สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 3

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษ ัท สามารถ ดิ จิตอล จํากัด (มหาชน) ตามที ได้กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ซึ งเข้มกว่า
ข้อกําหนดขันตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้น ที มีสิท ธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ทังนี ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดื อนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
3. ไม่เป็ นบุคคลที มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน้องและบุตร รวมทังคูส่ มรส
ของบุ ตร ของผูบ้ ริ ห าร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ มหรื อบุคคลที จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอ าํ นาจควบคุ มของบริ ษัท หรื อ
บริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ
กับบริ ษ ัท บริ ษทั ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้ นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษ ัท เว้นแต่ จะได้พ ้นจากการมี ลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที
มี นัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมี ผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
6. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึ งการให้ บริ การเป็ นที ปรึ กษากฎหมายหรื อที ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า
ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของผู ้ให้ บริ การทางวิชาชี พนั นด้วย เว้น แต่ จะได้พ ้นจากการมี ลักษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนได้รับการแต่ งตัง
เป็ นกรรมการ
7. ไม่ เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้นซึ งเป็ นผูเ้ กียวข้อ งกับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
ของบริ ษทั
8. ไม่ ประกอบกิ จการที มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที มีนัยกับกิ จการของบริ ษ ัท หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ น
กรรมการทีมี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึ กษาที รั บเงิ นเดื อนประจํา หรื อถื อหุ ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของ
บริ ษทั อืนซึงประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ในวาระการแต่งตังกรรมการ บริ ษทั ได้มีการเสนอชือกรรมการเพือดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ คือ นายคันธิ ศ อรัณยกานนท์โดยกรรมการท่านดังกล่าว
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด
และมิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอืนทีเกียวข้อง ดังต่อไปนี

ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
1. การถือหุน้ ในบริ ษทั (28 กุมภาพันธ์ 2562)
- จํานวนหุน้
- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมด

ผู้ได้รับการเสนอชื อเป็ น
กรรมการอิสระ
นายคันธิศ อรัณยกานนท์
800,000
0.01%

. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ

ไม่เป็ น

3. ไม่เป็ นบุคคลที มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

ไม่เป็ น

4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที มีนยั
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัท เว้นแต่จะได้พ ้นจากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ น
กรรมการ

ไม่มี

. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่ เป็ นผู้ถือหุ ้นที มี นัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
บริ ษัทใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ

ไม่เป็ น

. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิ น ซึ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนันด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ

ไม่เป็ น

7. ไม่ เป็ นกรรมการที ได้รับการแต่ งตังขึ นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ัท ผูถ้ ื อหุ้ นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้ นซึ งเป็ น
ผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึ กษาที รับเงินเดื อนประจํา
หรื อถือหุ ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษัทอื นซึ งประกอบกิ จการที มีสภาพอย่า ง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั
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ไม่เป็ น

ไม่มี
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายคันธิ ศ อรั ณยกานนท์ มี คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกํา หนดของสํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี

คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
1. เป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต

ผู้ได้ รับการเสนอชื อเป็ น
กรรมการตรวจสอบ
นายคันธิศ อรัณยกานนท์
เป็ น

2. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั

ไม่เป็ น

3. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

ไม่เป็ น

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที จะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย
โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. มี ก รรมการตรวจสอบอย่า งน้ อ ย 1 คน ที มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เพี ย งพอที จะทํา หน้ า ที ในการสอบทาน
ความน่าเชือถือของงบการเงินได้
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