
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ประวติัของผู้ได้รบัการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระ และนิยามกรรมการอิสระ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ 

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

ประวติัของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

1. นายกิติชยั สินเจริญกลุ 

 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

อาย ุ               61 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั             กรรมการ / กรรมการบรหิาร /   
                                               กรรมการสรรหา / ผูจ้ดัการสายงาน 
                                               กฎหมายและบรหิารทัว่ไป                                                                                   

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั 10 เมษายน 2538  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ            25 ปี  

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร             - น้องชายของนายไวยวุฒ ิ 
                                                 สนิเจรญิกุล และ นายล ีพอล สเุมธ 

                                               - อาของนายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล  
                                                 และนายวชิญพ์ล สนิเจรญิกุล 

ทีอ่ยู ่ 72 ซอยถนอมจติร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

การศกึษา  ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ Indiana State University สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

จ านวนการถอืครองหุน้ STA 13,142,340 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.86 

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ  DAP 67/2007 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

ต าแหน่งในปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน)  

 กรรมการสรรหา บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการสายงานกฎหมายและบรหิารทัว่ไป บรษิทั ศรตีรงัแอโกร
อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัโฮลดิง้ส ์จ ากดั  

 กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บรษิทั เซมเพอรเ์ฟลก็ซ ์เอเชยี จ ากดั 
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 กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd. 

 กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd. 

 กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 

 กรรมการ บรษิทั พฒันาเกษตรล่วงหน้า จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั ศรตีรงั ไอบซี ีจ ากดั 

ความเชีย่วชาญ ดา้นบญัช ีการเงนิ และบรหิาร 

ประสบการณ์การท างาน 

2531 – 2549 ผูจ้ดัการสาขา บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

2527 – 2530 ฝ่ายสนิเชื่อ ธนาคารซติีแ้บงค ์

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น - ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ 

• กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัโฮลดิง้ส ์จ ากดั  

• กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการ บรษิทั เซมเพอรเ์ฟลก็ซ ์เอเชยี จ ากดั 

• กรรมการ บรษิทั พฒันาเกษตรล่วงหน้า จ ากดั 

• กรรมการ บรษิทั ศรตีรงั ไอบซี ีจ ากดั 

จ านวน 5 กจิการ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

• กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd. 

• กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd. 

• กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 

จ านวน 3 กจิการ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - ไม่ม ี- 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเขา้ประชุมในปี 2562  คณะกรรมการบรษิทั     7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรหิาร                   8/8     ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหา                   2/2     ครัง้ 

 ประชุมผูถ้อืหุน้      2/2     ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั             - ไมม่ ี- 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน - ใช่ - 

 
หมายเหตุ: นายกติชิยั สนิเจรญิกุล ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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2. นายสมชัชา โพธ์ิถาวร 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ 

อาย ุ   77 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั กรรมการ/ กรรมการอสิระ/  

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

วนั เดอืน ปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั  1 กุมภาพนัธ ์2551 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 12 ปี 3 เดอืน 

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร ไม่ม ี

 

ทีอ่ยู ่ 99 หมูท่ี ่3 ต าบลถ ้าน ้าผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 

การศกึษา - รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- เนตบิณัฑติไทย 
- นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

จ านวนการถอืครองหุน้ STA ไม่ม ี

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ  หลกัสตูร DAP 75/2008 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

ต าแหน่งในปัจจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั 
(มหาชน) 

 กรรมการสรรหา บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั 
(มหาชน) 

ความเชีย่วชาญ ดา้นกฎหมาย 

ประสบการณ์การท างาน 

2554 – 2562      กรรมการสภามหาวทิยาลยัราชมงคลศรวีชิยั 
2549 – 2551 ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
2546 – 2547 ผูว้่าราชการจงัหวดั จงัหวดัพงังา 
2545 – 2546 ทีป่รกึษากฎหมาย กระทรวงมหาดไทย 
2543 – 2545 ผูช้่วยปลดักระทรวง และรอง ผอ.ศนูยอ์ านวยการจงัหวดัชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย 
2540 – 2543 รองผูว้่าราชการจงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัตรงั 
2539 – 2540 ปลดัจงัหวดั กระทรวงมหาดไทย 
2527 – 2539 นายอ าเภอ กระทรวงมหาดไทย 
2512 – 2526 ปลดัอ าเภอ กระทรวงมหาดไทย 
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ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น - ไม่ม ี– 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ - ไม่ม ี– 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ - ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - ไม่ม ี- 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเขา้ประชุมในปี 2562  คณะกรรมการบรษิทั     7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ     8/8 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหา                   2/2     ครัง้ 

