
      เอกสารแนบ 2 

กรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

นาย เจิง้ ผงิ               อายุ 57 ปี 

 ตําแหน่ง (ทีเ่สนอ) 

 • กรรมการ 

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : ยงัไม่เคยเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 สัญชาติ   :    ไตห้วนั 

วุฒิการศึกษา  : Bachelor degree in Business Administration, California State University, 

East Bay สหรัฐอเมริกา 

การอบรมด้านการเป็นกรรมการ : • The impact of tax reform on Delta group 

• Introduction of (EU) GDPR and Personal Data Protection Rules in China 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง 

บริษัททีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   

ปี 2555 - ปัจจุบนั : ประธานบริหารบริษทั Delta Electronics, Inc. 

ปี 2544 – ปัจจุบนั : กรรมการบริษทั Delta Electronics, Inc. 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

ปี 2562 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Greentech SGP Pte. Ltd.  

ปี 2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta America Ltd 

ปี 2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. 

ปี 2560 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Unicom (Nanjing) System Eng. Corp. 

ปี 2560 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Unicom System Eng. Corp. 

ปี 2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Castle Horizon Limited 

ปี 2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Energy Dragon Global Limited 

ปี 2559 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Xi’an) Co., Ltd. 

ปี 2559 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Bijing) Co., Ltd. 

ปี 2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Beijing Industrial Foresight Technology Co., Ltd. 

ปี 2558 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics Components (Wujiang) Ltd. 

ปี 2558 - ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร บริษทั Delta Energy Technology Puhuan (Shanghai) Co., Ltd. 

ปี 2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Networks Holding Ltd. 

ปี 2557 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Ace Pillar Holding Co., Ltd. 

ปี 2557 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Pingtan) Co., Ltd. 

ปี 2555 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Electronics (Netherlands) B.V. 

ปี 2555 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Greentech (China) Co. , Ltd. 
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ปี 2555 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

ปี 2555 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Energy Technology (Dongguan) Co., Ltd. 

ปี 2555 - ปัจจุบนั : กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Green (Tianjin) Industries Co., Ltd. 

ปี 2555 - ปัจจุบนั : กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Electronics (Wujiang) Trading Co., Ltd. 

ปี 2553 - ปัจจุบนั : กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Chenzhou Delta Technology Co., Ltd. 

ปี 2553 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Wuhu Delta Technology Co., Ltd. 

ปี 2550 - ปัจจุบนั : กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd. 

ปี 2550 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd. 

ปี 2544 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Electronics (H.K.) Limited 

ปี 2544 - ปัจจุบนั : กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Video Display System (Wujiang) Ltd. 

ปี 2542 - ปัจจุบนั : กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.  

ปี 2541 - ปัจจุบนั : กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd. 

ปี 2538 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta International Holding Ltd. 

ปี 2536 - ปัจจุบนั : กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd. 

การถือครองหลกัทรัพย์ (ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2562) 

• บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ปทท) : - ไม่มี - (0.0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

• เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์ : 55,090,093 หุน้ (2.1209% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

คุณสมบัติต้องห้าม : •  ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้

กระทาํโดยทุจริต 

•  ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  : 1 บริษทั  

  (ตามท่ีแสดงขา้งตน้) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) : 31 บริษทั  

  (ตามท่ีแสดงขา้งตน้) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

 

: 32 บริษทัขา้งตน้อาจ

พิจารณาไดว้า่เขา้ข่ายเป็น

กิจการอนัมีสภาพอยา่ง

เดียวกนักบักิจการของ

บริษทัฯ 
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กรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

นาย เคอ จ่ือ ซิง               อายุ 71 ปี 

 ตําแหน่ง (ทีเ่สนอ) 

 • กรรมการ 

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : ยงัไม่เคยเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 สัญชาติ   :    ไตห้วนั 

วุฒิการศึกษา  : Bachelor degree in Control Engineering degree, Chiao Tung University 
ไตห้วนั 

การอบรมด้านการเป็นกรรมการ : • The impact of tax reform on Delta group 

• Introduction of (EU) GDPR and Personal Data Protection Rules in China 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง 

บริษัททีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   

ปี 2555 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics, Inc 

ปี 2555 - ปัจจุบนั : รองประธานคณะกรรมการดา้นการบริหารกลยทุธ์ บริษทั Delta Electronics, Inc. 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

ปี 2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Controls Inc. 

ปี 2555 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Electronics (Wujiang) Trading Co., Ltd. 

ปี 2555 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Green (Tainjin) Industries Co., Ltd. 

ปี 2555 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Greentech (China) Co., Ltd. 

ปี 2553 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Chenzhou Delta Technology Co., Ltd. 

ปี 2553 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Electronics Capital Company 

ปี 2550 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd. 

ปี 2550 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd. 

