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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนสามารถมอบฉันทะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 

  กรณีผูถือหุนที่ประสงคใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตไมสะดวกเขารวมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาที่ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ดังมีรายชื่อ และขอมูลประกอบของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 
 

(1) ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ 

      อาย ุ : 48 ป 

        ที่อยู  : 89/388 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4-39 (ม.มารวย2) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

      การศึกษา : ปริญญาเอก IT Audit, Control and Governance, RMIT University (Australia). 

  ปริญญาโท Information Systems, Griffith University (Australia). 

  ปริญญาโท Accounting, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

  ปริญญาตรี Accounting, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

      สัดสวนการถือหุนในบริษัท (31/12/64)    :    ไมมี 

  ตำแหนงงานปจจุบัน     :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

            บริษัท สตาร สิทธ ิโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

        

(2) ดร.เปรมวดี ฟองศิริ กรรมการอิสระ 

 อาย ุ     : 62 ป 

 ที่อยู     : 910/42 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา    : Doctor of Business Administration (English Program),  Graduate School of Commerce (GSC) Burapha 

University, Thailand  Dissertation on “A Study of the Relationship between Corporate  Governance 

and Disclosure in Thailand of Listed Companies (Stock Exchange of Thailand)”.  

       Post- Bachelor Degree in Accounting (Honors), Texas Woman's University Denton, Texas, USA.  

       Master's Degree in Business Administration (Finance), Texas Woman's University, Denton, Texas, 

U.S.A. Thesis on "The Domination of Japanese Banks and Banking in World Finance"  

       Bachelor's Degree in Communication Arts (Second Class Honors), Chulalongkorn University, Bangkok, 

Thailand  

       ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท : -ไมมี- 

 ตำแหนงงานปจจุบัน  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

        

 

  การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในขางตน หรือมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบ

ฉันทะที่บริษัทจัดสงมาใหพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และขอใหทานสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาว พรอมสำเนาบัตรประชาชนของทาน กลับมายังบริษัท 

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อลงทะเบียนลวงหนา  

    



  สิ่งที่สงมาดวย 8 

   

ขอกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที ่ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ กำหนด 

 กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทตองเปนกรรมการที่เปนอสิระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารและผูเกี่ยวของโดยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 

1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวม

หุนที่ถือโดยคูสมรสและบุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะดวย 

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่ใหบริการดานวิชาชีพ เชน 

ผูสอบบัญชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นติิบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและไมมีผล ประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะ

ดังกลาวมากอนเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือน 

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนติิบุคคลอื่นที่มีความขัดแยงในลักษณะทีอ่าจเปนการขัด ขวางการใช

วิจารณญาณอยางอิสระของตน ดังนี ้  

 3.1  ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากการซ้ือขายสินคาหรือการบริการกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทัรวม ที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 

1 ของรายไดรวมทั้งปของบริษัท หรือเกนิกวารอยละ 10 ของรายไดรวมทั้งปของบริษัทที่ตนเองเปนผูมีอำนาจควบคุมภายในรอบระยะเวลาบัญช ี

       3.2  ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากการกูยืมเงินกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 1 ของสินทรัพยรวม

ของบริษัท 

4.   ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในระดับบิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือ

ญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บดิา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร 

รวมทั้งคูสมรสของบุตร) 

5.   สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทกุรายอยางเทาเทียมกัน 

6.   สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

7.   สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ไดโดยอิสระ 

8.   ไมเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบคุคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นวาไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9.   ไมเคยตองคำพิพากษาวาไดกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศโดย

หนวยงานที่มอีำนาจตามกฎหมายนั้น ทัง้นี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไมเปนธรรมที่เกี่ยวกบัการซ้ือขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ

เปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทจุริต 

10.   ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 


