สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3

ประวัติของผู้ได้ รบั การเสนอชื่ อให้ แต่ งตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษัทแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และนิ ยามกรรมการอิ สระ
วาระที่ 4
กาหนดวาระ

พิจารณาอนุ มตั ิก ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตาม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประวัติของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ณ วันที่
23 มีนาคม 2560)
1.

นายกิ ติชยั สิ นเจริญกุล
เสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ
อายุ

58 ปี

ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
สรรหา / ผูจ้ ดั การสายงานกฎหมายและ
บริหารทัวไป
่

วันเดือนปี ทเ่ี ข้าเป็ นกรรมการบริษทั 1 เมษายน 2538
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

22 ปี

ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริหาร

- น้องชายของนายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
และ นายลี พอล สุเมธ
- อาของนายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล

ทีอ่ ยู่
การศึกษา

72 ซอยถนอมจิตร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนการถือครองหุน้ STA
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

12,902,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.01
- DAP67/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the
Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know

ตาแหน่งในปั จจุบนั

กรรมการ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหา บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การสายงานกฎหมายและบริหารทัวไป
่ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ศรีตรังโฮลดิง้ ส์ จากัด
กรรมการ บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
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กรรมการ บริษทั เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จากัด
กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.
กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
กรรมการ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จากัด
ความเชีย่ วชาญ

ด้านบัญชี การเงิน และบริหาร

ประสบการณ์การทางาน
2531 – 2549

ผูจ้ ดั การสาขา บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

2527 – 2530

ฝ่ ายสินเชื่อ ธนาคารซิตแ้ี บงค์

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี –

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในประเทศ

จานวน 4 กิจการ ดังนี้

กรรมการ บริษทั ศรีตรังโฮลดิง้ ส์ จากัด
กรรมการ บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จากัด
กรรมการ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จากัด
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน ในต่างประเทศ

จานวน 4 กิจการ ดังนี้

กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.
กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนครัง้ /สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2559

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลัง

- คณะกรรมการบริษทั
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสรรหา
- ประชุมผูถ้ อื หุน้
- ไม่มี -

7/7
7/7
2/2
1/1

- ไม่มี –

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน - ใช่ หมายเหตุ: นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.

นายสมัชชา โพธิ์ ถาวร
เสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ / กรรมการอิ สระ
อายุ 74 ปี
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเดือนปี ทเ่ี ข้าเป็ นกรรมการบริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

1 กุมภาพันธ์ 2551

9 ปี

ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริหาร - ไม่มี ทีอ่ ยู่

เลขที่ 99 หมู่ท่ี 3 ตาบลถ้าน้าผุด
อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

การศึกษา

- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนการถือครองหุน้ STA

- ไม่มี -

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ตาแหน่งในปั จจุบนั

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด
(มหาชน)
- กรรมการสรรหา บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวชิ ยั

ความเชีย่ วชาญ

ด้านกฎหมาย

ประสบการณ์การทางาน
2549 – 2551

ผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

2549 – 2551

ผูว้ ่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา

2546 – 2547

ทีป่ รึกษากฎหมาย กระทรวงมหาดไทย

2543 – 2545

ผูช้ ่วยปลัดกระทรวง และรอง ผอ.ศูนย์อานวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงมหาดไทย

2540 – 2543

รองผูว้ ่าราชการจังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง

2539 – 2540

ปลัดจังหวัด
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2527 – 2539

นายอาเภอ

2512 – 2526

ปลัดอาเภอ

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในประเทศ

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน ในต่างประเทศ

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จานวนครัง้ /สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริษทั
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมผูถ้ อื หุน้
- ไม่มี -

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลัง
มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

6/7
8/8
2/2
2/2
1/1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

- ใช่ -

คุณสมบัตอิ ่นื ๆ
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา
1. กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
2. ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

หมายเหตุ : นายสมัช ชา โพธิ์ถ าวร ไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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3.

นายภัทราวุธ พาณิ ชย์กลุ
เสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ
อายุ

49 ปี

ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

วันเดือนปี ทเ่ี ข้าเป็ นกรรมการบริษทั 7 พฤษภาคม 2557
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

3 ปี

ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

ทีอ่ ยู่

เลขที่ 800/11 ถนนกาญจนวณิชย์ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จานวนการถือครองหุน้ STA

- ไม่มี -

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 195/2014 (DCP195/2014)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่
SFE24/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตาแหน่งในปั จจุบนั

- กรรมการ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
- ผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
จากัด (มหาชน)

ความเชีย่ วชาญ

ด้านบัญชีการเงิน

ประสบการณ์การทางาน
2544 – 2552

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

2535 – 2543

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริษทั สยามเซมเพอร์เมด จากัด

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในประเทศ จานวน 7 กิจการ ดังนี้
กรรมการ บริษทั รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษทั หน่ าฮัวรั
่ บเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั อันวาร์พาราวูด จากัด
กรรมการ บริษทั สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จากัด
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กรรมการ บริษทั สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จากัด
กรรมการ บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศ

จานวน 1 กิจการ คือ

กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จานวนครัง้ /สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2559

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

- คณะกรรมการบริษทั
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประชุมผูถ้ อื หุน้

7/7
7/7
2/3
1/1

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

- ใช่ -

หมายเหตุ : นายภัท ราวุ ธ พาณิ ช ย์ กุ ล ไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4.

