บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

1. นายมนู เลียวไพโรจน

68 ป

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท M.Sc.(Econ.) University of
Kentucky,USA
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Certification Program
- The Role of Chairman

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
%
-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ไมมี

ชวงเวลา

2554 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2553 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2552 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2551 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ปจจุบัน
ประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

1

ตําแหนง

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

บริษัท

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด
บมจ. กันยงอีเลคทริก
บมจ. เอสวีโอเอ
บมจ. เออารไอพี
บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส
บมจ. สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
บจ. จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น(ประเทศไทย)
บจ.จีเอ็มแอล เอ็นเตอรไพรซ(ประเทศ
ไทย)
บจ.ไทยออยลเพาเวอร
บจ.น้ําตาลทามะกา
บจ.น้ําตาลนิวกวางสุนหลี
บมจ. เบียรไทย(1991)
บจ.เบียรทิพยบริวเวอรี่ (1991)
บจ. ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย)
บจ.น้ําตาลนิวกรุงไทย

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
%

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ชวงเวลา

ตําแหนง

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท

ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2548 – 2555
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

2.นายทวีมิตร กมลมงคลสุข

62 ป

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
- Director Accreditation Program

1.23 %

2547 – ปจจุบัน
2545 – 2547
2542 – 2548
2542 – 2547
2542 - 2547
2554 – ปจจุบัน

- สามีของนางทับทิม กมลมงคลสุข
- บิดาของนายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข
- บิดาของนายธีรภาพ กมลมงคลสุข 2525 - 2554
- บิดาของนางพัชรวลัย อู
2515 – 2525
- บิดาของนางสาวไพลิน กมลมงคลสุข

2

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวง
กรรมการบริษัท/ ประธาน
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
เจาของกิจการ

บริษัท

บจ.วินเซอร โฮเต็ล
บจ.เวลตี้ฟูด แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ. เอเซียแปซิฟค โปแดช คอร
ปอเรชั่น
บมจ.บางกอกสหประกันภัย
บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น
บมจ.ไทยออยล
บมจ. โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย)
บมจ. เชอรวูด เคมิคอล
บมจ.น้ําตาลขอนแกน
บมจ. ปตท.
บจ. ไทยออยล
บจ. ไทยโอเลฟนส
กระทรวงอุตสาหกรรม
บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
โรงกลึงทวีมิตร การชาง

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
การถือหุน
ผูบริหาร
ในบริษัท
%
1.18 % - ภรรยานายทวีมิตร กมลมงคลสุข
- มารดานายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข
- มารดานายธีรภาพ กมลมงคลสุข
- มารดานางพัชรวลัย อู
- มารดานางสาวไพลิน กมลมงคล
สุข

3.นางทับทิม กมลมงคลสุข

65 ป

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- Director Accreditation Program

4.นายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข

40 ป

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Murray
State university,USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- Director Accreditation Program
- Director Certification Program

0.62 %

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต
- Director Accreditation Program

0.67 %

5.นางพัชรวลัย อู

35 ป

ชวงเวลา

ตําแหนง

2554 – ปจจุบัน
2548 - 2553
2525 - 2553
2515 – 2525

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
เจาของกิจการ

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ. ที.เอ็ม.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
โรงกลึงทวีมิตร การชาง

- บุตรของนายทวีมิตร กมลมงคลสุข
และนางทับทิม กมลมงคลสุข
- พี่ของนายธีรภาพ กมลมงคลสุข
- พี่ของนางพัชรวลัย อู
- พี่ของนางสาวไพลิน กมลมงคลสุข

2554 – ปจจุบัน

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายขายและการตลาด

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

- บุตรนายทวีมิตร กมลมงคลสุข
- บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข
- นองนายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข
- นองนายธีรภาพ กมลมงคลสุข
- พี่นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข

2554 – ปจจุบัน

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจดั การฝาย
ทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายจัดซื้อ

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

3

2548 – 2553
2540 – 2548
2537 - 2540

2552 – 2554
2551 – 2552
2544 - 2549

บริษัท

บจ.ที.เอ็ม.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บจ.ที.เอ็ม.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

6. นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข

30 ป

7.นายธีรภาพ กมลมงคลสุข

8.นายอาทิตย วุฒิคะโร

38 ป

56 ป

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
การถือหุน
ผูบริหาร
ในบริษัท
%
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Texas A&M 0.67 % - บุตรนายทวีมิตร กมลมงคลสุข
university – commerce
- บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
- นองนายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข
- นองนายธีรภาพ กมลมงคลสุข
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Director Accreditation Program
- นองนางพัชรวลัย อู
- Company Secretary Program
- ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
0.67 % - บุตรนายทวีมิตร กมลมงคลสุข
(MS/CIS) Dominican university
- บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นองนายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข
- พี่นางพัชรวลัย อู
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
- พี่นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข
เหนือ
- Director Accreditation Program

- ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี ศบ.มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน(ปรอ.) รุนที่ 18
- Director Certification Program
- Director Accreditation Program

-

ไมมี

ชวงเวลา

2554 - ปจจุบัน
2552 - 2553

ก.ค.55-ปจจุบัน
พ.ค.55-มิ.ย.55
2554 – ปจจุบัน
ม.ค.54-มิ.ย.54
2543 – 2553
2540 – 2543
2540
2554 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2554 – 2555
2552 – 2554
2551 – 2552
2548 - 2551

4

ตําแหนง

บริษัท

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
รองกรรมการผูจัดการฝายจัดซื้อ
ผูจัดการฝายจัดซื้อ
บจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม

รองกรรมการผูจัดการฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษาดานการบริหารระบบ
สารสนเทศ
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
วิศวกร
วิศวกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
ผูตรวจราชการกระทรวง

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ. ไบเออร อินดัสเตรียล
บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

9.นางสาวชุติมา โอภาสานนท

73 ป

10. นายกันต อรรฆยวรวิทย

50 ป

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร The
Florida State University
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Accreditation Program
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ(การเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาแศรษฐศาสตรสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Director Accreditation Program
- Director Certification Program
- Audit Committee Program

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
%
-

-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ชวงเวลา

ไมมี

2554 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2541 - 2550

กรรมการตรวจสอบ
ประธานมูลนิธิ
นายกสมาคม

2540 - 2541
2531 – 2539
2554- ปจจุบัน

รองอธิบดี
ผูอํานวยการสํานัก,กอง
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
การเงิน
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการดานบริหาร
กรรมการ

ไมมี

2554- ปจจุบัน
2554- ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2551 – 2552
2548 - ปจจุบัน
2548 - 2551
2546 - 2549
2543 - ปจจุบัน
2540 – 2543
2538 - ปจจุบัน

5

ตําแหนง

บริษัท

บมจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
มูลนิธิพัฒนาผูประกอบการไทย
สมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทย
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ
บจ. สยาม แอดวานซ อีเลคทรอนิค
บมจ. ยูเนี่ยน อินทราโก
บจ. บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป
บมจ. เพิ่มสินสตีลเวิคส
บมจ. ชูไก
บจ. แบล็ค ไลเกอร
บจ. เควิน แอนด เคิรท
บจ. ฮอสพิทอล เน็ทเวิรค
บจ. วี.ซี.คูลิ่ง เซ็นเตอร แอนด เซอรวิส

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล

11.นายดํารงค พงศเพชร
ไพศาล

อายุ

43 ป

12.นายยศกร บมไล

41 ป

13.นางสาวพัทธยา โงวสกุล

35 ป

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

- ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
%
-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ชวงเวลา

ตําแหนง

ไมมี

2554 – ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการฝายขาย
และการตลาด
ผูจัดการฝายขายและการตลาด
รองกรรมการผูจัดการฝายโรงงาน
ผูชวยผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการทั่วไป
ผูชวยผูจัดการโรงงาน
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝาย
บัญชี/การเงิน
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน

-

ไมมี

-

ไมมี

2541 - 2553
2555 – ปจจุบัน
2552 – 2554
2547 – 2552
2542 – 2547
2554 – ปจจุบัน
2550 – 2554
2544 - 2550
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บริษัท

บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
บจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
บจ. ไทยซัมมิท พีเคเค
บจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
บจ. ซัมมิท แอดวานซ แมททีเรียล
บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
บมจ.ชูไก
บจ.เดอะเครนเซอรวิส

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหาร ของบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
รายชื่อกรรมการและผูบริหาร
นายมนู
นายทวีมิตร
นางทับทิม
นายสุรเชษฐ
นางพัชรวลัย
นางสาวไพลิน
นายธีรภาพ
นายอาทิตย
นางสาวชุติภา
นายกันต
นายดํารงค
นายยศกร
นางสาวพัทธยา

เลียวไพโรจน
กมลมงคลสุข
กมลมงคลสุข
กมลมงคลสุข
กมลมงคลสุข
กมลมงคลสุข
กมลมงคลสุข
วุฒิคะโร
โอภาสานนท
อรรฆยวรวิทย
พงศเพชรไพศาล
บมไล
โงวสกุล

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ
// = กรรมการบริหาร

บริษัทยอย
บจ. เมทัล แฟบริเคชั่น

บริษัทที่เกี่ยวของ
บจ.กมลมงคลสุข

/
/

/
/
/
/
/
/

บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม

XX = กรรมการตรวจสอบ
/// = ผูบริหาร

X, /
/,//,///
/,//,///
/,//,///
/,//,///
/,//,///
/,///
XX, /
XX, /
XX, /
///
///
///,V
/ = กรรมการบริษัท
V = ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชี/การเงิน
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