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คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ตามทีได้กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัซึงเขม้กว่า

ขอ้กาํหนดขนัตาํของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดงันี 

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ทงันี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีนอ้งและบุตร รวมทงัคู่สมรส

ของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอาจ

เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  

กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้ว           

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการ

เกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู ้ยืม คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั

หนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนในทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย ์   

ทีมีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการคาํนวณ

มูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับ             

การพจิารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที

มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี  ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า               

2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง              

เป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่     

ของบริษทั 

8.  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ

เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของ

บริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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ในวาระการแต่งตงักรรมการ บริษทัไดมี้การเสนอชือกรรมการเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ คือ นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุตโดยกรรมการท่านดงักล่าว     

มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระทีบริษทักาํหนด  

และมิไดมี้ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอืนทีเกียวขอ้ง ดงัต่อไปนี 
      

ลกัษณะของการมีส่วนได้เสีย   

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็น

กรรมการอสิระ 

นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

1. การถือหุ้นในบริษทั  (25 มีนาคม 2564) 

- จาํนวนหุ้น 

- สดัส่วนของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

 

- 

- 

.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

ไม่เป็น 

 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พนี้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที

จะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ   

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตงัเป็น

กรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือ 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน           

ดว้ยการรับหรือให้กูย้มื คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนในทาํนองเดียวกนั 

ซึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิ

ของบริษทั หรือตงัแต ่20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่ ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการทีเกียวโยงกนั โดยอนุโลม สาํหรับการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปี

ก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

ไม่มี 

 

5.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะได้พน้จากการ      

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น 

 

.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็น

ผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

ไม่เป็น 
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ลกัษณะของการมีส่วนได้เสีย   

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็น

กรรมการอสิระ 

นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น 

 

9.    ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  ไม่มี 

 

นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละ         

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ดงันี 

 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามข้อกาํหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็น

กรรมการตรวจสอบ 

นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

1. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

ไมเ่ป็น 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่เป็น 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย 

โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มี 

4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอทีจะทาํ

หนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้ 

มี 

  
  
 

  

 
  
  


