นโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของความโปร่งใสในการพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน และประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจากความชัดเจนของกระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้จัดทานโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้ประเมินความเป็นอิสระของ
กรรมการทั้งในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มทิสโก้”)
การทดสอบความเป็นอิสระ
กระบวนการทดสอบความเป็นอิสระของกรรมการกระทาโดยคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาว่ากรรมการเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย รับตาแหน่ง เกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์อื่นใด ที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ หรือทา
ให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ ต่อความสามารถของกรรมการในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระต่อ
ประเด็นต่างๆ ในคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกกลุ่มทิสโก้และผู้ถือหุ้น
เกณฑ์ความเป็นอิสระ
1. กรรมการของกลุ่มทิสโก้ (“กรรมการ”) จะได้รับการพิจารณาว่ามีความเป็นอิสระก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบและประเมิน
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดของทางการ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีดังต่อไปนี้
ก) กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้มีอานาจในการจัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ค) เป็นกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ในทิสโก้หรือบริษัทย่อย เว้นแต่กรรมการอิสระที่ได้รับการ
แต่งตั้งก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2561 สามารถดารงตาแหน่งได้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ง) เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของทิสโก้หรือบริษัทย่อย
จ) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ฉ) เป็นผู้สอบบัญชีของทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
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ทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
สถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ช) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี จากทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ตลอดจนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของที่ปรึกษามืออาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ซ) เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ฌ) มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้หรือมีแนวโน้มให้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท
(2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ในอดีต
ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ในการ
ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในกลุ่มทิสโก้
(3) มุมมองจากภายใน
สมาชิกอื่นในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย แสดงความคิดเห็นจากการสังเกตการณ์ว่าความทุ่มเท และ
พฤติ ก รรมของกรรมการที่ ถู กประเมิ น ตลอดจนประสิ ทธิ ผลของการติ ดตามดู แ ลผลการปฏิ บั ติ ง านและให้
ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารโดยกรรมการอิสระ ว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่
(4) มุมมองจากภายนอก
กรรมการจะถูกประเมินจากบทบาทอื่นหรือการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นภายนอกกลุ่มทิสโก้ ซึ่งสนับสนุน
หรือสื่อให้เห็นถึงบรรทัดฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ และสามารถใช้เป็นเครื่อง
ยืนยันถึงความเป็นอิสระของกรรมการ
2. คณะกรรมการเป็นผู้ดาเนินการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
ก) เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระรายใหม่
ข) ทุกปีสาหรับกรรมการที่ดารงตาแหน่งครบหรือเกิน 9 ปี จากวันแรกของวาระการดารงตาแหน่งครั้งถัดไป โดยการ
ประเมินความเป็ นอิ สระของกรรมการจะกระท าในเป็ นช่ วงเวลาใกล้เคียงกั บ เวลาที่ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ
ค) เมื่อกรรมการเปิดเผยถึงการมีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ หรือความเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ ที่
อาจกระทบความเป็นอิสระของกรรมการ
โดยกระบวนการนี้ จะใช้แบบประเมินความเป็นอิสระตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ ในการประเมินความเป็นอิสระของ
กรรมการ ไม่ ว่าจะกระทาโดยที่ ประชุม คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน จะต้อง
ดาเนินการโดยปราศจากกรรมการผูท้ ี่ถูกประเมิน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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3. การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะวิสัย สภาพแวดล้อม และกิจกรรมของกรรมการ ดังที่
ได้กล่าวไว้ในเกณฑ์ข้อ 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานี้ จะรวมถึงมุมมองของกลุ่มทิสโก้ บุคคลหรืององค์กรอื่นที่กรรมการ
มีส่วนเกี่ยวข้อง และมุมมองของกรรมการด้วยกันเอง
4. ในการตัดสินความเป็นอิสระของกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมภายใต้การ
ทดสอบและการประเมินข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมีความเห็นว่ากรรมการมีความเป็นอิสระ ซึ่งอาจไม่สอดคล้อง
กับหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องของวาระการดารงตาแหน่งตามที่ถูกระบุไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และอื่นๆ หาก
คณะกรรมการพิจารณาว่ากรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถยืนยันได้ถึงความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะเปิดเผยคาอธิบายของเหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าวอย่างชัดเจน
หน้าที่ของกรรมการ
1. กรรมการต้องรายงานความเกี่ยวข้องทางด้านผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ที่กระทบต่อความเป็นอิสระให้เป็นปัจจุบัน
ต่อคณะกรรมการโดยเร็วที่สดุ ตามที่หลักปฏิบัติกาหนดไว้
2. ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ กรรมการทุกรายจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก ไม่ว่ากรรมการผู้นั้นจะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
การเปิดเผยข้อมูล
1. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
ก) นโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท
ข) เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในรายงานประจาปีของบริษัท
(1) สถานะความเป็นอิสระของกรรมการแต่ละราย
(2) ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละราย
2. ในหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในการเลื อกตั้ง ได้แก่ ส่วนได้เสี ย
ตาแหน่ง ความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความเป็นอิสระ ตลอดจนผลประเมินความ
เป็นอิสระของกรรมการของคณะกรรมการ
การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนนโยบายความเป็นอิสระของกรรมการและเสนอคณะกรรมการเพื่อ
อนุมัติเป็นประจาทุกปี
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