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ประวติัของผู้ได้รบัการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระ และนิยามกรรมการอิสระ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ 

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

ประวติัของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ณ วนัท่ี 
23 มีนาคม 2561) 

1. นายประกอบ วิศิษฐกิ์จการ 

 

 

 

 

 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ 

อาย ุ   78 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั รองประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ/
   ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
   ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั 27 ธนัวาคม 2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 24 ปี 

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร ไม่ม ี

ทีอ่ยู ่ 2529/48 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 

การศกึษา  ปรญิญาโท สาขาการเงนิ Indiana University สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) สาขาการเงนิ Indiana University 
สหรฐัอเมรกิา 

จ านวนการถอืครองหุน้ STA 561,438 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 27/2009 ของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
8/2009 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 ของ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) 3/2008 ของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 33/2003 ของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 5/2001 ของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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ต าแหน่งในปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บมจ. ศรตีรงั 

 กรรมการอสิระ บมจ. ศรตีรงั 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ศรตีรงั 

 ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรตีรงั 

ความเชีย่วชาญ ดา้นบญัชแีละการเงนิ 

ประสบการณ์การท างาน  2552 – ปัจจุบนั    กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
                        บมจ. เออารไ์อพ ี

 2558 – ปัจจุบนั    กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
                        บมจ. ลซี อทิ 

 2551 – 2558       กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลซี อทิ 

 2542 – 2554    กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
                     บมจ. ปนูซเีมนตน์ครหลวง 

 2542 - 2551    กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรตีรงั 

 2540 - 2545    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

   บมจ. ธนาคารกรุงศรอียุธยา 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น จ านวน 2 กจิการ ดงันี้ 

 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เออารไ์อพ ี

 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลซี อทิ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ - ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ - ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - ไม่ม ี- 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเขา้ประชุมในปี 2560  คณะกรรมการบรษิทั     7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ     10/10 ครัง้ 

 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  2/2 ครัง้ 

 ประชุมผูถ้อืหุน้      3/3     ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั - ไม่ม ี- 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

- ใช่ - 
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คุณสมบตัอิื่นๆ 

การมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิัท/บรษิทัใหญ่/บรษิัทย่อย/บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ในปัจจุบนัหรอื
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
 
1. กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไม่เป็น 

2. ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ ไม่ม ี

 
หมายเหตุ: นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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2. นายไวยวฒิุ สินเจริญกลุ 

 

 

 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

อาย ุ   63 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั ประธานกรรมการ /กรรมการผูจ้ดัการ 

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั 27 ธนัวาคม 2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 24 ปี 

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร - บดิานายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 

   - พีช่ายนายกติชิยั สนิเจรญิกุล 

   - น้องชายนาย ล ีพอล สเุมธ 

ทีอ่ยู ่ 233 ถนนพระบารม ีต าบลป่าตอง อ าเภอกระทู ้จงัหวดัภูเกต็ 

การศกึษา  ปรญิญาเอก (Ph.D.) สาขาเคม ีQueen Elizabeth’s College, University of 
London  

 ปรญิญาตร ีสาขาเคม ี(เกยีรตนิยิมอนัดบั 1) Queen Elizabeth’s 
College, University of London 

จ านวนการถอืครองหุน้ STA 175,712,009 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.44 

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ไม่ม ี- 

ต าแหน่งในปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. ศรตีรงั 
 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ศรตีรงั 
 กรรมการ บจ. ไทยเทค   
 กรรมการ บจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 กรรมการ บจ. เซมเพอรเ์ฟลก็ซ ์เอเซยี 
 กรรมการ บจ. พฒันาเกษตรล่วงหน้า 
 กรรมการ บจ. ศรตีรงัโฮลดิง้ส ์
 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 Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd. 

ความเชีย่วชาญ ดา้นเคม ีการตลาด และการบรหิาร 

ประสบการณ์การท างาน  2556 – 2560  กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 
 2542 – 2560         กรรมการ บจ. ท.ีอาร.์ไอ โกลบอล 
 2530 – 2536    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 2528 – 2530    ผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. ยางไทยปักษ์ใต ้

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น - ไม่ม ี- 
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ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ จ านวน 5 กจิการ ดงันี้ 

 กรรมการ บจ. ไทยเทค   
 กรรมการ บจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 กรรมการ บจ. เซมเพอรเ์ฟลก็ซ ์เอเซยี 
 กรรมการ บจ. พฒันาเกษตรล่วงหน้า 
 กรรมการ บจ. ศรตีรงัโฮลดิง้ส ์

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ จ านวน 5 กจิการ ดงันี้ 

 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 Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd. 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - ไม่ม ี- 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเขา้ประชุมในปี 2560  คณะกรรมการบรษิทั     7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรหิาร     7/7 ครัง้ 

 ประชุมผูถ้อืหุน้      3/3 ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั - ไม่ม ี- 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

