus pratama

•	พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Mining Services

•	พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia
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  (3)   ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

•	 พ.ศ. 2547 – 2558 กรรมการ PT.Citra Harita Mineral (เลิกกิจการแล้ว)

•	 พ.ศ. 2540 – 2555 กรรมการ Lanna (Singapore) Pte, Ltd. (เลิกกิจการแล้ว)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :  2,350,000 หุ้น หรือ 0.25%

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ :  12 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 ประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2560 ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 

ข้อมูลอื่นๆ :  การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
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บทนิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 (ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                       

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

 (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ              

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ   

ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

 (ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร     

รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุม              

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 (ง)   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา

แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน

หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี                

ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน

 (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่             

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 (ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า

สองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�านาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 (ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ

 (ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน                 

ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ             

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 (ฌ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ        

บริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิน

มลูค่าทีก่�าหนดตามวรรคหนึง่ (ง) หรอื (ฉ) ให้บรษิทัฯ ได้รบัการผ่อนผนัข้อห้ามการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่า

ดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการอิสระด้วย

 (1)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

 (2)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

 (3)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดและแนวปฏิบัติที่ดี

ของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ


