
  
 
 

หนา้ 2 

หลักเกณฑก์ารเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 

ข้อ 1. เจตนารมณ ์ 
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) หรือ GUNKUL หรือ บริษัท ยึดมั่นในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี     

มีความแน่วแน่ที่จะด ารงไวซ้ึ่งการจดัการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สดุ โดยใหค้วามส าคญัอย่างยิ่ง
ต่อแนวทางการปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกับความรบัผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ รวมทัง้ผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ เพื่อใหท้กุฝ่ายเกิด
ความมั่นใจในการด าเนินงานของบรษัิทอยา่งเต็มที่ 

การให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทลว่งหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมนัน้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ GUNKUL  ทัง้นี ้เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม
กนั นอกจากนี ้เพื่อใหม้ีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปรง่ใส บริษัทจึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑด์งักลา่วขึน้ ซึ่งจะ
ช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชนต์่อบริษัทอย่างแทจ้รงิ และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนส์ูงสดุของบริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
รวมทัง้ช่วยใหบ้รษัิทสามารถปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการที่ดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
 

ข้อ 2. นิยาม  
“บรษัิท”    หมายความวา่ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน)  
“คณะกรรมการบรษัิท”  หมายความวา่ คณะกรรมการบรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการบรษัิท”   หมายความวา่ กรรมการบรษัิท กนักลุเอ็นจิเนยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 
“ระเบียบวาระการประชมุ”  หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี        
     ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น  
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และ /หรือ เสนอช่ือ     

ผูท้รงคณุวฒุิเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้น ดงันี ้ 
3.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ ซึ่งมีสดัสว่นการถือหุน้และมีสิทธิ

ออกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  
3.2 ผูถื้อหุน้ตาม 3.1 ตอ้งถือหุน้อยา่งตอ่เนื่องเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบ

วาระการประชมุสามญัประจ าปี และ/หรอื เสนอช่ือผูท้รงคณุวฒุิเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 
3.3 ผูถื้อหุน้ตาม 3.1 และ 3.2 ตอ้งมีหลกัฐานแสดงการถือหุน้อย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุน้ หรือ หนงัสือรบัรอง

การถือหุน้จากบรษัิทหลกัทรพัย ์(Broker) หรอื หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้ส  าเนา
บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มระบทุี่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถ
ติดตอ่ไดส้ะดวกเพื่อประโยชนใ์นการติดตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม    
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ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

4.1  เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
(1)  เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่       

ก ากบัดแูลบรษัิท หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท   
(2)  เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
(3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม  
(4) เรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหต ุ      

อนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเรือ่งดงักลา่ว  
(5)  เรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการแลว้  
(6)  เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้ 
(7)  เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิท   
(8) เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้ 
(9)  เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนดตามขอ้ 3  
(10)  กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด   

 4.2  ขั้นตอนในการพิจารณา  
(1) ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 ต่อคณะกรรมการบรษัิท โดยใชแ้บบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (แบบ ก.) ใน
สว่นทา้ยของหลกัเกณฑน์ี  ้ซึ่งสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการไดท้ี่เลขานุการบริษัท หรือ ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ อีเมล ์ir@gunkul.com ก่อนสง่ตน้ฉบบัของแบบ ก. ต่อคณะกรรมการบรษัิทในภายหลงัได ้ทั้งนี้ ผู้ถือ
หุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑท์ี่ระบุไว้ใน 
3.3 รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถา้ม)ี ให้ถงึบริษัท 
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2564 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได ้ 
 (2)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้  3 เสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบ ก. ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ใหค้รบถว้น และลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชุด
เดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท หรอือาจสง่เรือ่งอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตาม (1) ได ้ 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้  3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พรอ้ม      
ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น หรอือาจสง่เรือ่งอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตาม (1) ได ้ 
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(4)  เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท โดย  
(4.1) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง  เลขานุการบริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ภายในวันที่           

5 กุมภาพันธ ์2564 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนใหถ้ึงบริษัท ภายในวนัที่ 12 กุมภาพันธ ์2564 

เลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่ง  
(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามขอ้  3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง              

ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่งภายในวนัท่ี 15 กุมภาพันธ ์2564 
(4.3) เรือ่งที่ไม่เขา้ขา่ยตาม (4.1) หรอื (4.2) เลขานกุารบรษัิทจะรวมเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท ในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเดือนกมุภาพนัธ ์2564   
(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถื้อหุน้เสนอ  ซึ่ง

จะตอ้งไมม่ีลกัษณะเขา้ขา่ยตามขอ้ 4.1 (1) – (10) เวน้แตค่ณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น  
(6) เรือ่งที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2564 ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทใหผู้ถื้อหุน้ทราบทันทีหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท      
หรือในวันท าการถัดไป  พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ Website ของบริษัท                    
ที ่http://www.gunkul.com รวมทัง้แจง้ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย  
 

ข้อ 5. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท  

 5.1 คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท  
 บคุคลที่ไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการบรษัิทตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
 5.1.1   กรรมการบรษัิท 
  (1) มีอายไุมเ่กิน 65 ปีบรบิรูณ ์
  (2)  มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 
 (3) มีความรู  ้ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็น

ประโยชนต์อ่การท าธุรกิจของบรษัิท 
 (4) บรษัิทจะพิจารณาเฉพาะบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดเทา่นัน้  
 (5)  ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 
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 5.1.2 กรรมการอิสระ 
  กรรมการอิสระตอ้งมคีณุสมบตัิครบถว้น ตามที่คณะกรรมการตลาดทนุก าหนดดงันี ้

(1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย 
บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการหรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท    

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่
เป็น บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิารหรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบรษัิท หรอื บรษัิทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูม้ีความสมัพนัธท์างธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท     
เวน้แตไ่ดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี  

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ     
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ    
ที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย 
บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

(8) ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน 
ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของ
บรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
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5.2  ขั้นตอนในการพิจารณา  
 (1) ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอช่ือผูท้รงคณุวฒุิเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทประจ าปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใชแ้บบเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทประจ าปี 2564 (แบบ ข.) ในสว่นทา้ยของหลกัเกณฑน์ี ้ซึ่งสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการไดท้ี่ เลขานุการบริษัท 
หรือ สว่นงานเลขานุการบริษัท ส านกักรรมการผูจ้ัดการ อีเมล ์ir@gunkul.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการ
บริษัทภายหลงัได ้ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแนบเอกสารต่าง ๆ ที่จะ
เป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ให้ถงึบริษัทภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2564  ดงันี ้    

(1.1) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.3   
(1.2) หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในแบบ ข.  
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและ ประวตัิการท างาน 
    (Curriculum Vitae) ของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือ  
(1.4)   เอกสารประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท (ถา้ม)ี  

  (2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันและมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท   
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ข. ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 
เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมแบบ ข. 
และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท หรืออาจสง่เรือ่งอย่างไม่เป็นทางการก่อน
สง่ตน้ฉบบัตาม (1) ได ้ 

(3) เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท โดย  
 (3.1) หากผู้ถือหุ้นใหข้้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  เลขานุการบริษัทจะแจ้งผูถื้อหุ้นภายในวันที่                

5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการแก้ไข และส่งตน้ฉบับคืนใหถ้ึงบริษัทภายในวนัที่  12 กุมภาพันธ์ 2564 

เลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่ง  
 (3.2) หากบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  5.1 หรือ

ผูถื้อหุน้ ท่ีเสนอช่ือกรรมการบริษัทมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ 3 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือแจง้ ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการ
ปิดเรื่องภายในวนัที่ 15 กุมภาพันธ ์2564 

 (3.3) กรณีที่ไม่เขา้ขา่ยตาม (3.1) หรอื (3.2) เลขานกุารบรษัิทจะรวมเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทใน
การประชมุเดือนกมุภาพนัธ ์2564 

 (4) คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือตามหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แตค่ณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น  

 (5) บคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบรษัิท และบคุคลที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทจะแจง้
ใหผู้้ถือหุ้นทราบมติคณะกรรมการบริษัททันทีหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันท าการถัดไปของการประชุม
คณ ะกรรมการบริ ษั ท  พร้อมทั้ งแจ้ งผ่ านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย  Website ของบริ ษั ทที่ 
http://www.gunkul.com และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย  
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