สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และนิยามกรรมการอิสระ
วาระที่ 4
กาหนดวาระ

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม

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

นายประกอบ วิศิษฐ์กจิ การ
เสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ

75 ปี

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 ธันวาคม 2536
จานวนปีที่เป็นกรรมการ

21 ปี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร

- ไม่มี -

ที่อยู่

เลขที่ 2529/48 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงิน Indiana University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน Indiana University สหรัฐอเมริกา

จานวนการถือครองหุ้น STA

468,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ
•

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 27/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 8/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

•

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

•

หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 3/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 33/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 5/2001 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•

SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in
Singapore: What Every Director Ought to Know
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ตาแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
จากัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด
(มหาชน)

ประสบการณ์การทางาน
2542 – 2554

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

2542 - 2551

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ศรีตรัง

2540 - 2545

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เออาร์ไอพี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลิซ อิท

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จานวนครัง้ /สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

- ใช่ -

9/9
8/8
2/2
1/1

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 : นายประกอบ วิ ศิ ษ ฐ์ กิ จ การ ไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์
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2.

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
เสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
อายุ

60 ปี

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 ธันวาคม 2536
จานวนปีที่เป็นกรรมการ

21 ปี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร

- บิดานายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
- พี่ชายนายกิติชยั สินเจริญกุล
- น้องชายนายลี พอล สุเมธ

ที่อยู่

233 ถนนพระบารมี ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การศึกษา

ปริญญาเอก (PHD) สาขาเคมี Queen Elizabeth’s College, University of
London
ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Queen Elizabeth’s College,
University of London

จานวนการถือครองหุ้น STA

144,590,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.30

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี -

ตาแหน่งในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษัท หน่าฮั่วรับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
กรรมการ บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จากัด
กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จากัด
กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราวูด จากัด
กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จากัด
กรรมการ บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จากัด
กรรมการ บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จากัด
กรรมการ บริษัท ที. อาร์. ไอ. โกลบอล จากัด
กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd.
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กรรมการ Sri Trang Lingga Indonesia
กรรมการ Shi Dong Investments
กรรมการ Sri Trang USA, Inc.
กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
กรรมการ Sempermed Singapore Pte. Ltd.
กรรมการ PT Star Rubber
กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.
กรรมการ Semperflex Shanghai Ltd.
กรรมการ Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd
กรรมการ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd.
กรรมการ Sempermed USA, Inc.
กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
ประสบการณ์การทางาน

2530 - 2536

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

2528 - 2530

ผู้จัดการทั่วไป บจ. ยางไทยปักษ์ใต้

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 ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
กรรมการ บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จากัด
กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จากัด
กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราวูด จากัด
กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จากัด
กรรมการ บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จากัด
กรรมการ บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จากัด
กรรมการ บริษัท ที. อาร์. ไอ. โกลบอล จากัด
กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd.
กรรมการ Sri Trang Lingga Indonesia
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กรรมการ Shi Dong Investments
กรรมการ Sri Trang USA, Inc.
กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
กรรมการ Sempermed Singapore Pte. Ltd.
กรรมการ PT Star Rubber
กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.
กรรมการ Semperflex Shanghai Ltd.
กรรมการ Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd
กรรมการ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd.
กรรมการ Sempermed USA, Inc.
กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จานวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2557

9/9
9/9
1/1

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหาร
- ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

- ใช่ -

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หมายเหตุ: นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์
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3.

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
เสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
อายุ

31 ปี

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 เมษายน 2553
จานวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ที่อยู่
การศึกษา

- บุตรชายของนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
- หลานชายของนายลี พอล สุเมธ และ
นายกิติชยั สินเจริญกุล
50 ซอยรามคาแหง 46 (กองทุนที่ดินไทย) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, The University of Reading, United
Kingdom

จานวนการถือครองหุ้น STA
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

22,441,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.75
- DAP85/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10
- หลักสูตร FSD26/2014 Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014

ตาแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จากัด
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด

ประสบการณ์การทางาน

2551 – 2554

แผนกสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี –

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จากัด
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
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ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จานวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น

8/9
9/9
2/3
1/1

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

- ใช่ -

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หมายเหตุ: นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์
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4.

นายลี พอล สุเมธ
เสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
อายุ

61 ปี

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ
สายงานการตลาด
วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 มิถุนายน 2553
จานวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - พี่ชายนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และ
นายกิติชัย สินเจริญกุล
- อานายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
ที่อยู่

4 Balmoral Crescent # 10-03 Goodwood Gardens 259889 สิงคโปร์

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ International Institute for Management
Development, Lausanne สวิสเซอร์แลนด์
- Bachelor of Commerce University of New South Wales, Sydney ออสเตรเลีย

จานวนการถือครองหุ้น STA

36,120,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.82

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the
Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know

ตาแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสายงานการตลาด บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
กรรมการ PT Star Rubber
กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia
กรรมการ Sri Trang USA, Inc.
กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.
กรรมการ Sempermed USA, Inc.
กรรมการ บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

ประสบการณ์การทางาน
2531 - 2546

Global Market Director, ELDERS Finance/ DRESDNER Bank

2526 - 2530

โปรแกรมเมอร์, Macquarie Bank
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2525 - 2525

โปรแกรมเมอร์, Custom Credit Corporation

2522 – 2524

โปรแกรมเมอร์, Computer Installation Development

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
กรรมการ PT Star Rubber
กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia
กรรมการ Sri Trang USA, Inc.
กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.
กรรมการ Sempermed USA, Inc.
กรรมการ บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จานวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหาร
- ประชุมผู้ถือหุ้น

9/9 ครั้ง
9/9 ครัง้
1/1 ครัง้

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

- ใช่ -

หมายเหตุ: นายลี พอล สุเมธ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์

-9-

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) บริษัทโฮลดิ้ง ส์ของ 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 (ถือหุ้นเท่ ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์ใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อยของบมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และ
การบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทาธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ ผ่าน
มา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบมจ. ศรีตรังซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลั กษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลั กษณะที่เป็น 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 หรือผู้มีอานาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 10 -
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10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บมจ. ศรีตรัง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึ งการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
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) ของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ มาใช้ประกอบในการพิจารณาความเป็นอิสระ
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