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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

 
(1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว __________________________________________________เป็นผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จํานวน________________________________ หุ้น 
อยู่บ้านเลขท่ี _____________ ถนน ____________________ตําบล/แขวง_______________________ 
อําเภอ/เขต ____________ จงัหวดั _____________หมายเลขโทรศพัท์มือถือ_____________________
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน ______________________ E-mail (ถ้ามี)______________________ 

 
(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ดงันี ้

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา/เพ่ือทราบ/เพ่ืออนมุติั (โปรดระบโุดยชดัเจน) คือ _________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
โดยมีวตัถปุระสงค์หรือเหตผุล คือ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จํานวน ___แผ่น 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้องทุกประการ 
และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้
 
 
___________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
(__________________________________) 
วนัท่ี _______________________________ 
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หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐาน ดงันี ้

1.1  หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ สําเนาใบหุ้น ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ 
หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

1.2  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ก. 
ฉบบันีแ้ละรับรองสําเนาถกูต้อง 

1.3  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรับรองสําเนาถกูต้อง 

1.4  ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว และรับรองสําเนาถกูต้อง 

1.5  ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายเสนอรวมกนัมา ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ก ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานทกุราย พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามข้างต้นให้ครบถ้วนแล้วรวบรวมนําสง่บริษัท 

2.  กรณีท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ให้ใช้สําเนา
แบบ ก นีแ้ละกรอกข้อมลู พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน 

3.  ต้นฉบบัแบบฟอร์ม ต้องนําส่งถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยยึดถือวนัประทบัตราไปรษณีย์ 
เป็นสําคญั ทัง้นี ้สามารถสง่อย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com 
ก่อนสง่ต้นฉบบัจริงก็ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาจากต้นฉบบัจริงเท่านัน้ 

4.  รายละเอียดและหลกัเกณฑ์อื่นๆ โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในหลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นและช่ือกรรมการลว่งหน้าปี 2565 
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          กรุณาส่ง 

เลขานุการบริษัท  

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36  

ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

 


