
 
 

ส่ิงทีส่่งมาดว้ย ลําดบัที ่3 
 
* ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ 

 

ช่ือ Mr. Vincent  Huang 

อายุ 74  ปี 

สัญชาต ิ ไต้หวนั 

ตาํแหน่ง - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี ด้านวรรณกรรมองักฤษ,National  Cheng Kung University,Taiwan 

การอบรมบทบาทหน้าที่

กรรมการ 

Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for Director, 

Securities&Futures Institute, Taiwan 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 29  ปี 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน o บริษัทจดทะเบียน 

- 1  แห่ง 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

        บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จํากดั (เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียน 

       ในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไต้หวนั) 

o กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 1  แห่ง 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ  

        Chin Poon (Chang-Shu) Electronics Co., ltd., China 

o การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

- 1  แห่ง 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

        บริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จํากดั  

เน่ีองจากบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จํากดั เป็นบริษัทท่ีผลิตแผ่นวงจร

ไฟฟ้ามากวา่ 40 ปี  ซึง่เป็นผู้ถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสาํคญัๆ 

ให้กบับริษัทฯ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านตา่งๆ 

ประสบการณ์ ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทฟง เซอร์กิต จํากดั ประเทศไต้หวนั 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ดร. อดลุ  อมตวิวฒัน์ 

อายุ 81  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ตาํแหน่ง - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมี, University of  London, U.K. 

การอบรมบทบาทหน้าที่

กรรมการ 

Directors Accreditation Program (DAP)  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 22  ปี 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน o บริษัทจดทะเบียน 

- 1  แห่ง 

- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

       บริษัท ไทยโอพีพี จํากดั (มหาชน) 

o กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 3  แห่ง 

- ประธานกรรมการบริหารบริษัท แหลมฉบงั อินเตอร์เนชัน่แนล

คนัทรีคลบั 

- ประธานกรรมการบริษัท เทอริเนกซ์สยาม จํากดั 

- กรรมการบริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จํากดั 

o การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ

บริษัท 

-    ไมมี่ - 

ประสบการณ์ -  ประธานบริหารบริษัท เบอร์ลี่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ช่ือ Mr. Lin, Pi Chi 

อายุ 72  ปี 

สัญชาต ิ ไต้หวนั 

ตาํแหน่ง  กรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

วุฒกิารศึกษา - มธัยมศกึษา,  National Tao-Yuan Agricultural & Industrial   

  Vocational High School 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for 

Director, Securities&Futures Institute, Taiwan 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 15  ปี 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน o บริษัทจดทะเบียน 

- 2  แห่ง 

- กรรมการบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จํากดั 

- กรรมการบริษัท ยนิูพลสั อิเลคทรอนิคส์ จํากดั 

       (ทัง้ 2 แห่ง เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของ 

       ประเทศไต้หวนั) 

o กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 2  แห่ง 

- กรรมการ Hiller Aircraft Corporation, USA 

- กรรมการ Chin Poon (Chang-Shu) Electronics Co., ltd., 

China 

o การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ

บริษัท 

- 1  แห่ง 

- กรรมการบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จํากดั, ประเทศไต้หวนั 

ประสบการณ์ ผู้จดัการฝ่ายซอ่มบํารุงและวิศวกรรมบริษัท ชินพนู อินดสัเตรียล จํากดั  

- ซึง่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในอตุสาหกรรมการผลิตแผน่วงจรพิมพ์

ไฟฟ้ามากวา่ 35 ปี โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านวิศวกรรมและเคร่ืองจกัรกล

ท่ีใช้ในการผลิต 
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