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      คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ตามที่ไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งเขมกวาขอกําหนดข้ันตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังน้ี  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบรหิารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ  กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว           ไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพย    ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่ เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับ             การพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวนัที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบรษิัท บริษัทใหญ บรษิัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ         ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบัการแตงตั้งเปนกรรมการ 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา               2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง              เปนกรรมการ 7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ     ของบริษัท 8.  ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอสิระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท       
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    ในวาระการแตงต้ังกรรมการ บริษัทไดมีการเสนอช่ือกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ คือ ดร. โชติวิทย ชยวัฒนางกูรโดยกรรมการทานดังกลาว     มคุีณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด  และมิไดมีความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้       ลักษณะของการมีสวนไดเสีย   ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ ดร. โชติวิทย ชยวัฒนางกูร 1. การถือหุนในบรษิัท  (23 มีนาคม 2563) - จํานวนหุน - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  9,000,000 0.08% 2.    ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ไมเปน  3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรบัการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย ไมเปน  4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษิัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทัรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอสิระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มคีวามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ   ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรบัความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสนิทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่ เกิด ข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมีความสมัพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

ไมมี  

5.    ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการ      มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบัการแตงตั้งเปนกรรมการ  ไมเปน  
6.    ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  ไมเปน 
7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไมเปน  
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ลักษณะของการมีสวนไดเสีย   ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ ดร. โชติวิทย ชยวัฒนางกูร 8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย ไมเปน  9.    ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  ไมมี   ดร. โชติวิทย ชยวัฒนางกูร มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบครบถวนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ     ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดังนี้  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตรวจสอบ ดร. โชติวิทย ชยวัฒนางกรู 1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอาํนาจควบคุมของบริษัท ไมเปน 2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบรษิัทจดทะเบียน ไมเปน 3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทศิเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มี 4. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณในดานบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได  มี               

     


