
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 
 

ประวติัของผู้ได้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม 
ก าหนดวาระ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประวติัของผู้ได้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ณ 
วนัท่ี 7 มีนาคม 2566) 

1. นายภทัราวธุ พาณิชยก์ลุ  

 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
อาย ุ                  55 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั                กรรมการ กรรมการบรหิาร  
                                                  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั     7 พฤษภาคม 2557 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ                     8 ปี 10 เดอืน 

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร                ไมม่ ี

ทีอ่ยู ่ อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ 17 
เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330 

การศกึษา ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิการบญัช ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

จ านวนการถอืครองหุน้ STA ไม่ม ี

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ • หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่195/2014 (DCP195/2014)  
• หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy รุน่ที ่SFE 

24/2015  
ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งในปัจจบุนั • กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการบรหิาร 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 อนัวารพ์าราวดู จ ากดั  

• กรรมการ บรษิทั สตารเ์ทก็ซ์ รบัเบอร ์จ ากดั 

• กรรมการ บรษิทั สตารไ์ลท ์เอก็ซ์เพรส ทรานสปอรต์ จ ากดั 

• กรรมการ บรษิทั ศรตีรงั ไอบซี ีจ ากดั 
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• กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia 

• กรรมการ SRI TRANG AFRICA SA. 

ความเชีย่วชาญ ดา้นบญัชกีารเงนิ 

ประสบการณ์การท างาน • 2560             กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
• 2558 – 2564   กรรมการ บรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร ์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 
• กรรมการ บรษิทั รบัเบอรแ์ลนด ์โปรดกัส ์จ ากดั 
• กรรมการ บรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร ์จ ากดั     
• กรรมการ บรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั  
• กรรมการ บรษิทั สตารเ์ทก็ซ์ รบัเบอร ์จ ากดั 
• กรรมการ บรษิทั สตารไ์ลท ์เอก็ซ์เพรส ทรานสปอรต์ จ ากดั 
• กรรมการ บรษิทั ศรตีรงั ไอบซี ีจ ากดั 

6 กจิการ ดงันี้ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

• กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia 
• กรรมการ SRI TRANG AFRICA SA. 

2 กจิการ ดงันี้ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ม ี 

จ านวนครัง้/สดัส่วนการเขา้ประชุมในปี 2565 • คณะกรรมการบรษิทั     8/8 ครัง้ 
• คณะกรรมการบรหิาร                   5/5 ครัง้ 
• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง      4/4  ครัง้ 
• ประชุมผูถ้อืหุน้      2/2     ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั ไม่ม ี

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใช ่
 

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

 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

อาย ุ                   37 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั                 กรรมการ  กรรมการบรหิาร   
                                                   กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื  

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั      2 มนีาคม 2563 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ                 3 ปี  

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร  

   - บุตรชายของนายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 
   - น้องชายของนายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 
   - หลานชายของนายกติชิยั สนิเจรญิกุล และ นายล ีพอล สุเมธ 

ทีอ่ยู ่ อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ 17 
เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330 

การศกึษา • ปรญิญาตร ีBusiness Administration (International Business 
Management) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

จ านวนการถอืครองหุน้ STA 23,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.53 

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ • หลกัสตูร DAP 172/2020 ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งในปัจจบุนั • กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการบรหิาร บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั 

(มหาชน) 

• กรรมการ บรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร ์จ ากดั 
• กรรมการ Sri Trang USA Inc. 
• กรรมการ SRI TRANG AFRICA SA. 
• กรรมการ บรษิทั ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากดั 
• รองเลขาธกิารสมาคมยางพาราไทย 

ความเชีย่วชาญ ดา้นการตลาดยางธรรมชาต ิ

ประสบการณ์การท างาน • 2564             กรรมการ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. 
• 2562 – 2563   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี 

                   จ ากดั (มหาชน) 
• 2560 - 2561   ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิและนักลงทุนสมัพนัธ ์บรษิทั  

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

                   (มหาชน) 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไม่ม ี
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ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ 

• กรรมการ บรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร ์จ ากดั 

• กรรมการ บรษิทั ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากดั 

จ านวน 2 กจิการ ดงันี้ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

• กรรมการ Sri Trang USA Inc. 
• กรรมการ SRI TRANG AFRICA SA. 

จ านวน 2 กจิการ ดงันี้ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ม ี 

จ านวนครัง้/สดัส่วนการเขา้ประชุมในปี 2565 • คณะกรรมการบรษิทั     8/8 ครัง้ 
• คณะกรรมการบรหิาร     5/5 ครัง้ 
• คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 3/3    ครัง้ 
• ประชุมผูถ้อืหุน้      2/2 ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั ไม่ม ี 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน 

ใช ่

 

หมายเหตุ: นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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3. พลเอก ธนสร ป้องอาณา 

 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ  

อาย ุ                    67 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั                 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ   
                                                   ประธานกรรมการสรรหา กรรมการ 
                                                   พจิารณาค่าตอบแทน 

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั       8 กรกฎาคม 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ                 3 ปี 8 เดอืน 

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร                  ไมม่ ี

ทีอ่ยู ่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่  1701, 1707-1712 ชัน้ 17 
เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

การศกึษา • ประกาศนียบตัรชัน้สงู วปม 7, วปอ 2556, วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
• เสนาธกิารทหารบก ร.ร.เสนาธกิารทหารบก 
• ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์(MPA) 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ 
•  ปรญิญาตร ีวทบ. (ทบ.) / วศิวะเครื่องกล ร.ร.นายรอ้ย จปร. 

