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หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 

ข้อ 1. เจตนารมณ์  
บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) หรือ GUNKUL หรือ บริษัท ยึดมัน่ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี     

มีความแนว่แนท่ี่จะด ารงไว้ซึง่การจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สดุ โดยให้ความส าคญัอย่างยิ่ง
ต่อแนวทางการปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ผู้มีสว่นได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ทกุฝ่ายเกิด
ความมัน่ใจในการด าเนินงานของบริษัทอยา่งเต็มที่ 

การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายช่ือผู้ ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมนัน้ ถือเป็นสว่นหนึ่ง
ของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ GUNKUL  ทัง้นีเ้พื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กนั นอกจากนี ้เพื่อให้มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ดงักลา่วขึน้ ซึ่งจะ
ช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
รวมทัง้ช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการที่ดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม  
 

ข้อ 2. นิยาม  
“บริษัท”    หมายความวา่ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
“คณะกรรมการบริษัท”  หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการบริษัท”   หมายความวา่ กรรมการบริษัท กนักลุเอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
“ระเบียบวาระการประชมุ”  หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี        
     ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  
ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี และ /หรือ เสนอช่ือ     

ผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน ดงันี ้ 
3.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ ซึ่งมีสดัสว่นการถือหุ้นและมีสิทธิ

ออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท  
3.2 ผู้ ถือหุ้นตาม 3.1 ต้องถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่องเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบ

วาระการประชมุสามญัประจ าปี และ/หรือ เสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
3.3 ผู้ ถือหุ้นตาม 3.1 และ 3.2 ต้องมีหลกัฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือ หนงัสือรับรอง

การถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือ หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ส าเนา
บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถ
ติดตอ่ได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดตอ่สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม    
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ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

4.1  เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
(1)  เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่       

ก ากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท   
(2)  เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
(3) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
(4) เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหต ุ      

อนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว  
(5)  เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว  
(6)  เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้  
(7)  เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท   
(8) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้  
(9)  เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดตามข้อ 3  
(10)  กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด   

 4.2  ขัน้ตอนในการพิจารณา  
(1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (แบบ ก.) ใน
สว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ซึง่สามารถสง่แบบ ก. อยา่งไมเ่ป็นทางการได้ที่เลขานกุารบริษัท หรือ สว่นงานเลขานกุารบริษัทและ
นกัลงทนุสมัพนัธ์ อีเมล์ ir@gunkul.com ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ก. ตอ่คณะกรรมการบริษัทในภายหลงัได้ ทัง้นีผู้้ถือหุ้นต้อง
ส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน 3.3 
รวมทัง้เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท 
ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้  
 (2)  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ  3 เสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชุด
เดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม (1) ได้  

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ  3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อม      
ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม (1) ได้  
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(4)  เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย  
(4.1) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัที่           

6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัท ภายในวนัที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง  
(4.2) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานกุารบริษัทจะส่งหนงัสือแจ้ง              

ผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 
(4.3) เร่ืองที่ไมเ่ข้าขา่ยตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานกุารบริษัทจะรวมเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเดือนกมุภาพนัธ์ 2562   
(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ  ซึ่ง

จะต้องไมม่ีลกัษณะเข้าขา่ยตามข้อ 4 (4.1) (1) – (10) เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น  
(6) เร่ืองที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2562 ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท      
หรือในวันท าการถัดไป พร้อมทัง้แจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ Website ของบริษัท                    
ที ่http://www.gunkul.com รวมทัง้แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย  
 
ข้อ 5. การเสนอช่ือกรรมการบริษัท  

 5.1 คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท  
 บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
 5.1.1   กรรมการบริษัท 
  (1) มีอายไุมเ่กิน 65 ปีบริบรูณ์ 
  (2)  มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
 (3) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็น

ประโยชน์ตอ่การท าธุรกิจของบริษัท 
 (4) บริษัทจะพิจารณาเฉพาะบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดเทา่นัน้  
 (5)  ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 
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 5.1.2 กรรมการอิสระ 
  กรรมการอิสระต้องมคีณุสมบตัิครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการตลาดทนุก าหนดดงันี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท    

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่
เป็น บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท     
เว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี  

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ     
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ    
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(8) ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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5.2  ขัน้ตอนในการพิจารณา  
 (1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัท าหนงัสอืเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทประจ าปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทประจ าปี 2562 (แบบ ข.) ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ซึ่งสามารถสง่แบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการได้ที่ เลขานกุารบริษัท 
หรือ สว่นงานเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ อีเมล์ ir@gunkul.com ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการบริษัท
ภายหลงัได้ ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแนบเอกสารต่าง ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ให้ถงึบริษัทภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ดงันี ้    

(1.1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.3   
(1.2) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในแบบ ข.  
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษาและ ประวตัิการท างาน 
    (Curriculum Vitae) ของบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ  
(1.4)   เอกสารประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้าม)ี  

  (2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท   
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 
เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมแบบ ข. 
และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจสง่เร่ืองอย่างไม่เป็นทางการก่อน
สง่ต้นฉบบัตาม (1) ได้  

(3) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย  
 (3.1) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัที่                

6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 

เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง  
 (3.2) หากบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  5.1 หรือ

ผู้ ถือหุ้น ท่ีเสนอช่ือกรรมการบริษัทมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 3 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้ง ผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการ
ปิดเร่ืองภายในวนัที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

 (3.3) กรณีที่ไมเ่ข้าขา่ยตาม (3.1) หรือ (3.2) เลขานกุารบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทใน
การประชมุเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

 (4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น  

 (5) บคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบคุคลที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้ นทราบมติคณะกรรมการบริษัททันทีหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันท าการถัดไปของการประชุม
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้แจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Website ของบริษัทที่ 
http://www.gunkul.com และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย  
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