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นโยบายกากับดูแลกิจการ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ทิสโก้” หรือ “กลุ่มทิสโก้”) รวมถึงบริษัทย่อย
(เรียกโดยรวมว่า “กลุ่มทิสโก้”) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทของทิสโก้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คณะกรรมการบริษัท”) จึงยึดมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในการ
กากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่เพียงนามาใช้กับทิสโก้ แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อย ตลอดจนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทเชือ่ มั่นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีนเี้ อื้ออานวยให้กลุ่มทิสโก้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน
ทั้งทางธุรกิจและทางสังค0ม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น และกระทาการ รวมถึงตัดสินใจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ใน
ประเด็นซึ่งมิได้สงวนไว้ให้ผถู้ ือหุ้นทาการหรือตัดสินใจด้วยตนเอง ภารกิจหนึ่งที่สาคัญของคณะกรรมการบริษัทก็คือ การสรรหา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงกากับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงานใน
ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อดูแลและติดตามการบริหารงานของกลุ่มทิส โก้
นโยบายการกากับดูแลกิจการนีจ้ ัดทาขึน้ บนพื้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการซึ่งได้รับการยอมรับจากสากล จรรยาบรรณ
ของธนาคารพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฏเกณฑ์และกฎระเบียบที่กากับสถาบันการเงิน
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายการกากับดูแลกิจการนีบ้ ังคับใช้กับทิสโก้และบริษัทย่อย โดยกาหนดขอบเขตหน้าทีข่ องทิสโก้และบริษัทย่อย
ระบุสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น วางกฎและขั้นตอนสาหรับ
ตัดสินใจในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และวางกลไกในการติดตามดูแลนโยบาย การตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน
ขององค์กร
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หน้า 1

กลุ่มทิสโก้

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่าเสมอตามพัฒนาการของหลักการกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์และปรัชญาทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ส่วนที่ 2 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในกลุ่มทิสโก้ ยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการหลักทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ
ส่วนที่ 3 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
ระบุองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการกากับดูแลกิจการของกลุ่ม ทิสโก้ ซึ่งวาง
แนวคิดการบริหารของกลุ่มทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว และแบ่งขอบเขตหน้าที่ระหว่างทิสโก้และบริษัทย่อย
โดยทิสโก้ทาหน้าที่การบริหาร การกากับดูแล หน่วยสนับสนุน และกาหนดนโยบายกลางในการดาเนินธุรกิจ การ
ปฏิบัติงาน และการควบคุม สาหรับทิสโก้และบริษัทย่อย ในขณะที่บริษัทย่อยจะทาหน้าที่การตลาด การดาเนิน
ธุรกรรม ตลอดจนการประมวลผลและการควบคุมเครดิต
ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณ
ก าหนดจรรยาบรรณส าหรั บ พนั ก งานและกรรมการ โดยพั ฒ นาจากค่ า นิ ย มที่ ก ลุ่ ม ทิ ส โก้ ยึ ด ถื อ เพื่ อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนาค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 5 คู่มือกรรมการ
กาหนดขึ้นจากหลักการกากับดูแลกิจการ กฎเกณฑ์ และกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริษัท
และบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
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กลุ่มทิสโก้

ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
กลุ่มทิสโก้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยม (Value) ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมี เปูาหมายและทิศทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกัน โดยวิสัยทัศน์ คือ เปูาหมายสูงสุดของ
กลุ่มทิสโก้ ในขณะทีค่ ่านิยม คือ คุณลักษณะทีผ่ ู้บริหารและพนักงานใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์
1.1

วิสัยทัศน์
สร้างโอกาสให้ชีวิต

1.2

พันธกิจ

ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการนาเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคุณค่าให้แก่ลูกค้าด้วย
ความเชี่ยวชาญอย่างเป็นผู้นาและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกพื้ นที่ โดย
ให้ความสาคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้คาแนะนาที่สรรค์สร้างโอกาสทางการเงินของลูกค้าใน
ทุกช่วงของชีวิต การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นนาคือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและ
เชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
1.3

ค่านิยม

กลุ่มทิสโก้มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝังแก่พนักงาน
ทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร และเป็นแม่บทในการสร้างทัศนคติของการทางานอย่างมืออาชีพ ค่านิยมที่ทิสโก้ให้
ความสาคัญ ได้แก่
1.3.1

ลูกค้าเป็นหลัก

ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
1.3.2

เชี่ยวชาญอย่างผู้นา

บุคลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น
สะท้อนความเป็นผู้นาในด้านคุณภาพบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.3.3

ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า
1.3.4

ความคิดสร้างสรรค์

ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความชานาญเท่านั้น แต่ยังผสมผสาน
ในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าคาแนะนาต่างๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้า ต้องมีทั้งความถูกต้อง ความ
หลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองและสร้างทางเลือกในการบริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับ
การเงินได้
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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กลุ่มทิสโก้

1.3.5

สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ

สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ความชานาญ
ในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความสาเร็จของลูกค้าเป็น
มาตรฐานในการประเมินผลงาน
1.3.6

การให้คาแนะนา

บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะนาวางแผน จัดการ ด้านการเงิน
ให้กับผู้อื่นอย่างดีที่สุด ด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเปิดกว้าง ทาให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเปูาหมายทางการเงินอย่างแท้จริง
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ส่วนที่ 2 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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กลุ่มทิสโก้

ส่วนที่ 2 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอในทิสโก้และบริษัทย่อย ทั้งใน
ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ
2.1

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทิสโก้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่
เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ
ทิสโก้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือ
สถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี้
ก) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระทาที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ข) กาหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด
ค) คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบ
โดยตรงกับทิสโก้อย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม
2.2

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทิสโก้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งโดย
ตามกฎหมายหรือโดยสัญญาข้อตกลงร่วมกัน ทิสโก้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่มี
คุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2.1

ผู้ถือหุ้น

ทิสโก้มุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับ
ประโยชน์โดยอ้อมจากความไว้วางใจที่เป็ นผลจากการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของทิสโก้ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งช่วย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทิสโก้กับคู่ค้า และมีส่วนสาคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อม
กับทาให้ทิสโก้มีความมั่นคงทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.2.2

