สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และนิยามกรรมการอิสระ
วาระที่ 4
กาหนดวาระ

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประวัติของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
1.

นายเกรียง ยรรยงดิลก
เสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ

76 ปี

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ / กรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 มกราคม 2543
จานวนปีที่เป็นกรรมการ

13 ปี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร

- ไม่มี -

ที่อยู่

เลขที่ 122/110 หมู่ 1 หมูบ่ า้ นสัจจา ถนนพระยาสัจจา ตาบลเสม็ด อาเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี บชบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนการถือครองหุ้น STA

- ไม่มี -

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร DAP 11/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตาแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด
(มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทางาน
2547 – 2548

กรรมการตรวจสอบ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2528 – 2541

สรรพากรจังหวัด, สรรพากรพื้นที่, สรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร

2511

ผู้ตรวจราชการตรี สานักงานสรรพากร จังหวัดภูเก็ต

2508

ราชการชั้นตรี สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จานวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

- ใช่ -

4/4
8/8
1/1
2/2
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

คุณสมบัติอื่นๆ
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. กรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

หมายเหตุ: นายเกรียง ยรรยงดิลก ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
2.

นายไชยยศ สินเจริญกุล
เสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
อายุ

63 ปี

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 5 พฤศจิกายน 2536
จานวนปีที่เป็นกรรมการ

21 ปี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร

- ไม่มี -

ที่อยู่

139 ซอยบุญราช ตาบลหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การศึกษา

Executive Micro MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนการถือครองหุ้น STA

11,710,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.91

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

DAP66/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตาแหน่งในปัจจุบัน

นายกสมาคมยางพาราไทย
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษัท หน่าฮั่วรับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราวูด จากัด
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จากัด
กรรมการ บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จากัด
กรรมการ Sri Trang Lingga Indonesia
กรรมการ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd.
กรรมการ Semperflex Shanghai Ltd.
กรรมการ Sempermed Singapore Pte. Ltd.
กรรมการ Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd
กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ประสบการณ์การทางาน
2551 – 2554

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

2530 – 2536

กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษัท หน่าฮั่วรับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราวูด จากัด
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จากัด
กรรมการ บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จากัด
กรรมการ Sri Trang Lingga Indonesia
กรรมการ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd.
กรรมการ Semperflex Shanghai Ltd.
กรรมการ Sempermed Singapore Pte. Ltd.
กรรมการ Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd
กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จานวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2556

4/4
6/6
1/1

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหาร
- ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

- ใช่ -

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หมายเหตุ: นายไชยยศ สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
3.

นายกิติชยั สินเจริญกุล
เสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
อายุ

55 ปี

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 1 เมษายน 2538
จานวนปีที่เป็นกรรมการ

19 ปี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร

- น้องชายของนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
และนายลี พอล สุเมธ
- อาของนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

ที่อยู่
การศึกษา

72 ซอยถนอมจิตร แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนการถือครองหุ้น STA
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

17,648,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.38
- DAP67/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the
Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know

ตาแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จากัด
กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จากัด
กรรมการ บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จากัด
กรรมการ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd.
กรรมการ Semperflex Shanghai Ltd.
กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
กรรมการ Sri Trang USA Inc.
กรรมการ Sempermed Singapore Pte. Ltd.
กรรมการ Sempermed USA Inc.
กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
กรรมการ บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จากัด
ประสบการณ์การทางาน
2531 – 2549

ผู้จัดการสาขา บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

2527 – 2530

ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารซิตี้แบงค์

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี –

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จากัด
กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จากัด
กรรมการ บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จากัด
กรรมการ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd.
กรรมการ Semperflex Shanghai Ltd.
กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
กรรมการ Sri Trang USA Inc.
กรรมการ Sempermed Singapore Pte. Ltd.
กรรมการ Sempermed USA Inc.
กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.
กรรมการ บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จากัด
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2556

- ไม่มี - คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสรรหา
- ประชุมผู้ถือหุ้น

4/4
6/6
1/1
1/1

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

- ใช่ -

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หมายเหตุ: นายกิติชัย สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
4.

นายสมัชชา โพธิ์ถาวร
เสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ

71 ปี

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 5 กุมภาพันธ์ 2551
จานวนปีที่เป็นกรรมการ

5 ปี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร

- ไม่มี -

ที่อยู่

เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตาบลถ้าน้าผุด อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

การศึกษา

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย

จานวนการถือครองหุ้น STA

- ไม่มี –

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร DAP 75/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the
Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know

ตาแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด
(มหาชน)
- กรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชมงคงศรีวชิ ัย

ประสบการณ์การทางาน
2549 – 2551

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

2546 – 2547

ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา

2545 – 2546

ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงมหาดไทย

2543 – 2545

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และรอง ผอ.ศูนย์อานวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงมหาดไทย

2540 – 2543

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง

2539 – 2540

ปลัดจังหวัด

2527 – 2539

นายอาเภอ

2512 – 2526

ปลัดอาเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จานวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

- ใช่ -

4/4
8/8
1/1
2/2
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

คุณสมบัติอื่นๆ
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. กรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

หมายเหตุ: นายสมัชชา โพธิ์ถาวร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
นิยามกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้มี อ านาจควบคุมของ บมจ. ศรี ตรั ง ทั้ งนี้ ให้ นับรวมการถื อหุ้ นของผู้ ที่เกี่ ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บมจ. ศรีตรัง (ข) บริษัทโฮลดิ้งส์ของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทย่อยของ
บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทย่อยของบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของบมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา
มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์ใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อยของบมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และ
การบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทาธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ ผ่าน
มา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบมจ. ศรีตรังซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบั นและรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ามปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง หรือ
บริษัทย่อย
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา
มารดา ท างานให้ กั บ บมจ. ศรี ต รั ง หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บมจ. ศรี ต รั ง ในช่ ว งสามปี ที่ ผ่ า นมา โดยที่
ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ
บิดา มารดา ที่เ คยได้ รับ ค่าตอบแทนจากการให้ บริ การอื่น นอกเหนือ จากค่ าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่ ง
กรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุ มของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บมจ. ศรีตรัง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดาเนินกิจการองค์กรตาม
ทิศทางหรือคาสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง
โดย บมจ. ศรี ต รั ง ได้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระไว้ เ ข้ ม กว่ า ข้ อ ก าหนดที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้นาหลักการการกากับดูแลกิจการปี 2012 (Code of Corporate Governance) มาใช้
ประกอบในการพิจารณาความเป็นอิสระ

