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หน้ำ 1 ของ 3  

 
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าปี 2565 

 
1. เจตนารมณ์  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (กู๊ดเยียร์) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและโปร่งใสตำมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเก่ียวกบักำรปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั ด้วยกำรให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระ
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและชื่อกรรมกำรลว่งหน้ำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัท และเพื่อคดัสรรบคุคลที่มีควำมเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท 
 
2. นิยาม  
“บริษัท” หมำยควำมว่ำ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
“ระเบียบวำระกำรประชมุ” หมำยควำมว่ำ ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ของ กู๊ดเยียร์  
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
3. คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้น  
(1) ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุหรือเสนอชื่อกรรมกำรต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่

เสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อกรรมกำร  
(2) ต้องถือหุ้นของบริษัทคนเดียว หรือหลำยคนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัท คือไม่น้อยกว่ำ 370,000 หุ้น 
 
4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 วิธีการเสนอ 
(1) ต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตำมข้อ 3  
(2)  ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 (แบบ ก.)” และ

ส่งต้นฉบับของแบบ ก  พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่บริษัทก ำหนดให้ถึงบริษัทภำยในวันที่   
31 ธันวำคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำร
ประชุม ทั ง้นี  ้สำมำรถส่งอย่ำงไม่ เ ป็นทำงกำรทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิคส์  (Email) 
gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้  

(3)  กรณีผู้ ถือหุ้ นหลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระกำรประชุม  ผู้ ถือหุ้ น ทุกรำยต้องกรอก  
“แบบ ก” และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐำน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั  

http://www.pttep.com/inc/download.aspx?file=../download/DocumentFile_2637FormA_ProposeBoard_2014.pdf
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
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หน้ำ 2 ของ 3  

4.2 วิธีการพิจารณา  
        (1) คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ  

ซึง่จะต้องไม่มีลกัษณะดงันี ้
(1.1) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยละเอียดของเร่ืองที่เสนอไม่ครบถ้วน หรือไม่มีรำยละเอียดท่ีติดต่อ

ได้ หรือข้อมลูของเร่ืองที่เสนอไม่ถูกต้อง ขำดข้อมลูเพียงพอ หรือไม่เป็นไปตำมข้อบงัคบั
ของบริษัท 

(1.2) เ ร่ืองที่ก ำหนดยกเว้นในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม1 หรือเร่ืองที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ และ
ระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท  

(1.3) เร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว  
ทัง้นี ้ให้ ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สดุ  

(2) เ ร่ืองที่ ไ ด้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม  
 (3) เร่ืองที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวำระเพื่อทรำบในกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เหตผุลแห่งกำรปฏิเสธนัน้ด้วย  
 
5. การเสนอชื่อกรรมการ 
     5.1 วธีิการเสนอ  
 (1) ต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตำมข้อ 3 
           (2) ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมกำร (แบบ ข)” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
เป็นกรรมกำร (แบบ ค)” และส่งต้นฉบบัของแบบ ข และแบบ ค พร้อมเอกสำรหลกัฐำนที่บริษัทก ำหนดให้
ถึงบริษัทภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2564  เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำคุณสมบติั

 
1 (1)  เป็นเร่ืองท่ีไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในวรรคหน่ึงของมำตรำ 89/28  
 (2)  เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่ำวอ้ำงโดย ผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเกี่ยวกบัควำมไม่ปกติของเร่ือง

ดงักล่ำว  
 (3)  เป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมท่ีประสงค์ 
 (4)  เป็นเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้วในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่ำนมำ และเร่ืองดงักล่ำวได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนน

เสียงน้อยกวำ่ร้อยละสิบของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญั
จำกข้อเท็จจริงในขณะท่ีน ำเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นในครัง้ก่อน  

 (5)  กรณีอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด  

http://www.pttep.com/inc/download.aspx?file=../download/DocumentFile_2638FormB_ProposeBoard_2014.pdf
http://www.pttep.com/inc/download.aspx?file=../download/DocumentFile_2639ResumeBoard_2014.pdf
http://www.pttep.com/inc/download.aspx?file=../download/DocumentFile_2639ResumeBoard_2014.pdf
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ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ทัง้นี  ้สำมำรถส่งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรจดหมำยอิเล็คทรอนิคส์ (Email) 
gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้ 
           (3) กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอชื่อกรรมกำร ผู้ ถือหุ้น ทุกรำยต้องกรอก “แบบ ข” และลงชื่อ
ไว้เป็นหลกัฐำน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 
 
     5.2 วิธีการพิจารณา  
           (1) คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร  ซึ่งจะต้องมีคณุสมบติั
และไม่มีลกัษณะต้องห้ำม ดงันี ้

(1.1)  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด , 
กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและคู่มือจรรยำบรรณ
ในกำรด ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ 

(1.2) มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เป็นประโยชน์อย่ำงส ำคญัต่อธุรกิจของบริษัท  
(1.3)  ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  
ทัง้นี ้ให้ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สดุ 

            (2) บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้รับกำรบรรจุชื่อในระเบียบกำรประชุม  
พร้อมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
           (3) บุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวำระเพื่อทรำบใน
กำรประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เหตแุห่งกำรปฏิเสธนัน้  
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