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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และนิยามกรรมการอิสระ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประวัติของผูไ้ด้รับการเสนอชือ่ให้แต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

1. นายเนียว อา แชบ 

     เสนอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ 

     อาย ุ    72 ปี 

     ต าแหนง่ปัจจุบันในบริษัท  กรรมการ / กรรมการอิสระ  

  วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบรษิัท 29 มิถุนายน 2553 

  จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  6 ปี 
 

 ความสัมพันธข์องผู้บรหิาร  - ไม่มี - 

  ที่อยู ่    87 Faber Green,   
     Singapore 129306 

 

การศึกษา - Diploma in Accountancy Perth Technical College (Australia) 

 - Certified Public Accountant (Australia) 

 - Certified Public Accountant (Singapore) 

จ านวนการถือครองหุ้น STA 1,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 

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

ต าแหนง่ในปจัจบุัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

ความเชี่ยวชาญ   ด้านบัญชแีละการเงิน 

ประสบการณ์การท างาน  

2541 – 2557   เจ้าของบรษิัท NAC Consultancy Services  

2541 – 2552   กรรมการบริหาร Tan Chong International Ltd. 

2514 – 2552 กรรมการด้านการตลาด Tan Chong & Sons Motor Company (Singapore) Private 
Limited 
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ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี – 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอื่น - ไม่มี – 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการอื่น    - ไม่มี - 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

จ านวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2558  - คณะกรรมการบริษัท     7/7 ครั้ง 
      - ประชุมผู้ถือหุ้น      1/1 ครั้ง 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง    - ไม่มี - 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมม่ีลักษณะ    - ใช่ - 
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

คุณสมบัติอื่นๆ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั/บริษัทใหญ/่บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 

1. กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่ม ี

 

หมายเหตุ: นายเนียว อา แชบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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2. นายเฉลิมภพ แก่นจัน 

     เสนอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

  อาย ุ 46 ปี 

  ต าแหนง่ปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
 กรรมการบริหารความเส่ียง /  
 ผู้จัดการสายงานการผลิต 

  วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบรษิัท 29 ตุลาคม 2558 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 เดือน 

 ความสัมพันธข์องผู้บรหิาร - ไม่มี - 

  ที่อยู ่  27 ถนนควนขนุน ต าบลทับเทีย่ง  
  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรงั 

   

การศึกษา                    - Executive Micro MBA มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 - ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพ 

จ านวนการถือครองหุ้น STA - ไม่มี - 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี - 

ต าแหนง่ในปจัจบุัน - กรรมการ บริษัท ศรตีรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)  

 - กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ศรีตรงัแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

 - ผู้จัดการสายงานการผลิต บรษิัท ศรีตรงัแอโกรอินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 

ความเชี่ยวชาญ   ด้านกระบวนการการผลิต 

ประสบการณ์การท างาน 2549 – ปัจจุบัน  ผูจ้ัดการสายงานการผลิต บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จ ากัด 

    2541 – 2548    ผู้จัดการโรงงาน บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จ ากัด 

    2537 – 2540    ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานน้ ายาง บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
              จ ากัด (มหาชน) 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี - 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอื่น  

    กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จ ากัด 

    กรรมการ บริษัท หน่ าฮั่วรบัเบอร์ จ ากัด 

    กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จ ากัด 

    กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราวูด จ ากัด 

    กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด 
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ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ  - ไม่มี - 
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์        

จ านวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2558  - คณะกรรมการบริษัท  1/1 ครั้ง 
      - คณะกรรมการบริหาร  1/1 ครั้ง 
      - คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/2  ครั้ง 
      - ประชุมผู้ถือหุ้น      - ครั้ง 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง    - ไม่มี - 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมม่ีลักษณะ    - ใช่ - 
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 

หมายเหตุ: นายเฉลิมภพ แก่นจัน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

- 5 - 

3. นายเกรียง ยรรยงดิลก 

      เสนอแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ 

   อาย ุ 78 ปี 

  ต าแหนง่ปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
ประธาน     กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
     กรรมการสรรหา / กรรมการ 
     พิจารณาค่าตอบแทน 

   วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบรษิัท 25 มกราคม 2543  

  จ านวนปีที่เป็นกรรมการ       16 ปี   

ความสัมพันธข์องผู้บรหิาร - ไม่มี - 

ที่อยู ่ เลขที่ 122/110  หมู่ 1  หมูบ่า้นสัจจา  ถนนพระยาสัจจา ต าบลเสม็ด  อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

การศึกษา ปริญญาตรี บชบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

จ านวนการถือครองหุ้น STA - ไม่ม ี- 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร DAP 11/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

