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หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและช่ือกรรมการลว่งหน้าปี 2562 
 

1. เจตนารมณ์  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและโปร่งใสเพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 เก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือ
หุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เก่ียวกบัการสนบัสนนุการมีสว่น
ร่วมและการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น เพ่ือการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ด้วยการให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจการของบริษัทฯ และเพ่ือคดัสรรบคุคลท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ 
 
2. นิยาม  
“บริษัทฯ” หมายความวา่ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
“ระเบียบวาระการประชมุ” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของ 
บริษัทฯ  
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษัทฯ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัทฯ 
 
3. คณุสมบตัขิองผู้ ถือหุ้น  
(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 
วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ  
(2) ต้องถือหุ้นของบริษัทคนเดียว หรือหลายคนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ คือ ไมน้่อยกว่า 370,000 หุ้น 
 
4. การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

 
4.1 วิธีการเสนอ  

            (1) ต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 3  
            (2) ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (แบบ ก.)” พร้อม
ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และสง่ต้นฉบบัของแบบ ก. พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้ถึงบริษัทฯ 
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ
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ประชมุ ทัง้นี ้สามารถสง่อย่างไมเ่ป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2902-2510 หรือทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้  
            (3) กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้น ทกุรายต้องกรอก “แบบ 
ก.” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั  
 
      4.2 วิธีการพิจารณา  
        (1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึง่
จะต้องไมมี่ลกัษณะดงันี ้ 
                  (1.1) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอไมค่รบถ้วน หรือไมมี่รายละเอียดท่ีตดิตอ่
ได้ หรือข้อมลูของเร่ืองท่ีเสนอไมถ่กูต้อง ขาดข้อมลูเพียงพอ หรือไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
                  (1.2) เร่ืองท่ีก าหนดยกเว้นในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ1 หรือเร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบตา่งๆ ของ
หนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัทฯ หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มตท่ีิ
ประชมุผู้ ถือหุ้น และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ  
                 (1.3) เร่ืองท่ีบริษัทได้ด าเนินการแล้ว  
                 ทัง้นี ้ให้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  
            (2) เร่ืองท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  
            (3) เร่ืองท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เหตผุลแหง่การปฏิเสธนัน้ด้วย  
 
5. การเสนอช่ือกรรมการ 
     5.1 วิธีการเสนอ  
           (1) ต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 3  

                                                           
1 (1) เป็นเร่ืองท่ีไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในวรรคหนึง่ของมาตรา 89/28  
   (2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัท และข้อเทจ็จริงที่กลา่วอ้างโดย ผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกตขิองเร่ือง
ดงักลา่ว  
   (3) เป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์  
   (4) เป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบสบิสองเดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักลา่วได้รับมตสินบัสนนุด้วยคะแนนเสียง
น้อยกว่าร้อยละสบิของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท เว้นแตข้่อเทจ็จริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัจาก
ข้อเทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นในครัง้ก่อน  
 (5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
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           (2) ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือกรรมการ (แบบ ข.)” และ “แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการ (แบบ ค.)” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานในแบบ ข. และสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. และแบบ ค. 
พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ทัง้นี ้สามารถสง่อยา่งไมเ่ป็นทางการ
ทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้  
           (3) กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือกรรมการ ผู้ ถือหุ้น ทกุรายต้องกรอก “แบบ ข.” และลงช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั  
 
     5.2 วิธีการพิจารณา  
           (1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคณุสมบตัิ
และไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้ 
                 (1.1) มีคณุสมบตัถิกูต้องและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมาย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและคูมื่อจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
                 (1.2)  มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งส าคญัตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  
                 (1.3) ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทฯ  
                 ทัง้นี ้ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  
           (2) บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจช่ืุอในระเบียบการประชมุ 
พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ  
           (3) บคุคลท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบใน
การประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เหตแุหง่การปฏิเสธนัน้  
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