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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4 (ประกอบวาระที 5) 
รายละเอียดกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และไดร้ับการเสนอชือเพือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง 
 

ชือ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
จาํนวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั (%) 
(ณ วนัที 31 ต.ค. 2556) 

ความสัมพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทาํผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั 

 

 

นายชูทอง พฒันะเมลือง 
รองประธานกรรมการ 

 

1. จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่ง 
     - 35 ปี 
2. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  

ผูบ้ริหารในกิจการอืน 
    (1) บริษทัจดทะเบียนอืน                     
         - ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
    (2) บริษทัจาํกดัอืน 
         - จาํนวน 5 บริษทั 
3. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  

ผูบ้ริหารในกิจการอืนทีอาจ
ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทาง         
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 
- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

4. การเขา้ร่วมประชุมในปี 
    2556/การประชุมทั>งหมด 
    - คณะกรรมการบริษทั 

จาํนวน 5/7 ครั> ง 
 

70 ปริญญาโท 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
หลกัสูตร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 
 35/2005) 

 16,997,400 หุ้น 
(6.54%) 

 

บิดานายสริศ พฒันะเมลือง 
และน.ส.สิริณา พฒันะเมลือง 

2521 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ  
รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และ
ชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์

ไม่มี 
 
 

2525 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ>นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต ์
ประเภท ซิงค ์พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย 

2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอริง  

ผลิตชิ>นส่วนยางสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ 

 2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์

2531 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการบริหาร   
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วลี  ผลิต ขาย และรับจา้งทาํพวงมาลยัรถยนตแ์ละ
กระปุกเกียร์รถยนต ์

   2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
 
 
 

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี>  บิลท ์ ให้เช่าและจาํหน่ายโรงงานสาํเร็จรูป 
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ชือ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
จาํนวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั (%)     
(ณ วนัที 31 ต.ค. 2556) 

ความสัมพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ประเภทธุรกิจ ประวตัิการ
กระทาํผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั 

 

 

นายสริศ  พฒันะเมลือง 
กรรมการ/กรรมการสรรหา 

 

1. จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่ง 
     - 9  ปี 
2. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  

ผูบ้ริหารในกิจการอืน 
    (1) บริษทัจดทะเบียนอืน                     
         - ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
    (2) บริษทัจาํกดัอืน 
         - จาํนวน 4 บริษทั 
3. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  

ผูบ้ริหารในกิจการอืนทีอาจ
ทาํให้เกิดความขัดแยง้ทาง         
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 
- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

4. การเขา้ร่วมประชุมในปี 
    2556/การประชุมทั>งหมด 
    - คณะกรรมการบริษทั 

จาํนวน 7/7 ครั> ง 
    - คณะกรรมการสรรหา 

จาํนวน 1/1 ครั> ง 
 

38 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
New Hampshire College, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสูตร: IOD 
- Director Certification 
  Program 

(DCP42/2004) 
 
 

460,200 หุ้น 
(0.18%) 

บุตรนายชูทอง พฒันะเมลือง 2554 – 2556 
(กรกฎาคม) 

กรรมการ 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม  

บจ.พี. ทูลลิง ออ กแบบแล ะจัดสร้า งแม่ พิม พ์ทุก ช นิดทุก
ประเภท  รวมทั>งเครืองมือเครืองใช้  เครืองจกัร
และอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง 

ไม่มี 

 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และ
ชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์

 

 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ>นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค ์พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย 

 

 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอริง  

ผลิตชิ>นส่วนยางสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์
และอิเล็กทรอนิคส์และอืน ๆ 

 

 2539 – ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์  
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ชือ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
จาํนวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั (%)     
(ณ วนัที 31 ต.ค. 2556) 

ความสัมพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทาํผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั 

 

 
 

นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ
กรรมการ 

 

1. จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่ง 
     - 5 เดือน 
2. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  

ผูบ้ริหารในกิจการอืน 
    (1) บริษทัจดทะเบียนอืน                     
         - ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
    (2) บริษทัจาํกดัอืน 
         - จาํนวน 1 บริษทั 
3. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  

ผูบ้ริหารในกิจการอืนทีอาจ
ทาํให้เกิดความขัดแยง้ทาง         
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 
- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

4. การเขา้ร่วมประชุมในปี 
    2556/การประชุมทั>งหมด 
    - คณะกรรมการบริษทั 

จาํนวน 2/7 ครั> ง 
     

 

57 Ritsumeikan University, 
Mechanical Engineering  
ประเทศญีปุ่น 
 
หลกัสูตร : IOD 
- ไม่มี- 

ไม่มี  
 

ไม่มี  
 

2556 (พฤษภาคม) -
ปัจจุบนั 

กรรมการ  
ผูจ้ดัการทัวไปอาวุโส         
(ส่วนงานวจิยัและพฒันา) 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 
ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์

