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ประวัตกิรรมการทีเป็นอสิระ 
Resume of the Independent Directors 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
Teera-Mongkol Industry Public Company Limited 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการพจิารณากรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy 

 

ชือ-ชือสกุล   พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล                              

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 

ตาํแหน่งในบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ    65 ปี 

ทีอยู่ปัจจุบนั   เลขทีI 29/23  หมูที่I 4   ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง  จ.ระยอง 21130 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่ง  4 ปี 

ประวัติการทาํงาน  2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม

    2550 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรรมการอิสระ บมจ.สหพฒันพิบลูย์ 

    2549 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ Yง 
    2549 – 2554 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัIนแนล 
    2549 – 2550  ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ  สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  
    2548  ผู้บญัชาการสาํนกังานนิตวิิทยาศาสตร์ตํารวจ 
    2547  ผู้บญัชาการสาํนกังานตรวจคนเข้าเมือง 

อบรม/สัมมนา   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 60/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

    - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการศึกษา   - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- Master of Art, University of Kansas, USA 

    - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตํารวจ) โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

  
กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุม   -ไมม่ี- 
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ชือ-ชือสกุล   นาย ธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ                            

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
ตาํแหน่งในบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ    59 ปี 

ทีอยู่ปัจจุบนั   เลขทีI 7/143 ถ.วชัรพล แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่ง  4 ปี 
ประวัติการทาํงาน  2552 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

    2551 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทัIวไป เกรซพบับลชิชิIง 
กรรมการ คณะอนกุรรมการพสัด ุสถาบนันิวเคลยีร์แหง่ชาต ิ

    2547 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการกํากบัและตรวจสอบราชการใสสะอาด 
    2541 – 2551 ทีIปรึกษาด้านตา่งประเทศ และผู้ประสานงานฝ่ายบริหาร 
      บจก. จรัลอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 
      ผู้จดัการทัIวไป (Machinery Department) บจก. ไทย-เอ็มซ ี
อบรม/สัมมนา   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Global Leadership Program รุ่นทีI 1 Mitsubishi Cooperation Japan 
วุฒกิารศึกษา   - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   
กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุม   -ไมม่ี- 
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ชือ-ชือสกุล   นาย ทรงพล จันทร์ผ่องแสง                            

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 

ตาํแหน่งในบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ    47 ปี 

ทีอยู่ปัจจุบนั เลขทีI  123/1143 หมูบ้่านชยัพฤกษ์-เทพารักษ์ (31/7) ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพล ี 

จ.สมทุรปราการ 10540 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่ง  4  ปี 

ประวัติการทาํงาน  2552 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

    2550 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายการเงิน กลุม่บริษัท วินิจผล ออโต้ จํากดั 

    2546 – 2549 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี กลุม่บริษัท ปรีชากรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

อบรม/สัมมนา   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วุฒกิารศึกษา   - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

    - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุม   -ไมม่ี- 
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