ประวัติคณะกรรมการบริษทั และผู้บริหาร
นายชัย จรุงธนาภิบาล

อายุ 68 ปี : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี*ยง
วันเริ มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชนั
: ปี &'() – ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม && ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
: 0.23% จํานวน 1,497,062 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
: บัญชีมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2561 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.วีรันดา รี สอร์ท
ปี 2550 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อาหารสยาม
ปี 2549 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ
ปี 2548 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีเอ็มที สตีล
(เดิม บมจ. ค้าเหล็กไทย)
ปี 2546 –
: กรรมการอิสระ บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์
สิ งหาคม &'I(
ปี 2545 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ ป
ปี 2543 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี ยง บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ปี 2525 – 2540 : กรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีการเงิน กลุ่มบริ ษทั ไมเนอร์
ความเชียวชาญ
- บริ หารธุรกิจ การบัญชี และการเงิน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน
6 แห่ง
- ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตร DCP Director Certification Program 2546
หลักสู ตร ACP Audit Committee Program 2548
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นายมงคล กิตติภูมิวงศ์

อายุ 69 ปี : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี*ยง / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
วันเริ มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชนั
: 23 เมษายน 2558–ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 6 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
: 0.93% จํานวน 5,936,625 หุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุด
: MBA Finance and Business Economics ,The University of Toledo, Ohio, United States
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2563 – มีนาคม : ผูช้ าํ นาญการประจําคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา ตัaงแต่
2564
วันที bI ธันวาคม &'I&
ปี 2561 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ บมจ.เอเซีย กรี น เอนเนอจี
ปี 2558 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง/กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ปี 2550 – 2555
: กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. หลักทรัพย์ กรุ งศรี
ปี 2543 – 2550
: รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.หลักทรัพย์ กรุ งศรี
ปี 2541 – 2543
: ผุช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายลูกค้าสถาบัน บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเชียวชาญ
- บริ หารธุรกิจ การเงิน และการลงทุน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน
1 แห่ง
- ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
( แห่ง
การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตร DCP Director Certification Program 2544
อืนๆ : หลักสู ตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.b)/&''()
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ดร. ภิรมย์ แจ่ มใส

อายุ 67 ปี : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรร
หา
และกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี*ยง
วันเริ มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชนั
: ปี &'() – ปัจจุบนั (กรรมการอิสระ) รวม 22 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
: 0.30% จํานวน 1,900,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุด
: ปริ ญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาปฐพีกลศาสตร์ Ecole Centrale des Arts &
Manufactures. (ทุนรัฐบาลฝรังเศส)
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2558 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ บมจ.พรี เมียร์ เทคโนโลยี
ปี 2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ สมาคมวิศวกรทีปรึ กษาแห่งประเทศไทย
ปี 2557 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั คอนเซ้าท์ติงa แอนด์ แมนเนจเมนต์ (j จํากัด
ปี 2556 – 2556 : กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ไทยฟิ ลม์อินดัสตรี
ปี 2550 – ปัจจุบนั : อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปี 2543 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี ยง บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ความเชียวชาญ
- บริ หารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน
b แห่ง
- ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
b แห่ง
การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสูตร DAP Director Accreditation Program 2548
หลักสูตร ACP Audit Committee Program 2548

หลักสูตร DCP Director Certification Program 2550
หลักสูตร RCC Role of Compensation Committee 2550
หลักสูตร AACP Advanced Audit Committee Program
2562
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นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์

