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หลักเกณฑก์ารเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 

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

มีความแน่วแน่ที่จะด ารงไวซ้ึ่งการจดัการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สดุ โดยใหค้วามส าคญัอย่างยิ่ง
ต่อแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวขอ้งกับความรบัผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ รวมทั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ เพื่อใหทุ้กฝ่ายเกิด
ความมั่นใจในการด าเนินงานของบรษิัทอย่างเต็มที่ 

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมนั้น ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ GUNKUL  ทัง้นี ้เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กนั นอกจากนี ้เพื่อใหม้ีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปรง่ใส บริษัทจึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าวขึน้ ซึ่งจะ
ช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชนต์่อบริษัทอย่างแทจ้รงิ และคดัสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
รวมทัง้ช่วยใหบ้รษิัทสามารถปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการที่ดีไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  
 

ข้อ 2. นิยาม  
“บรษิัท”    หมายความวา่ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน)  
“คณะกรรมการบรษิัท”  หมายความวา่ คณะกรรมการบรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการบรษิัท”   หมายความวา่ กรรมการบรษิัท กนักลุเอ็นจิเนยีริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
“ระเบียบวาระการประชมุ”  หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี        
     ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี และ /หรือ เสนอชื่อ     

ผูท้รงคณุวฒุิเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้น ดงันี ้ 
3.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้ซึ่งมีสดัส่วนการถือหุน้และมีสิทธิ

ออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท  
3.2 ผูถื้อหุน้ตาม 3.1 ตอ้งถือหุน้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบ

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

การถือหุน้จากบรษิัทหลกัทรพัย ์(Broker) หรือ หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ส าเนา
บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถ
ติดต่อไดส้ะดวกเพื่อประโยชนใ์นการติดต่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม    
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ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

4.1  เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
(1)  เรื่องที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่       

ก ากบัดแูลบรษิัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท   
(2)  เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ  
(3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  
(4) เรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหต ุ      

อนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว  
(5)  เรื่องที่บรษิัทไดด้  าเนินการแลว้  
(6)  เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการได ้ 
(7)  เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัท   
(8) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้ 
(9)  เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนดตามขอ้ 3  
(10)  กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด   

 4.2  ขั้นตอนในการพิจารณา  
(1) ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 ต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยใชแ้บบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (แบบ ก.) ใน
ส่วนทา้ยของหลักเกณฑ์นี  ้ซึ่งสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการไดท้ี่เลขานุการบริษัท หรือ ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ อีเมล ์ir@gunkul.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. ต่อคณะกรรมการบรษิัทในภายหลงัได ้ทัง้นี ้ผู้ถือ
หุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑท์ีร่ะบุไว้ใน 
3.3 รวมทัง้เอกสารประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้าม)ี ให้ถึงบริษัท 
ภายในวันที ่3 กุมภาพันธ ์2565 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได ้ 
 (2)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  3 เสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบ ก. ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไว้
เป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ใหค้รบถว้น และลงชื่อไวเ้ป็น
หลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชุด
เดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได ้ 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พรอ้ม      
ลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได ้ 
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(4)  เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบรษิัท โดย  
(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง  เลขานุการบริษัทจะแจง้ผู้ถือหุ้นภายในวันที่           

7 กุมภาพันธ ์2565 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบับคืนใหถ้ึงบริษัท ภายในวนัที่ 11 กุมภาพันธ ์2565 

เลขานกุารบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่อง  
(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง              

ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวนัท่ี 14 กุมภาพันธ ์2565 
(4.3) เรื่องที่ไม่เขา้ข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานกุารบรษิัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท ในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเดือนกมุภาพนัธ ์2565   
(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถื้อหุน้เสนอ  ซึ่ง

จะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 4.1 (1) – (10) เวน้แต่คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  
(6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทจะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2565 ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท      
หรือในวันท าการถัดไป  พรอ้มทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ เว็บไซต์ของบริษัทที่ 
http://www.gunkul.com รวมทัง้แจง้ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย  
 

ข้อ 5. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท  

 5.1 คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการบริษทั  
 บคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิัทตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
 5.1.1 กรรมการบรษิัท 
  (1) มีอายไุม่เกิน 65 ปีบรบิรูณ ์
  (2)  มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
 (3) มีความรู  ้ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการท างานที่ เป็น

ประโยชนต์่อการท าธุรกิจของบรษิัท 
 (4) บรษิัทจะพิจารณาเฉพาะบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดเท่านัน้  
 (5)  ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทหลายแห่งในขณะเดียวกนั 
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 5.1.2 กรรมการอิสระ 
  กรรมการอิสระตอ้งมคีณุสมบตัิครบถว้น ตามที่คณะกรรมการตลาดทนุก าหนดดงันี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน   
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการหรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท    

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิารหรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบรษิัท หรือ บรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูม้ีความสมัพันธท์างธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท     
เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ     
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ    
ที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผู้มีอ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน 
ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
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5.2  ขั้นตอนในการพิจารณา  
 (1) ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอชื่อผูท้รงคณุวฒุิเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทประจ าปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใชแ้บบเสนอชื่อผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทประจ าปี 2565 (แบบ ข.) ในส่วนทา้ยของหลักเกณฑน์ี ้ซึ่งสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการไดท้ี่ เลขานุการบริษัท 
หรือ ส่วนงานเลขานุการบริษัท ส านักกรรมการผูจ้ัดการ อีเมล ์ir@gunkul.com ก่อนส่งตน้ฉบับของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการ
บริษัทภายหลงัได ้ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแนบเอกสารต่าง ๆ ที่จะ
เป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ให้ถึงบริษัทภายในวันที ่3 กุมภาพันธ ์2565  ดงันี ้    

(1.1) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.3   
(1.2) หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในแบบ ข.  
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและ ประวตัิการท างาน 
    (Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ  
(1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท (ถา้มี)  

  (2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท   
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ข. ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 
เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐานทุกรายแลว้รวบรวมแบบ ข. 
และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อน
ส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได ้ 

(3) เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบรษิัท โดย  
 (3.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่                

7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และส่งตน้ฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565 

เลขานกุารบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่อง  
 (3.2) หากบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  5.1 หรือ

ผูถื้อหุน้ ท่ีเสนอชื่อกรรมการบริษัทมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนงัสือแจง้ ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการ
ปิดเรื่องภายในวนัที่ 14 กุมภาพันธ ์2565 

 (3.3) กรณีที่ไม่เขา้ข่ายตาม (3.1) หรือ (3.2) เลขานุการบรษิัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทใน
การประชมุเดือนกมุภาพนัธ ์2565 

 (4) คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อตามหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท เวน้แต่คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  

 (5) บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทจะบรรจรุายชื่อในระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบรษิัท และบคุคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะแจง้
ให้ผู้ถือหุ้นทราบมติคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันท าการถัดไปของการประชุม
คณะกรรมการบริษั ท  พร้อมทั้ งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย  และเว็บไซต์ของบริษั ทที่ 
http://www.gunkul.com และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย  
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