พนักงาน

ทิสโก้ป ฏิบัติต่ อ พนัก งานทุ กคนด้ว ยความเป็น ธรรมและให้ เกียรติเสมอ ทั้งที่เป็นพนั กงานประจาและ
พนักงานสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม
กัน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดแวดล้อมใน
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สถานที่ทางาน รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงานออกไปหาประโยชน์โดยมิชอบ
2.2.3

ลูกค้า

ทิสโก้มุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ไปอย่างยั่งยืน และยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่
ให้กับลูกค้าโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ อันเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อลูกค้า ด้วย
จรรยาบรรณและมาตรฐานอันสูงสุด โดยปราศจากการเรียกรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง
2.2.4

คู่ค้าและเจ้าหนี้

ทิสโก้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและซือ่ สัตย์สุจริตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝุายตกลงกัน ใน
การดาเนินการค้าร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติ เพื่อการต่อต้านการทุจริต
ในภาคเอกชน (Collective Action Coalition)
2.2.5

คู่แข่ง

ทิสโก้งดการกล่าวโจมตีหรือการกระทาใดๆ ต่อคู่แข่ง อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจากัด
การแข่งขันในตลาด ทิสโก้ดาเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยทางาน
ภายในกรอบของกฎระเบียบของการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องและละเว้นจากการกระทาที่อาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่ออุตสาหกรรมการเงิน เช่น เงื่อนไขในการบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือการรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเสรีและไม่ขัดขวางลูกค้าในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับคู่แข่งจนเกิน
พอดี หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทิสโก้พึงจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2.2.6

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทิสโก้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น
โดยได้ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในประเด็นความยั่งยืนซึ่งมีความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและทิสโก้เอง เช่น
การสนับสนุนการศึกษาและความรู้ทางการเงิน และกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ดาเนินการโดยพนักงานจิต
อาสา และลูกค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจด้วยในบางโอกาส เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสาธารณะ
2.3

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ทิสโก้เชื่อว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นมีสิทธิ์ ได้รับข้อมูลที่มีสาระสาคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
รวมถึงรายงานทางการเงิน คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝุายจัดการรายไตรมาส และข้อมูลสาคัญอื่นๆ
ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงง่าย เช่น เว็บไซต์ การแถลง
ข่าว การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส การพบปะกับนักลงทุน และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทิสโก้จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนของมติทปี่ ระชุมสามัญประจาปีและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์
ภายในวันทาการถัดไปหลังการประชุม
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2.4

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานทั้งหมดของทิสโก้ ซึ่งรวมถึง
การสั่งการ อนุมัติ และดูแลการดาเนินการตามกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการกากับดูแลกิจการ และค่ านิยมองค์กร
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณภาพและ
ดูแลให้มีการสืบทอดตาแหน่งงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่กากับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบ
สูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิธีที่ทิสโก้จัดโครงสร้างองค์กรและกากับดูแลตนเอง
จากความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ทิสโก้จึงมีนโยบายในการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท ทั้งในระดับตัวบุคคล
และระดับองค์คณะที่มีประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะและความสามารถที่จาเป็น อาทิ
เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการซักถามทาความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อธุรกิจของทิสโก้
อย่างเป็นอิสระ
ทิสโก้กาหนดโครงสร้างและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจนสัดส่วน
ของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ มั่นใจว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทออกจากคณะผู้บริหารอย่าง
ชัดเจน เพื่อการถ่วงดุลอานาจและปูองกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ
ประธานคณะกรรมการบริษัทมีสถานะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบ้ ริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการ
บริษัทจะไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าทีเ่ ฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีกฎบัตรซึ่งระบุขอบเขต
หน้าที่รับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการเข้า รับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ย วข้อ งตามหลักสูต ร
เฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองเป็นประจาทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท และยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นหารือ (หากมี) ทั้งในรูปแบบองค์คณะและรายบุคคลโดยวิธีประเมินด้วย
ตนเองเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทไี่ ด้กาหนดไว้ล่วงหน้า
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
2.5

ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มทิสโก้ตั้งแต่แรกเริ่ม ทาให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า
กลุ่มทิสโก้และพนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นใน
คุณค่า เช่น ความเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ยงธรรม ความเคารพ
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นับถือ ความไว้วางใจ และความเป็นมืออาชีพ กลุ่มทิสโก้ถือว่า ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็น
พนักงานทิสโก้
บริษัท ในกลุ่ มทิสโก้ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร คณะผู้บริห าร และพนั กงานทุกคน มุ่งมั่ นที่จะรักษา
มาตรฐานอันสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมซึ่งรวมถึง
ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข) ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ จ ะต้ อ งได้ รั บ การเปิ ด เผยและจั ด การอย่ า งเหมาะสมให้ มั่ น ใจว่ า บุ ค คลที่ มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างมีสาระสาคัญไม่มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น
ค) ไม่อนุญาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมูลค่า หรือผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็น
การรับหรือให้สินบน
ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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ส่วนที่ 3 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 3 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ระบุองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการกากับ
ดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งวางแนวคิดการบริหารกลุ่มทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวและแบ่งขอบเขตหน้าที่ระหว่างทิส
โก้และบริษัทย่อยอย่างชัดเจน
โครงสร้างนีอ้ อกแบบมาเพื่อการถ่วงดุลอานาจและความรับผิดชอบระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เพื่อปูองกันมิให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดมีอานาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ และเพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในทิสโก้
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อตรวจสอบ
ติดตามผล และตัดสินใจ ในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีโครงสร้างและหลักเกณฑ์ด้าน
องค์ประกอบและการสรรหา ตลอดจนกฎบัตรซึ่งระบุขอบเขต อานาจ หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
3.1

องค์ประกอบของการกากับดูแลกิจการ

กลุ่มทิสโก้ ประกอบด้วย บริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยบริษัทแม่
จะเป็นผู้กาหนดและจัดตั้งองค์ประกอบต่างๆ ของการกากับดูแลกิจการของทั้งกลุ่ม เพื่อให้แนวปฏิบัติด้านการกากับดูแล
กิจการของทิสโก้และบริษัทย่อยบรรลุมาตรฐานเดียวกัน
3.2

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของแต่ละองค์ประกอบของการกากับดูแลกิจการสรุปไว้ใน “นโยบายการกากับดูแล
กิจการ” ฉบับนี้
3.3

