สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 (ประกอบวาระที่ 5)
รายละเอียดกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)
41

นายสริศ พัฒนะเมลือง
1. วันที่ได้รับแต่งตั้ง
- 2 เมษายน 2548
2. จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง
- 11 ปี
3. การดารงตาแหน่งกรรมการ
(1) บริษัทจดทะเบียน
- จานวน 1 บริษัท
(2) บริษัททั่วไป
- จานวน 5 บริษัท
4. การดารงตาแหน่งกรรมการ/
ผู้ บ ริ ห ารในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจ
ท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
5. การเข้าร่วมประชุมในปี
2559/การประชุมทั้งหมด
- คณะกรรมการบริษัท
จานวน 6/6 ครั้ง
6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
New Hampshire College,
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร: IOD
- Director Certification
Program (DCP42/2004)
โดยสถาบันอื่นๆ
- การสืบทอดธุรกิจครอบครัว
อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5/2010
(บจ. แฟมีลี่ บิสสิเนส โซไซตี้)
- TLCA Executive
Development Program รุ่นที่
12/2013 (SET)

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ทางตรง
น้องชายนางสาวสิริณา บริษัทจดทะเบียน
9,640,400 หุ้น
พัฒนะเมลือง
2547 – ปัจจุบัน
(3.71%)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ไม่มี
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน
ปฏิบัติการธุรกิจ (รักษาการ)

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท

ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอก สาย
ผลิตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์และอืน่ ๆ

2554 – 2556
(กรกฎาคม)

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.พี. ทูลลิ่ง

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

ทางอ้อม
- ไม่มี บริษัททั่วไป
2539 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
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ประวัติการ
กระทาผิด

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็คเจอริ่ง

ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง
บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ ผลิตน๊อตตัวผู้สาหรับรถและอุตสาหกรรม
ไทย)
บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์

ใช้เช่าและจาหน่ายโรงงาน

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)
61

คุณวุฒิทางการศึกษา
Ritsumeikan University,
Mechanical Engineering
ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP108/2014)

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ทางตรง
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน

ทางอ้อม
- ไม่มี บริษัททั่วไป
2549 - 2553

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
2553 – 2556
1. วันที่ได้รับแต่งตั้ง
- 9 พฤษภาคม 2556
2. จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง
- 3 ปี
3. การดารงตาแหน่งกรรมการ
(1) บริษัทจดทะเบียน
- จานวน 1 บริษัท
(2) บริษัททั่วไป
- จานวน 0 บริษัท
4. การดารงตาแหน่งกรรมการ/
ผู้ บ ริ ห ารในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจ
ท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
5. การเข้าร่วมประชุมในปี
2559/การประชุมทั้งหมด
- คณะกรรมการบริษัท
จานวน 6/6 ครั้ง
6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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ตาแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

กรรมการ
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
- ส่วนงานวิจัยและพัฒนา
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผนการผลิต
สานักงานใหญ่
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดซือ้
สานักงานใหญ่

HI-LEX Corporation

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)
42

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
1. วันที่ได้รับแต่งตั้ง
- 11 พฤษภาคม 2559
2. จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง
- 7 เดือน
3. การดารงตาแหน่งกรรมการ
(1) บริษัทจดทะเบียน
- จานวน 1 บริษัท
(2) บริษัททั่วไป
- จานวน 2 บริษัท
4. การดารงตาแหน่งกรรมการ/
ผู้ บ ริ ห ารในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจ
ท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
5. การเข้าร่วมประชุมในปี
2559/การประชุมทั้งหมด
- คณะกรรมการบริษัท
จานวน 2/2 ครั้ง
6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ปริญญาโท
ทางตรง
พี่สาวนายสริศ
สาขาอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์
9,330,300 หุ้น
พัฒนะเมลือง
มหาวิทยาลัย
(3.59%)
คุณวุฒิทางการศึกษา

หลักสูตร : IOD
- เลขานุการบริษัท
- Financial Statements for
Directors (FSD)
- Director Certification
Program (DCP)
หลักสูตร : TLCA
- Executive
Development
Program (15/2014)

ทางอ้อม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
2559 (สิงหาคม) ปัจจุบัน
2559 (พฤษภาคม)
- ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
บริษัททั่วไป
2555 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
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ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย)
บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

กรรมการ
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงาน
บริหารธุรกิจ
กรรมการ และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนสานักงาน

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

