
 
 

หลักเกณฑ์การเสนอระเบยีบวาระการประชุมและเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ของ บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 
 

ข้อ 1. เจตนารมณ์  

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) หรือ GUNKUL หรือ บริษัท ยึดมั่นในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี     

มีความแน่วแน่ท่ีจะดํารงไว้ซึ่งการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสดุ โดยให้ความสําคญัอย่างย่ิง

ต่อแนวทางการปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เพ่ือให้ทกุฝ่ายเกิด

ความมัน่ใจในการดําเนินงานของบริษัทอยา่งเตม็ท่ี 

การให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายช่ือผู้ ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมนัน้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ GUNKUL  ทัง้นีเ้พ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

กนั นอกจากนี ้เพ่ือให้มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ดงักลา่วขึน้ ซึ่งจะ

ช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

รวมทัง้ช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบติัตามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

 

ข้อ 2. นิยาม  

“บริษัท”    หมายความวา่ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการบริษัท”  หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“กรรมการบริษัท”   หมายความวา่ กรรมการบริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“ระเบียบวาระการประชมุ”  หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี        

     ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และ/หรือ เสนอช่ือ     

ผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบติัครบถ้วน ดงันี ้ 

3.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ ซึ่งมีสดัสว่นการถือหุ้นและมีสิทธิ

ออกเสียงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  

3.2 ผู้ ถือหุ้นตาม 3.1 ต้องถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถงึวนัท่ีเสนอระเบียบ

วาระการประชมุสามญัประจําปี และ/หรือ เสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

3.3 ผู้ ถือหุ้นตาม 3.1 และ 3.2 ต้องมีหลกัฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองของตน เช่น ใบหุ้น หรือ หนงัสือรับรอง

การถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้สําเนา

บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมระบุท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถ

ติดตอ่ได้สะดวกเพ่ือประโยชน์ในการติดตอ่สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม    
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ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

4.1  เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  

(1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี       

กํากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท   

(2)  เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  

(3) เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

(4) เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหต ุ      

อนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว  

(5)  เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว  

(6)  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้  

(7)  เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท   

(8) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้  

(9)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัไมค่รบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดตามข้อ 3  

(10)  กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด   

 4.2  ขัน้ตอนในการพจิารณา  

(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (แบบ ก.) ใน

สว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ซึง่สามารถสง่แบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการได้ท่ีเลขานกุารบริษัท หรือ สว่นงานเลขานกุารบริษัทและ

นกัลงทนุสมัพนัธ์ อีเมล์ ir@gunkul.com หรือ โทรสาร 002242-5878 ก่อนส่งต้นฉบบัของแบบ ก. ต่อคณะกรรมการบริษัทใน

ภายหลงัได้ ทัง้นีผู้้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน โดยแนบหลักฐานการถือหุ้นตาม

หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน 3.3 รวมทัง้เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ระเบียบวาระการประชมุได้  

 (2)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุ

เดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม (1) ได้  

(3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อม      

ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม (1) ได้  
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(4)  เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย  

(4.1) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวันท่ี           

29 มกราคม 2561 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 

เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง  

(4.2) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง              

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561  

(4.3) เร่ืองท่ีไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานกุารบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเดือนกมุภาพนัธ์ 2561   

(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ่ง

จะต้องไมมี่ลกัษณะเข้าข่ายตามข้อ 4 (4.1) (1) – (10) เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน  

(6) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท      

หรือในวันทําการถัดไป พร้อมทัง้แจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัท                    

ท่ี http://www.gunkul.com รวมทัง้แจ้งตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย  

 

ข้อ 5. การเสนอช่ือกรรมการบริษัท  

 5.1 คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท  

 บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

 5.1.1   กรรมการบริษัท 

  (1) มีอายไุมเ่กิน 65 ปีบริบรูณ์ 

  (2)  มีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 (3) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่การทําธุรกิจของบริษัท 

 (4) บริษัทจะพิจารณาเฉพาะบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดเทา่นัน้  

 (5)  ไมค่วรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 
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 5.1.2 กรรมการอิสระ 

  กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัครบถ้วน ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทนุกําหนดดงันี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี

เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท    

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี

เป็น บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหารหรือ 

ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท     

เว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสํานัก

งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ     

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ    

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ

บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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5.2  ขัน้ตอนในการพจิารณา  

 (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัทําหนงัสือเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทประจําปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือผู้ทรงคุณวฒิุเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัทประจําปี 2561 (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ซึ่งสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการได้ท่ี เลขานุการบริษัท 

หรือ ส่วนงานเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล์ ir@gunkul.com หรือโทรสาร 0-0242-5878 ก่อนส่งต้นฉบับของ      

แบบ ข. ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลงัได้ ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน โดย

แนบเอกสารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการบริษัท ให้ถงึบริษัทภายในวันที่ 26 มกราคม 

2561 ดงันี ้    

(1.1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.3   

(1.2) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในแบบ ข.  

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั ได้แก่ การศกึษาและ ประวติัการทํางาน 

    (Curriculum Vitae) ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  

(1.4)   เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)  

  (2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท   

ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 

เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมแบบ ข. 

และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจสง่เร่ืองอย่างไม่เป็นทางการก่อน

สง่ต้นฉบบัตาม (1) ได้  

(3) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย  

 (3.1) หากผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้ นภายในวันท่ี                

29 มกราคม 2561 โดยหากผู้ ถือหุ้ นไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 

เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง  

 (3.2) หากบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือ

ผู้ ถือหุ้น ท่ีเสนอช่ือกรรมการบริษัทมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้ง ผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการ

ปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561  

 (3.3) กรณีท่ีไม่เข้าข่ายตาม (3.1) หรือ (3.2) เลขานกุารบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทใน

การประชมุเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

 (4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือตามหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน  

 (5) บคุคลท่ีผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2561 พร้อมข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการบริษัท และบคุคลท่ีไมผ่า่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้ง

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบมติคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทําการถัดไปของการประชุม

ค ณ ะกรรม การบ ริ ษั ท  พ ร้อม ทั ง้แ จ้ งผ่ าน ช่ องท างของต ลาด ห ลักท รัพ ย์ แห่ งป ระเท ศ ไท ย  Website ของบ ริ ษั ท

ท่ี http://www.gunkul.com และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย  
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