ต าแหนง่ในปจัจบุัน  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
      (มหาชน) 

- ประธานกรรมการสรรหา บรษิทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บรษิัท ศรตีรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

ความเชี่ยวชาญ   ด้านภาษีอากร 

ประสบการณ์การท างาน  

2553 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท มารช์ ออโต ้2010 จ ากัด  

2547 – 2548   กรรมการตรวจสอบ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2536 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม พี กรุ๊ป (1993) จ ากัด 

2528 – 2541   สรรพากรจังหวัด, สรรพากรพื้นที่, สรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร 

2511    ผู้ตรวจราชการตรี ส านักงานสรรพากร จังหวัดภูเก็ต 

2508    ราชการชั้นตรี ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน 
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ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี - 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอื่น  

 กรรมการ บริษัท มารช์ ออโต ้2010 จ ากัด  

 กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม พี กรุ๊ป (1993) จ ากัด 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ  - ไม่มี - 
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์        

จ านวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2558  - คณะกรรมการบริษัท  7/7 ครั้ง 
      - คณะกรรมการตรวจสอบ  6/6 ครั้ง 
      - คณะกรรมการสรรหา  2/2 ครั้ง 
      - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 
      - ประชุมผู้ถือหุ้น   1/1 ครั้ง 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง     - ไม่มี - 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมม่ีลักษณะ     - ใช่ - 
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

 

คุณสมบัติอื่นๆ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั/บริษัทใหญ/่บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 

1. กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่ม ี

 

หมายเหตุ: นายเกรียง ยรรยงดิลก ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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4. นายไชยยศ สินเจริญกุล 

     เสนอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

      อาย ุ      66 ปี 

  ต าแหนง่ปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

  วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบรษิัท 27 ธันวาคม 2536 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 23 ปี   

 ความสัมพันธข์องผู้บรหิาร - ไม่มี - 

  ที่อยู ่ 139 ซอยบุญราช ต าบลหาดใหญ่ 
   อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

  การศึกษา Executive Micro MBA   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

จ านวนการถือครองหุ้น STA 11,710,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.91 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP66/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

ต าแหนง่ในปจัจบุัน - นายกสมาคมยางพาราไทย 

 - กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 - กรรมการ บริษัท ศรตีรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

ความเชี่ยวชาญ   ด้านเทคนิคโรงงาน 

ประสบการณ์การท างาน   

2551 – 2557   กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2551 – 2555   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวดัสงขลา 

2551 – 2553   รองประธานสภาธุรกจิ IMT-GT ประเทศไทย 

2551 – 2553   ประธานคณะท างานสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและส่ิงแวดล้อม 

2530 – 2536   กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด  

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี - 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอื่น  

 กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จ ากัด 

 กรรมการ บริษัท หน่ าฮั่วรับเบอร์ จ ากัด  

 กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จ ากัด 

 กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราวดู จ ากัด 

 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ซิสเตม็เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

 กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จ ากัด 
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 กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด 

 กรรมการ บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

 กรรมการ บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จ ากัด 

 นายกสมาคมยางพาราไทย 

 อนุกรรมาธิการศึกษาผลผลิตทางการเกษตร คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 

 อนุกรรมาธิการการจัดการองค์กร คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาร่าง
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย สภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 

 กรรมการ Sri Trang Lingga Indonesia  

 กรรมการ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. 

 กรรมการ Semperflex Shanghai Ltd. 

 กรรมการ Sempermed Singapore Pte. Ltd. 

 กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการอื่น - ไม่มี - 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

จ านวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2558  - คณะกรรมการบริษัท     7/7 ครั้ง 
      - คณะกรรมการบริหาร     6/6 ครั้ง 
      - ประชุมผู้ถือหุ้น      1/1 ครั้ง 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง    - ไม่มี - 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมม่ีลักษณะ    - ใช่ - 
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

 

หมายเหตุ: นายไชยยศ สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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นิยามกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
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) ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์ใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อยของบมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และ 
การบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือท าธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่าน
มา 

4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบมจ. ศรีตรังซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง 

6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง หรือ
บริษัทย่อย 

7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา 
มารดา ท างานให้กับ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่
ค่าตอบแทนที่ได้รับนัน้พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ 
บิดา มารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีปัจจุบัน 

9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
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10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ 
บมจ. ศรีตรัง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ  

11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถด าเนินกิจการองค์กรตาม
ทิศทางหรือค าส่ังในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 

13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย 

14. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง 

โดย บมจ. ศรีตรัง ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 


