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
1 มีนาคม 2564)
1.

พลเอก ธนสร ป้ องอาณา
เสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ / กรรมการอิ สระ
อายุ
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั
วันเดือนปี ทเ่ี ข้าเป็ นกรรมการบริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการอิสระ
จานวนปี เมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ ะดารง
ตาแหน่งจนครบวาระทีเ่ สนอในครัง้ นี้
ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริหาร

การศึกษา

จานวนการถือครองหุน้ STA

65 ปี
กรรมการอิสระ
8 กรกฎาคม 2562
2 ปี
4 ปี
ไม่มี

 ประกาศนียบัตรชัน้ สูง วปม 7, วปอ 2556, วิทยาลัยป้ องกัน
ราชอาณาจักร
 เสนาธิการทหารบก ร.ร.เสนาธิการทหารบก
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
 ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) / วิศวะเครื่องกล ร.ร.นายร้อย จปร.
ไม่มี

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) 140/2017
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตาแหน่งในปั จจุบนั

กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง

ความเชีย่ วชาญ

ด้านการปกครอง และ ด้านการบริหาร

ประสบการณ์การทางาน

 2560 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิรค์
 2559 – 2560
ทีป่ รึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพไทย
 2558 – 2559
รองผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองทัพไทย

 2557 – 2558

ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพไทย

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนอื่น

1 กิจการ ดังนี้

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ ยูนเิ วอร์แซล เน็ตเวิรค์
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในประเทศ

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศ

- ไม่มี -

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จานวนครัง้ /สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563

 คณะกรรมการบริษทั

9/9 ครัง้

 ประชุมผูถ้ อื หุน้

1/1

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลัง

ครัง้
- ไม่มี -

มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับ - ใช่ ตลาดทุน
คุณสมบัตอิ ่นื ๆ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษทั ใหญ่ /บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในปั จจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา
1. กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
2. ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
หมายเหตุ: พลเอก ธนสร ป้ องอาณา ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ไม่เป็ น
ไม่มี

2.

นายไวยวุฒิ สิ นเจริญกุล
เสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ
อายุ
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

66 ปี
ประธานกรรมการ /กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
27 ธันวาคม 2536
28 ปี

วันเดือนปี ทเ่ี ข้าเป็ นกรรมการบริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
จานวนปี เมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ ะดารง
ตาแหน่งจนครบวาระทีเ่ สนอในครัง้ นี้ 30 ปี
ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริหาร - บิดานายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล และ
นายวิชญ์พล สินเจริญกุล
- พีช่ ายนายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
- น้องชายนาย ลี พอล สุเมธ

จานวนการถือครองหุน้ STA

 ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาเคมี Queen Elizabeth’s College, University
of London
 ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินยิ มอันดับ 1) Queen Elizabeth’s
College, University of London
132,987,509 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 8.66

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี -

ตาแหน่งในปั จจุบนั

ความเชีย่ วชาญ

 ประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
 กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
 กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่
 กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิง้ ส์
 กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
 กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd
 กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd
 กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
 กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.
 กรรมการ Planet Earth Capital Pte Ltd.
ด้านเคมี การตลาด และการบริหาร

ประสบการณ์การทางาน

 2556 – 2560

การศึกษา

 2553 – 2559
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กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry
Co., Ltd.
กรรมการ Tai Yang Investment Pte., Ltd.







2547 – 2563
2542 – 2560
2532 – 2562
2530 – 2536
2528 – 2530

กรรมการ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จากัด
กรรมการ บจ. ที.อาร์.ไอ โกลบอล
กรรมการ บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ บจ. ยางไทยปั กษ์ใต้

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนอื่น

จานวน 1 กิจการ ดังนี้

 กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในประเทศ

จานวน 4 กิจการ ดังนี้

 กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่
 กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
 กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
 กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิง้ ส์
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศ

จานวน 5 กิจการ ดังนี้







กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd
กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd
กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.
กรรมการ Planet Earth Capital Pte Ltd.

ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนครัง้ /สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563

- ไม่มี -

 คณะกรรมการบริษทั

8/9 ครัง้

 คณะกรรมการบริหาร

9/9 ครัง้

 ประชุมผูถ้ อื หุน้

0/1 ครัง้

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน

- ใช่ -

หมายเหตุ: นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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3.