ความสัมพันธ์ระหว่างทิสโก้และบริษัทย่อย

ทิสโก้และบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว เพื่อประสิทธิผลด้านการกากับดูแลกิจการและ
การใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยทิสโก้ทาหน้าที่กากับดูแล กาหนดนโยบาย มาตรฐาน และกลยุทธ์องค์กร ตลอดจนดูแลการ
ควบคุมและส่วนงานสนับสนุนหลัก ในขณะที่บริษัทย่อยจะเป็นเสมือนหน่วยธุรกิจที่รับผิดชอบด้านการตลาดและการขาย
ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงการดาเนินธุรกรรม ตลอดจนการประมวลผลและการควบคุมเครดิต
3.4

การกาหนดนโยบายจากส่วนกลาง

กลุ่มทิสโก้กาหนดนโยบายกลาง ด้านการกากับดูแล การควบคุมและงานสนับสนุนที่สาคัญ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งกลุ่ม เพื่อประสิทธิผลในการกากับทิศทางธุรกิจ การตัดสินใจ และการดาเนินการของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

ฉบับเผยแพร่

หน้า 12

กลุ่มทิสโก้

3.1

องค์ประกอบของการกากับดูแลกิจการ

กลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยบริษัทแม่และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 10 บริษัท ตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มที่ได้รับ
อนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้











บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“ทิสโก้”) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อย โดยทิสโก้และบริษัทย่อย
ทั้งหมด เรียกรวมกันว่า “กลุ่มทิสโก้”
คณะกรรมการของบริษัทแม่ เป็นผู้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการนี้ เพื่อบังคับใช้กับทิสโก้และบริษัทย่อย
ทั้งหมด
ทิสโก้ ในฐานะที่ เป็น บริษั ทแม่ มีอ านาจในการควบคุม การบริหารจั ดการบริษัทย่อยทั้งหมดในกลุ่มทิส โก้ ผ่า น
โครงสร้างการถือหุ้นและอานาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท บริษัทแม่จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทย่อย และ
คณะกรรมการบริษัทย่อยจะแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการอานวยการ และผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริษัทย่อยตามลาดับ
ทิสโก้ ในฐานะทีเ่ ป็นบริษัทแม่ ทาหน้าที่กากับดูแล และกาหนดทิศทางการดาเนินงานและกลยุทธ์ของทั้งกลุ่มทิสโก้
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ทิสโก้ยังได้วางนโยบายการปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆ เพื่อบังคับใช้ในบริษัทย่อยทั้งหมดอีกด้วย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย มีหน้าทีร่ ายงานกิจกรรมและผลการดาเนินงานต่อทิสโก้อย่างต่อเนื่อง

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

ฉบับเผยแพร่

หน้า 13

กลุ่มทิสโก้

การกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ จะดาเนินการผ่านองค์ประกอบของการกากับดูแล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

















องค์ประกอบของการกากับดูแลของทิสโก้
คณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ทิสโก้
กรรมการอานวยการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะผู้บริหาร
คณะอนุกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน
คณะอนุกรรมการความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบของการกากับดูแลของบริษัทย่อย
 คณะกรรมการธนาคารทิสโก้
 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ทสิ โก้
 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้

แต่งตั้งโดย
 ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัท

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

แต่งตั้งโดย
 ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทย่อยอื่น



 คณะกรรมการตรวจสอบ (ธนาคารทิสโก้)



 คณะกรรมการบริหาร (ธนาคารทิสโก้)
 คณะกรรมการกากับความเสีย่ ง (ธนาคารทิสโก้)
 คณะกรรมการตรวจสอบ



(เฉพาะบริษัทย่อยทีก่ ฎหมายกาหนดให้ม)ี
 กรรมการผู้จดั การใหญ่ (ธนาคารทิสโก้)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนทิสโก้และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ



ฉบับเผยแพร่

(เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทแม่ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทแม่)
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
(เสนอโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทแม่)
คณะกรรมการธนาคาร
(เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทแม่ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทแม่)
คณะกรรมการบริษัทย่อย
(เสนอโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทแม่)
คณะกรรมการบริษัทบริษัทย่อย
(เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทแม่ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทแม่)
หน้า 14

กลุ่มทิสโก้

องค์ประกอบของการกากับดูแลของบริษัทย่อย
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอานวยการ
กรรมการผู้จดั การ (บริษัทย่อยอื่น)
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(เฉพาะบริษัทย่อยที่กฎหมายกาหนดให้ม)ี
 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
(ธนาคารและบริษัทย่อยที่ทาธุรกิจให้สินเชื่อ)
 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (ธนาคาร)
3.2

แต่งตั้งโดย
 คณะกรรมการบริษัทย่อย
(เสนอโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทแม่)
 คณะกรรมการบริหารของบริษัทแม่

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
องค์ประกอบของการกากับดูแล
3.2.1

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัท ของทิส โก้ หรื อ บริษั ทแม่ ไ ด้รับ การแต่งตั้ งโดยผู้ถือ หุ้น โดยมี องค์ป ระกอบและ
คุณสมบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก) อนุมัตินโยบายการกากับดูแลกิจการ และควบคุมดูแลการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลการกากับดูแลกิจการ
ข) อนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มทิสโก้
ค) อนุมัติและดูแลโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ แผน งบประมาณ และนโยบายของกลุ่มทิสโก้
ง)

อนุมัติการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การลงทุน การเลิกกิจการ และธุรกรรมเกี่ยวกับการจาหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สิน ที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูงต่อบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง
ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

จ) ดูแลการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของกลุ่มทิสโก้ ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมอันครอบคลุมถึง
กระบวนการดาเนินการทั้งหมด
ฉ) ดูแลให้มั่นใจและติดตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
ช) อนุมัติกรอบการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี และดูแลให้มีการปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กรที่คานึง ถึงความเสี่ยง
ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง
ซ) อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ได้แก่ หัวหน้าบริหารความเสี่ยง
หัวหน้าบริหารความเสี่ย งด้า นปฏิ บัติ การ และหัว หน้ าบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
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ฌ) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้มีความเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งประธานและรองประธานคณะกรรมการจากผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ญ) ดูแลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจาปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งวิธี
ประเมินตนเองและวิธีประเมินแบบไขว้ หรือการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (หากจาเป็น)
ฎ) พิจารณาเลือก แต่งตั้ง และประเมินผู้มีความเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
ตลอดจนแผนสืบทอดตาแหน่งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ฏ) ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และผู้บริหารระดับสูงในการกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ในภาพรวม
ของกลุ่มทิสโก้ที่คานึงถึงการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และทาให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ต่างๆ ถูกนาไปปฏิบัติอย่าง
สอดคล้องกัน ภายใต้นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น
ฐ) คณะกรรมการบริษัท รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย และความซื่อสัตย์สุจริต
ฑ) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริหาร ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ฒ) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและจัดการงานอัน
สาคัญของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัทรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือเชิญประชุม บันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ องค์ประกอบของการกากับดูแลอื่นๆ ที่ระบุในส่วนที่ 3 นี้ มีความรับผิดชอบตามหน้าทีต่ ่อคณะกรรมการทิสโก้
3.2.2

