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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนสามารถมอบฉันทะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 

  กรณีผูถือหุนที่ประสงคใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตไมสะดวกเขารวมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดังมีรายชื่อ และขอมูลประกอบของกรรมการแต

ละทาน ดังนี้ 
 

(1) ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดช ู กรรมการอิสระ 

 อาย ุ     : 50 ป 

 ที่อยู     : 417 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อาํเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 การศึกษา    : PhD in Accounting  

       University of Manchester –Manchester Business School  

       Master of Accountancy (Information Systems track)  

       Ohio State University - Fisher College of Business  

       Awarded for “Top Three Best Performance”  

       Master of Science in Information Technology  

       Chulalongkorn University  

       Concentration: Accounting Information Systems (AIS)  

       Awarded for “Academic Excellence”  

       Master of Business Administration  

       Assumption University  

       Bachelor of Business Administration (Accounting)  

       Thammasat University 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท : -ไมมี- 

 ตําแหนงงานปจจุบัน  : - Star Universal Network PLC., Chairman of Audit Committee, 2020 - Present 

       - DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY  

         - Vice Chancellor for Strategic Alliances. 

            2017 – Present  

         - Chief Executive Officer College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)  

            2017 – Present   

       - DEPOSITORY PROTECTION AGENCY (DPA) 

         Audit Committee, 2013- Present     

       - FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS (FAP)  

         - Committee of Federation of Accounting Profession on Auditing  

         - Advisor to the Committee of Federation of Accounting Profession on the Accounting  

           Education and Technology  

         - Committee of Federation of Accounting Profession on CPA examination  

         - Committee of Federation of Accounting Profession on case study development for  

           competition 2013- Present 

       - SELIC CORP PCL.  

         - Chairman of audit committee  

         - Independent board member  

         - Risk management committee  

                  2016- Present 
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(2) พลเอกธนสร ปองอาณา กรรมการอิสระ 

 อาย ุ     : 66 ป 

 ที่อยู     : 5/58 หมู 5 ถนนสงขลา-นาทว ีตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 การศึกษา    : ประกาศนียบัตรชั้นสูง วปม.7, วปอ.2556, วิทยาลัยปองกันราชอาณาจกัร, 

       เสนาธิการทหารบก ร.ร.เสนาธิการทหารบก, 

       ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 

       ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.)/วิศวะเคร่ืองกล ร.ร.นายรอย จปร. 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท : -ไมมี- 

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

       - ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย 

 

  การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในขางตน หรือมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียด

ในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดสงมาใหพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และขอใหทานสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาว พรอมสําเนาบัตรประชาชนของ

ทาน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียนลวงหนา  
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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.   ไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทาํความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงิน 

 ทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต กฎหมายวาดวย 

 การประกันวินาศภยั กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกีย่วกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม 

 วาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศโดยหนวยงานที่มอีํานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกีย่วกับการกระทําอันไมเปน 

 ธรรมที่เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต 

10.   ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

   