- ใช่ - 

 
หมายเหตุ: นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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3. นายวีรสิทธ์ิ สินเจริญกลุ 

 เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

อาย ุ   34 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั 28 เมษายน 2553 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี 

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร - ลกูชายนายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกลุ 

   - หลานชายนาย ล ีพอล สเุมธ และ 
                                     นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 

      

ทีอ่ยู ่ 50 ซอยรามค าแหง 46 (กองทุนที่ดินไทย) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

การศกึษา  ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ (การเงนิ และการตลาด)  
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร,์ The University of 
Reading, United Kingdom 

จ านวนการถอืครองหุน้ STA 27,769,067 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.81 

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ  หลกัสตูร DAP 85/2010 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 หลกัสตูร FSD 26/2014 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที ่10 

ต าแหน่งในปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ศรตีรงั 
 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. ศรตีรงั 
 กรรมการ บจ. รบัเบอรแ์ลนด ์
 กรรมการ บจ. ไทยเทค รบัเบอร ์
 กรรมการ บจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 กรรมการ บจ. เซมเพอรเ์ฟลก็ซ ์เอเชยี 
 กรรมการ บจ. พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ 
 กรรมการ บจ. สตารไ์ลท ์เอก็ซเ์พรส ทรานสปอรต์ 
 กรรมการ บจ. ศรตีรงั รบัเบอร ์แอนด ์แพลนเทชัน่ 
 กรรมการ  Sri Trang USA, Inc. 
 กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 
 กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia 

ความเชีย่วชาญ ดา้นการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

ประสบการณ์การท างาน  2551 – 2554    แผนกสนิเชื่อ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

- 7 - 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น - ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ จ านวน 7 กจิการ ดงันี้ 

 กรรมการ บจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 กรรมการ บจ. รบัเบอรแ์ลนด ์
 กรรมการ บจ. พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ 
 กรรมการ บจ. สตารไ์ลท ์เอก็ซเ์พรส ทรานสปอรต์ 
 กรรมการ บจ. ศรตีรงั รบัเบอร ์แอนด ์แพลนเทชัน่ 
 กรรมการ บจ. เซมเพอรเ์ฟลก็ซ ์เอเชยี 
 กรรมการ บจ. ไทยเทค รบัเบอร ์

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ จ านวน 3 กจิการ ดงันี้ 

 กรรมการ  Sri Trang USA, Inc. 
 กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 
 กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - ไม่ม ี- 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเขา้ประชุมในปี 2560  คณะกรรมการบรษิทั     7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรหิาร     7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    4/4 ครัง้ 

 ประชุมผูถ้อืหุน้      3/3 ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั - ไม่ม ี- 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

- ใช่ - 

 
หมายเหตุ: นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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4. นายลี พอล สุเมธ 

 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

อาย ุ   64 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั กรรมการ / กรรมการบรหิาร  

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั 28 มถุินายน 2553 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี 

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร - พีช่ายนายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุลและ 

     นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 

    - ลุงนายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 

ทีอ่ยู ่ 4 Balmoral Crescent # 10-03 Goodwood Gardens 259889 Singapore 

การศกึษา  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ International Institute for Management 
Development, Lausanne สวสิเซอรแ์ลนด ์

 Bachelor of Commerce University of New South Wales, Sydney 
ออสเตรเลยี 

จ านวนการถอืครองหุน้ STA 43,989,289 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.86 

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

ต าแหน่งในปัจจบุนั  กรรมการ บมจ.ศรตีรงั 
 ผูจ้ดัการสายงานการตลาด บมจ.ศรตีรงั 
 กรรมการ บจ. ไทยเทค รบัเบอร ์
 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 Indochina (Vietnam) Co., Ltd. 
 กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 

ความเชีย่วชาญ ดา้นการตลาดและบรหิาร 

ประสบการณ์การท างาน  2531 – 2546        Global Market Director, ELDERS Finance/  
   DRESDNER Bank 

 2526 – 2530        โปรแกรมเมอร ์Macquarie Bank 
 2525                    โปรแกรมเมอร ์Custom Credit Corporation 
 2522 – 2524        โปรแกรมเมอร ์Computer Installation Development 
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ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น - ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ จ านวน 1 กจิการ ดงันี้ 

 กรรมการ บจ. ไทยเทค รบัเบอร ์

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ จ านวน 8 กจิการ ดงันี้ 

 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 Indochina (Vietnam) Co., Ltd. 
 กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - ไม่ม ี- 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเขา้ประชุมในปี 2560  คณะกรรมการบรษิทั     7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรหิาร     7/7 ครัง้ 

 ประชุมผูถ้อืหุน้      2/3 ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั - ไม่ม ี- 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

- ใช่ - 

 
หมายเหตุ: นายล ีพอล สเุมธ ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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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 ทีป่รึกษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ 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 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย 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 หรอืหุ้นสว่น
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 

 


