สิ งทีส่งมาด้ วยลําดับที 4 (ประกอบวาระที 5)
รายละเอียดกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือเพือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )
70

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนหุ ้นและสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั (%)
ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
16,997,400 หุ ้น
บิดานายสริ ศ พัฒนะเมลือง
2521 - ปัจจุบนั
(6.54%)
และน.ส.สิ ริณา พัฒนะเมลือง
2525 - ปัจจุบนั

นายชูทอง พัฒนะเมลือง
รองประธานกรรมการ
1. จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ง
- 35 ปี
2. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน
(1) บริ ษทั จดทะเบียนอืน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
(2) บริ ษทั จํากัดอืน
- จํานวน 5 บริ ษทั
3. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื นทีอาจ
ทํา ให้ เกิ ดความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
- ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
4. การเข้าร่ วมประชุมในปี
2556/การประชุมทั>งหมด
- คณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน 5/7 ครั>ง

หลักสู ตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP
35/2005)

2538 - ปัจจุบนั
2539 - ปัจจุบนั
2531 - ปัจจุบนั

2547 - ปัจจุบนั
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ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ง
รองประธานกรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษทั
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตชิ>นส่ วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิ งค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตชิ>นส่ วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์รถยนต์

ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี> บิลท์

ให้เช่าและจําหน่ายโรงงานสําเร็ จรู ป

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )
38

นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
กรรมการ/กรรมการสรรหา
1. จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ง
- 9 ปี
2. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน
(1) บริ ษทั จดทะเบียนอืน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
(2) บริ ษทั จํากัดอืน
- จํานวน 4 บริ ษทั
3. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิจการอืนทีอาจ
ทํา ให้ เกิ ดความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
- ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
4. การเข้าร่ วมประชุมในปี
2556/การประชุมทั>งหมด
- คณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน 7/7 ครั>ง
- คณะกรรมการสรรหา
จํานวน 1/1 ครั>ง

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
New Hampshire College,
สหรัฐอเมริ กา
หลักสู ตร: IOD
- Director Certification
Program
(DCP42/2004)

จํานวนหุ ้นและสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั (%)
ความสัมพันธ์
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
460,200 หุ ้น
บุตรนายชูทอง พัฒนะเมลือง
(0.18%)

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษทั
บจ.พี. ทูลลิง

2554 – 2556
(กรกฎาคม)

กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการสรรหา
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

2547 – ปัจจุบนั

2547 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั

- 24 -

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท

ออกแบบและจั ด สร้ า งแม่ พิ ม พ์ ทุ ก ชนิ ด ทุ ก
ประเภท รวมทั>งเครื องมือเครื องใช้ เครื องจักร
และอุปกรณ์ทีเกียวข้อง
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ผลิตชิ>นส่ วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิ งค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตชิ>นส่ วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์และอืน ๆ
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )
57

คุณวุฒิทางการศึกษา
Ritsumeikan University,
Mechanical Engineering
ประเทศญีปุ่ น
หลักสู ตร : IOD
- ไม่มี-

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
กรรมการ
1. จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ง
- 5 เดือน
2. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน
(1) บริ ษทั จดทะเบียนอืน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
(2) บริ ษทั จํากัดอืน
- จํานวน 1 บริ ษทั
3. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิจการอื นทีอาจ
ทํา ให้ เ กิ ด ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
- ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
4. การเข้าร่ วมประชุมในปี
2556/การประชุมทั>งหมด
- คณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน 2/7 ครั>ง

จํานวนหุ ้นและสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ไม่มี

ตําแหน่ง

2556 (พฤษภาคม) - กรรมการ
ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การทัวไปอาวุโส
(ส่ วนงานวิจยั และพัฒนา)
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื> อ
2553 - ปัจจุบนั
สํานักงานใหญ่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนการผลิต
2549 - 2553
สํานักงานใหญ่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายออกแบบสายควบคุม
2545 - 2549
ยานยนต์ สํานักงานใหญ่
2542 - 2545

2538 - 2542

2533 - 2537

2530 - 2533

2528 - 2530

2523 - 2528

2522 - 2523

ผูจ้ ดั การฝ่ ายออกแบบสายควบคุม
ยานยนต์ Utsunomiya Technical
Center
ผูจ้ ดั การฝ่ ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
สํานักงานใหญ่
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
สํานักงานใหญ่
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์ Utsunomiya
Technical Center
วิศวกรฝ่ ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์ Utsunomiya
Technical Center
วิศวกรฝ่ ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
สํานักงานใหญ่
วิศวกรฝ่ ายผลิต Kaibara Plant

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษทั

ไม่มี
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

HI-LEX Corporation

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้รับแต่งตั>งทดแทนกรรมการท่านเดิมทีลาออก โดยได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั>งที 3/2556 มีผลตั>งแต่วนั ที 9 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
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ประวัติการ
กระทําผิด

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )
79

นายกวี วสุ วตั
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
1. จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ง
- 8 ปี
2. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน
(1) บริ ษทั จดทะเบียนอืน
- จํานวน 1 บริ ษทั
(2) บริ ษทั จํากัดอืน
- จํานวน 2 บริ ษทั
3. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในกิจการอื นทีอาจ
ทํา ให้ เ กิ ด ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
- ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
- ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงาน
พนัก งาน ลู ก จ้า ง หรื อ ที
ปรึ ก ษาที ได้รั บเงิ นเดื อ น
ประจําของบริ ษทั

จํานวนหุ ้นและสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้ ากําลัง
Royal Melbourne Institute
of Technology (RMIT),
ออสเตรเลีย
คุณวุฒิทางการศึกษา

หลักสู ตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 23/2004)
- Director Certification
Program (DCP 58/2005)
- Audit Committee
Program (ACP 10/2005)
- Finance for NonFinance Director
(FND18/2005)
- Monitoring the System
of Internal Control and
Risk Management
(MIR 2/2008)
- Role of the Compensation
Committee (RCC 6/2008)

ประสบการณ์ทาํ งาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ไม่มี

2548 - ปัจจุบนั

2535 - ปัจจุบนั
2540 - ปัจจุบนั
2543 - 2555
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ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกิตติมศักดิx
ทีปรึ กษา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษทั

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์
บมจ.ไทยรุ่ งยูเนี ยนคาร์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ผลิตชิ>นส่ วน ดัดแปลง และประกอบยานยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ ้นและสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)

ประสบการณ์ทาํ งาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

นายกวี วสุ วตั (ต่อ)
- ไม่ เ ป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ การทาง
วิชาชี พ (เช่ นผูส้ อบบัญ ชี
ที ปรึ ก ษากฎหมาย) ของ
บริ ษทั
- ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท าง
ธุรกิจทีมีนัยสําคัญอันอาจ
มี ผลทําให้ไม่ สามารถทํา
หน้า ทีได้อย่างเป็ นอิ สระ
( เ ช่ น ก า ร ซื> อ / ข า ย
วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การการ
ยื ม / ให้ กู้ ยื ม เงิ น) ขอ ง
บริ ษทั
5. การเข้ า ร่ วมประชุ ม ในปี
2556/การประชุมทั>งหมด
- คณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน 7/7 ครั>ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 5/5 ครั>ง
- คณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน
จํานวน 3/3 ครั>ง
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ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษทั

ประวัติการ
กระทําผิด

