หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิ พือ่ เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ข้อ 1. เจตนารมณ์
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) หรือ GUNKUL หรือ บริษัท ยึดมั่นในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
มีความแน่วแน่ที่จะดารงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สดุ โดยให้ความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อแนวทางการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ทกุ ฝ่ ายเกิด
ความมั่นใจในการดาเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่
การให้ผูถ้ ื อหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบี ยบวาระการประชุม และเสนอรายชื่ อผู้ ทรงคุณ วุฒิ เพื่ อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุมนัน้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการกากับดูแลกิจการที่ดีของ GUNKUL ทัง้ นี ้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม
กัน นอกจากนี ้ เพื่อให้มีขนั้ ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวขึน้ ซึ่งจะ
ช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
รวมทัง้ ช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็ นรูปธรรม

ข้อ 2. นิยาม
“บริษัท”
“คณะกรรมการบริษัท”
“กรรมการบริษัท”
“ระเบียบวาระการประชุม”

หมายความว่า บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)
หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)
หมายความว่า กรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)
หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)

ข้อ 3. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และ/หรือ เสนอชื่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ดังนี ้
3.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ ซึ่งมีสดั ส่วนการถือหุน้ และมีสิทธิ
ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
3.2 ผูถ้ ือหุน้ ตาม 3.1 ต้องถือหุน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญประจาปี และ/หรือ เสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
3.3 ผูถ้ ือหุน้ ตาม 3.1 และ 3.2 ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุน้ หรือ หนังสือรับรอง
การถือหุน้ จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ สาเนา
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่
กากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(2) เรือ่ งที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรือ่ งดังกล่าว
(5) เรือ่ งที่บริษัทได้ดาเนินการแล้ว
(6) เรือ่ งที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
(7) เรือ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัท
(8) เรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
(9) เรือ่ งที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดตามข้อ 3
(10) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (แบบ ก.) ใน
ส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี ้ ซึ่งสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็ นทางการได้ที่เลขานุการบริษัท หรือ ส่วนงานเลขานุการบริษัท
สานักกรรมการผูจ้ ดั การ อีเมล์ ir@gunkul.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ต่อคณะกรรมการบริษัทในภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือ
หุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน โดยแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
3.3 รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถงึ บริษัท
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
(2) ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุด
เดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรือ่ งอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
(3) ในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นรายเดี ยวหรือหลายรายและมี คุณ สมบัติ ครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบีย บวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อม
ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรือ่ งอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
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(4) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองในเบือ้ งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย
(4.1) เรื่องที่ผูถ้ ื อหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายในวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหากผูถ้ ือหุน้ ไม่ดาเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรือ่ ง
(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ื อหุน้ ที่มีคุณ สมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรือ่ งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
(4.3) เรือ่ งที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนกุมภาพันธ์ 2564
(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ ซึ่ง
จะต้องไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) – (10) เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
(6) เรือ่ งที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็ นระเบียบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสาหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษั ทจะแจ้ง มติ คณะกรรมการบริษั ท ให้ผูถ้ ื อหุน้ ทราบทันทีหลังการประชุม คณะกรรมการบริษั ท
หรื อ ในวัน ท าการถั ด ไป พร้อ มทั้ ง แจ้ง ผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ Website ของบริ ษั ท
ที่ http://www.gunkul.com รวมทัง้ แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ ในวันประชุมด้วย

ข้อ 5. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท
5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท
บุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัทต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
5.1.1 กรรมการบริษัท
(1) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริบรู ณ์
(2) มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(3) มี ค วามรู ้ ความสามารถ ความหลากหลายของทัก ษะ และประสบการณ์ ในการท างานที่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การทาธุรกิจของบริษัท
(4) บริษัทจะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเท่านัน้
(5) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
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5.1.2 กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกาหนดดังนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นับรวมการถื อหุน้ ของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิดา มารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหารหรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษั ท
เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบริษั ท และไม่เป็ นผู้ถื อหุ้นที่ มี นัย ผู้มี อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทาหนังสือเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัทประจาปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษัทประจาปี 2564 (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี ้ ซึ่งสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็ นทางการได้ที่ เลขานุการบริษัท
หรือ ส่วนงานเลขานุการบริษัท สานักกรรมการผูจ้ ัดการ อีเมล์ ir@gunkul.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการ
บริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน โดยแนบเอกสารต่าง ๆ ที่จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ให้ถงึ บริษัทภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี ้
(1.1) หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.3
(1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในแบบ ข.
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทางาน
(Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
(2) ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2
เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข.
และหลักฐานการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรือ่ งอย่างไม่เป็ นทางการก่อน
ส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
(3) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองในเบือ้ งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย
(3.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข ้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษั ทจะแจ้งผูถ้ ื อหุ้นภายในวันที่
5 กุ มภาพั นธ์ 2564 โดยหากผูถ้ ื อหุน้ ไม่ดาเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษั ทภายในวันที่ 12 กุ มภาพั นธ์ 2564
เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรือ่ ง
(3.2) หากบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อกรรมการบริษัทมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง ผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการ
ปิ ดเรื่องภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
(3.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (3.1) หรือ (3.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทใน
การประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2564
(4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
(5) บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบมติ คณะกรรมการบริษั ททันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษั ทหรือในวันท าการถัดไปของการประชุม
คณ ะกรรมการบริ ษั ท พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ผ่ า นช่ องทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย Website ของบริ ษั ทที่
http://www.gunkul.com และแจ้งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ ในวันประชุมด้วย
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