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เอกสารประกอบการพิ จารณากรณี ผ้ถู ือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิ สระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการอิ สระ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
Resume of the Independent Directors of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited
ชือ-สกุล
Name-surname

พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนี ยมสกุล
Pol. Lt. Gen. Amarin Niemsakul

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
Proportion of shareholding

-ไม่ม-ี
-None-

ตําแหน่ งในบริ ษทั
Position in TMI

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสีย# ง
Chairman of Audit Committee, Independent Director, Chairman of Nomination Committee,
Chairman of Remuneration Committee, and Chairman of Risk Management Committee

อายุ
Age

69 ปี
69 years

ทีอยู่ปัจจุบนั
Current address

เลขที# 29/23 หมูท่ #ี 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
29/23 Moo 4, Ban Chang, Ban Chang, Rayong 21130

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง
Years holding the position

7 ปี
7 years

ประวัติการทํางาน
Work experience

2556 – ปจั จุบนั
2013 – present

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลกั ษณ์
Committee and Audit Committee at Thanuluk PCL

2552 – ปจั จุบนั
2009 – present

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสีย# ง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
Chairman of Audit Committee, Independent Director, Chairman of Nomination Committee, Chairman of
Remuneration Committee, and Chairman of Risk Management Committee at Teera-Mongkol Industry
PCL

2550 – 2556
2007 – 2013

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. สหพัฒนพิบูล
Audit Committee and Independent Director at Saha Pathanapibul PCL

2549 – ปจั จุบนั
2006 – present

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิงY
Audit Committee and Independent Director at Saha Pathanapibul Inter Holding PCL

2549 – 2554
2006 – 2011

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
#
Audit Committee and Independent Director at I.C.C. International PCL

2549 – 2550
2006 – 2007

ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
Assistant Commissioner-General

2548
2005

ผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ตํารวจ
Commissioner of Science Records Division

2547
2004

ผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
Commission of Immigration Bureau

อบรม/สัมมนา
Training/Seminar

- Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที# 27/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Audit Committee Program (ACP) Class of 27/2009 at Thai Institute of Directors
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที# 60/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP) Class of 60/2006 at Thai Institute of Directors

ประวัติการศึกษา
Education

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Public Administration at National Institute of Development Administration
- Master of Art University of Kansas at USA
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตํารวจ) โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
- Bachelor of Public Administration (Police) at Royal Police Cadet Academy

กรณี มี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุม
Having/Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting
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-ไม่ม-ี
-None-
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เอกสารประกอบการพิ จารณากรณี ผ้ถู ือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิ สระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการอิ สระ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
Resume of the Independent Directors of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited
ชือ-สกุล
Name-surname

นาย ธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ
Mr. Dheeruj Meedejprasert

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
Proportion of shareholding

-ไม่ม-ี
-None-

ตําแหน่ งในบริ ษทั
Position in TMI

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสีย# ง
Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee,
and Risk Management Committee

อายุ
Age

63 ปี
63 years

ทีอยู่ปัจจุบนั
Current address

เลขที# 7/143 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
7/143 Watcharapon Rd., Tha Rang, Bang Khen, Bangkok 10220

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง
Years holding the position

7 ปี
7 years

ประวัติการทํางาน
Work experience

2552 – ปจั จุบนั
2009 – present

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย# ง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee,
Remuneration Committee, and Risk Management Committee at Teera-Mongkol Industry PCL

2551 – ปจั จุบนั
2008 – present

ผูจ้ ดั การทัวไป
# เกรซพับลิชชิง#
General Manager at Grace Publishing

2551 – ปจั จุบนั
2008 – present

กรรมการ คณะอนุกรรมการพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ
Committee, Sub-committee in Supply Division at Thailand Institute of Nuclear Technology

2547 – ปจั จุบนั

กรรมการ คณะกรรมการกํากับและตรวจสอบราชการใสสะอาด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Committee, Governance and Audit Committee for Transparent Government Officials
At Ministry of Science and Technology

2004 – present
2541 – ปจั จุบนั
1998 – present

ทีป# รึกษาด้านต่างประเทศ และผูป้ ระสานงานฝา่ ยบริหาร
บจก. วินิจผลมอเตอร์เซลส์
บจก. จรัลอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
Foreign Advisor and Management Coordinator
Vinijpol Motor Sales Co., Ltd.
Charan Import Export Co., Ltd.

