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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 4)
ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมกำรอิสระทีบ่ ริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมกำรอิสระ

รำยละเอียดกรรมกำรอิสระทีบ่ ริษัทฯ
เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

นางพรรณี จารุ สมบัติ
อายุ 60 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

77 หมู่3 ต.บางกรู ด อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา

กำรถือหุ้นในบริษัท
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
เป็ นญำติสนิทของกรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริ หำร/ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ /ผู้มีอำนำจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้ รับกำร
เสนอชื่ อ ให้ เ ป็ นกรรมกำร/ผู้ บ ริ ห ำรหรื อ ผู้ มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่ อย
กำรมี ควำมสั มพั นธ์ ในลั กษณะดั งต่ อไปนี้กั บบริ ษั ท/
บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแข้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
- เป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนัก งาน ลู ก จ้า ง หรื อที่ ป รึ กษาที่ ไ ด้รั บ เงิ น เดื อ น
ประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อที่
ปรึ กษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จที่ มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทา
ให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ/
ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้กยู้ ืมเงินหรื อการกูย้ ืม
เงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

-
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-ไม่มี -ไม่มี -

-ไม่มี -ไม่มี -

-ไม่เป็ น -

- ไม่เป็ น -

- ไม่เป็ น -

-ไม่เป็ น -

ไม่เป็ น -

นายวิรัช มรกตกาล
อายุ 49 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี /
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
96/22 ซ.อารี ย ์ 4 ถ.พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ

ไม่มี -

-

ไม่เป็ น -

ไม่มี -
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 4)
นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ
บริ ษทั เจนเนอรั ล เอนจิ เนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนิ ยามกรรมการอิ สระเข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่ าของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการอิสระ หมายถึง บุ คคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็ นอิสระตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน กล่าวคือ
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส
พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ เช่น การทารายการทางการค้าที่ เป็ นปกติ เพื่อประกอบกิ จการการเช่า หรื อให้เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ัทร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ น
การขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อ
ผูบ้ ริ หารของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ใน
กรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร
หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณี ที่กรรมการอิสระดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน บริ ษทั ต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ
56-2 ด้วย
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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