จ านวนการถอืครองหุน้ STA ไม่ม ี 

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) 140/2017  
ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งในปัจจบุนั • กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการสรรหา บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั 

(มหาชน) 
• กรรมการอสิระ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บรษิทั สตาร ์สทิธ ิโซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกจิการและ

บรหิารความเสีย่ง บรษิทั สตาร ์สทิธ ิโซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ความเชีย่วชาญ ดา้นการปกครอง และ ดา้นการบรหิาร 

ประสบการณ์การท างาน • 2559 – 2560    ทีป่รกึษาพเิศษ กองบญัชาการกองทพัไทย  
                     กองทพัไทย 

• 2558 – 2559    รองผูบ้ญัชาการ หน่วยบญัชาการทหารพฒันา  
                     กองทพัไทย 

• 2557 – 2558    ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษ กองบญัชาการกองทพัไทย  
                     กองทพัไทย 
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ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

• กรรมการ บรษิทั สตาร ์สทิธ ิโซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

จ านวน 1 กจิการ ดงันี้ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ ไม่ม ี

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ ไม่ม ี

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ม ี

จ านวนครัง้/สดัส่วนการเขา้ประชุมในปี 2565 • คณะกรรมการบรษิทั     8/8 ครัง้ 
• คณะกรรมการตรวจสอบ     6/6 ครัง้* 
• คณะกรรมการสรรหา                   1/1     ครัง้* 
• คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 1/1     ครัง้* 
• ประชุมผูถ้อืหุน้      2/2 ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั ไม่ม ี 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน 

ใช ่ 

* ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมกรบรษิทั ครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2565 

คุณสมบตัเิพิม่เตมิส าหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ (หลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนที ่ทจ.39/2559) 

การมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิัท/บรษิทัใหญ่/บรษิัทย่อย/บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ในปัจจุบนัหรอื
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1. กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไม่เป็น 
2. ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธรุกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ ไม่ม ี
 

หมายเหตุ: พลเอก ธนสร ป้องอาณา ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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4. นายไวยวฒิุ สินเจริญกลุ 

 

เสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

อาย ุ                   68 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั                 ประธานกรรมการ  ประธาน  
                                                   กรรมการบรหิาร   

วนัเดอืนปีทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรษิทั      27 ธนัวาคม 2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ                 29 ปี 3 เดอืน 

ความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร        

  - พีช่ายนายกติชิยั สนิเจรญิกุล 
  - น้องชายนาย ล ีพอล สุเมธ 

  - บดิานายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล และนายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล            

ทีอ่ยู ่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  ห้องเลขที่  1701, 1707-1712 ชัน้ 17 
เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

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

• ปรญิญาตร ีสาขาเคม ี(เกยีรตนิยิมอนัดบั1) 
Queen Elizabeth’s College University of London 

จ านวนการถอืครองหุน้ STA 140,360,449 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 9.14 

การฝึกอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่ม ี

ต าแหน่งในปัจจบุนั • ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ศรตีรงัแอโกร
อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

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

• กรรมการ Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. 
• กรรมการ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. 
• กรรมการ บรษิทั ศรตีรงั ไอบซี ีจ ากดั  
• กรรมการ Shidong Shanghai Medical Equipment 
• กรรมการ Planet Earth Capital Pte. Ltd. 
• กรรมการ Shi Dong Shanghai 
• กรรมการ Shi Dong Investments 
• กรรมการ Sri Trang International 
• กรรมการ บรษิทั เซมเพอรเ์ฟลก็ซ์ เอเชยี จ ากดั  
• กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
• กรรมการ บรษิทั ไทยเทค รบัเบอร ์จ ากดั 

ความเชีย่วชาญ ดา้นเคม ีการตลาด และการบรหิาร 
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ประสบการณ์การท างาน 

• 2536 – 2564   กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บมจ. ศรตีรงั 
• 2556 – 2560   กรรมการ Sri Trang Ayeyar 
• 2553 – 2555   กรรมการ Tai Yang Investment Pte. Ltd. 
• 2547 – 2563   กรรมการ บรษิทั พฒันาเกษตรล่วงหน้า จ ากดั 
• 2542 – 2560   กรรมการ บรษิทั ท.ีอาร.์ไอ. โกลบอล จ ากดั 
• 2532 – 2562   กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
• 2530 – 2536   กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนดสัทร ีจ ากดั 
• 2528 – 2530   ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ ากดั 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

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

จ านวน 1 กจิการ ดงันี้ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศ จ านวน 4 กจิการ ดงันี้ 

• กรรมการ บรษิทั ศรตีรงั ไอบซี ีจ ากดั 
• กรรมการ บรษิทั เซมเพอรเ์ฟลก็ซ์ เอเชยี จ ากดั 
• กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
• กรรมการ บรษิทั ไทยเทค รบัเบอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

• กรรมการ Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. 
• กรรมการ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. 
• 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. 

