
      เอกสารแนบ 3 

กรรมการทีต้่องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

นายอึง้ กวง มิง้ (เจมส์)  อาย ุ73 ปี   

   
  ต าแหน่ง 
  

 
ประธานกรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

  จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 29 ปี (ตั้งแต ่3 พ.ค. 2533) 

  สัญชาต ิ: มาเลเซีย 

   

วุฒิการศึกษา  
 

: 
 
: 

 M. Sc (Electronic Engineering), University of Southampton, ประเทศองักฤษ 
 Bachelor Degree (Electrical Engineering), National Taiwan University ประเทศ
ไตห้วนั 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 
 Director Accreditation Program (DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2550 
 Director Certification Program (DCP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2552 
 Financial Statements Demystified for Directors (FDD) สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2552 

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 คร้ัง 
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง  
ประชุมวสิามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษัทจดทะเบียน   
ปี 2533-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปี 2550-ก.ย.2561 : กรรมการบริษทั Delta Greentech SGP Pte.,Ltd. 
ปี 2555-ธ.ค.2559 : กรรมการบริษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte.,Ltd. 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ  
(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563) 

: 80,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
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กรรมการทีต้่องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์) อาย ุ72 ปี   

  
ต าแหน่ง 

   กรรมการบริษทั  
 กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

  จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 29 ปี (ตั้งแต่ 30 เม.ย. 2531) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ : 4 ปี (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2558) 

  สัญชาต ิ: ไตห้วนั 

วุฒิการศึกษา  :  B.A in Economics, Chinese Culture University ประเทศไตห้วนั 
 Executive Program of Graduate School of Business Administration, Chung Yuan 

Christian University ประเทศไตห้วนั 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : Director Accreditation Program (DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 4/4 คร้ัง 
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง 
ประชุมวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษัทจดทะเบียน   
ปี 2531-ปัจจุบนั  
ปี 2558-ปัจจุบนั 

: 
: 

กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  

มิ.ย. 2559-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั C Sun Manufacturing Ltd 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปี 2554-ปัจจุบนั 
ปี 2553-ส.ค. 2559 

: 
: 

กรรมการบริษทั Digital Projection International Holding Ltd.  
Supervisor บริษทั Delta Electronics Capital Company  

ปี 2552-มิ.ย. 2558 : Supervisor บริษทั Neo Energy Microelectronics Inc.   
ปี 2555-มี.ค. 2557 : Supervisor บริษทั Delta Green Life Co.,Ltd. 
ปี 2547-มี.ค. 2557 :  กรรมการบริษทั Delta Electronics International Ltd. (Labuan)  

 Supervisor บริษทั Delta Electronics (Korea), Inc. 
ปี 2545-มี.ค. 2557 : Supervisor บริษทั Delta Greentech (China) Co.,Ltd. 
ปี 2541-มี.ค. 2557 : Supervisor บริษทั Addtron Technology (Japan) Co.,Ltd 
ปี 2538-มี.ค. 2557 : กรรมการบริษทั Delta Power Sharp Ltd. 
ปี 2534-มี.ค. 2557 : Supervisor บริษทั Delta Electronics (Japan), Inc. 
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การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ  
(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563) 

: ไม่มี (0.0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯในปีท่ีผา่นมา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  : กรรมการอิสระ บริษทั  
C Sun Manufacturing Ltd 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) : 1 บริษทั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

1. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า : ไม่เป็น 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น 
3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ : ไม่มี 
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กรรมการทีต้่องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

นายวฑูิรย์ สิมะโชคด ี               อายุ 65 ปี 
 ต าแหน่ง  
  กรรมการ 

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 4 ปี (ตั้งแต่ 30 มี.ค. 2558) 

 สัญชาต ิ  :    ไทย 

  
วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรมความ

ปลอดภยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาเอก วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาเทคโนโลยคีวามปลอดภยั
และ อาชีวอนามยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ :  Director Certification Program (DCP) สถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2552 
 Financial Statements for Directors (FSD) สถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2552 

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 4/4 คร้ัง 
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง 
ประชุมวสิามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษัทจดทะเบียน   
ปี 2558-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2560-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

ปี 2558-2561 : กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปี 2562-ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2556-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ มูลนิธิเพ่ือการพฒันาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ปี 2557 : รักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2552-ปี 2557 : ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
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การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ  
(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563) 

  : ไม่มี (0.0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  : กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั สากล 
เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย : ไม่มี 
ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

1. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า : ไม่เป็น 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น 
3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ : ไม่มี 

นิยามกรรมการอสิระ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ก าหนด โดยรายละเอียดไดร้ะบุไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ในหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ” เร่ือง “คุณสมบติั
ของกรรมการอิสระ” 

หลกัเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 ในหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ” เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละ

คุณสมบติัของกรรมการบริษทั” 

การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ  

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีในการพิจารณา
กลัน่กรองคุณสมบติัและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ดา้นบญัชีการเงิน 
ด้านการบริหารจดัการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจและลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่ไดจ้  ากดัเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมี
ความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถน าพาบริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การ
บริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนับสนุนหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยผูท่ี้ไดรั้บ
การเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดและด าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใชม้ติเสียงขา้งมากของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในการพิจารณาคดัเลือกและน ารายช่ือของผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 
 



      เอกสารแนบ 3 

การแต่งตั้งกรรมการ 
หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม

ให้เขา้มาเป็นกรรมการแลว้ จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอช่ือดงักล่าวเพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติั โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผูถื้อหุ้นมี
คะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และการแต่งตั้งกรรมการตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมี
อยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือหลายคนพร้อมกนัตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
หรือหลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนน
เสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

___________________________________________________ 
 

รายละเอยีดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 
 

1. ช่ือ : นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา 
 อายุ : 70 ปี 
 ทีอ่ยู่ : 401 หมู่ท่ี 15 ต.บางแกว้ อ.บางพลี สมุทรปราการ 
 ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563) 
: - ไม่มี - (0.0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

 การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ 

: มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 (พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ) 

 การมีส่วนได้เสียพเิศษ : - ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ - 

2. ช่ือ : นางทพิวรรณ ชยุติมันต์ 
 อายุ : 62 ปี 
 ทีอ่ยู่ : 100/73 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563) 

: - ไม่มี - (0.0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 

 
การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ 

: มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 (พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ) 

 การมีส่วนได้เสียพเิศษ : - ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ - 

 