ประธานคณะกรรมการ

เพื่อความโปร่งใสและการถ่วงดุลอานาจทีเ่ หมาะสม ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มทิสโก้จะมีบทบาทความรับผิดชอบทีแ่ ยกออกจากกัน และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานคณะกรรมการต้องเป็น
อิสระจากฝุายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
ประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก) เป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท รักษาความเชื่อถือไว้วางใจต่อกรรมการ และ
ดูแลให้มั่นใจว่าการทางานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการ
กากับดูแลกิจการ
ข) กาหนดวาระการประชุม โดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท วาระการ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ การดาเนินงาน การสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบตาม
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หน้าที่ และดูแลให้มั่นใจว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบและระมัดระวัง
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
ค) สื่อสารมติคณะกรรมการบริษัทแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่
ดูแลให้มั่นใจว่า การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็น
จากกลุ่มเหล่านี้เป็นที่เข้าใจโดยคณะกรรมการบริษัท
ง)

ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่มทิสโก้ การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจ
และข้อมูลที่เพียงพอ และสนับสนุนให้ความเห็นต่างได้รับการอภิปรายและหารือกัน

จ) ดูแลให้มั่นใจว่ามี สัมพันธภาพในการทางานที่ดีระหว่างกรรมการ ทั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ เป็น
ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขณะเดียวกันยังมีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาใน
ทุกวาระการประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านกลยุทธ์
ฉ) ดูแลให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทเข้าใจลักษณะและระดับของความเสี่ยงสาคัญที่องค์กรรับได้ในการดาเนิน
กลยุทธ์ รวมถึงทบทวนประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
ช) รับทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจาเป็นจากผู้บริหารระดับสูง และให้คาปรึกษาและสนับสนุนประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนากลยุทธ์
ซ) ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง
ฌ) ดูแลให้มั่นใจว่าการดาเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการ
ประเมินอย่างเป็นทางการทุกปี
ญ) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ปฏิบัตแิ ละ/หรือติดตามให้มกี ารดาเนินการตามคาแนะนาหรือมติของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
3.2.3

รองประธานคณะกรรมการ

รองประธานคณะกรรมการมี ความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่สนับสนุน
ประธานคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ได้แก่
ก) ปฏิบัติ หน้าที่ แทนประธานคณะกรรมการในระหว่ างที่ป ระธานคณะกรรมการไม่ส ามารถปฏิ บัติหน้ าที่ไ ด้
ตามปกติ จนกว่าประธานคณะกรรมการจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ดังเดิม หรือเมื่อคณะกรรมการเลือกและ
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการใหม่
ข) ช่วยเหลื องานของประธานคณะกรรมการตามวาระการประชุ มใดๆ ที่ เกี่ย วข้ องกั บ คณะกรรมการบริษั ท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารและองค์ประกอบการกากับดูแลอื่นซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นคณะกรรมการชุดย่อยหรือองค์ประกอบการกากับดูแลกิจการอื่นที่เป็น
อิสระ เช่น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
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ค) ทาหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารทิสโก้ หรือคณะกรรมการและองค์ประกอบด้านการบริหารอื่น
ในข้อ ข. เมื่อ
1) ประธานคณะกรรมการบริหารลาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งขึ้นทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ทาหน้าที่ดังกล่าว และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
3.2.4

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของทิสโก้ทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการกากับดูแลและทบทวนรายงานทางการ
เงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบ รวมถึงการกากับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการทาให้ มั่นใจว่าการ
เปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและครบถ้วนสมบูรณ์ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบที่เป็นอิสระในการจัดทารายงาน
ทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีอิสระของทิสโก้ เพื่อตรวจสอบงบการเงินที่จัดเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อ
รายงานทางการเงินเหล่านั้นว่าได้แสดงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอบรับ ตลอดจน
ทาหน้าทีด่ ูแลความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการกากับความเสี่ยง เพื่อสอบ
ทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ตลอดจนทาหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามข้อกาหนดของทางการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทย่อย จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของทิสโก้ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับแบบ
รวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของทิ
สโก้มีการนามาใช้และปฏิบัติจริง
องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง หลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการประชุม และหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ระบุอยูใ่ นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
3.2.5

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของทิ ส โก้ ท าหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลนโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกาหนดนโยบายการพิจารณา
ความเป็นอิสระของกรรมการ หากกรรมการดารงตาแหน่งเกิน 9 วาระนับจากวันแรกที่กรรมการเข้าดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของทิสโก้เป็นผู้ เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัท ประธานและรองประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของทิสโก้มีหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหารระดับ สูง (ได้แก่ คณะ
ผู้บริหารและผู้บริหารทีต่ ่าลงมา 1 ลาดับขัน้ ) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของทิสโก้มีหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติ
หน้าทีเ่ ป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงาน
กากั บตลาดทุ นและการเงิ น ได้ แก่ ธนาคารทิส โก้ จากัด (มหาชน) บริ ษัท หลั กทรั พย์ ทิ สโก้ จากั ด และบริษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของทิสโก้มีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าขนาดและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการของบริ ษั ท ในกลุ่ ม ทิ ส โก้ มี ค วามเหมาะสมกั บ องค์ ก รและสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ และ
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความชานาญและประสบการณ์อันหลากหลาย
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของทิสโก้ยังมีหน้าที่กาหนดและกากับนโยบาย
การคัดเลือกและการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนกาหนดเปูาหมายสาหรับการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน รวมถึงกาหนดค่ าตอบแทนของประธานเจ้า หน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับบริษัท
องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง หลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการประชุม และหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ระบุ อ ยู่ ใ นกฎบั ต รของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.2.6