จ านวน 7 กจิการ ดงันี้ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ม ี 

จ านวนครัง้/สดัส่วนการเขา้ประชุมในปี 2565 • คณะกรรมการบรษิทั     8/8 ครัง้ 
• คณะกรรมการบรหิาร     5/5 ครัง้ 
• ประชุมผูถ้อืหุน้      2/2 ครัง้ 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั ไม่ม ี 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน 

ใช่  

หมายเหตุ: นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
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นิยามกรรมการอิสระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ บมจ. ศรตีรงั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ บมจ. ศรตีรงั ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบั (ก) บมจ. ศรตีรงั (ข) บรษิัทโฮลดิ้งส์ของ บมจ. ศรตีรงั บรษิัทย่อยของ 
บมจ. ศรตีรงั หรอื บรษิทัย่อยของบรษิทัย่อยของ บมจ. ศรตีรงั (ค) บุคคลทีม่ส่ีวนไดเ้สยีทีถ่อืหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงคดิเป็นสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบมจ. ศรตีรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10”) และ/หรอื (ง) พนกังานของบมจ. ศรตีรงัทีส่ามารถแทรกแซงการตดัสนิใจอย่างอสิระของ
กรรมการเพื่อประโยชน์สงูสุดทางธุรกจิของ บมจ. ศรตีรงั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และ บิดา 
มารดา) ถือหุ้นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละสบิทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปีบญัชทีี่ผ่านมา หรอืเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากบั
หรอืมากกว่ารอ้ยละ 10) กรรมการ หรอืผู้บรหิารในองค์กรหรอืบรษิัทย่อยขององค์ใดก็ตามที่ บมจ. ศรตีรงั 
หรอืบรษิทัย่อยของบมจ. ศรตีรงั เคยให/้ไดร้บับรกิาร (รวมถงึการสอบบญัช ีการบรกิารดา้นธนาคาร การเป็น
ทีป่รกึษา และ การบรกิารดา้นกฎหมาย) หรอืจ่ายเงนิหรอืท าธุรกรรมดว้ยอย่างมนีัยส าคญั ทัง้ในปีปัจจุบนัและ
รอบปีบญัชทีีผ่่านมา 

4. ไม่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัผูถ้อืหุ้นของบมจ. ศรีตรงัซึ่งถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละสบิทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปี
บญัชทีีผ่่านมา 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบมจ. ศรตีรงั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกัน ผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบมจ. ศรตีรงั เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ 
บมจ. ศรตีรงั 

6. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ บมจ. 
ศรตีรงั หรอืบรษิทัย่อย 

7. ไม่เป็นบุคคลทีม่สีมาชกิในครอบครวั ซึ่งไดแ้ก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี ่น้อง และ บดิา 
มารดา ท างานให้กบั บมจ. ศรตีรงั หรือ บรษิัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรตีรงั ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่
ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บันัน้พจิารณาโดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

8. ไม่เป็นกรรมการหรอืมสีมาชกิในครอบครวั ซึง่ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี ่น้อง และ 
บดิา มารดา ที่เคยได้รบัค่าตอบแทนจากการให้บรกิารอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมการจาก บมจ. ศรีตรงั หรอื บรษิัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรงั ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทัง่ปี
ปัจจุบนั 

9. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับมจ. ศรตีรัง บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ บมจ. ศรตีรงั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับมจ. 
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ศรตีรงั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบมจ. ศรตีรงั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

10. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบมจ. ศรตีรงั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบมจ. ศรตีรงั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีอง บมจ. ศรตีรงั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของ บมจ. ศรตีรงั สงักดัอยู่ เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

11. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บมจ. ศรตีรงั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ บมจ. ศรตีรงั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

12. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบมจ. ศรตีรงั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืไม่เป็นกรรมการซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัผูถ้อืหุ้นไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปีบญัชทีีผ่่านมา โดยกรรมการทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัผูถ้ือ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกบัผู้ถือหุ้นดงักล่าวในระดบัที่สามารถด าเนิน
กจิการองค์กรตามทศิทางหรอืค าสัง่ในนามของผูถ้ือหุ้นที่มนีัยดงักล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรอืไม่เป็น
ทางการ 

13. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบมจ. ศรีตรงั หรอืบรษิัท
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของ บมจ. ศรตีรงั หรอืบรษิทั
ย่อย 

14. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของ บมจ. ศรตีรงั 

โดย บมจ. ศรีตรัง ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 


