หลักเกณฑ์ การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่ วงหน้ าปี 2561
1. เจตนารมณ์
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (กู๊ดเยียร์ ) กําหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่งใสตามการ
กํากับดูแลกิจการที่ดเี กี่ยวกับการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยการให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจการของ
บริษัท และเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
2. นิยาม
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของ กู๊ด
เยียร์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
(1) ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ
วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการ
(2) ต้ องถือหุ้นของบริ ษัทคนเดียว หรื อหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท คือไม่น้อยกว่า 370,000 หุ้น
4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1 วิธีการเสนอ
(1) ต้ องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 3
(2) ต้ องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (แบบ ก.)” และส่ง
ต้ นฉบับของแบบ ก พร้ อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกําหนดให้ ถงึ บริษัทภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ทังนี
้ ้ สามารถส่งอย่างไม่เป็ น
ทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2902-2510 หรื อทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email)
gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้
(3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น ทุกรายต้ องกรอก “แบบ
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ก” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
4.2 วิธีการพิจารณา
(1) คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึง่
จะต้ องไม่มีลกั ษณะดังนี ้
(1.1) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายละเอียดของเรื่องที่เสนอไม่ครบถ้ วน หรื อไม่มีรายละเอียดที่ตดิ ต่อ
ได้ หรื อข้ อมูลของเรื่ องที่เสนอไม่ถกู ต้ อง ขาดข้ อมูลเพียงพอ หรื อไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัท
(1.2) เรื่ องที่กําหนดยกเว้ นในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม1 หรื อเรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กํากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
(1.3) เรื่ องที่บริษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
ทังนี
้ ้ ให้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
(2) เรื่องที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(3) เรื่องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้ งเป็ นระเบียบวาระเพื่อทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเหตุ
้ ผลแห่งการปฏิเสธนันด้
้ วย
5. การเสนอชื่อกรรมการ
5.1 วิธีการเสนอ
(1) ต้ องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 3
(2) ต้ องกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข)” และ “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการ (แบบ ค)” และส่งต้ นฉบับของแบบ ข และแบบ ค พร้ อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกําหนดให้
ถึงบริษัทภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ทังนี
้ ้ สามารถส่งอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสาร
1 (1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในวรรคหนึ่งของมาตรา 89/28
(2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้ อเท็จจริงที่กล่าวอ้ างโดย ผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อย
ละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้ อเท็จจริงในขณะที่นําเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

หรื อทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้
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(3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้น ทุกรายต้ องกรอก “แบบ ข” และลงชื่อ
ไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
5.2 วิธีการพิจารณา
(1) คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ซึง่ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
(1.1) มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด,
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูม่ ือจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของกู๊ดเยียร์
(1.2) มีความรู้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสําคัญต่อธุรกิจของบริษัท
(1.3) ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
ทังนี
้ ้ ให้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
(2) บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้ รับการบรรจุชื่อในระเบียบการประชุม
พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
(3) บุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้ งเป็ นระเบียบวาระเพื่อทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเหตุ
้ แห่งการปฏิเสธนัน้
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