แบบ ข
แบบเสนอชื่อกรรมการ
(1) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว _______________________________________________เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน ______________________________________ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____________ ถนน _______________________ตาบล/แขวง________________________
อาเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ______________________
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน _________________________ E-mail (ถ้ ามี)______________________
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว_______________________________________
เป็ นกรรมการบริษัท และได้ แนบแบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการพร้ อมเอกสาร
ประกอบ จานวน __________แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบ ข. แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ หลักฐาน
การถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้ หมดถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือ
ชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
______________________________ ผู้ถือหุ้น
(_____________________________)
วันที่ __________________________
(3) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ยินยอมให้
เสนอชื่อข้ าพเจ้ าตาม (2) ข้ างต้ นและเป็ นบุคคลที่ได้ รับการรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และรับรองว่าข้ อความในแบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ รวมทังยอมรั
้
บการปฏิบตั ติ ามการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้

______________________________ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(_____________________________)
วันที่ __________________________

แบบ ข
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐาน ดังนี ้
1.1 หลักฐานการถื อ หุ้น ได้ แ ก่ สาเนาใบหุ้น ที่ รับ รองสาเนาถูกต้ อ ง หรื อ หนัง สือ รั บ รองจากบริ ษั ท หลักทรั พ ย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสาเนาหนัง สือ รั บรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี ้และรับรองสาเนาถูกต้ อง
1.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
1.4 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
1.5 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายเสนอรวมกันมา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบ ข ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุก
ราย พร้ อมแนบแบบ ค และเอกสารหลักฐานตามข้ างต้ นให้ ครบถ้ วนแล้ วรวบรวมนาส่งบริษัท
2. กรณีที่จะเสนอชื่อกรรมการมากกว่า 1 คน ให้ ใช้ สาเนาแบบ ข นี ้ และแบบ ค และกรอกข้ อมูลพร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่ อ ให้
ครบถ้ วน
3. ต้ นฉบับแบบฟอร์ ม ต้ องนาส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็ นสาคัญ
ทัง้ นี ้ สามารถส่ง อย่ า งไม่ เ ป็ นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2902-2510 หรื อ ทางจดหมายอิ เ ล็คทรอนิ คส์ (Email)
gyth_cosc@goodyear.com ก่อนส่งต้ นฉบับจริงก็ได้ บริษัท ขอสงวนสิทธิพิจารณากรณีได้ รับต้ นฉบับจริงเท่านั ้น
4. รายละเอียดและหลักเกณฑ์อื่นๆ โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ การเสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น
และชื่อกรรมการล่วงหน้ าปี 2559

แบบ ข

กรุณาส่ ง
เลขานุการบริษัท
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
50/9 ถนนพหลโยธิน กม.36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

