แบบ ข
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท ปี 2564
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ผูเ้ สนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒ)ิ _____________________________________________________________
อยู่บา้ นเลขที่ ______________ ถนน ________________________ตาบล/แขวง_____________________________________
อาเภอ/เขต ________________จังหวัด ______________________รหัสไปรษณีย_์ ______________________________________
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ______________________หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน____________________________________
E-mail (ถ้ามี)_____________________________________________________________________________________________
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) หรือ GUNKUL จานวน ___________________________________ หุน้
ถือหุน้ ณ วันที่ _________________________________________ระยะเวลาที่ถือหุน้ ______________________________ปี /เดือน
(3) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอ
นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________________________________อายุ_______________ปี
เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ การศึกษา ประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนีว้ ่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ น
ความจริงทุกประการซึง่ มีเอกสารแนบจานวน _______________แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อ ความในแบบ ข. นี ้ รวมทั้งหลักฐานการถื อ หุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม รวมทั้งเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม ที่แนบมานีถ้ กู ต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(____________________________)
วันที่ ______________________________
(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________________บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
เข้ารับการเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทตาม (3) ยินยอมและรับรองว่ามี คุณ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (3)
ข้างต้น รวมทัง้ ยอมรับการปฏิบตั ติ ามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิ ดเผยและเอกสารที่แนบ
มาพร้อมกันนีถ้ กู ต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญดังนี ้
ลงชื่อ______________________________ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(_____________________________)
วันที่ ______________________________
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หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ น
นิติบุค คล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับ รองนิ ติบุค คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
2. ผู้ถื อ หุ้น สามารถส่ ง แบบ ข. อย่ า งไม่ เป็ นทางการได้ที่ เลขานุก ารบริษั ท หรือ ส่ ว นงานเลขานุก ารบริษั ท และนั ก ลงทุน สั ม พั น ธ์ อี เมล์
ir@gunkul.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข.
3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัท ภำยในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และ
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
4. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ว
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5.2 (2)
5. กรณีผถู้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
6. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้าม
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กรุณาส่ง
เลขานุการบริษัท / ส่วนงานเลขานุการบริษัท สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิรล์ แบงก์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
(แบบเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการประจาปี 2564)
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