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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารขึ ้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการและ/หรื อ
ผู้บ ริ ห ารจ านวนหนึ่ ง ที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสม เพื่ อ ท าหน้ าที่ บ ริ ห ารจั ด การและควบคุ ม กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย นโยบายฉบับนี ้ทาขึ ้นเพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารมีความเข้ าใจบทบาท หน้ าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองและใช้ นโยบายนี ้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่
2. องค์ ประกอบ
2.1 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทจะเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ หารอีกคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริ หารก็ได้
3. คุณสมบัติ
3.1 กรรมการบริ หารต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ ห้ แก่บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่
3.2 กรรมการบริ หารต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ใดที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้
ต้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีประชาชนเป็ นผู้ถือ
หุ้นตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
3.3 กรรมการบริ หารต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทาขึ ้นไม่วา่
โดยตรง หรื อโดยอ้ อม หรื อถือหุ้น เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริษัทฯ หรื อบริ ษัทในเครื อ
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุระ และงานบริ หารของบริ ษัทฯ กลัน่ กรองและกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน
และอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ การกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ พิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจและ
ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ปคณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี ้
4.1 นาเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริ ษัทฯ
การขยายกิจการ การกาหนดแผนการเงิน นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่ กรองข้ อเสนอ
ของฝ่ ายบริ หารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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4.2 ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน เป้าหมายที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
4.3 พิจารณาอนุมตั กิ ารดาเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาเนินงานทีเ่ ป็ นรายการสนับสนุน ธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึง่ มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการได้ มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกาหนดอานาจอนุมตั ิ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทกาหนด
4.4 พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทอนุมตั ิ
4.5 พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นต่อไป
4.6 มีอานาจในการมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นใดหนึง่ คนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะกรรมการบริ หาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจหรื อการมอบอานาจนันๆ
้ ได้ ตามที่เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ผ้ รู ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด) มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
บริ หารไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว โดยเรื่ องดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิต่อไป เว้ นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมปกติของบริ ษัทฯ และมีหลักเกณฑ์
เดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
4.7 ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
5. วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริหาร
5.1 กรรมการบริ หารจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) เสียชีวิต
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าบริ ษัทมหาชนจากัด และ/หรื อกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายคณะกรรมการบริหาร

2

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
5.2 กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อบริษัทฯ การลาออกให้
มีผลตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษัทฯ
6. การประชุม
6 .1 การประชุม คณะกรรมการบริ ห าร ต้ อ งมี ก รรมการบริ ห ารมาประชุม ไม่น้ อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการบริ หารทังหมดจึ
้
งเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการบริ หารให้ รองประธานกรรมการบริ หารเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการบริ หาร หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการบริ หารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ น
ประธานที่ประชุม
6.2 การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการบริ หารคนหนึง่ มีหนึง่
เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการบริ หารซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
6.3 การประชุมคณะกรรมการบริ หารจะจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้อง
จัดขึ ้นอย่างน้ อยเดือนละหนึ่งครัง้ เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้ ประธานกรรมการบริ หารเป็ นผู้เรี ยก
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร หรื อในกรณีจาเป็ น ถ้ ากรรมการตังแต่
้ 7 คนขึ ้นไป อาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการ บริ หาร
เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ ประธานกรรมการบริ หารกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
6.4 ให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการบริ หารที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หารเป็ นผู้
ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ใ นการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารซึ่ง สถานที่ ที่ ป ระชุ ม นัน้ อาจก าหนดเป็ นอย่า งอื่ น
นอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ ก็ได้ หากประธานกรรมการบริ หารหรื อกรรมการบริ หารที่
ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หาร มิได้ กาหนดสถานที่ๆ ประชุมให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ น
สถานที่ประชุม
6.5 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมและเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นต่อการประชุมและการลงมติของกรรมการบริ หารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่ง
มอบให้ แก่กรรมการบริ หารโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการบริ หาร ไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอนื่
หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
7. อานาจดาเนินการ
7.1 คณะกรรมการบริ หารมีอานาจแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการบริ หาร เพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริ หาร
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7.2 คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้ าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ น
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ ซึง่ การดาเนินการว่าจ้ างให้ เ ป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
7.3 คณะกรรมการบริ หารมีอานาจเรียกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรื่ องต่าง ๆ ได้
7.4 คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการเปิ ดและปิ ดบัญชีธนาคารและสถาบันทางการเงินต่างๆ และการใช้
บริ การทางการเงินต่างๆ และมีอานาจอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อระหว่าง 50 - 200 ล้ านบาท แต่ต้องรายงานคณะกรรมการบริ ษัท
ทราบทุกครัง้ ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นการอนุมตั ิเพื่อการดาเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติหรื อที่เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริ ษัทฯ
8. การรายงาน
คณะกรรมการบริ ห ารเป็ นคณะกรรมการชุด ย่อยที่ แ ต่ง ตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ช่ วยศึก ษาและ
กลัน่ กรองงาน ดังนัน้ คณะกรรมการบริ หารจึงมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นประจา
***************************************
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