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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 4) 
ข้อมูลเกีย่วกบักรรมกำรอสิระทีบ่ริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 

 

รำยละเอยีดกรรมกำรอสิระทีบ่ริษัทฯ  
เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 

 

 
 

 

 

ช่ือ – สกลุ นางพรรณี จารุสมบติั ดร. วิชญะ เครืองาม 
อำยุ 64 ปี 39 ปี 
ที่อยู่ 105 ถนนพฒันาการ 56 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
211 ซอยประชาช่ืน 30 ถนนประชาช่ืน 
แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

ต ำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
กำรถือหุ้นในบริษทั (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 
- จ านวนหุ้น  
- สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

 
2,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.04 
2,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.04 

 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

เป็นญำติสนิทของกรรมกำรรำยอ่ืน/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่/ผู้มีอ ำนำจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอช่ือให้
เป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรหรือ ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท/
บริษทัย่อย 

-ไม่เป็น - 
 
 

-ไม่เป็น- 

กำรมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท
ใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแข้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/
สินคา้/บริการ/การให้กูย้ืมเงินหรือการกูย้มืเงิน) โดยระบุขนาด
ของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 

- ไม่เป็น - 
 

- ไม่เป็น - 
 

-ไม่มี - 

 
 
 

- ไม่เป็น - 
 

- ไม่เป็น - 
 

-ไม่มี - 

กำรมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอ่ืนๆ ในทุก
วำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

-ไม่มี - -ไม่มี - 
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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 4) 
นิยำมกรรมกำรอสิระของบริษัทฯ 

 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระเขม้กว่าขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดไวใ้น
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการตลาดทุน กล่าวคือ 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา  มารดา  คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น การท ารายการทางการค้าท่ีเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกันกับบริษทัฯบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการ
ขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  และไม่เป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้ งน้ีใน
กรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือ
หุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้   

9. กรณีท่ีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั บริษทัตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บในรายงานประจ าปี/ แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One report) ดว้ย  

10. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 




