TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทประจําปี 2563
(Form to nominate the Company’s director(s) for the year 2020)
ข้ าพเจ้ า (ผู้เสนอ)....................................................................................................................................................................
Name (Proposer)
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................................
Address
โทรศัพท์...................................................... โทรสาร.....................................................อีเ มล..................................................................
Telephone
Fax
E-mail
จํานวนหุ้น TMI ที่ถือ.................................................... หุ้น
ระยะเวลาที่ถือครอง..............................................ปี
Holding TMI of
Share(s)
Period of Shareholding
Year(s)
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
เข้ ารั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ในปี 2563 โดยบุคคลดังกล่าวให้ ความยินยอมและ
รับรองว่าข้ อความที่แจ้ งไว้ ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการประจําปี 2563” และเอกสาร
ประกอบการพิจารณามีความถูกต้ อง เป็ นจริ งทุกประการ
(I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss)..................................................................as a candidate to be elected as TMI’s
director for the year 2020. Such person has made his/her consent and certified that information provided in “the resume of a
proposed candidate to be elected as a director for the year 2020” and other supporting document is true and correct.)
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่าข้ อมูลของข้ าพเจ้ าข้ างต้ น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ มี
ความครบถ้ วน ถูกต้ อง และเป็ นจริ งทุกประการ โดยข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีความ
จําเป็ น
(I certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares held and supporting
documents is true and correct. I consent that the Company may disclose the attached information or evidence if the Company
deems it necessary.)

ลงนาม................................................ ผู้เสนอ
Signed
Proposer
วันที่.....................................................
Date
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แบบฟอร์ ม 2
(Form 2)

TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการประจําปี 2563
(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2020)

แบบฟอร์ ม 3
(Form 3)

2”x2”
รู ปถ่าย (ไม่เกิน 3 เดือน)
Photograph
(taken within 3 months)

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................................
Name (Mr./Mrs./Miss)
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................................
Address
สัญชาติ......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด...........................................................อายุ........................................ปี
Nationality
Date of Birth
Age
year(s)
โทรศัพท์...................................................... โทรสาร.....................................................อีเมล..................................................................
Telephone
Fax
E-mail
คุณวุฒิทางการศึกษา (Education)
ปี ที่สําเร็ จการศึกษา
ระดับการศึกษา
(Year of Graduation) (Education Level)

สถาบันการศึกษา
(Educational Institution)

ประวัติการทํางานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)
ตัง้ แต่ ปี
ถึงปี
บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
(From Year) (To Year)
(Company/Type of Business)

สาขาวิชา
(Major)

ตําแหน่ ง
(Position)

การผ่ านการอบรมหลักสู ตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
(กรุณาแนบสําเนาหลักฐานการผ่านการฝึ กอบรม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
(Training for the director course(s) of Thai Institute of Director (IOD) [Please enclose a certified true copy of certificates])
ปี
หลักสูตร
(Year)
(Course)

ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ (Competency/Expertise)
ลําดับที่
(No.)