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีหน้าที่กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ตลอดจนการสื่ อ สารให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ บ ริห าร และพนั ก งานรั บ ทราบ ก ากับ ดู แ ลแนวปฏิ บั ติงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลและกาหนดนโยบายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน รวมถึงให้คาปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ด้าน
ความยั่งยืน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการยัง มีหน้ามี่ในการพิจารณาความเหมาะสมของรายงานความยั่งยืนให้
เป็ นไปตามมาตรฐานระดับ ประเทศและสากล ตลอดจนสะท้ อ นถึ ง หลั ก ปฏิ บั ติที่ มี สาระส าคัญ ขององค์ ก รเพื่ อ
สนับสนุนการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง หลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการประชุม และหน้าที่ของ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ระบุอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
3.2.7

คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ก) ให้คาแนะนาคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนและอนุมัติกรอบการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดีตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
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ข) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสีย่ งปฏิบัตติ ามนโยบายและกลยุทธ์บริหารความ
เสี่ยงรววมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ค) ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
ง) หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของ
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1)
ครั้ง
จ) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง สถานะการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรที่คานึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสาคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
ฉ) แสดงความเห็น และมีส่วนร่ วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้า
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับธนาคารทิสโก้ จะมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยงของธนาคาร โดยคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ของธนาคารจะรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการของธนาคารตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง หลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการประชุม และหน้าที่ของ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง ระบุอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
3.2.8

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก) กาหนดและนาเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การซื้อและควบรวมกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข) ทบทวนและกากับดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานและกาหนดนโยบายกลางของ
กลุ่มทิสโก้สาหรับการปฏิบัติงานและการควบคุมทั้งหมดที่สาคัญ
ค) พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่าสูงหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ง)

ส่งเสริมกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่ง
ตอบสนองต่ อ ประเด็ น ตลอดจนความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม

จ) กากับดูแลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงของบริษัทย่อย
ฉ) ทาหน้าทีแ่ ทนบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของทุกบริษัทย่อย ยกเว้นธนาคารทิสโก้
จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
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ช) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้นาประเด็นที่สาคัญหรือควรทราบเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหาร
ซ) ดูแลให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพของกรอบการดูแลความเสี่ยงที่ดีและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
ฌ) พิจารณาแต่งตั้งและกากับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปัญหา
ญ) ดูแลให้มั่นใจว่าคณะกรรมการระดับผู้บริหารที่แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยมี
องค์ประกอบ และการปฏิบัติงานทีเ่ หมาะสมและเป็นมืออาชีพ
สาหรับธนาคารทิสโก้ จะมีคณะกรรมการบริหารของธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารจะ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง หลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการประชุม และหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร ระบุอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.2.9

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก) กาหนดกลยุทธ์ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยทางานร่วมกับคณะกรรมการ
บริษัทในการระบุกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
ข) กากับควบคุมการดาเนินงานขององค์กร โดยเน้นการสร้างคุณค่าในระยะยาว
ค) รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนงาน กลยุทธ์ นโยบายขององค์กร
และการกากับความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
ง)

เป็นผู้นา สั่งการ และมอบแนวทางแก่ผู้บริหารระดับสูง

จ) ดูแลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ โครงสร้างการกากับดูแลและการจัดการ การดาเนินงาน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม และทาให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และแผนธุรกิจถูกนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้ง
กลุ่มทิสโก้
ฉ) อานวยการให้หน่วยธุรกิจพัฒนาแผนกลยุทธ์ ของตน และทาให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ได้รับการประเมินอย่าง
เหมาะสมและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร
ช) ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีบุคลากรที่มีความสามารถ และทรัพยากรอื่นที่จาเป็นสาหรับบรรลุตามแผนงาน และมี
การเตรียมแผนการสืบทอดตาแหน่งงานและแผนพัฒนาผู้บริหารนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตาม
กาหนดการที่วางไว้ล่วงหน้า
ซ) ดูแลให้มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายกากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ฌ) พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกรอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
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ญ) ดูแลให้มั่นใจว่าการจัดเตรียมรายงานทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
นาเสนอฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานขององค์กรอย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลที่จาเป็น
ต่อนักลงทุนในการประเมินเสถียรภาพทางการเงินและธุรกิจ ตลอดจนความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้อย่างทันท่วงที
ฎ) ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสมสาหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันกาล เป็นไป
ตามข้อกาหนดของทางการและนโยบายกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
ฏ) ดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ า ข้ อ มู ล ที่ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพี ย งพอ ถู ก ต้ อ ง ทั น กาล และแจ้ ง ประธาน
คณะกรรมการโดยทันที ในเรื่องที่สาคัญหรือควรทราบ
ฐ) จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการ
ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนคณะอนุกรรมการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน
ฑ) เสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะผู้บริหารทิสโก้ รวมถึงผู้บริหารรองลงมา
หนึ่งระดับ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ฒ) ดูแลให้มั่นใจว่าคณะกรรมการระดับผู้บริหาร ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้รับการจัดตั้งโดยมีองค์ประกอบและการปฏิบัตงิ านทีเ่ หมาะสม และดูแลให้มั่นใจว่ากระบวนการตัดสินใจของ
คณะกรรมการดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและดุลยพินิจอย่างเพียงพอ และสนับสนุนให้ความเห็นต่าง
ได้รับการอภิปราย หารือและจดบันทึกเป็นหลักฐาน
ณ) ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการบริษัท พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อสารต่อสาธารณชน
การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยทุก
ครั้ง หรือทุกสี่ (4) ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
3.2.10 กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก) บริหารจัดการการดาเนินงานประจาวันในองค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข) ช่วยเหลือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนา กลยุทธ์และพันธกิจขององค์กรและถ่ายทอดสั่งการ เพื่อนา
กลยุทธ์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติโดยพนักงานในลาดับรองลงมา
ค) วางแผนงาน โดยพิจารณาลาดับความสาคัญ ระหว่างความต้องการของลูกค้า พนักงาน และองค์กร
ง)

ทางานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เพื่อ ให้พนักงานบรรลุมาตรฐานสูงสุด ในด้านคุณภาพ
และการปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิจการตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มทิสโก้