ปี 2550 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Wuhu Delta Technology Co., Ltd. 

ปี 2547 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd. 

ปี 2547 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd. 

ปี 2544 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta International Holding Ltd. 

ปี 2543 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Electronics (Jiangsu) Ltd. 

ปี 2534 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั Delta Electronics (Japan), Inc. 
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การถือครองหลกัทรัพย์ (ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2562)   

• บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ปทท) : - ไม่มี - (0.0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

• เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์ : 837,630 หุน้ (0.0322% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไมมี่ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํ

โดยทุจริต 

• ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  : 1 บริษทั  

  (ตามท่ีแสดงขา้งตน้) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) : 14 บริษทั  

  (ตามท่ีแสดงขา้งตน้) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ต่อบริษทัฯ 

 

: 15 บริษทัขา้งตน้อาจ

พิจารณาไดว้า่เขา้ข่ายเป็น

กิจการอนัมีสภาพอยา่ง

เดียวกนักบักิจการของ

บริษทัฯ 
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กรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

นาย แจ็คกี ้ชาง               อายุ 52 ปี 

 ตําแหน่ง (ทีเ่สนอ) 

 • กรรมการ 

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : ยงัไม่เคยเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 สัญชาติ   :    ไตห้วนัและองักฤษ 

วุฒิการศึกษา  : Bachelor degree in English Literature of National Central University, 
ไตห้วนั 

การอบรมด้านการเป็นกรรมการ : - 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

ปี 2559 - ปัจจุบนั : • รองประธานบริหารภูมิภาค Asia Pacific  

• กรรมการคณะกรรมการยทุธศาสตร์ 

บริษทั Delta Electronics International (Singapore) PTE. LTD. 

ปี 2553 - ปี 2561 : ประธานบริหารและผูจ้ดัการทัว่ไป ภูมิภาค EMEA (Europe, Middle East & 

Africa) กลุ่มบริษทัเดลตา้  

การถือครองหลกัทรัพย์ (ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2562)   

• บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ปทท) : - ไม่มี - (0.0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

• เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์ : 45,870 หุน้ (0.0018% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้

กระทาํโดยทุจริต 

• ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  :  - ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) :  1 บริษทั  

   (ตามท่ีแสดงขา้งตน้) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ต่อบริษทัฯ 

 

:  1 บริษทัขา้งตน้อาจ

พิจารณาไดว้า่เขา้ข่ายเป็น

กิจการอนัมีสภาพอยา่ง

เดียวกนักบักิจการของ

บริษทัฯ 
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หลกัเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  

1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมี

มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศกาํหนด  

2.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการทาํงานท่ีดี  

3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ

โทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 

4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้ไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจาํเป็นหรือสุดวสิัย  

5.  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจกาํหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั 

การสรรหาคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหน้าท่ีในการพิจารณา

คุณสมบติัและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอ่ยโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการบริหาร

จดัการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจและ

ลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่ไดจ้าํกดัเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย 

(Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนําพาบริษัทฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจดัการตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯได้

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการ

พิจารณาเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้กาํหนดและดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีได้แจง้ไวใ้น

เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงขา้งมากของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาคดัเลือก

และนาํรายช่ือของผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป 

การแต่งตั้งกรรมการ 

หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมให้

เขา้มาเป็นกรรมการแลว้ จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอช่ือดงักล่าวเพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

อนุมติั โดยข้อบงัคบัของบริษทัฯ ได้กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผูถื้อหุ้นมี

คะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และการแต่งตั้งกรรมการตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่

ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือหลายคนพร้อมกนัตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือ

หลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียง

สูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ

เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

 

 
 



      เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 
1. ช่ือ : นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา 

 อายุ : 70 ปี 

 ทีอ่ยู่ : 401 หมู่ท่ี 15 ต.บางแกว้ อ.บางพลี สมุทรปราการ 

 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

(ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562) 
: - ไม่มี - (0.0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

 การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอใน

การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ 

: - ไม่มี - 

 การมีส่วนได้เสียพเิศษ : - ไม่มี - 

2. ช่ือ : ดร.วฑูิรย์ สิมะโชคด ี

 อายุ : 65 ปี 

 ทีอ่ยู่ : 8/1 ซอยวดักาํแพง (ซอย 50) ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมดาํ  

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

(ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562) 
: - ไม่มี - (0.0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

 การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอใน

การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ 

: - ไม่มี - 

 การมีส่วนได้เสียพเิศษ : - ไม่มี - 

2. ช่ือ : นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์

 อายุ : 62 ปี 

 ทีอ่ยู่ : 100/73 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

10900 

 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

(ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562) 
: - ไม่มี - (0.0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

 การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอใน

การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ 

: - ไม่มี - 

 การมีส่วนได้เสียพเิศษ : - ไม่มี - 
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