
 

 

 

ประวตักิรรมการทีเ่ป็นอสิระ 
Resume of the Independent Directors 

บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
Teera-Mongkol Industry Public Company Limited 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ  พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ                              

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

ตาํแหน่งในบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

อายุ   64 ปี 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี 29/23  หมู่ท่ี 4   ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง  จ.ระยอง 21130 

จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่ง 3 ปี 

วุฒิการศึกษา  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- Master of Art    University of KANSAS, USA 

   - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตาํรวจ) โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

อบรม/สัมนา  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 60/2006  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

ประวตัิการทาํงาน - ผูบ้ญัชาการสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง    พ.ศ. 2547 

  - ผูบ้ญัชาการสาํนกังานนิติวทิยาศาสตร์ตาํรวจ    พ.ศ. 2548 

  - ผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2549 – 2550 

 - กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล พ.ศ. 2549 - 2554 

  - กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง พ.ศ. 2549 - ปัจจุบนั 

  - กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ.สหพฒันพิบูล  พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั 

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ    พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั 
    บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม  
  
กรณีม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม -ไม่มี- 

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

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 



 

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

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

ประวตักิรรมการทีเ่ป็นอสิระ 
Resume of the Independent Directors 

บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
Teera-Mongkol Industry Public Company Limited 

 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ  นาย ธีรัชย์ มเีดชประเสริฐ                            

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
 

ตาํแหน่งในบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
อายุ   58 ปี 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี 7/143 ถ.วชัรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  
จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่ง 3 ปี 

วุฒิการศึกษา  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

อบรม/สัมนา  -     Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 76/2008  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

- Global Leadership Program รุ่นท่ี 1   Mitsubishi Coorperation Japan 

ประวตัิการทาํงาน - ผูจ้ดัการทัว่ไป Machinery Department บจก. ไทย-เอม็ซี  พ.ศ. 2541 - 2551 

 - ท่ีปรึกษาดา้นต่างประเทศและผูป้ระสานงานฝ่ายบริหาร  พ.ศ. 2541 - 2551   

 บจก.วินิจผลมอเตอร์เซลส์ และ บจก. จรัลอิมปอร์ตเอก็ซ์ปอร์ต 

 

 - 
 

กรรมการ คณะกรรมการกาํกบัและตรวจสอบราชการใสสะอาด พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั 

 - 

 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป  เกรซพลบับลิชช่ิง    พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั 

 - กรรมการ คณะอนุกรรมการพสัดุ สถาบนันิวเคลียร์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั  

 - กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ    พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั 

 

    

 
บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม  

กรณีม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม -ไม่มี-  
 

    



 

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

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

ประวตักิรรมการทีเ่ป็นอสิระ 
Resume of the Independent Directors 

บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
Teera-Mongkol Industry Public Company Limited 

 

 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ  นาย ทรงพล จันทร์ผ่องแสง                            

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

ตาํแหน่งในบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

                                                         
            

            

     

อายุ   46 ปี  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี  123/1143 หมู่บา้นชยัพฤกษ-์เทพารักษ ์(31/7) ถ.เทพารักษ ์ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

   10540 
 

จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่ง 3 ปี     

วุฒิการศึกษา  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

   - 
 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

อบรม/สัมนา  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 76/2008  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ประวตัิการทาํงาน - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี กลุ่มบริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) พ.ศ. 2546 - 2549 

 - ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษทั วนิิจผล ออโต ้จาํกดั  พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั 

 - กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ    พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั 

    บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม  
กรณีม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม -ไม่มี- 

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 