 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  2/2    ครัง้ 

 ประชุมผูถ้อืหุน้      2/2 ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั             - ไมม่ ี- 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน - ใช่ - 

 
คุณสมบตัอิื่นๆ 
การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรอื
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
 

1. กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไม่เป็น 
2. ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ ไม่ม ี
  
หมายเหตุ: นายสมชัชา โพธิถ์าวร ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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3. นายภทัราวธุ พาณิชยก์ลุ  

 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

อาย ุ   52 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร          
                                   ความเสีย่ง / ผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ  
                                   (CFO) 

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั 7 พฤษภาคม 2557 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 5 ปี 11 เดอืน 

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร  ไม่ม ี  

ทีอ่ยู ่ เลขที ่880/11 ถนนกาญจนวณิชย ์ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา 

การศกึษา ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิการบญัช ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

จ านวนการถอืครองหุน้ STA ไม่ม ี

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ  หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่195/2014 
(DCP195/2014) โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy รุน่ที ่SFE 
24/2015 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งในปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บรษิทั รบัเบอรแ์ลนด ์โปรดกัส ์จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร ์จ ากดั     

 กรรมการ บรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร ์จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั  

 กรรมการ บรษิทั สตารเ์ทก็ซ ์รบัเบอร ์จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั สตารไ์ลท ์เอก็ซเ์พรส ทรานสปอรต์ จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั ศรตีรงั ไอบซี ีจ ากดั 

 กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia 

ความเชีย่วชาญ ดา้นบญัชกีารเงนิ 

 

 



 

- 6 - 

ประสบการณ์การท างาน 

2560               กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2544 – 2552     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

2535 – 2543     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีบรษิทั สยามเซมเพอรเ์มด จ ากดั 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น - ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ จ านวน 7 กจิการ ดงันี้ 

 กรรมการ บรษิทั รบัเบอรแ์ลนด ์โปรดกัส ์จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร ์จ ากดั     

 กรรมการ บรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร ์จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั  

 กรรมการ บรษิทั สตารเ์ทก็ซ ์รบัเบอร ์จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั สตารไ์ลท ์เอก็ซเ์พรส ทรานสปอรต์ จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั ศรตีรงั ไอบซี ีจ ากดั 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

 กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia 

จ านวน 1 กจิการ ดงันี้ 

 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - ไม่ม ี- 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเขา้ประชุมในปี 2562  คณะกรรมการบรษิทั     7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรหิาร     8/8 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง      4/4    ครัง้ 

 ประชุมผูถ้อืหุน้      2/2 ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั             - ไมม่ ี- 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน - ใช่ - 

 
หมายเหตุ: นายภทัราวธุ พาณิชยก์ุล ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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4. นายวิชญพ์ล สินเจริญกลุ 

 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

อาย ุ   34 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั กรรมการ / กรรมการบรหิาร  

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั 28 กมุภาพนัธ ์2563 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 เดอืน 

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร - บุตรชายของนายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 

                                   - น้องชายของนายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 

                                   - หลานชายของนายกติชิยั สนิเจรญิกุล และ  
                                     นายล ีพอล สเุมธ 

ทีอ่ยู่                             50 ซอยรามค าแหง 46 (กองทุนทีด่นิไทย)  
                                   แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 

การศกึษา ปรญิญาตร ีBusiness Administration (International Business 
Management)  มหาวทิยาลยัอญัสมัชญั 

จ านวนการถอืครองหุน้ STA 25,555,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.66 

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum 

ต าแหน่งในปัจจบุนั  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร ์จ ากดั 
 กรรมการ Sri Trang USA Inc. 
 กรรมการ บรษิทั ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากดั  

ความเชีย่วชาญ ดา้นการตลาดยางธรรมชาต ิ

ประสบการณ์การท างาน 
2560 – 2561      ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี  

                       จ ากดั (มหาชน)     
2559     หวัหน้าฝ่ายการตลาด บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น - ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ จ านวน 2 กจิการ ดงันี้  

 กรรมการ บรษิทั หน ่าฮัว่ รบัเบอร ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากดั 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ จ านวน 1 กจิการ ดงันี้ 

