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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนสามารถมอบฉันทะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 

  กรณีผูถือหุนที่ประสงคใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตไมสะดวกเขารวมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 ดังมีรายชื่อ และขอมูลประกอบของกรรมการ

แตละทาน ดังนี้ 
 

(1) ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม  กรรมการอิสระ  

 อาย ุ     : 48 ป 

 ที่อยู     : 89/388 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-39 (ม.มารวย 2) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 การศึกษา    : 2006-2010 RMIT University (Australia)  

       Ph.D. (Business Information Systems-IT Audit, Control and Governance),  

RMIT University, Australia with thesis entitled: Structured approach to organisational ICT 

risk management: An empirical study in Thai businesses  

       2003 Griffith University (Australia) Master of Information Systems (M.Inf.Sys.)  

       1999 Dhurakij Pundit University  

       Master of Business Administration (M.B.A.) Major: Accounting  

       1995 Dhurakij Pundit University Bachelor of Accounting (B.Acc.) 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท  : ไมมี 

 ตำแหนงงานปจจุบัน  : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

       บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) 

 (2) นายสุชาย สิริภัทรกุลธร  กรรมการอิสระ 

 อาย ุ     : 59 ป 

 ที่อยู     : 422/1 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมยั) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 การศึกษา    : ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

       ปริญญาโท สาขาบัญชบีริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

       ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

       ปริญญาตรี สาขาการบัญช ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   : เลขทะเบียน 3776 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท : -ไมมี- 

 ตำแหนงงานปจจุบัน  : - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) 

       - อาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี รายวชิา การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

       - อาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี รายวชิา รายงานทางการเงินและการวิเคราะห มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

       - กรรมการ บริษัท ออดิท พอยท จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี) 

 

  การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในขางตน หรือมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียด

ในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดสงมาใหพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และขอใหทานสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาว พรอมสำเนาบัตรประชาชนของ

ทาน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เพื่อลงทะเบยีนลวงหนา  
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ขอกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที ่ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ กำหนด 

 กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทตองเปนกรรมการที่เปนอสิระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารและผูเกี่ยวของโดยตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

 

1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยคูสมรสและบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่ใหบริการ 

 ดานวิชาชีพ เชน ผูสอบบญัชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยงและไมมีผล 

 ประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมากอนเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือน 

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนติิบุคคลอื่นที่มีความขัดแยงใน ลักษณะที่อาจเปนการขัด 

 ขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ดังนี้  

 3.1   ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากการซ้ือขายสินคาหรือการบริการกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทัรวม ที่มีมูลคา 

  เกินกวารอยละ 1 ของรายไดรวมทั้งปของบริษัท หรือเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมทั้งปของบริษัทที่ตนเองเปนผูมีอำนาจควบคุม  

  ภายในรอบระยะเวลาบัญช ี

       3.2   ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากการกูยืมเงินกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 1   

  ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

4.   ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแยงในระดับบิดา มารดา  

 คูสมรส บุตร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา 

 มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของ บุตร) 

5.   สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทกุรายอยางเทาเทียมกัน 

6.   สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

7.   สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ไดโดยอิสระ 

8.   ไมเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบคุคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นวาไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย

 แหงประเทศไทย 

9.   ไมเคยตองคำพิพากษาวาไดกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงิน 

 ทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต กฎหมายวาดวย 

 การประกันวินาศภยั กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกีย่วกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม 

 วาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศโดยหนวยงานที่มอีำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกีย่วกับการกระทำอันไมเปน 

 ธรรมที่เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต 

10.   ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 


