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แบบเสนอชื่อกรรมการ 
 

(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว _______________________________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ 
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ______________________________________ หุ้น 
อยู่บ้ำนเลขที่ _____________ ถนน _______________________ต ำบล/แขวง________________________ 
อ ำเภอ/เขต _____________ จงัหวดั ______________หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ______________________ 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน _________________________ E-mail (ถ้ำมี)______________________ 
 
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อนำย/นำง/นำงสำว_______________________________________
เป็นกรรมกำรบริษัท และได้แนบแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรพร้อมเอกสำร
ประกอบ จ ำนวน __________แผ่น 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบ ข. แบบข้อมลูของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร หลกัฐำน
กำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบทัง้หมดถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้
 
______________________________ ผู้ ถือหุ้น 
(_____________________________) 
วนัที่ __________________________ 
 
(3) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว _________________________________________________ยินยอมให้
เสนอชื่อข้ำพเจ้ำตำม (2) ข้ำงต้นและเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองว่ำมีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัท และรับรองว่ำข้อควำมในแบบข้อมลูของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็น
กรรมกำร และเอกสำรประกอบทัง้หมดถูกต้องทุกประกำร รวมทัง้ยอมรับกำรปฏิบัติตำมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้
 
______________________________ บคุคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
(_____________________________) 
วนัที่ __________________________  
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หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำน ดงันี ้

1.1  หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ส ำเนำใบหุ้น ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.2  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/
หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบบันีแ้ละรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

1.3  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ จะต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงประเทศ) และรับรองส ำเนำถกูต้อง 

1.4  ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว และ
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

1.5  ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยเสนอรวมกันมำ ผู้ ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบ ข ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลกัฐำน
ทกุรำย พร้อมแนบแบบ ค และเอกสำรหลกัฐำนตำมข้ำงต้นให้ครบถ้วนแล้วรวบรวมน ำส่งบริษัท 

2.  กรณีที่จะเสนอชื่อกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ให้ใช้ส ำเนำแบบ ข นี ้และแบบ ค และกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลำยมือชื่อให้
ครบถ้วน 

3.  ต้นฉบบัแบบฟอร์ม ต้องน ำส่งถึงบริษัท ภำยในวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยยึดถือวนัประทบัตรำไปรษณีย์ เป็นส ำคญั 
ทัง้นี  ้สำมำรถส่งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิคส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนส่ง
ต้นฉบบัจริงก็ได้ บริษัท ขอสงวนสิทธิพิจำรณำกรณีได้รับต้นฉบบัจริงเท่ำนัน้ 

4.  รำยละเอียดและหลกัเกณฑ์อื่นๆ โปรดพิจำรณำเพิ่มเติมในหลกัเกณฑ์กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
และชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำปี 2564 
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            กรุณาส่ง 

                        เลขานุการบริษัท  

                       บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

                        50/9 ถนนพหลโยธิน กม.36 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 

                             จงัหวดัปทมุธำนี 12120 ประเทศไทย 

 


