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คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั สามารถ ดิ จิตอล จํากัด (มหาชน) ตามทีได้กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ซึ ง
เข้มกว่าข้อกําหนดขั/นตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี/
1. ถือหุ ้นไม่ เกิ นร้อยละ 5.6 ของจํานวนหุ ้นที มี สิทธิ ออกเสี ยงทั/งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั/งนี/ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั/นๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดื อนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า > ปี ก่อนได้รับการแต่งตั/งเป็ นกรรมการ
ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที เป็ นบิ ดามารดา คู่ สมรส พีน้องและบุตร
รวมทั/งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุมหรื อบุคคลที จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มี หรื อเคยมี ความสั มพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ัทย่อย บริ ษ ัทร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ มของบริ ษ ัท
ในลักษณะที อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทั/งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที มี นัย หรื อผูม้ ี อ าํ นาจควบคุม
ของผูท้ ี มี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษ ทั เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า > ปี ก่อนได้รับการแต่งตั/งเป็ นกรรมการ
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า > ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั/งเป็ นกรรมการ
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที ปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ งได้รับค่าบริ การ
เกินกว่า > ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ทีมีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั/นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า > ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั/งเป็ นกรรมการ
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตั/งขึ/นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ งเป็ นผูเ้ กี ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั
ไม่ประกอบกิ จการที มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมี นยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วน
หรื อเป็ นกรรมการที มี ส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที ปรึ กษาทีรับเงิ นเดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที มี สิทธิ
ออกเสี ยงทั/งหมดของบริ ษทั อืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ในวาระการแต่งตั/งกรรมการ บริ ษทั ได้มีการเสนอชือกรรมการเพือดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คือ นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต โดยกรรมการ
ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด และมิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอืนทีเกียวข้อง ดังต่อไปนี/
ผู้ได้รับการเสนอชื! อเป็ นกรรมการอิสระ
นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุต

ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
1. การถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 30 มีนาคม 2561)
- จํานวนหุน้
- สัดส่วนของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทั/งหมด

-

>. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ี อ ํานาจควบคุ มของบริ ษ ัท บริ ษ ัทใหญ่ บริ ษ ัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษ ัทย่อยลําดับเดี ยวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั/งเป็ นกรรมการ
3. ไม่เป็ นบุคคลที มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที เป็ น
บิ ดามารดา คู่ สมรส พี น้ อง และบุ ตร รวมทั/ งคู่ สมรสของบุ ตร ของผู ้บ ริ ห าร ผู ้ถื อหุ ้ น รายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุ คคลที จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั/งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที มี นัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า > ปี ก่อนได้รับการแต่งตั/งเป็ นกรรมการ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษทั ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มี อ ํานาจควบคุ มของบริ ษั ท และไม่ เป็ นผู ้ถื อหุ้ น ที มี นั ย ผู ้มี อ ํานาจควบคุ ม หรื อหุ้ น ส่ วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั/งเป็ นกรรมการ
G. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ทีปรึ กษาทางการเงิ น ซึ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั/นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั/งเป็ นกรรมการ
7. ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับการแต่งตั/งขึ/นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ งเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิ จการที มี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันที มี นัยกับกิ จการของบริ ษ ัท หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีปรึ กษาที รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั/งหมดของบริ ษัทอื นซึ งประกอบกิ จการที มี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที มี นัยกับ
กิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั
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