เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัตกิ รรมการอิสระ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
Resume of the Independent Directors of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited
ชื่อ-สกุล
Name-surname

นาย อภิชาติ ชาญเกียรติก้อง
Mr. Apichart Charnkiatkong

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
Proportion of shareholding

-ไม่มี-None-

ตําแหน่ งในบริษัท

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

Position in TMI
อายุ
Age

47 ปี
47 years

ที่อยู่ปัจจุบนั
Current address

114 หมู่ 9 หมู่บ้านภาณุรังสี บางกรวย, บางกรวย นนทบุรี 11130
114 Moo 9 Panurangsri Village Bangkruy, Bangkruy Nonthaburi 11130

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ ง
Years holding the position

1 ปี
1 years

ประวัตกิ ารทํางาน

2562 – ปั จจุบนั

Work experience

2019 – present
2562 – ปั จจุบนั
2019 – present
2561 – 2562
2018 – 2019
2561 – ปั จจุบนั
2018 – present
2560 – 2561
2017 – 2018
2542 – 2560
1999 – 2017
2540 – 2542
1997 – 1999
2539 – 2540
1996 – 1997

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, and
Risk Management Committee at Teera-Mongkol Industry PCL
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน บริ ษทั TPBI จํากัด (มหาชน)
Assistant Chief Financial Officer at TPBI Public Company Limited
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี ้ จํากัด (มหาชน)
Accounting and finance director at JCK Hospitality Public Company Limited
ทีป่ รึ กษาทางการเงินและธุรการ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
Financial and Administration Consultants at Bangkok Christian College
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและการบัญชี บริ ษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊ อปเม้ นท์ จํากัด
Finance and accounting manager at Crepes and Co. Development Co., Ltd.
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส บจ. ซูมิโตโม อีเล็คตริ ก (ประเทศไทย)
Senior Accounting at Sumitomo Electric (Thailand) Ltd
เจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงินและธุรการ บจ. เอ แอนด์ดบั บลิว เรสเตอรองต์ (ประเทศไทย)
Financial and Administration Executive at A&W Restaurants (Thailand) Co, Ltd.
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.ซับไมครอน เทคโนโลยี
Financial officer at Submicron Technology PCL.

อบรม/สัมมนา
Training/Seminar

-ไม่มี-None-

ประวัตกิ ารศึกษา
Education

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
Master of Business Administration at Burapha University
- ปริ ญญาโท บัญชีบริ หาร มหาวิทยาลัยบูรพา
Master of Managerial Accounting at Burapha University
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bachelor of Economics at Thammasat University

กรณีมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
-ไม่มีHaving/Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting -None26