3.2.11 คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของสายธุรกิจหลักและสายงานควบคุมของ
กลุ่มทิสโก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้จะเป็นผู้เสนอตัวบุคคลผู้มีความเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นสมาชิก
คณะผู้บริหารต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการ
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บริษัทเพี่อให้สัตยาบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหารระดับสูง ทั้งรายบุคคลและองค์คณะเป็นประจาทุกปี
คณะผู้บริหารดาเนินการในฐานะเป็นตัวแทนของผู้บริหารกลุ่มทิสโก้ในรูปแบบองค์คณะ เพื่อสร้างองค์กรที่
มีวิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและความเป็น
มืออาชีพภายในกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
ก) พิจารณาและจัดทาแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เปูาหมายทางการเงิน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ที่สมดุลและ
สอดคล้องกัน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อมูลค่าสูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ข) ทบทวนและทาให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของกลุ่มทิสโก้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่กาหนด ธุรกิจและ
ผลการดาเนินงานทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน บรรลุดัชนีชี้วัดในภาพรวม และเป็นไปตามนโยบายกากับ
ดูแลกิจการของทิสโก้ การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ค) หารือและตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายธุรกิจของกลุ่ม การขยายและเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ
การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ การประสานความร่วมมือระหว่างสายงาน ประเด็นด้านประสิทธิภาพและการ
ควบคุมระหว่างหน่วยงานสาคัญ รวมถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการใช้จ่ายด้านการลงทุน
ง)

เป็นที่รับฟังและหารือเกี่ยวกับประเด็ นความขัดแย้งและความเห็นต่างของการทางานหรือการบริหารงาน
ระหว่างหัวหน้าหน่วยธุรกิจและควบคุมต่างๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสายการบังคับบัญชาปกติ

การลงมติในที่ประชุมจะถือเอาเสียงข้างมากเป็นข้อยุติ การเสนอความเห็นต่างหรือข้อโต้แย้งจะได้รับการ
บันทึกในรายงานการประชุม
ความรับผิดชอบและรายนามสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏในประกาศของกลุ่มทิสโก้
3.2.12 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของทิสโก้ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากสายงานธุรกิจหลักและสาย
งานควบคุมของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยงในภาพรวม เพดานความเสี่ยง และกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งของกลุ่ม คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ก) กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่ม ทิสโก้ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบและกรอบความเสี่ยง
หลัก การจัดสรรเงินกองทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ธุรกิจใหม่ นโยบายเครดิต ตลอดจนนโยบายการ
กั น ส ารองหนี้ สู ญ ในระดั บ พอร์ ต โฟลิ โ อ เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการก ากั บ ความเสี่ ย งตรวจทานและ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติตามลาดับ
ข) กาหนดแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยง และแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
ค) ติดตามและควบคุมกิจกรรมด้านบริหารความเสี่ยงในกลุ่มทิสโก้ให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์บริหารความ
เสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนกฎระเบียบจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
ง) ประเมิน ติดตามผล และกากับดูแลประสิทธิภาพของนโยบายบริหารความเสี่ยง พร้อมกาหนดแผนงานในการ
บริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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จ) กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการควบคุมการให้เครดิตและธุรกรรมการลงทุน จัดการบัญชีเงินกู้ที่มี
ปัญหา พิจารณาการกันสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตลอดจนจัดการและประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ฉ) จัดทาแผนรองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และ/หรือ แผนต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับทุกการ
แทรกแซงทางธุรกิจ และ/หรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน
ช) จัดทากลยุทธ์ปูองกันความเสี่ยงเพื่อบรรเทาการสูญเสียทีไ่ ม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
ซ) กาหนดโครงสร้างและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ กรอบการกากับดูแลด้านเงินกองทุนและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ฌ) รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการกากับความเสี่ยงถึงฐานะความเสี่ยง กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงให้คาแนะนาในแผนงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ
ความรับผิดชอบและรายนามสมาชิกของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของทิสโก้ปรากฏในประกาศ
ของกลุ่มทิสโก้
3.2.13 คณะอนุกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน
คณะอนุกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานของทิสโก้ได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มทิสโก้ เพื่อทาหน้าที่ทบทวนประสิทธิ ภาพการทางาน ความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม ซึ่งจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม
คณะอนุ ก รรมการก ากับ กฎเกณฑ์แ ละการปฏิ บั ติ งานของทิ สโก้ มี หน้ า ที่ดู แ ลให้ ก ลุ่ มทิ ส โก้ ป ฏิ บัติ ต าม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการ
ตรวจสอบและกาหนดแผนงานในการบรรเทาผลกระทบและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสาคัญใน
การปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบและรายนามสมาชิกของคณะอนุกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานของทิสโก้
ปรากฏในประกาศของกลุ่มทิสโก้
3.2.14 คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล
คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลของทิสโก้ได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ มี
หน้าที่ทบทวนและกาหนดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างงาน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุค คลต่างๆ
การสืบทอดตาแหน่งงานและการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความโดดเด่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
ตาแหน่ง และค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มทิสโก้
ความรับผิดชอบและรายนามสมาชิกของคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลของทิสโก้ปรากฏในประกาศ
ของกลุ่มทิสโก้
3.2.15 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของทิสโก้ได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
มีหน้าที่กาหนดกลยุทธ์และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทิสโก้ รวมทั้งดูแลให้โครงสร้างการทางาน
พื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางเป็นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงเครื่องแม่ข่าย
หลัก (Core Servers) สถาปัตยกรรมระบบงาน (Application Architecture) ระบบจัดการสารสนเทศ (MIS)
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ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและเครือ่ งมือที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสานักงาน นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังมีหน้าที่
ทบทวนงบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดูแลให้มั่นใจว่ากลุ่มทิสโก้มี นโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยที่มั่นคงสาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้วย
ความรับผิดชอบและรายนามสมาชิก ของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของทิสโก้ ปรากฏใน
ประกาศของกลุ่มทิสโก้
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการของบริษัทย่อย
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย องค์ประกอบของการกากับดูแล
กิจการภายใต้ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทแม่
นโยบายการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการ
กากับดูแลและการปฏิบัติงานของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งมีกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและปฏิบัติการ ความเสี่ยงและการ
ควบคุม ทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี กิจการองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
องค์ประกอบของการกากับดูแลกิจการในบริษัทย่อยมีหน้าทีใ่ นการปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทีร่ ะบุใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
3.2.16 คณะกรรมการของบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทแม่
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ย่ อ ยปฏิ บั ติ ต ามนโยบายก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะกาหนดและดาเนินกลยุทธ์ นโยบาย ตลอดจนแผนธุรกิจให้เป็นไปตาม
กลยุทธ์องค์กรและแผนธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะมีหน้าที่รายงานกิจกรรมทางธุรกิจและผลประกอบการแก่คณะกรรมการ
บริหารของทิสโก้รับทราบเป็นประจา ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.2.17 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ บริษัทหลั กทรัพย์ทิสโก้ และบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมทิสโก้
กรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารโดยได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแม่ เพื่อกากับและสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารทิสโก้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีหน้าที่ดูและความครบครันและโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของ
ธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าทีต่ ามที่กาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง หลักและกระบวนการทางาน ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบธนาคาร จะปรากฏอยู่ในกฎบัตรซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
3.2.18 คณะกรรมการบริหารธนาคารทิสโก้
คณะกรรมการบริหารธนาคารทิสโก้ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในการ
กากับและติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสาคัญ และ/หรือมีความเสี่ยงสูง
คณะกรรมการบริหารธนาคารมีหน้าที่รายงานกิจกรรมทางธุรกิจและผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารทิสโก้อย่างสม่าเสมอ
3.2.19 คณะกรรมการกากับความเสี่ยงธนาคารทิสโก้
คณะกรรมการก ากั บ ความเสี่ย งธนาคารทิส โก้ ไ ด้รั บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของธนาคาร เพื่ อ
สอดส่องดูแลกลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงธนาคารมีหน้าทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการของธนาคารทิสโก้เป็นประจาถึง
ฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง สถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความ
เสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสาคัญ และสิ่งทีต่ ้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ใน
การบริหารความเสี่ยง
3.2.20 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ของธนาคารทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการของธนาคารทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทของทิสโก้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการของธนาคารทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จะพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ สั่ง
การ และควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานประจาวัน จัดการงบประมาณทางการเงิน และจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนทา
ให้แน่ใจว่านโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ถูกนามาบังคับใช้ในธนาคารทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
3.2.21 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยอื่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยอื่นนอกเหนือจากธนาคารทิสโก้ บริษัท
หลักทรัพย์ทิสโก้ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัทแม่
ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริหารหรือ กรรมการผู้จัด การของบริษัท ย่อยอื่นจะพัฒนาแผนธุร กิจและแผนการ
ดาเนิน งานที่ส อดคล้อ งกับกลยุทธ์ ข องกลุ่ม ทิสโก้ สั่งการและควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานประจาวัน จัดการ
งบประมาณทางการเงิน และจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนทาให้แน่ใจว่านโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
ถูกนามาบังคับใช้ในบริษัทย่อย
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3.2.22 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยอื่นที่ ให้สินเชื่อ มีหน้าที่กาหนดเกณฑ์
การพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อในระดับรายการ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้าน
เครดิตได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ยังมีหน้าที่นานโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการควบคุมการให้
สินเชื่อ การสอบทานตลอดจนการอนุมัติเงินกู้ และธุรกรรมการลงทุนต่างๆ ไปบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผล และ
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มทิสโก้
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยจะรายงานกิจกรรมด้านสินเชื่อและการ
ลงทุน รวมถึงประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแม่เป็น
ประจาตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบและรายนามของสมาชิกของคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะปรากฏในประกาศของ
กลุ่มทิสโก้หรือบริษัทย่อย
3.2.23 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่นานโยบายและกลยุทธ์ ในการ
จัดการสินเชื่อที่มีปัญหาและการตั้งเงินสารองของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการควบคุม
เพื่อทบทวน จัดการ และติดตามสินเชื่อที่มีปัญหา มาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติของกลุ่มทิสโก้
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคารทิสโก้จะรายงานสินเชื่อที่มีปัญหา การกันสารอง
และประเด็นที่มีนัยสาคัญทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงของบริษัทแม่เป็น
ประจาตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาและรายนามของสมาชิกจะปรากฏใน
ประกาศของกลุ่มทิสโก้
3.3

