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คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัซึ� ง
เขม้กวา่ขอ้กาํหนดขั/นตํ�าของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดงันี/  

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5.6 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั/งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ           
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั/งนี/  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั/นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ > ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั/งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�น้องและบุตร 
รวมทั/งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท          
ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั/ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุม          
ของผูที้� มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่       
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ > ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั/งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และ     
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า > ปีก่อนไดร้ับ
การแต่งตั/งเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการ    
เกินกวา่ > ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้น
ที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั/นดว้ย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า > ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั/งเป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั/งขึ/นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นผูเ้กี�ยวข้องกบัผูถื้อหุ้น 
รายใหญข่องบริษทั 

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 
หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิ   
ออกเสียงทั/งหมดของบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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ในวาระการแต่งตั/งกรรมการ บริษทัไดมี้การเสนอชื�อกรรมการเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ คือ นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต โดยกรรมการ
ท่านดงักล่าว มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตามคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด  และมิไดมี้ความสัมพนัธ์ในลกัษณะอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี/  

      

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย   
ผู้ได้รับการเสนอชื!อเป็นกรรมการอสิระ 

นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

1. การถือหุน้ในบริษทั  (ณ 30 มีนาคม 2561) 
- จาํนวนหุน้ 
- สดัส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั/งหมด 

 
- 
- 

>.    ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ 
หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน            
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้       
ไม่นอ้ยกวา่  2  ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั/งเป็นกรรมการ 

ไม่เป็น 
 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร  รวมทั/ งคู่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่                
ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น 
 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน 
รวมทั/ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ > ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั/งเป็นกรรมการ 

ไม่มี 
 

6.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ      
ผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นที� มีนัย ผู ้มีอ ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ           
สาํนักงานสอบบญัชี  ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั/งเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น 
 

G.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือ       
ที�ปรึกษาทางการเงิน  ซึ� งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  
บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั/นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั/งเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น 
 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั/งขึ/นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ     
ผูถื้อหุน้ซึ� งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ไม่เป็น 
 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนัที� มีนัยกบักิจการของบริษัท หรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง
ทั/ งหมดของบริษัทอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกับ
กิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น 
 

9.    ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  ไม่มี 
 


