
                                                
20 มกราคม 2560 

 

 

เร่ือง  ขอเชิญผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 และช่ือกรรมการ

ลว่งหน้า  

 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึขอเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 และช่ือกรรมการล่วงหน้า เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ของบริษัทลว่งหน้า โดยผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560, แบบเสนอช่ือกรรมการ, แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการ และหลกัเกณฑ์

การเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและช่ือกรรมการลว่งหน้าปี 2560 ได้ตามท่ีเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัท https://www.goodyear.co.th/investor-relations นบัตัง้แตว่นัท่ี 20 มกราคม 2560 –   

10 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

         นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา 

      เลขานกุารบริษัท 

      

โทร. 0-2909-8080 ตอ่ 249 

https://www.goodyear.co.th/investor-relations
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หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้าปี 2560 

1. เจตนารมณ์  

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (กู๊ดเยียร์) กําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและโปร่งใสตามการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ด้วยการให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและช่ือกรรมการลว่งหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการดําเนินกิจการของ

บริษัท และเพ่ือคดัสรรบคุคลท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท 

 

2. นิยาม  

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

“ระเบียบวาระการประชมุ” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของ กู๊ด

เยียร์  

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ 

วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ  

(2) ต้องถือหุ้นของบริษัทคนเดียว หรือหลายคนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัท คือไมน้่อยกวา่ 370,000 หุ้น 

 

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 

4.1 วิธีการเสนอ  

            (1) ต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 3  

            (2) ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (แบบ ก.)” และสง่

ต้นฉบบัของแบบ ก พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทกําหนดให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ทัง้นี ้สามารถสง่อยา่งไมเ่ป็น

ทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2902-2510 หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) 

gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้  

            (3) กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้น ทกุรายต้องกรอก “แบบ 

http://www.pttep.com/inc/download.aspx?file=../download/DocumentFile_2637FormA_ProposeBoard_2014.pdf
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
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ก” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั  

 

      4.2 วิธีการพจิารณา  

        (1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึง่

จะต้องไมมี่ลกัษณะดงันี ้ 

                  (1.1) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอไมค่รบถ้วน หรือไมมี่รายละเอียดท่ีตดิตอ่

ได้ หรือข้อมลูของเร่ืองท่ีเสนอไมถ่กูต้อง ขาดข้อมลูเพียงพอ หรือไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 

                  (1.2) เร่ืองท่ีกําหนดยกเว้นในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ1 หรือเร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบตา่งๆ ของ

หนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มตท่ีิประชมุ

ผู้ ถือหุ้น และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  

                 (1.3) เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว  

                 ทัง้นี ้ให้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  

            (2) เร่ืองท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  

            (3) เร่ืองท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เหตผุลแหง่การปฏิเสธนัน้ด้วย  

 

5. การเสนอช่ือกรรมการ 

     5.1 วิธีการเสนอ  

           (1) ต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 3  

           (2) ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือกรรมการ (แบบ ข)” และ “แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ

เป็นกรรมการ (แบบ ค)” และสง่ต้นฉบบัของแบบ ข และแบบ ค พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทกําหนดให้

ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคณุสมบตัิ

ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ทัง้นี ้สามารถสง่อยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสาร 

 
1 (1) เป็นเร่ืองท่ีไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในวรรคหนึง่ของมาตรา 89/28  

   (2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกลา่วอ้างโดย ผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว  

   (3) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์  

   (4) เป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักลา่วได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนนเสียงน้อยกวา่ร้อย

ละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครัง้ใหมจ่ะได้เปลี่ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสําคญัจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีนําเสนอต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน  

 (5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  

หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้  

http://www.pttep.com/inc/download.aspx?file=../download/DocumentFile_2638FormB_ProposeBoard_2014.pdf
http://www.pttep.com/inc/download.aspx?file=../download/DocumentFile_2639ResumeBoard_2014.pdf
http://www.pttep.com/inc/download.aspx?file=../download/DocumentFile_2639ResumeBoard_2014.pdf
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
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           (3) กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือกรรมการ ผู้ ถือหุ้น ทกุรายต้องกรอก “แบบ ข” และลงช่ือ

ไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั  

 

     5.2 วิธีการพจิารณา  

           (1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคณุสมบตัิ

และไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้ 

                 (1.1) มีคณุสมบตัถิกูต้องและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั, 

กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและคูมื่อจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจของกู๊ดเยียร์  

                 (1.2)  มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งสําคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท  

                 (1.3) ไมค่วรดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  

                 ทัง้นี ้ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  

           (2) บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจช่ืุอในระเบียบการประชมุ 

พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ  

           (3) บคุคลท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบใน

การประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เหตแุหง่การปฏิเสธนัน้  

 



                                                    แบบ ก 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

 

(1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว __________________________________________________เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จํานวน________________________________ หุ้น 
อยูบ้่านเลขที. _____________ ถนน ____________________ตําบล/แขวง_______________________ 
อําเภอ/เขต ____________ จงัหวดั _____________หมายเลขโทรศพัท์มือถือ_____________________
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที.ทํางาน ______________________ E-mail (ถ้ามี)______________________ 