อายุ 68 ปี : ประธานเจ้ าหน้ าที*บริหาร /ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี*ย ง
วันเริ มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชนั
: ปี &'() – ปัจจุบนั ( รวม && ปี นับตัaงแต่วนั แปรสภาพเป็ นมหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
: 6.94% จํานวน 44,188,633 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
: คู่สมรส นางมาลิภา มานัสสถิตย์
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุด
: ปริ ญญาโทคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2553 – ปัจจุบนั : ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร /ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริ หาร
ความเสียง บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ปี 2551 – 2552 : ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี ยง บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ปี 2543 – 2551 : ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร /ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริ หาร
ความเสียง บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ปี 2538 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริ ษทั แอลไพน์ เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ ง (ประเทศไทย) จํากัด
ความเชียวชาญ : บริ หารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม การตลาด
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน
ไม่มี
- ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
' แห่ง
การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตร DAP Director Accreditation Program 2546 หลักสู ตร RCP Role of Chairman Program 2550
หลักสู ตร DCP Director Certification Program 2546
หลักสู ตร RCC Role of Compensation Committee 2550
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นางมาลิภา มานัสสถิตย์

อายุ 67 ปี

: ประธานเจ้ าหน้ าที*ฝ่ายสารสนเทศ / กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี*ยง
วันเริ มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชนั
: ปี 2543
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
: 4.24% จํานวน 27,000,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
: คู่สมรส นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
: ปริ ญญาโทคณะพาณิ ชยศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์
ออสเตรเลีย
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริ ษทั เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชัน จํากัด
ปี 2543 – ปัจจุบนั : กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายสารสนเทศ บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ความเชียวชาญ : บริ หารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน
ไม่มี
- ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
3 แห่ง
การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตร DAP Director Accreditation Program 2546
หลักสู ตร ACP Audit Committee Program 2550
หลักสู ตร DCP Director Certification Program 2550
นายศุภจักร มานัสสถิตย์
อายุ 37 ปี
: กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม / รองประธานเจ้ าหน้ าที*บริหาร
วันเริ มต้นตําแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรี ซิชนั
: 27 เมษายน 2561 -ปัจจุบนั รวม 3 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
: 20.31% จํานวน 129,412,677 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
: บุตร นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
: ปริ ญญาโท วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การจัดการ (MSc Management)
มหาวิทยาลัยอิมพีเรี ยล สหราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2555 – ปัจจุบนั : รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ปี 2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริ ษทั ไฟน์เนส เมด ดีไซน์ จํากัด
ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริ ษทั เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชัน จํากัด
ปี 2552 – ปี 2555 : Branding and Category Activation Manager บริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิaง จํากัด
ความเชียวชาญ : บริ หารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม การตลาด
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอืน
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน
ไม่มี
- ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
2 แห่ง
การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตร DAP Director Accreditation Program 2562
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นายมาโนโล วิลาลุซ โมมอนแกน
อายุ 56 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
: ปริ ญญาโท

: ผู้อํานวยการฝ่ ายซัพ พลายเชนและผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด
: ไม่มี
: ไม่มี
บริ หารการจัดการ University of San Jose Recoletos, ฟิ ลิปปิ นส์

ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2551 – ปัจจุบนั
: ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายซัพพลายเชน/ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ปี 2547 – 2551
: ผูอ้ าํ นวยการบริ หารซัพพลายเชน บจ. ซิเลสติกา้ (ฟิ ลิปปิ นส์)
ปี 2534 – 2547
: ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมการผลิต บจ. เอ็นอีซี เทคโนโลจี (ฟิ ลิปปิ นส์)
ความเชียวชาญ
: บริ หารธุรกิจ วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และการสื อสาร ผูเ้ ชียวชาญการวางแผนควบคุมการผลิต
การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย-ไม่มี

นายอวิรุทธ์ คงเจริญ
อายุ 51 ปี : ผู้อํานวยการฝ่ ายรับประกันคุณภาพ
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
: ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทาํ งาน
ปี 2558 – ปัจจุบนั : ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายรับประกันคุณภาพ บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ปี 2550 – 2557
: ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายรับประกันคุณภาพ บมจ.ทีมพรี ซิชนั
ปี 2547– 2550
: ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายรับประกันคุณภาพและความคงทนของผลิตภัณฑ์
บมจ.สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
ปี 2547
: ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรมคุณภาพ บมจ.เอส วี ไอ
ความเชียวชาญ
: วิทยศาสตร์ ฟิ สิ กส์
การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย – ไม่มี
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