ไม่มี  
 

 2553 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื>อ 
สาํนกังานใหญ่ 

HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

 

   2549 -  2553 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการผลิต  
สาํนกังานใหญ่ 

 

   2545 - 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายออกแบบสายควบคุม
ยานยนต ์ สาํนกังานใหญ่ 

 

   2542 - 2545 ผูจ้ดัการฝ่ายออกแบบสายควบคุม
ยานยนต ์ Utsunomiya Technical 
Center    

 

   2538 - 2542 ผูจ้ดัการฝ่ายออกแบบ 
สายควบคุมยานยนต ์   
สาํนกังานใหญ่      

 

   2533 - 2537 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายออกแบบ 
สายควบคุมยานยนต ์   
สาํนกังานใหญ่      

 

   2530 - 2533 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายออกแบบ 
สายควบคุมยานยนต ์  Utsunomiya 
Technical Center    

 

   2528 - 2530 วศิวกรฝ่ายออกแบบ 
สายควบคุมยานยนต ์  Utsunomiya 
Technical Center    

 

   2523 - 2528 วศิวกรฝ่ายออกแบบ 
สายควบคุมยานยนต ์   
สาํนกังานใหญ่      

 

   2522 - 2523 วศิวกรฝ่ายผลิต Kaibara Plant  

 

หมายเหตุ นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ ไดร้ับแต่งตั>งทดแทนกรรมการท่านเดิมทีลาออก โดยไดร้ับการอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั> งที 3/2556 มีผลตั>งแต่วนัที 9 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
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ชือ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
จาํนวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั (%) 
(ณ วนัที 31 ต.ค. 2556) 

ความสัมพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทาํผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั 

 

 

นายกว ี วสุวตั 
กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 
 

1. จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่ง 
     - 8 ปี 
2. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  

ผูบ้ริหารในกิจการอืน 
    (1) บริษทัจดทะเบียนอืน                     
         - จาํนวน 1 บริษทั 
    (2) บริษทัจาํกดัอืน 
         - จาํนวน 2 บริษทั 
3. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  

ผูบ้ริหารในกิจการอืนทีอาจ
ทาํให้เกิดความขัดแยง้ทาง         
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 
- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

4. คุณสมบตัิกรรมการอิสระ 
    -  ไม่เป็นกรรมการทีมีส่วน

ร่วมในการบริหารงาน   
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที
ปรึกษาทีได้รับเงินเดือน
ประจาํของบริษทั  

 

79 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้ากาํลงั 
Royal Melbourne Institute 
of Technology (RMIT), 
ออสเตรเลีย 
 
หลกัสูตร : IOD 
- Director Accreditation  
  Program (DAP 23/2004) 
- Director Certification    
  Program (DCP 58/2005)  
- Audit Committee   
  Program (ACP 10/2005) 
- Finance for Non- 
  Finance Director  
  (FND18/2005) 
- Monitoring the System     
  of Internal Control and   
  Risk Management   
  (MIR 2/2008)  
- Role of the Compensation 

Committee (RCC 6/2008) 
 

 ไม่มี   ไม่มี  2548 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์

ไม่มี 

   2535 - ปัจจุบนั ประธานกิตติมศกัดิx  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์-  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  

   2540 - ปัจจุบนั ทีปรึกษา สมาคมวศิวกรรมยานยนต ์   
   2543 - 2555 กรรมการอิสระ   

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ไทยรุ่งยเูนียนคาร์ ผลิตชิ>นส่วน ดดัแปลง และประกอบยานยนต ์  
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ชือ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
จาํนวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั (%) 
(ณ วนัที 31 ต.ค. 2556) 

ความสัมพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทาํผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั 

นายกว ี วสุวตั (ต่อ) 
 
- ไ ม่ เ ป็นผู ้ให้บริการทาง

วิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี 
ทีปรึกษากฎหมาย) ของ 
บริษทั 

- ไ ม่ มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจทีมีนัยสําคญัอนัอาจ
มีผลทาํให้ไม่สามารถทาํ
หน้าทีได้อย่างเป็นอิสระ 
( เ ช่ น  ก า ร ซื> อ / ข า ย 
วตัถุดิบ/สินคา้/บริการการ
ยืม / ใ ห้ กู ้ ยืม เ งิ น )  ข อ ง
บริษทั  

5.  การเข้า ร่วมประชุมในปี    
2556/การประชุมทั>งหมด 

    - คณะกรรมการบริษทั 
 จาํนวน 7/7 ครั> ง 

    - คณะกรรมการตรวจสอบ 
  จาํนวน 5/5 ครั> ง 

    - คณะก รรมก ารกํา หนด  
ค่าตอบแทน 

  จาํนวน 3/3 ครั> ง 
 

         

        

        
        

 


