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หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้าปี 2563 
1. เจตนารมณ์  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (กู๊ดเยียร์) ก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและโปร่งใสตามการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั ด้วยการให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและช่ือกรรมการลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการด าเนินกิจการของ
บริษัท และเพื่อคดัสรรบคุคลที่มีความเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท 
 
2. นิยาม  
“บริษัท” หมายความวา่ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
“ระเบียบวาระการประชมุ” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของ กู๊ด
เยียร์  
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  
(1) ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ 
วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอชื่อกรรมการ  
(2) ต้องถือหุ้นของบริษัทคนเดียว หรือหลายคนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัท คือไม่น้อยกวา่ 370,000 หุ้น 
 
4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 
4.1 วิธีการเสนอ  

            (1) ต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3  
            (2) ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (แบบ ก.)” และสง่
ต้นฉบบัของแบบ ก พร้อมเอกสารหลกัฐานที่บริษัทก าหนดให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2563 
เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ทัง้นี ้สามารถสง่อย่างไม่เป็น
ทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2902-2510 หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) 
gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้  
            (3) กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้น ทกุรายต้องกรอก “แบบ 
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ก” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั  
 
      4.2 วิธีการพจิารณา  
        (1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึง่
จะต้องไม่มีลกัษณะดงันี ้ 
                  (1.1) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอรายละเอียดของเร่ืองที่เสนอไม่ครบถ้วน หรือไม่มีรายละเอียดที่ติดตอ่
ได้ หรือข้อมลูของเร่ืองที่เสนอไม่ถกูต้อง ขาดข้อมลูเพียงพอ หรือไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 
                  (1.2) เร่ืองที่ก าหนดยกเว้นในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม1 หรือเร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของ
หนว่ยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  
                 (1.3) เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว  
                 ทัง้นี ้ให้ ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  
            (2) เร่ืองที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  
            (3) เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เหตผุลแห่งการปฏิเสธนัน้ด้วย  
 
5. การเสนอช่ือกรรมการ 
     5.1 วิธีการเสนอ  
           (1) ต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3  
           (2) ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือกรรมการ (แบบ ข)” และ “แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ (แบบ ค)” และสง่ต้นฉบบัของแบบ ข และแบบ ค พร้อมเอกสารหลกัฐานที่บริษัทก าหนดให้
ถึงบริษัทภายในวนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2563 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคณุสมบตัิ
ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ทัง้นี ้สามารถสง่อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร

 
1 (1) เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งของมาตรา 89/28  
   (2) เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดย ผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักลา่ว  
   (3) เป็นเร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนนิการให้เกิดผลตามที่ประสงค์  
   (4) เป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดอืนทีผ่่านมา และเร่ืองดงักลา่วได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่าร้อย
ละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเทจ็จริงในการน าเสนอครัง้ใหมจ่ะได้เปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัจากข้อเท็จจริงในขณะทีน่ าเสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้กอ่น  
 (5) กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
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หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้  
           (3) กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือกรรมการ ผู้ ถือหุ้น ทกุรายต้องกรอก “แบบ ข” และลงช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั  
 
     5.2 วิธีการพิจารณา  
           (1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึง่จะต้องมีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้ 
                 (1.1) มีคณุสมบตัิถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั, 
กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ การก ากบัดแูลกิจการที่ดีและคูมื่อจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของกู๊ดเยียร์  
                 (1.2)  มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างส าคญัต่อธุรกิจของบริษัท  
                 (1.3) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  
                 ทัง้นี ้ให้ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  
           (2) บคุคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจช่ืุอในระเบียบการประชมุ 
พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ  
           (3) บคุคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบใน
การประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เหตแุห่งการปฏิเสธนัน้  
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