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คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ตามที�ได้กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัซึ� งเขม้กว่า

ขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดงันี�  

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั� งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ทั�งนี�  ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�น้องและบุตร รวมทั�งคู่สมรส

ของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท หรือ     

บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจ

เป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  

กบับริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้           

ไม่นอ้ยกวา่ � ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�

มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี  ซึ� งมีผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งได้รับค่าบริการเกินกว่า               

� ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้ให้บริการทางวิชาชีพนั� นด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั� ง              

เป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่     

ของบริษทั 

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที� มีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น

กรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที� มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ

บริษทัอื�นซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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ในวาระการแต่งตั�งกรรมการ บริษทัไดมี้การเสนอชื�อกรรมการเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ คือ นายคนัธิศ อรัณยกานนทโ์ดยกรรมการท่านดงักล่าว     

มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด  

และมิไดมี้ความสัมพนัธใ์นลกัษณะอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี�  
      

ลกัษณะของการมีส่วนได้เสีย   

ผู้ได้รับการเสนอชื�อเป็น

กรรมการอสิระ 

นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ 

1. การถือหุน้ในบริษทั  (28 กมุภาพนัธ ์2562) 

- จาํนวนหุน้ 

- สดัส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 

 

800,000 

0.01% 

�.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

ไม่เป็น 

 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พี�นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดร้ับการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ   

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั�งเป็น

กรรมการ 

ไม่มี 

 

�.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ� งมีผูส้อบบัญชีของบริษทั 

บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้้นจากการ      

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น 

 

�.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั� งขึ�นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็น

ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
ไม่เป็น 

 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทอื�นซึ� งประกอบกิจการที� มีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น 

 

9.    ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  ไม่มี 
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 นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ     

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ดงันี�  
 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบตามข้อกาํหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ผู้ได้รับการเสนอชื�อเป็น

กรรมการตรวจสอบ 

นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ 

1. เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต เป็น 

2. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

ไม่เป็น 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่เป็น 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย 
โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอทิุศเวลาอยางเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มี 

5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที� มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที�จะทําหน้าที� ในการสอบทาน              
ความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้ 

มี 

 
 
 
 