นายวีรสิ ทธิ์ สิ นเจริญกุล
เสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ
อายุ
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

37 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
28 เมษายน 2553
11 ปี

วันเดือนปี ทเ่ี ข้าเป็ นกรรมการบริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
จานวนปี เมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ ะดารง
ตาแหน่งจนครบวาระทีเ่ สนอในครัง้ นี้ 14 ปี
ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริหาร - ลูกชายนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
- หลานชายนาย ลี พอล สุเมธ และ
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
- พีช่ าย นายวิชญ์พล สินเจริญกุล
การศึกษา

จานวนการถือครองหุน้ STA
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตาแหน่งในปั จจุบนั

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน และการตลาด)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, The University of
Reading, United Kingdom
22,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.46
 หลักสูตร DAP 85/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
 หลักสูตร FSD 26/2014 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10
 กรรมการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บมจ. ศรีตรัง
 นายกสมาคมถุงมือยางไทย
 กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่
 กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซสิ เต็มเอ็นจิเนียริง่
 กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชัน่
 กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
 ประธานกรรมการ Sri Trang USA, Inc.
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 ประธานกรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
 กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia
ความเชีย่ วชาญ

ด้านการเงินและบริหารความเสีย่ ง

 2559 – 2562 กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 2551 – 2554 แผนกสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนอื่น
จานวน 1 กิจการ ดังนี้
ประสบการณ์การทางาน

 กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในประเทศ

จานวน 7 กิจการ ดังนี้

 กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์
 กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชัน่
 กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซสิ เต็มเอ็นจิเนียริง่
 กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่
 กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศ

จานวน 3 กิจการ ดังนี้

 ประธานกรรมการ Sri Trang USA, Inc.
 ประธานกรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
 กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนครัง้ /สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563

- ไม่มี -

 คณะกรรมการบริษทั

9/9 ครัง้

 คณะกรรมการบริหาร

9/9 ครัง้

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

4/4 ครัง้

 ประชุมผูถ้ อื หุน้

1/1 ครัง้

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน

- ใช่ -

หมายเหตุ: นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4.

นายลี พอล สุเมธ
เสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ
อายุ
67 ปี
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั
กรรมการ / กรรมการบริหาร
วันเดือนปี ทเ่ี ข้าเป็ นกรรมการบริษทั
28 มิถุนายน 2553
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
7 ปี
จานวนปี เมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ ะดารง
ตาแหน่งจนครบวาระทีเ่ สนอในครัง้ นี้ 10 ปี
ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริหาร - พีช่ ายนายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล และ
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
- ลุงนายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล และ
นายวิชญ์พล สินเจริญกุล

การศึกษา

จานวนการถือครองหุน้ STA

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ International Institute for
Management Development, Lausanne สวิสเซอร์แลนด์
 Bachelor of Commerce University of New South Wales,
Sydney ออสเตรเลีย
10,814,399 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.7

ความเชีย่ วชาญ

 SGX Listed Companies Development Programme:
Understanding the Regulatory Environment in Singapore:
What Every Director Ought to Know
 กรรมการ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
 ผูจ้ ดั การสายงานการตลาด บมจ.ศรีตรัง
 กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่
 ประธานกรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
 ประธานกรรมการ PT Star Rubber
 ประธานกรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia.
 กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
 กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
 กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.
 กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
ด้านการตลาดและบริหาร

ประสบการณ์การทางาน

 2531 – 2546

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตาแหน่งในปั จจุบนั

 2526 – 2530
 2525
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Global Market Director, ELDERS Finance/
DRESDNER Bank
โปรแกรมเมอร์ Macquarie Bank
โปรแกรมเมอร์ Custom Credit Corporation

 2522 – 2524

โปรแกรมเมอร์ Computer Installation
Development
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในประเทศ

จานวน 1 กิจการ ดังนี้

 กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศ

จานวน 7 กิจการ ดังนี้

 ประธานกรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
 ประธานกรรมการ PT Star Rubber
 ประธานกรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia.
 กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
 กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
 กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.
 กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนครัง้ /สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563

- ไม่มี -

 คณะกรรมการบริษทั

8/9 ครัง้

 คณะกรรมการบริหาร

9/9 ครัง้

 ประชุมผูถ้ อื หุน้

0/1 ครัง้

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน

- ใช่ -

หมายเหตุ: นายลี พอล สุเมธ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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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 นได้เ สียทีถ่ 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) พนั กงานของบมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
3. ไม่ เป็ น บุ คคลที่มีสมาชิก ในครอบครัว (ซึ่งได้แ ก่ คู่สมรส บุ ต ร บุ ต รบุ ญ ธรรม บุ ต รของคู่สมรส และ บิด า
มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละสิบทัง้ ในปี ปัจจุ บนั และรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา หรือเป็ นหุ้นส่วน (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 ลูกจ้าง 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 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 หุ้ นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการทีค่ นุ้ เคยกับผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวในระดับทีส่ ามารถดาเนินกิจการองค์กรตาม
ทิศทางหรือคาสังในนามของผู
่
ถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันทีม่ 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 ซึ่ ง
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 ระไว้ เข้ม กว่ า ข้อ ก าหนดที่ก าหนดไว้ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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