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คํานิยามกรรมการอิสระ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กาํ หนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้อง
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นกั ลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี
ทัง้ นี ้ “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไม่ทาํ หน้าที่จดั การของบริษัท เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากฝ่ าย
จัดการและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจควบคุม โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษั ท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน ที่แต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระ ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษทั ของบริษทั บริษัทย่อยหรือบริษทั ร่วม
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้
ถือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานอง
เดี ยวกัน ซึ่งเป็ น ผลให้ผู้ขออนุญ าตหรือคู่สัญ ญามี ภาระหนีท้ ่ี ตอ้ งชําระต่อ อีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ ยละ 3 ของ
สินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี ้ การ
คํา นวณภาระหนี ้ดั ง กล่ า วให้เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารคํา นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้ ังกล่ าว ให้นับ รวมภาระหนีท้ ่ี เกิด ขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อ นวันที่ มี ความสัมพัน ธ์ท างธุรกิ จกับบุค คล
เดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัยผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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(6) ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ ปรึกษากฎหมายหรือที่ป รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอาํ นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท บริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษทั บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทัง้ นี ้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
คําว่า “หุน้ ส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของ
นิติบคุ คลนัน้
ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บ ริก ารทางวิช าชีพ เกิน มูล ค่ าที่ ก ําหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษั ท สามารถพิ จ ารณาผ่อ นผัน ได้ หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
ของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีไ้ ว้ในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจําปี และในหนังสือนัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาํ ให้บคุ คลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
นอกจากนี ้ บริษั ท ยัง ให้ค วามสํา คั ญ กั บ ความเป็ น อิ ส ระอย่ า งแท้จ ริง ของกรรมการอิ ส ระของบริษั ท ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 จึงมีมติให้กาํ หนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ โดยกําหนดให้กรรมการอิสระ
มีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่อง ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
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