ความสัมพันธ์ด้านการกากับดูแลระหว่างทิสโก้และบริษัทย่อย

กลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบด้วย ทิสโก้และบริษัทย่อย วางแนวคิดการบริหารของกลุ่มทิสโก้เสมือนเป็น หน่วยธุรกิจเดียว
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกากับดูแลกิจการที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มรี ่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารระหว่างทิสโก้
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และบริษัทย่อย ภายใต้กรอบดังกล่าว ทาให้มั่นใจว่าธุรกิจดาเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีการกากับดูแล
กิจการทีด่ ีด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้งองค์กร ทั้งนี้ ทิสโก้ ในฐานะบริษัทแม่ ทาหน้าที่กากับดูแล กาหนดนโยบาย รวมถึง
มาตรฐานและกลยุทธ์จากส่วนกลางให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมด ทิสโก้ยังรวมศูนย์การควบคุมและหน่วยสนับสนุนทั้งหมด
สาหรับทิสโก้และบริษัทย่อย ในขณะที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทาหน้าที่ การตลาดและการขาย ลูกค้า
สัมพันธ์ ตลอดจนการดาเนินธุรกรรม และการควบคุมเครดิต
3.3.1

ทิสโก้ในฐานะบริษัทกากับดูแล

ในฐานะบริษัทกากับดูแล ทิสโก้เป็นผู้กาหนดทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม แผนธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากร
ของบริษัทในกลุ่มทั้งหมด แม้ว่ากลุ่มทิสโก้จะใช้กระบวนการจัดทาและดาเนินแผนกลยุทธ์ทั้งจากระดับบนลงสู่ล่าง
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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และจากระดับล่างขึ้นสู่บน แต่คณะกรรมการบริษัทของทิสโก้เท่านั้นที่มีอานาจสูงสุดในการอนุมัติรูปแบบธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และงบประมาณด้านการเงิน ซึ่งนามาปฏิบัติโดยบริษัทในกลุ่มทิสโก้
ด้วยอ านาจการบริ หารตามที่ระบุในนโยบายกากั บดูแลกิจการนี้ ทิส โก้ห รือบริษัท แม่ จ ะเป็ นผู้แ ต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทย่อยทั้งหมด ตลอดจนกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ อนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสาคัญ และติดตามผลการดาเนิน งานและประเด็นที่มีนัย สาคัญ ของบริษัทย่อยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของทิสโก้
หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่ เพื่อสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของ
กลุ่ม ทั้งนี้ การบริหารงานแบบรวมศูนย์ ครอบคลุมถึงการกากับดูแล กลยุทธ์และการวางแผน การเงินและบัญชี การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมเครดิต การกากับและการควบคุมภายใน ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจ
และการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยกลุ่มทิสโก้จะจัดทานโยบายกลางในด้านต่างๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
สาหรับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด รายละเอียดของนโยบายกลางถูกระบุในข้อ 3.4
3.3.2

