TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ประจาปี 2566
(Form to nominate the Company’s director(s) for the year 2023)
ข้าพเจ้า (ผูเ้ สนอ)....................................................................................................................................................................
Name (Proposer)
ที่อยู.่ ......................................................................................................................................................................................................
Address
โทรศัพท์...................................................... โทรสาร.....................................................อีเมล..................................................................
Telephone
Fax
E-mail
จานวนหุน้ TMI ที่ถอื ............................................................หุน้
ระยะเวลาที่ถอื ครอง.........................................................ปี
Holding TMI of
Share(s)
Period of Shareholding
Year(s)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ธีระมงคล อุ ตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ในปี 2566 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม
และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการประจาปี 2566” และ
เอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้อง เป็ นจริงทุกประการ
(I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss)..................................................................as a candidate to be elected as TMI’s
director for the year 2023. 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 2023” and other supporting document is true and correct.)
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อ มูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุน้ และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ในกรณี ท่มี ี
ความจาเป็ 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................................................ ผูเ้ สนอ
Signed
Proposer
วันที่.....................................................
Date
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แบบฟอร์ม 2
(Form 2)

TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการประจาปี 2566
(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2023)

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................................
Name (Mr./Mrs./Miss)
ที่อยู.่ ......................................................................................................................................................................................................
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 ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
(Year of
(Education Level)
Graduation)

สถาบันการศึกษา
(Educational Institution)

ประวัติการทางานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)
ตัง้ แต่ปี
ถึงปี
บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
(From
(To Year)
(Company/Type of Business)
Year)

แบบฟอร์ม 3
(Form 3)

สาขาวิ ชา
(Major)

ตาแหน่ ง
(Position)

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
(กรุณาแนบสาเนาหลักฐานการผ่านการฝึ กอบรม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
(Training for the director course(s) of Thai Institute of Director (IOD) [Please enclose a certified true copy of certificates])
ปี
หลักสูตร
(Year)
(Course)
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TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ (Competency/Expertise)
ลาดับที่
(No.)

รายละเอียด
(Details)

จานวนหุน้ TMI ที่ถอื .................................................... หุน้
Holding TMI of
Share(s)
การมีส่วนได้เสียทัง้ ทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับ TMI (โปรดระบุลกั ษณะของกิ จกรรมและลักษณะส่วนได้
เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)
(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 หรือเข้าร่วมเป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ประกอบกิ จการอันมีสภาพเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิ จการของ TMI (โปรดระบุชอื ่ ห้างหุ้นส่วน/บริ ษทั จานวนหุ้นทีถ่ ือ คิ ดเป็ นร้อยละของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียง
ทัง้ หมด และประเภทธุรกิ จของห้างหุ้นส่วน/บริ ษทั ดังกล่าว)
(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])
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) ประจาปี 2566 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้า ข้า งต้นนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่ า
ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามที่กฎหมายกาหนด
(I hereby consent to this proposal to be nominated as TMI’s director for the year 2023, 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...........................................ผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อ
Signed
Candidate
วันที่................................................
Date
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TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิ จารณา สาหรับแบบฟอร์ม 2 (Required Documents for Form 2)
1. หลักฐานแสดงตนของผูถ้ อื หุน้ (Shareholder’s Identification)
ประเภทผูถ้ ือหุ้น (Type of shareholders)
สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น A signed copy of identification card/passport
ชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(in case of foreigner) must be enclosed
บุคคลธรรมดา ส าเนาใบหุ้น ที่ลงนามรับ รองส าเนาถู กต้อ ง หรือ หนั ง สือ A signed copy of share certificate or a copy
(Individual)
รับรองจากนายหน้ าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝาก of certificate of share held issued by
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
securities companies or Thailand Securities
Depository Co., Ltd.
ส าเนาหนั งสือ รับ รองนิ ติบุ ค คลที่ลงนามโดยกรรมการผู้ม ี A copy of the company’s affidavit signed by
อานาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษทั (ถ้ามี) และสาเนา authorized director and affix with the
บั ต รประชาชนหรื อ ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น company’s seal, and a copy of identification
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มอี านาจลงนามดังกล่าวที่ลง card/passport (in case of foreigner) of
นิ ติ บุคคล
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
authorized directors must be enclosed
(Juristic
สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี A copy of share certificate signed by
Person)
อานาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษทั (ถ้ามี) หรือหนังสือ authorized director and affix with the
รับรองจากนายหน้ าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝาก company’s seal, or a copy of certificate of
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
share held issued by securities companies or
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
หมายเหตุ: ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวทีล่ งนามรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย
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. ข้อกาหนดเพิม่ เติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)
ผู้ ถื อ หุ้น หลายคนรวมกัน เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า รับ การ In case a group of shareholders proposes a
พิ จ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการ ให้ผู้ถือ หุ้น ทุ กคนกรอก candidate, each shareholder must separately
กรณี ที่ 1
แบบฟอร์มนี้ คนละ 1 ใบพร้อมลงนามจากนัน้ รวบรวมเป็ น fill in and sign this form as evidence. Then
(Case 1)
ชุดเดียวกันและนาส่งบริษทั
the forms should be gathered into one set
before submitting to the Company
ผู้ถือหุน้ คนเดียวหรือหลายคนประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อ บุ ค คล In case the shareholder (s) wishes to propose
กรณี ที่ 2
มากกว่ า 1 ราย ให้ผู้ถือ หุ้น จัดท าแบบฟอร์ ม 1 ชุ ด ต่ อ 1 more than one candidate, the form must be
วาระ
filled separately for each particular person
(Case 2)
3. บริษทั จะไม่พจิ ารณาบุคคลที่ผถู้ อื หุน้ เสนอ ในกรณีท่พี บว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษทั ไม่สามารถ
ติดต่อผูถ้ อื หุน้ ได้หรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทัง้ กรณีผถู้ อื หุน้ หรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
(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.)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิ จารณา สาหรับแบบฟอร์ม 3 (Required Documents for Form 3)
1. กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้ท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed)
2. ในกรณีท่ผี ไู้ ด้รบั การเสนอชื่อมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ และ/หรือนามสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย
(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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