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แบบ ก
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
(1)

ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว __________________________________________________เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน________________________________ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____________ ถนน ____________________ตําบล/แขวง_______________________
อําเภอ/เขต ____________ จังหวัด _____________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_____________________
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน ______________________ E-mail (ถ้ ามี)______________________

(2)

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ดังนี ้
ข้ อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ/เพื่ออนุมตั ิ (โปรดระบุโดยชัดเจน) คือ _________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
โดยมีวตั ถุประสงค์หรื อเหตุผล คือ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้ อเสนอข้ างต้ น จํานวน ___แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบ ก. หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ
และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้

___________________________________ ผู้ถือหุ้น
(__________________________________)
วันที่ _______________________________
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แบบ ก
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐาน ดังนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สําเนาใบหุ้น ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์
หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 ในกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ ก.
ฉบับนี ้และรับรองสําเนาถูกต้ อง
1.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และรับรองสําเนาถูกต้ อง
1.4 ในกรณี ผ้ ูถือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และรับรองสําเนาถูกต้ อง
1.5 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายเสนอรวมกันมา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบ ก ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานทุกราย พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้ างต้ นให้ ครบถ้ วนแล้ วรวบรวมนําส่งบริษัท
2. กรณีที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาหรื อเพื่อทราบมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ให้ ใช้ สําเนา
แบบ ก นี ้และกรอกข้ อมูล พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อให้ ครบถ้ วน
3. ต้ นฉบับแบบฟอร์ ม ต้ องนําส่งถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์
้ ้ สามารถส่งอย่างไม่เป็ นทางการทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com
เป็ นสําคัญ ทังนี
ก่อนส่งต้ นฉบับจริงก็ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาจากต้ นฉบับจริงเท่านัน้
4. รายละเอียดและหลักเกณฑ์อื่นๆ โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้ าปี 2565
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แบบ ก

กรุ ณาส่ ง
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