 
(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ดงันี > 

ข้อเสนอเพื.อพิจารณา/เพื.อทราบ/เพื.ออนมุตั ิ(โปรดระบโุดยชดัเจน) คือ _________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
โดยมีวตัถปุระสงค์หรือเหตผุล คือ ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
และมีเอกสารประกอบเพื.อสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จํานวน ___แผน่ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั >งหมดถูกต้องทุกประการ 
และเพื.อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชื.อไว้เป็นสําคญั ดงันี > 
 
 
______________________________ ผู้ ถือหุ้น 
(_____________________________) 
วนัที. __________________________ 
 
 
 



                                                    แบบ ก 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐาน ดงันี > 
1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาํเนาใบหุ้น ที.รับรองสาํเนาถกูต้อง หรือหนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื.น

จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที.ได้ลงชื.อในแบบ ก. ฉบบันี >และรับรองสาํเนาถกูต้อง 
1.3 ในกรณีที.ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) และรับรองสาํเนาถกูต้อง 
1.4 ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื.อ ชื.อ ชื.อสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี.ยนแปลงดงักลา่ว และรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 
1.5 ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายเสนอรวมกนัมา ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ก ให้ครบถ้วนและลงชื.อไว้เป็นหลกัฐานทกุราย 

พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามข้างต้นให้ครบถ้วนแล้วรวบรวมนําสง่บริษัท 
2. กรณีที.จะเสนอระเบียบวาระการประชมุเพื.อพิจารณาหรือเพื.อทราบมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ให้ใช้สาํเนาแบบ ก นี >และกรอก
ข้อมลู พร้อมทั >งลงลายมือชื.อให้ครบถ้วน 
3. ต้นฉบบัแบบฟอร์ม ต้องนําสง่ถึงบริษัท ภายในวนัที. 10 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยยดึถือวนัประทบัตราไปรษณีย์ เป็นสาํคญั ทั >งนี > 
สามารถส่งอย่างไม่ เ ป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2902-2510 หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) 
gyth_cosc@goodyear.com ก่อนสง่ต้นฉบบัจริงก็ได้ บริษัท ขอสงวนสทิธิพิจารณาจากต้นฉบบัจริงเทา่นั >น 
4. รายละเอียดและหลกัเกณฑ์อื.นๆ โปรดพิจารณาเพิ.มเติมในหลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและ
ชื.อกรรมการลว่งหน้าปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    แบบ ก 

 
 

 

          กรุณาส่ง 

                      เลขานุการบริษัท  

                     บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

                      50/9 ถนนพหลโยธิน กม.36 ตําบลคลองหนึ.ง อําเภอคลองหลวง 

                           จงัหวดัปทมุธานี 12120 ประเทศไทย 

 



                                                แบบ ข 

แบบเสนอช่ือกรรมการ 

 

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _______________________________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จํานวน ______________________________________ หุ้น 

อยูบ้่านเลขท่ี _____________ ถนน _______________________ตําบล/แขวง________________________ 

อําเภอ/เขต _____________ จงัหวดั ______________หมายเลขโทรศพัท์มือถือ______________________ 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน _________________________ E-mail (ถ้ามี)______________________ 

 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว_______________________________________

เป็นกรรมการบริษัท และได้แนบแบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการพร้อมเอกสาร

ประกอบ จํานวน __________แผน่ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. แบบข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ หลกัฐาน

การถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือ

ช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้

 

______________________________ ผู้ ถือหุ้น 

(_____________________________) 

วนัท่ี __________________________ 

 

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ยินยอมให้

เสนอช่ือข้าพเจ้าตาม (2) ข้างต้นและเป็นบคุคลท่ีได้รับการรับรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะ

ต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และรับรองวา่ข้อความในแบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้

 

 

______________________________ บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(_____________________________) 

วนัท่ี __________________________  



                                                แบบ ข 
หมายเหตุ  

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐาน ดงันี ้

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ สําเนาใบหุ้น ท่ีรับรองสําเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ

หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/

หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ข. ฉบบันีแ้ละรับรองสาํเนาถกูต้อง 

1.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) และรับรองสาํเนาถกูต้อง 

1.4 ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และ

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

1.5 ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายเสนอรวมกนัมา ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ข ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุ

ราย พร้อมแนบแบบ ค และเอกสารหลกัฐานตามข้างต้นให้ครบถ้วนแล้วรวบรวมนําสง่บริษัท 

2. กรณีท่ีจะเสนอช่ือกรรมการมากกวา่ 1 คน ให้ใช้สําเนาแบบ ข นี ้และแบบ ค และกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือให้

ครบถ้วน 

3. ต้นฉบบัแบบฟอร์ม ต้องนําสง่ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยยดึถือวนัประทบัตราไปรษณีย์ เป็นสาํคญั 

ทัง้นี ้สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2902-2510 หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) 

gyth_cosc@goodyear.com ก่อนสง่ต้นฉบบัจริงก็ได้ บริษัท ขอสงวนสทิธิพิจารณากรณีได้รับต้นฉบบัจริงเทา่นัน้ 

4. รายละเอียดและหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ โปรดพิจารณาเพ่ิมเติมในหลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

และช่ือกรรมการลว่งหน้าปี 2560 
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                                                แบบ ข 

 

 

            กรุณาส่ง 

                        เลขานุการบริษัท  

                       บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

                        50/9 ถนนพหลโยธิน กม.36 ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง 

                             จงัหวดัปทมุธานี 12120 ประเทศไทย 

 



 แบบ ค 

แบบข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปี 2560  หน้า 1 ของ 4 หน้า 

แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

1. ประวตัสิ่วนตวั (โปรดแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หากเคยเปล่ียนช่ือ ช่ือสกลุ โปรดแนบ

สําเนาใบเปล่ียนช่ือด้วย) 

(1) ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) ________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________ 

(2) วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อาย_ุ___________________ปี 

(3) สญัชาต_ิ____________________________________________________________________ 

(4) ท่ีอยู_่_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(5) สถานภาพ (     ) โสด (     ) สมรส (     ) หย่า 

คูส่มรส ช่ือ – ช่ือสกลุ (ภาษาไทย)________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ)_______________________________________________________________ 

บตุร____________คน ดงันี ้

บตุรคนท่ี 1 

ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) ________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อาย_ุ___________________ปี 

สถานท่ีทํางาน_______________________________________________________________ 

ตําแหนง่____________________________________________________________________ 

บตุรคนท่ี 2 

ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) ________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อาย_ุ___________________ปี 

สถานท่ีทํางาน_______________________________________________________________ 

ตําแหนง่____________________________________________________________________ 



 แบบ ค 

แบบข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปี 2560  หน้า 2 ของ 4 หน้า 

บตุรคนท่ี 3 

ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) ________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อาย_ุ___________________ปี 

สถานท่ีทํางาน_______________________________________________________________ 

ตําแหนง่____________________________________________________________________ 

2. คณุสมบตัิ 

2.1 คณุวฒุิการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานการศกึษา) 

สถาบนัท่ีสําเร็จการศกึษา คณุวฒุิและสาขาวิชาเอก ปีท่ีสําเร็จ 

   

   

   

 

2.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวข้องกบัการทําหน้าท่ีเป็นกรรมการ (โปรดแนบ

หลกัฐานการฝึกอบรม) 

สถาบนั/ผู้จดัหลกัสตูร ช่ือหลกัสตูร ปีท่ีเข้าร่วม 

   

   

   

 

2.3 หลกัสตูรการฝึกอบรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทําหน้าท่ีกรรมการ(โปรดแนบหลกัฐาน

การฝึกอบรม) 

สถาบนั/ผู้จดัหลกัสตูร ช่ือหลกัสตูร ปีท่ีเข้าร่วม 

   

   

   

 



 แบบ ค 

แบบข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปี 2560  หน้า 3 ของ 4 หน้า 

3. ประวตัิการทํางาน 

3.1 สถานท่ีทํางานปัจจบุนั 

ช่ือบริษัท 

เลขท่ี____________ถนน______________________ตําบล/แขวง___________________ 

อําเภอ/เขต__________________________จงัหวดั______________________________ 

หมายเลขโทรศพัท์มือถือ___________________________________________________ 

หมายเลขโทรศพัท์ท่ีทํางาน_________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________ 

3.2 ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี (นบัตัง้แตปี่ 2552 โดยกรอกข้อมลูเรียงจากปัจจบุนัไป

อดีต) 

สถานท่ีทํางาน ประเภทธุรกิจ ตําแหนง่งาน ตัง้แตปี่.....ถึงปี....... 

    

    

    

    

    

3.3 ปัจจบุนัดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอ่ืนหรือไม ่ (     ) มี  (     ) ไมมี่ 

ถ้ามี โปรดระบรุายละเอียด  

ช่ือบริษัทท่ีดํารงตําแหนง่

กรรมการ 

วาระ ประเภทธุรกิจ ตัง้แตปี่.....ถึงปี....... 

    

    

    

    

    

 

 



 แบบ ค 

แบบข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปี 2560  หน้า 4 ของ 4 หน้า 

4. การถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ จํานวน _______________________________หุ้น 

การถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรส และบตุร ณ วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

คูส่มรส จํานวน _______________________________หุ้น 

บตุรคนท่ี 1 จํานวน _______________________________หุ้น 

บตุรคนท่ี 2 จํานวน _______________________________หุ้น 

บตุรคนท่ี 3 จํานวน _______________________________หุ้น 

5. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารบริษัท  (     ) มี  (     ) ไมมี่ 

กรณีมี โปรดระบรุายละเอียด_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. มีสว่นได้เสียกบับริษัท หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (นบัตัง้แตปี่ 2554 ถึงปัจจบุนั) 

(     ) มี  (     ) ไมมี่ 

กรณีมี โปรดระบรุายละเอียด_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. ประวตัิการฟ้องร้อง หรือถกูฟ้องร้องดําเนินคดี  (     ) มี  (     ) ไมมี่ 

กรณีมี โปรดระบรุายละเอียด_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. ข้อมลูอ่ืนท่ีสําคญัท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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