 กรรมการ Sri Trang USA Inc. 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - ไม่ม ี- 

 

 

 

 



 

- 8 - 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเขา้ประชุมในปี 2562 

 

ไม่ม ี 

เน่ืองจากนายวชิญพ์ล เขา้เป็นกรรมการบรษิทัในปี 2563 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั             - ไมม่ ี- 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน - ใช่ - 

 
หมายเหตุ: นายวชิญพ์ล สนิเจรญิกุล ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ บมจ. ศรตีรงั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรงั ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบั (ก) บมจ. ศรตีรงั (ข) บรษิัทโฮลดิ้งสข์อง บมจ. ศรตีรงั บรษิัทย่อยของ 
บมจ. ศรตีรงั หรอื บรษิทัย่อยของบรษิทัย่อยของ บมจ. ศรตีรงั (ค) บุคคลทีม่สีว่นไดเ้สยีทีถ่อืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
คดิเป็นสดัสว่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบมจ. ศรตีรงั (“ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 10”) และ/หรอื (ง) พนักงานของบมจ. ศรตีรงัที่สามารถแทรกแซงการตดัสนิใจอย่างอสิระของกรรมการเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุทางธุรกจิของ บมจ. ศรตีรงั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และ บิดา 
มารดา) ถือหุ้นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละสบิทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปีบญัชทีีผ่่านมา หรอืเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากบัหรอื
มากกว่ารอ้ยละ 10) กรรมการ หรอืผูบ้รหิารในองคก์รหรอืบรษิทัย่อยขององคใ์ดกต็ามที ่บมจ. ศรตีรงั หรอืบรษิทั
ย่อยของบมจ. ศรตีรงั เคยให้/ได้รบับรกิาร (รวมถงึการสอบบญัชี การบรกิารดา้นธนาคาร การเป็นทีป่รกึษา และ 
การบรกิารดา้นกฎหมาย) หรอืจ่ายเงนิหรอืท าธุรกรรมดว้ยอย่างมนีัยส าคญั ทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปีบญัชทีี่ผ่าน
มา 

4. ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัผูถ้อืหุ้นของบมจ. ศรตีรงัซึ่งถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละสบิทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปี
บญัชทีีผ่่านมา 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบมจ. ศรตีรงั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบมจ. ศรตีรงั เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ บมจ. ศรตีรงั 

6. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บดิา 
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ บมจ. ศรตีรงั หรอื
บรษิทัย่อย 

7. ไม่เป็นบุคคลทีม่สีมาชกิในครอบครวั ซึง่ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี ่น้อง และ บดิา 
มารดา ท างานให้กับ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่
ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บันัน้พจิารณาโดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

8. ไม่เป็นกรรมการหรอืมสีมาชกิในครอบครวั ซึง่ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี ่น้อง และ 
บิดา มารดา ที่เคยได้รบัค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมการจาก บมจ. ศรตีรงั หรอื บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ของบมจ. ศรตีรงั ในช่วงปีทีผ่่านมาจนกระทัง่ปีปัจจุบนั 

9. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับมจ. ศรตีรงั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ บมจ. ศรตีรงั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับมจ. ศรตีรงั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบมจ. ศรตีรงั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
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10. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบมจ. ศรตีรงั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบมจ. ศรตีรงั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัช ี
ซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง บมจ. ศรตีรงั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ 
บมจ. ศรตีรงั สงักดัอยู่ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รบัแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระ  

11. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บมจ. ศรตีรงั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ บมจ. ศรตีรงั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่น
ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

12. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบมจ. ศรตีรงั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืไม่เป็นกรรมการซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัผูถ้อืหุน้ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 10 ทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปีบญัชทีีผ่่านมา โดยกรรมการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัผูถ้อืหุน้ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 10 ใหห้มายรวมถงึกรรมการทีคุ่น้เคยกบัผูถ้อืหุน้ดงักล่าวในระดบัทีส่ามารถด าเนินกจิการองคก์รตาม
ทศิทางหรอืค าสัง่ในนามของผูถ้อืหุน้ทีม่นียัดงักล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ 

13. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบมจ. ศรตีรงั หรอืบรษิัท
ย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของ บมจ. ศรตีรงั หรอืบรษิทัย่อย 

14. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของ บมจ. ศรตีรงั 

โดย บมจ. ศรีตรัง ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 


