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รายละเอียดกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ                                                                                   สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 (ประกอบวาระท่ี 5) 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

  
นายสริศ  พฒันะเมลือง 

 
1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 2 เมษายน 2548 
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
     - 17 ปี 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 1 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - จ านวน 4 บริษัท 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี 2565/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 4/4 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
     - กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
 
 
 

47 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
New Hampshire 
College, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 

Certification 
Program 
(DCP42/2004) 

- Director 
Accreditation 
Program 

   (DAP172/2020) 
 
โดยสถาบนัอ่ืนๆ 
- การสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวอยา่ง
ยัง่ยืน  รุ่นท่ี 
5/2010 (บจ. 
แฟมีลี่ บิสสิเนส 
โซไซตี)้ 

- TLCA Executive 
Development 
Program รุ่นท่ี 
12/2013 (SET) 

- Exclusive Event 
“Stop 
Committing 
Random Acts 
of Digital” 
08/2018 

ทางตรง 
10,592,000 หุ้น 

(4.08%) 
 

ทางอ้อม 
- ไมม่ี - 

 

พ่ีชาย  
นายสนัติ 
พฒันะเมลือง 
และน้องชาย 
นางสาวสิริณา  
พฒันะเมลือง 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 
2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิน้สว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอก 
สาย  

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์และอ่ืนๆ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท์ ใช้เช่าและจ าหน่ายโรงงาน 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

  
นายสนัติ พฒันะเมลือง 

 
1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 12 กมุภาพนัธ์ 2561    
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
     - 4 ปี 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 1 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - จ านวน 9 บริษัท 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี 2565/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 4/4 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
     - กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

44 ปริญญาโท 
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 

Certification     
Program (DCP 
253/2018) 

-  Director   
Accreditation 
Program (DAP 
156/2019) 

- Risk 
Management 
Program for 
Corporate 
Leaders (RCL 
23/2021) 

ทางตรง 
10,602,400 หุ้น 

 (4.08%) 
 

ทางอ้อม 
- ไมม่ี - 

 

น้องชาย  
นายสริศ 
พฒันะเมลือง 
และน้องชาย 
นางสาวสิริณา 
พฒันะเมลือง 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
กมุภาพนัธ์ 2561 - 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2 ซือ้ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส ์ ซือ้ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ปีโตรเลียม ประกอบกิจการค้าเก่ียวกับพลงังาน 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอป
เมนท์ 

ซือ้ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  
และอิเล็กทรอนิคส์  และอ่ืนๆ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท สเตียริง วีล ผลิตพวงมาลยัรถยนต์ ฝาครอบแตรและหวั
เกียร์รถยนต์ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนแูฟ็ค
เจอร่ิง 

ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  
และอิเล็กทรอนิคส์  และอ่ืนๆ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท์ ให้เช่าและจ าหน่ายโรงงาน 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

   
นายฮาจิเมะ คาโตะ 

 
1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 12 กมุภาพนัธ์ 2561 
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
     - 4 ปี 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 1 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - จ านวน 1 บริษัท 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี 2565/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 4/4 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
     - กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

 

59 Faculty of 
Science and 
Engineering , 
Department of 
Metallurgical 
Engineering, 
Kindai University 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program  
(DAP 146/2018) 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

- ไมม่ี - บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
กมุภาพนัธ์  2561 - ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ผู้จดัการทัว่ไปสว่นงานวิจยัและ
พฒันา 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 
2555 – มกราคม 2561 รองประธาน HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