อบรม/สัมมนา
Training/Seminar

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP) Class of 78/2009 at Thai Institute of Directors
- Global Leadership Program รุน่ ที# 1 Mitsubishi Cooperation Japan
- Global Leadership Program 1st Class at Mitsubishi Cooperation Japan

วุฒิการศึกษา
Education

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Law at Chulalongkorn University

กรณี มี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุม
Having/Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting
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-ไม่ม-ี
-None-
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หนังสือเชิ ญประชุมวิ สามัญ ครังที 1/2559

เอกสารประกอบการพิ จารณากรณี ผ้ถู ือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิ สระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการอิ สระ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
Resume of the Independent Directors of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited
ชือ-สกุล
Name-surname

นาย ทรงพล จันทร์ผอ่ งแสง
Mr. Songpone Chanpongsang

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
Proportion of shareholding

-ไม่ม-ี
-None-

ตําแหน่ งในบริ ษทั
Position in TMI

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสีย# ง
Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee,
and Risk Management Committee

อายุ
Age

50 ปี
50 years

ทีอยู่ปัจจุบนั
Current address

เลขที# 123/1143 หมูบ่ า้ นชัยพฤกษ์-เทพารักษ์ (31/7) ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
123/1143 Chaiyapruek-Teparak Village (31/7), Teparak Rd., Bang Pla, Bang Phli, Samut Prakan 10540

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง
Years holding the position

7 ปี
7 years

ประวัติการทํางาน
Work experience

2552 – ปจั จุบนั
2009 – present

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย# ง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee,
Remuneration Committee, and Risk Management Committee at Teera-Mongkol Industry PCL

2550 – ปจั จุบนั
2007 – present

ทีป# รึกษาด้านบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษทั วินิจผล ออโต้ จํากัด
Accounting and Financial Advisor at Vinijpol Auto Group Co., Ltd.

2546 – 2549
2003 – 2006

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี กลุ่มบริษทั ปรีชากรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Accounting Director at Preecha Group PCL

เคยเป็ น
Was

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบริหารสินทรัพย์ กลุ่มบริษทั ในเครือ จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
Director of Asset Management at Affiliated Company of GE Capital (Thailand) Co., Ltd.

เคยเป็ น
Was

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จํากัด (มหาชน)
Director of Business Development at Eaksin Securities PCL

อบรม/สัมมนา
Training/Seminar

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP) Class of 78/2009 at Thai Institute of Directors

วุฒิการศึกษา
Education

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Master of Business Administration at Assumption University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Bachelor of Business Administration in Accounting at Assumption University

กรณี มี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุม
Having/Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting
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-ไม่ม-ี
-None-

TMI
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นิ ยามกรรมการอิ สระของบริ ษทั
The definition of independent directors
1. เป็ นบุคคลทีถ# อื หุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม# สี ทิ ธิออกเสียงทังY หมดของบริษทั
Being a person holding the shares in the company not exceeding 0.5% of total shares with the right of vote.
2. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทังY ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีป# รึกษาทีไ# ด้รบั เงินเดือนประจํา หรือเป็ นผูม้ อี ํานาจในการ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือเป็ นบุคคลทีอ# าจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตังY เป็ นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
Has not taken part of administration, including not being a worker, an employee, an advisor receiving
permanent salary or being an authorized person to control the company or the affiliated companies, joint stock
companies or being a person who may have conflicts of interest, without the said relationship for no less than 2
years before being appointed as an audit committee/independent director.
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มผี ลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทังY ในการเงินและการบริหารงาน
ของบริษทั หรือบริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือเป็ นบุคคลทีอ# าจมีความขัดแย้งในลักษณะทีอ# าจทําให้
ขาดความเป็ นอิสระ โดยต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รบั การแต่งตังY เป็ นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
Has no business relationship or has no direct or indirect benefits or conflicts of interest on finance and
administration of the company or the affiliated companies, joint stock companies or major shareholders or the
person who may have conflicts of interests that may cause lack of independence, without any said conflicts of
interests for no less than 2 years before being appointed as an audit committee/independent director.
4. ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ# าจมีความขัดแย้งและ
ไม่ได้รบั การแต่งตังY เป็ นตัวแทนเพื#อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
Is not a close relative to the executives, major shareholders of the company or the affiliated companies, joint
stock companies or the person who may have conflicts of interest and not being appointed as a representative
to maintain the interest for such directors, executives, or the major shareholders.
5. เป็ นบุคคลทีม# คี วามรู้ ประสบการณ์และสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจและแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อทิ ธิพลของ
กลุ่มบุคคลใดๆ
Being a person with knowledge, experience and ability to perform duties and express the opinions
independently, not under the influence of any group of persons.
หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษทั เข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อกําหนดขันY ตํ#าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื#องการถือหุน้ คือ กรรมการอิสระของบริษทั ต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที#มสี ทิ ธิออกเสียงทังY หมดในบริษทั (ก.ล.ต. และ
ตลท. กําหนดไม่เกินร้อยละ 1)
Notes: The definitions of independent directors are more strictly and more concisely than the minimum requirements of The Office of the Security and Exchange
Commission (SEC) and The Stock Exchange of Thailand (SET) on the matters of shareholding; those are the independent directors of the company must hold the
shares not exceeding 0.5% of the total shares with right of vote (SEC and SET determine at not exceeding 1%).
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