คำนิยำมกรรมกำรอิสระ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)
คำนิยำมกรรมกำรอิสระ
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด )มหำชน( (“บริษัท”) ได้ กำหนดนิยำมของ “กรรมกำรอิสระ” ให้ สอดคล้ องตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนและรักษำสมดุลของกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี
ทังนี
้ ้ “กรรมกำรอิสระ” หมำยควำมถึง กรรมกำรที่ไม่ทำหน้ ำที่จัดกำรของบริ ษัท เป็ นกรรมกำรที่เป็ นอิสระจำกฝ่ ำย
จัดกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุม โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำนที่ ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของ บริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมบริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำ ของส่วนรำชกำรซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ
คูส่ มรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัท ของบริ ษัท บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม
(4) ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำร
เช่ำหรื อให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำรหรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ด้ วยกำรรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้ำประกัน กำรให้ สินทรัพย์เป็ น หลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์ อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญ ำตหรื อคู่สญ
ั ญำมีภำระหนีท้ ี่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ ที่มี
ตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญำตหรื อตังแต่
้ 20 ล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทังนี
้ ้ กำรคำนวณภำระหนี ้
ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้ดังกล่ำว ให้ นบั รวม
ภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชี ของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
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(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซึง่ ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือน
ประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมกำรอิสระอำจได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อย
ลำดับ เดี ย วกัน ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ ผู้มี อ ำนำจควบคุม บริ ษั ท โดยมี ก ำรตัด สิน ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ (Collective
Decision) ได้
คำว่ำ “หุ้นส่วน” ตำม )5( และ )6( หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้ รับมอบหมำยจำกสำนักงำนสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริ กำร
ทำงวิชำชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบัญชี หรื อรำยงำนกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ )แล้ วแต่กรณี( ในนำมของนิติ
บุคคลนัน้
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อกำร
ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำม )4( หรื อ )6( คณะกรรมกำรบริ ษัทสำมำรถพิจำรณำผ่อนผันได้ หำกคณะกรรมกำร
บริ ษัทพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ ควำมสัมพันธ์ ดงั กล่ำวไม่กระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และกำรให้ ควำมเห็นที่เป็ นอิสระของกรรมกำร
อิสระดังกล่ำว โดยบริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ไว้ ในแบบรำยงำน 56-1 รำยงำนประจำปี และในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
)ก( ลักษณะควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ ที่ทำให้ บุคคลดังกล่ำว มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
)ข( เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
)ค( ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผู้ขออนุญำตในกำรเสนอให้ มีกำรแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ฯ ยังให้ ค วำมสำคัญ กับ ควำมเป็ น อิ สระอย่ำ งแท้ จ ริ ง ของกรรมกำรอิ สระของบริ ษั ท ฯ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 จึงมีมติให้ กำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระ โดยกำหนดให้ กรรมกำรอิสระมี
วำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้ แรก
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