รายละเอียด
(Details)
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TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
จํานวนหุ้น TMI ที่ถือ.................................................... หุ้น
Holding TMI of
Share(s)
การมีส่วนได้ เสียทัง้ ทางตรง และ/หรื อทางอ้ อมในฐานะที่เป็ นคู่สัญญากับ TMI (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่ วนได้
เสียพร้ อมระบุมูลค่ าของรายการ)
(Please specify any direct and/or indirect interests in TMI as counterparty [Please specify nature of transaction and
characteristic of such interests, and transaction value])
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
การถือหุ้น หรื อเข้ าร่ วมเป็ นหุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็ นการ
แข่ งขันกับกิจการของ TMI (โปรดระบุช่อื ห้ างหุ้นส่ วน/บริ ษัท จํานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็ นร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้ างหุ้นส่ วน/บริ ษัท ดังกล่ าว)
(Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of business as
TMI and is in competition with the business of TMI [Please specify partnership’s name, company’s name, number of shares
held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business])
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
ข้ าพเจ้ าให้ ความยินยอมในการถูกเสนอชือ่ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) ประจําปี 2563 และขอรับรองว่าข้ อมูลของข้ าพเจ้ าข้ างต้ นนีถ้ กู ต้ องครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ และขอรับรองว่าข้ าพเจ้ า
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามที่กฎหมายกําหนด
(I hereby consent to this proposal to be nominated as TMI’s director for the year 2020, and declare that all the
information I have provided in this form and the supporting documents is true and correct. I certify that my qualification meet all
the Company’s criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.)
ลงนาม...........................................ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชือ่
Signed
Candidate
วันที่................................................
Date
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TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา สําหรั บแบบฟอร์ ม 2 (Required Documents for Form 2)
1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s Identification)
ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)
สํ า เนาบั ต รประชาชน หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น A signed copy of identification
ชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
card/passport (in case of foreigner)
must be enclosed
บุคคลธรรมดา
สําเนาใบหุ้นที่ ลงนามรั บ รองสําเนาถูกต้ อง หรื อ หนั งสือ รั บรองจาก A signed copy of share certificate or a
(Individual)
นายหน้ าค้ าหลัก ทรั พย์ หรื อ บริ ษัทศูน ย์รับ ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศ copy of certificate of share held issued
ไทย) จํากัด
by securities companies or Thailand
Securities Depository Co., Ltd.
สําเนาหนั งสือรั บ รองนิ ติบุค คลที่ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลง A copy of the company’s affidavit
นาม พร้ อมประทับ ตราบริ ษั ท (ถ้ ามี) และสําเนาบัตรประชาชนหรื อ signed by authorized director and affix
สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาวต่ า งชาติ ) ของกรรมการผู้ มี with the company’s seal, and a copy of
อํานาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
identification card/passport (in case of
foreigner) of authorized directors must
be enclosed
นิตบิ ุคคล
(Juristic Person) สําเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลง A copy of share certificate signed by
นาม พร้ อมประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อหนังสือรั บรองจากนายหน้ า authorized director and affix with the
ค้ าหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด company’s seal, or a copy of certificate
of share held issued by securities
companies or Thailand Securities
Depository Co., Ltd.
หมายเหตุ: ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ หรื อนามสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องมาด้วย
Note: If the shareholder(s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.

2. ข้ อกําหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)
ผู้ถื อ หุ้ น หลายคนรวมกัน เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ ารั บ การพิ จ ารณา In case a group of shareholders
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์ มนีค้ นละ 1 ใบ proposes a candidate, each
พร้ อมลงนามจากนัน้ รวบรวมเป็ นชุดเดียวกันและนําส่งบริ ษัท
shareholder must separately fill in and
กรณีท่ ี 1
(Case 1)
sign this form as evidence. Then the
forms should be gathered into one set
before submitting to the Company
ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรื อหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 In case the shareholder (s) wishes to
ราย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดทําแบบฟอร์ ม 1 ชุด ต่อ 1 วาระ
propose more than one candidate, the
กรณีท่ ี 2
(Case 2)
form must be filled separately for each
particular person
3. บริ ษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้ อมูล และ/หรื อเอกสารประกอบไม่ครบถ้ วน ไม่ถูกต้ อง หรื อบริ ษัทไม่สามารถ
ติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรื อบุคคลที่ถกู เสนอชื่อได้ รวมทังกรณี
้
ผ้ ถู ือหุ้นหรื อบุคคลที่ถกู เสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามที่กําหนด
(The Company will not consider the proposed candidate if the information and/or evidence provided is incomplete, incorrect or
the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated as well.)
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TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา สําหรั บแบบฟอร์ ม 3 (Required Documents for Form 3)
1. กรุ ณาแนบสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed)
2. ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อมีการแก้ ไขคํานํ าหน้ าชื่อ ชื่อ และ/หรื อนามสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องมาด้ วย
(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be
enclosed)
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