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ข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

1. นายศิวะ แสงมณ ี  
อายุ    77 ปี 
ประเภทกรรมการ         กรรมการอิสระ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ   4 พฤศจิกายน 2556 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 10 ปี 7 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556- เมษายน 2566) 

ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 13 ปี 7 เดือน 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2561 

วุฒิการศึกษา   - พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
- รฐัศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ / อื่น ๆ  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 97/2550 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 18/2558 
- หลกัสตูรวิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 6 คณะรฐัประศาสนศาสตร ์จดัโดย  

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
- หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
- หลกัสตูร AC HOT UPDATE จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
- หลกัสตูร ภมูิพลงัแผ่นดิน ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูรุน่ท่ี 2 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รุน่ท่ี 4 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ (2 แห่ง) 

กมุภาพนัธ ์2565-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
11 เมษายน 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
2560-ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัท  

บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั    
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   -ไม่ม-ี 
ประสบการณท์ างานทีผ่่านมา (ในชว่ง 5 ปี) และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 

2556- กมุภาพนัธ ์2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บรษิัท ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
2564  กรรมการ บรษิัท บางกอกเรียลเอสเตท โซลชูั่นส ์จ ากดั 
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2560- 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษิัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2559-2561 กรรมการสภา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
2558-2560 กรรมการสภา มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 
2557 ที่ปรกึษารฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565) 
ของตนเอง -ไมม่ี- คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  -ไม่มี- 

 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565 การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 10/10 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 2/2 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 

ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์
2566 พิจารณา 

 

ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ผูม้ีอ  านาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทย่อย 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎมหาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืก
เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของนาย
ศิวะ แสงมณี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถว้นที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อก าหนดที่เ ก่ียวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อก าหนด
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คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ทั้งยังมีความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ  
ทัง้นี ้นายศิวะ แสงมณี ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแลว้กวา่ 9 ปี เมื่อพิจารณาคณุสมบตัิ ความรูแ้ละ
ประสบการณ ์สามารถใหค้  าปรกึษาและขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนต์่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่บรษิัทฯ 
รวมทัง้มีคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการอิสระอย่างครบถว้น ดว้ยเหตผุลดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทฯ
มีความเห็นว่า นายศิวะ แสงมณี มีความสามารถเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทฯ
และสามารถปฏิบัติหนา้ที่ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไดแ้มว้่าจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
อย่างต่อเนื่องมากว่า 9 ปี จึงเห็นควรเสนอนายศิวะ แสงมณี ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 
พิจารณาอนมุตัิ 
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ข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

2. นายประสิทธิ์ วสุภัทร  
อายุ    68 ปี 
ประเภทกรรมการ         กรรมการอิสระ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  14 ตลุาคม 2558 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี 6 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 14 ตลุาคม 2558-เมษายน 2566) 

ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   - กรรมการตรวจสอบ (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2558) 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2560) 

วุฒิการศึกษา   - บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ / อื่น ๆ  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 147/2561 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ 2/2558 
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 36/2559 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ (1 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาเพื่อความยั่งยืน  
กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิทั ไทยฟดูส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท ศิรเิวช เมดิคอล จ ากดั 
ประสบการณท์ างานทีผ่่านมา  

2559-2562 กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  
บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม  

2558-2562 ประธานกรรมการ  
บรษิัท กรุงไทยธุรกจิลีสซิ่ง จ ากดั  

2553-2562 กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซมีิโก ้จ ากดั  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565) 

ของตนเอง 125,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.003)  
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 
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ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  -ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565 การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 10/10 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 2/2 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 

ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์
2566 พิจารณา 

 

ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ผูม้ีอ  านาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทย่อย 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎมหาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ  ไม่มี 

 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้ว่มกนัพิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของนายประสิทธ์ิ 
วสภุทัร แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบักรรมการอิสระ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิทัฯ 
และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ทัง้ยงัมีความรู ้และความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ  
ทัง้นี ้นายประสิทธ์ิ วสภุทัร จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี แต่เมื่อพิจารณาคณุสมบตั ิความรูแ้ละ
ประสบการณ ์สามารถให้ค าปรึกษาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชนต์่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทฯ 
รวมทั้งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระอย่างครบถว้น ดว้ยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯมี
ความเห็นว่า นายประสิทธ์ิ วสภุทัร มีความสามารถเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทฯ และ
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีไดแ้มว้่าจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่อง
มากกว่า 9 ปี จึงเห็นควรเสนอนายศิวะ แสงมณี ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 พิจารณาอนมุตัิ  
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ข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
3. นางสายสุณีย ์คหูากาญจน ์  
อายุ   64 ปี 
ประเภทกรรมการ         กรรมการ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  18 เมษายน 2554 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 12 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 18 เมษายน 2554 -เมษายน 2566) 

ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 15 ปี  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการ  
กรรมการบรหิาร (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2554) 

วุฒิการศึกษา   พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ศิรริาชพยาบาล) มหาวิทยาลยัมหิดล 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ / อื่น ๆ  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 201/2558 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2557 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ   

-ไม่มี-  
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    

2560-ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท ส.เขมราฐ เฮอรเิทจ จ ากดั  
2554-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท มั่นคงโฮลดิง้ จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565)* 
ของตนเอง 1,250,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.032)*  
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี * 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร   
- เป็นมารดาของนางสาวสรุียส โควสรุตัน ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- *ครอบครวัโควสรุตัน ์(1) ถือหุน้ผ่าน บรษิัท เอสทีเค แคปปิตอล จ ากดั (“STK”) จ านวน 548,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 14.00) และ

ผ่าน บรษิัท เค พลสั โฮลดิง้ จ ากดั (“Kplus”) จ านวน 460,520,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 11.77)  
- ซึ่งทัง้ STK และ Kplus เป็นบรษิทัท่ีครอบครวัโควสรุตัน ์ถือหุน้เกนิรอ้ยละ 90 
- (1) ครอบครวัโควสรุตัน ์หมายถึง นางสายสณีุย ์คหูากาญจน ์นางสาวสรุียส โควสรุตัน ์(บตุร) นายทศสีห ์โควสรุตัน ์(บตุร) และนายสิทธิชยั 

โควสรุตัน ์(สามี)  
 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565 การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 10/10 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 4/4  (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
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 การประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 

ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์
2566 พิจารณา 

 
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืก
เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของนาง
สายสณุีย ์คูหากาญจน ์แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ
การประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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ข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

4. นางสาวสุรียส โควสุรัตน ์  
อายุ   36 ปี 
ประเภทกรรมการ         กรรมการ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  1 เมษายน 2565 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ปี (ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565-เมษายน 2566) 

ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 4 ปี  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   - กรรมการบรหิารความเส่ียง  
- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2565) 

วุฒิการศึกษา   - ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์แห่ง
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรีดา้นธุรกิจ, สาขาการเงินและบญัชี, Deakin University Australia 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ / อื่น ๆ   

- หลกัสตุร Director Accreditation Program (DAP 191/2022) 
- ปี 2565 หลกัสตูรวิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 9 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่    

-ไม่มี-  
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    

2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุลซนัฟลาวเวอร ์จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุลไบโอเกษตร จ ากดั  
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุลแสงอาทิตย ์จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์1 จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์2 จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์3 จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์4 จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์5 จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์6 จ ากดั 
  

ประสบการณท์ างานทีผ่่านมา  

2564 – เมษายน 2565 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ  
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บรษิัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 
2553 – 2560  รองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายปฏิบตัิการกลุ่มบรษิัทอบุลไบโอเอทานอล 
2550 – 2551 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอสเค. กรีน อโกรโปรดกัส ์จ ากดั (โรงสีขา้ว) 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท* 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565) 

ของตนเอง 381,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.010) 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร   
ลกูสาวของนางสายสณีุย ์คหูากาญจน ์กรรมการ 
*ครอบครวัโควสรุตัน ์(1) ถือหุน้ผ่าน บรษิัท เอสทีเค แคปปิตอล จ ากดั (“STK”) จ านวน 548,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 14.00) และผ่าน 
บรษิัท เค พลสั โฮลดิง้ จ ากดั (“Kplus”) จ านวน 460,520,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 11.77) ซึ่งทัง้ STK และ Kplus เป็นบรษิัทท่ีครอบครวัโควสุ
รตัน ์ถือหุน้เกินรอ้ยละ 90  
(1) ครอบครวัโควสรุตัน ์หมายถึง นางสาวสรุียส โควสรุตัน ์(บตุร) นายทศสีห ์โควสรุตัน ์(บตุร) นางสายสณีุย ์คหูากาญจน ์(มารดา) และนาย
สิทธิชยั โควสรุตัน ์(บิดา)   

 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565 การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 8/8 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 4/4  (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จ านวน 5/5 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 

ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์
2566 พิจารณา 

 
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืก
เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
นางสาวสรุียส โควสรุตัน์ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ
การประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิดงันี ้
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย   
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จา ก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกร รมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
ผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  เวน้แ ต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การ
ใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย
หน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบคุคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนัยผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
การแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการ
เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในห้าง

หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 