นายหลี่ ซื่อเฉี ยง
เสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
อายุ

44 ปี

ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

กรรมการ

วันเดือนปี ทเ่ี ข้าเป็ นกรรมการบริษทั 7 พฤษภาคม 2557
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

3 ปี

ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

ทีอ่ ยู่

Room 502, No.10 Building.
No.2121 LongMing Road,
Shanghai

การศึกษา

ปริญญาโท สาขา Business Management, Shanghai University, China
ปริญญาตรี สาขา Business English, Qingdao University, China

จานวนการถือครองหุน้ STA

1,797,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.14

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร DAP 125/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตาแหน่งในปั จจุบนั

กรรมการ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
รองประธานสมาคมยางพาราจีน
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd.

ความเชีย่ วชาญ

ด้านการตลาด

ประสบการณ์การทางาน
2547 – 2553

ทีป่ รึกษาของกลุ่มบริษทั ศรีตรังในประเทศจีน

2545 – 2546

ผูจ้ ดั การฝ่ ายนาเข้าและส่งออก Qingdao Sentaida Rubber Co., Ltd.

2543 – 2545

ผูจ้ ดั การฝ่ ายยางธรรมชาติ Sinochem International Corp. (Qingdao office)

2540 – 2543

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัวไป
่ Qingdao Tizong Rubber Tyre Co., Ltd

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในประเทศ

- ไม่มี –

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศ

จานวน 2 กิจการ ดังนี้

กรรมการ และผูจ้ ดั การทัวไป
่ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd.
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
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จานวนครัง้ /สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริษทั
- ประชุมผูถ้ อื หุน้

7/7 ครัง้
1/1 ครัง้

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

- ใช่ -

หมายเหตุ : นายหลี ่ ซือ่ เฉียง ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
นิ ยามกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุ มของ บมจ. ศรีตรัง ทัง้ นี้ ให้นั บรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กบั (ก) บมจ. ศรีตรัง (ข) บริษัทโฮลดิ้ง ส์ของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทย่อยของ
บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษทั ย่อยของบริษทั ย่อยของ บมจ. ศรีตรัง (ค) บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียทีถ่ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
คิดเป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบมจ. ศรีตรัง (“ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของบมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ สี มาชิกในครอบครัว (ซึง่ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา
มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละสิบทัง้ ในปี ปัจจุบนั และรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา หรือเป็ นหุ้ นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผูบ้ ริหารในองค์กรหรือบริษทั ย่อยขององค์ใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษทั
ย่อยของบมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รบั บริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็ นทีป่ รึกษา และ
การบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทาธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ ในปี ปัจจุบนั และรอบปี บญ
ั ชีท่ี ผ่าน
มา
4. ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องโดยตรงกับผูถ้ อื หุ้นของบมจ. ศรีตรังซึ่งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละสิบทัง้ ในปี ปัจจุบนั และรอบปี
บัญชีทผ่ี ่านมา
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้า ง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มอี านาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง
6. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง หรือ
บริษทั ย่อย
7. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ สี มาชิกในครอบครัว ซึง่ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา
มารดา ท างานให้ก ับ บมจ. ศรีต รัง หรือ บริษั ท ที่เกี่ย วข้อ งกับ บมจ. ศรีต รัง ในช่ ว งสามปี ท่ีผ่ า นมา โดยที่
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั นัน้ พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็ นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึง่ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ
บิดา มารดา ที่เคยได้รบั ค่ าตอบแทนจากการให้บ ริก ารอื่น นอกเหนื อ จากค่าตอบแทนจากการดารงต าแหน่ ง
กรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปี ทผ่ี ่านมาจนกระทังปี
่ ปัจจุบนั
9. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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10. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบมจ. ศรีตรัง บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บมจ. ศรีตรัง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระ
11. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บมจ. ศรีตรัง บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
12. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบมจ. ศรีตรัง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือไม่เป็ นกรรมการซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ทัง้ ในปี ปัจจุบนั และรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการทีค่ นุ้ เคยกับผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวในระดับทีส่ ามารถดาเนินกิจการองค์กรตาม
ทิศทางหรือคาสังในนามของผู
่
ถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่ เป็ นหุ้น ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่
ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษทั ย่อย
14. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง
โดย บมจ. ศรีต รัง ได้ ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิส ระไว้เข้ม กว่ า ข้อ ก าหนดที่ก าหนดไว้ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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