แบบเสนอชื่อกรรมการ

แบบ ข

(1) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว _______________________________________________เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน ______________________________________ หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่ _____________ ถนน _______________________ตําบล/แขวง________________________
อําเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ______________________
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน _________________________ E-mail (ถ้ ามี)______________________
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว_______________________________________
เป็ นกรรมการบริ ษัท และได้ แนบแบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการพร้ อมเอกสาร
ประกอบ จํานวน __________แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบ ข. แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ หลักฐาน
การถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือ
ชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้
______________________________ ผู้ถือหุ้น
(_____________________________)
วันที่ __________________________
(3) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ยินยอมให้
เสนอชื่อข้ าพเจ้ าตาม (2) ข้ างต้ นและเป็ นบุคคลที่ได้ รับการรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และรับรองว่าข้ อความในแบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ รวมทังยอมรั
้
บการปฏิบตั ติ ามการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้

______________________________ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(_____________________________)
วันที่ __________________________

แบบ ข
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐาน ดังนี ้
1.1 หลักฐานการถื อ หุ้น ได้ แก่ สํา เนาใบหุ้น ที่ รับรองสํา เนาถูกต้ อ ง หรื อ หนังสือรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พ ย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 ในกรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี ้และรับรองสําเนาถูกต้ อง
1.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสําเนาถูกต้ อง
1.4 ในกรณี ผ้ ูถือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
1.5 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายเสนอรวมกันมา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบ ข ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุก
ราย พร้ อมแนบแบบ ค และเอกสารหลักฐานตามข้ างต้ นให้ ครบถ้ วนแล้ วรวบรวมนําส่งบริษัท
2. กรณีที่จะเสนอชื่อกรรมการมากกว่า 1 คน ให้ ใช้ สําเนาแบบ ข นี ้ และแบบ ค และกรอกข้ อมูลพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อให้
ครบถ้ วน
3. ต้ นฉบับแบบฟอร์ ม ต้ องนําส่งถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็ นสําคัญ
ทัง้ นี ้ สามารถส่งอย่า งไม่เป็ นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2902-2510 หรื อ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิ คส์ (Email)
gyth_cosc@goodyear.com ก่อนส่งต้ นฉบับจริ งก็ได้ บริษัท ขอสงวนสิทธิพิจารณากรณีได้ รับต้ นฉบับจริงเท่านัน้
4. รายละเอียดและหลักเกณฑ์อื่นๆ โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และชื่อกรรมการล่วงหน้ าปี 2561

แบบ ข

กรุ ณาส่ ง
เลขานุการบริษัท
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
50/9 ถนนพหลโยธิน กม.36 ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

