
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย ล าดับที ่3 
 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

 

ช่ือ ดร. วิพรรธ์  เริงพิทยา 
อายุ 79  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่ง -ประธานกรรมการ 

-กรรมการผูอ้  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
-กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ดา้นวิศวกรรมศาสตร์  Imperial College of Science and  
Technology University of London  U.K. 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
 

Directors Accreditation Program (DAP)  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 28  ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกนั 

 

- ไม่มี - 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอืน่ o บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี 

o กจิการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ไม่มี 

o การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 

- ไม่มี 
ประสบการณ์ - พ.ศ.2546 ประธานสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 

- พ.ศ.2541-2546 คณะกรรมการสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 
- พ.ศ.2536-2538 อนุกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- พ.ศ.2534-2535 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั 
- พ.ศ.2530-2531 กรรมการองคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
- พ.ศ.2527-2528 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์  

 
การเข้าประชุม มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6  คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ใน
นามตนเอง 

 

- ไม่มี - 



 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ นายสุรพล  ปล้ืมอารมย ์
อายุ 61  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

 

Directors Accreditation Program (DAP) 2007 

Director Certification Program  (DCP)Class 229/2016 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9  ปี  7  เดือน 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการด้วยกนั 

 
- ไม่มี - 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอืน่ o บริษทัจดทะเบียน 
- 1  แห่ง   

o กจิการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- 2  แห่ง  

o การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
- ไม่มี 

 
ประสบการณ์ - กรรมการผูจ้ดัการ  

       Professional Alliance Legal Advisory Ltd. 
- กรรมการผูจ้ดัการ  
      Crown Development Co., Ltd. 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและภาษีอากร  
       บริษทั เบอร์ล่ียคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน)  
          

การเข้าประชุม - มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6  คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4  คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ในนาม
ตนเอง 

 
- ไม่มี - 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ นายเฉิน จุง คุน  
อายุ 55 ปี 
สัญชาติ ไตห้วนั 
ต าแหน่ง -กรรมการ ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

-กรรมการผูจ้ดัการบริษทั 
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, National Central University 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

 

อยูใ่นระหวา่งการหา Couse ภาษาจีนเพ่ือเขา้รับการอบรมท่ีประเทศ
ไตห้วนั 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4  ปี  5  เดือน 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการด้วยกนั 

 
- ไม่มี - 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอืน่ o บริษทัจดทะเบียน 
- ไม่มี 

o กจิการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ไม่มี 

o การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
- ไม่มี  
 

ประสบการณ์ - ผูช่้วยรองประธาน ACP ELECTRONICS CO., LTD. 
- ผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทั ดราโก ้พีซีบี จ ากดั(มหาชน) 

การเข้าประชุม มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 6  คร้ัง 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ในนาม
ตนเอง 

 
520,000 หุน้ (คิดเป็นสดัส่วน 0.24%) 

 
 
 



 
 
 
ข้อมูลการถือหุ้นสามญัในบริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากดั (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่สิทธิออกเสียงทั้งหมด 
1. ดร. วิพรรธ์  เริงพิทยา -- -- 
2. นายสุรพล  ปล้ืมอารมย ์ -- -- 
3. นายเฉิน จุง คุน 520,000 0.24 
 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือซ่ึงมคุีณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 
 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 

รายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือซ่ึงมี
คุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ –  

นายสุรพล  ปลืม้อารมย์ 
 

การถือหุ้นในบริษทั 
- จ านวนหุน้ 
- สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 

 
-- 
-- 

 

เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษทั/บริษทัย่อย 
 

 

ไม่เป็น 
 

การมคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้ับบริษทั/บริษทัใหญ่/
บริษทัร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน 
ลกูจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษา
กฎหมาย 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางการคา้/ทางธุรกิจ มูลค่ารายการเกิน 2 
ลา้นบาทต่อปี 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/
บริการ/การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) โดยระบุขนาดของ
รายการดว้ย 

 

 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 



 
 
 
    ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กจิการอืน่ๆ 
 

 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษทัจดทะเบียน บริษทั/กจิการ
อืน่ (ที่ไม่ใช่
บริษทั 

จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษทั/กจิการที่แข่งขัน
หรือเกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษทั 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

 
1. ดร. วิพรรธ์  เริงพิทยา 
 

 
ไม่มี 

 
- 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
2. นายสุรพล  ปล้ืมอารมย ์
 

 
1 แห่ง 

 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

 
2 แห่ง 

 
ไม่มี 

 
3. นายเฉิน จุง คุน 
 

 
ไม่มี 

 
- 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
 
หมายเหตุ: 

*  กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยท่ีคณะกรรมการสรรหาฯจะพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ความเหมาะสมดา้น
คุณวฒิุ ประสบการณ์ เน่ืองจากธุรกิจผูผ้ลิตแผน่พิมพว์งจรไฟฟ้ามิไดเ้ป็นธุรกิจท่ีแพร่หลายในประเทศไทย ความรู้
ในดา้นเทคโนโลยี่การผลิต การใชเ้คร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมในการผลิต การควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้าย และกลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจแผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงประสบการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นความรู้ท่ีส าคญัในการใหข้อ้มลู
กบัฝ่ายบริหารจดัการ เพ่ือช่วยในการพิจารณาตดัสินใจในการลงทุนในดา้นต่างๆ นอกจากน้ี คณะกรรมการสรร
หาฯยงัไดพิ้จารณาคุณสมบติัของผูท่ี้จะเป็นกรรมการบริษทัจากผูเ้ช่ียวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงผล
การปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

บริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง
สามท่าน คือ . ดร. วิพรรธ์  เริงพิทยา, นายสุรพล  ปล้ืมอารมย ์ และนายเฉิน จุง คุน มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีก
วาระ 
 
** บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 ดงัน้ี 

(1) มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สาม
คน  

(2) กรรมการอิสระแต่ละคนของผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหาร ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความ 
สมัพนัธ์ทางธุรกิจบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

 
 
 



 
 

 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประ กอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีก
ฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วน
ผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติ
บุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วน
ผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(ซ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ซ) แลว้ 
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 

 