บริษัทย่อยในฐานะหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์

บริษัทย่อยทาหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเงินที่หลากหลายรูปแบบ มี
บทบาทหลักในด้านการตลาดและการขาย ลูกค้าสัมพันธ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการ
ดาเนินธุรกรรมและการควบคุมเครดิต โดยดาเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์ ทีบ่ ริษัทแม่กาหนด
เรื่องผลประกอบการและกิจกรรมหลักทางธุรกิจของบริษัท ย่อยจะให้ส่งการติดตามและรายงานอย่าง
สม่าเสมอต่อคณะกรรมการบริษัททิสโก้ รวมถึงการกากับดูแลในเรื่องการตัดสินใจและการควบคุม ที่สาคัญ การ
ตัดสินใจทีม่ ีนัยสาคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเลิกกิจการ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การควบรวมหรือ
การร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแม่
เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยทิสโก้หรือหน่วยงานควบคุมกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อยทั้งหมดจะ
ใช้บริการ การกากับดูแล การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม การบริหารโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดการทั่วไป และการบริหารทรัพยากรต่างๆ จากทิสโก้ดังต่อไปนี้












งานเลขานุการบริษัท
งานวางแผน งบประมาณ และงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
การบริหารงานด้านการบัญชีและการเงิน
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
งานกฏหมาย
การพัฒนาธุรกิจ
งานนิเทศสัมพันธ์
งานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางาน
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานธุรการสานักงาน
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งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานตรวจสอบภายใน

นโยบายส่วนกลางเกี่ยวกับการกากับดูแล การควบคุม และการปฏิบัติการ ได้รับการจัดทาอย่างเหมาะสม
ดังรายละเอียดในหัวข้อ 3.4
3.4

นโยบายส่วนกลางของกลุ่มทิสโก้

เพื่อประสิทธิผลในการกากับทิศทางธุรกิจ การตัดสินใจ และการดาเนินงานของบริษัทย่อยในกลุ่ม นโยบายส่วนกลาง
ได้ถูกกาหนดเพื่อการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านการกากับดูแล การควบคุม และงานสนับสนุน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หน่วยงาน
การกากับดูแลกิจการ





กลยุทธ์
การดาเนินงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ






การเงิน







การบริหารความเสี่ยงและพิจารณาเครดิต




การกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และการควบคุมภายใน







ทรัพยากรบุคคล
สื่อสารองค์กร
ความยั่งยืนขององค์กร
การตรวจสอบภายใน

นโยบายการกากับดูแลกิจการ






นโยบาย
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
นโยบายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและผู้บริหาร
นโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ
นโยบายธุรกิจ
นโยบายการบริหารจัดการความต่อเนื่อง
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการวางแผนและงบประมาณ
นโยบายทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายบัญชี
นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการใช้บริการจากภายนอกหรือระหว่างบริษัทในกลุ่ม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการพิจารณาสินเชื่อ
นโยบายการควบคุมภายใน
นโยบายการกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
ผู้ก่อการร้าย
นโยบายการแจ้งเบาะแส
นโยบายทรัพยากรบุคคล
นโยบายการสื่อสารองค์กร
นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นโยบายการตรวจสอบภายใน
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โครงสร้าง หัวข้อ และสาระสาคัญของนโยบายจะพัฒนาให้สอดคล้องและสนับสนุน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
การปฏิบัติตามข้อบังคับทางการ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานในขณะนัน้
เว้น แต่ร ะบุไ ว้เป็ นอย่ างอื่ นโดยทิส โก้ห รือกฎระเบีย บที่เ กี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอานาจให้แ ก่
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและอนุมัตินโยบายส่วนกลางทุกนโยบาย ยกเว้นนโยบายการกากับดูแลกิจการและ
นโยบายการตรวจสอบภายในที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
ขอบเขตอานาจที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้งหมด จะต้องนานโยบายส่วนกลางมาปรับใช้ในการดาเนินงานและนโยบายการ
ปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับผลกระทบทั้งหมดของบริษัทย่อย
นโยบายส่วนกลางของกลุ่มทิสโก้ มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
3.4.1

นโยบายกากับดูแลกิจการ

นโยบายกากับดูแลกิจการ แสดงเจตนารมณ์ของกลุ่มทิสโก้และผู้บริหารที่จะดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายนีไ้ ด้กาหนดโครงสร้างการกากับดูแลที่องค์กรใช้ในกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์ วางระบบการ
ดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และกาหนดกลไกในการติดตามผลประกอบการและกากับดูแล
นโยบายกากับดูแลกิจการยัง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้แสดงในรูปของสิทธิ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ความรับผิดตามหน้าที่ การติดตามกากับ และจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นศูนย์กลางของนโยบาย
กากับดูแลกิจการและความสัมพันธ์ดังกล่าว และมีการกาหนดกฎเกณฑ์และขั้นตอนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของ
องค์กรเมื่อองค์กรขยายตัวและซับซ้อนมากขึ้น
3.4.2

นโยบายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายค่า ตอบแทนสาหรับ กรรมการและผู้ บริ หารเป็ นแนวปฏิ บัติ สาหรับคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและผู้บริหาร
3.4.3

นโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ

นโยบายการประเมินความเป็นอิ สระของกรรมการกาหนดขั้น ตอนการสอบทานความเป็น อิสระของ
กรรมการที่ดารงตาแหน่ง เกินเก้า (9) ปีในวาระถัดไป ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกรณีการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่และการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่อาจส่งผลต่อความเป็นอิสระของกรรมการ
3.4.4

นโยบายธุรกิจ

นโยบายธุรกิจระบุขอบเขต หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดทางธุรกิจสาหรับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาธุรกิจและการบริหารงานของกลุ่มทิสโก้
3.4.5

นโยบายบริหารจัดการความต่อเนื่อง

นโยบายบริหารจัดการความต่อเนื่อ งกาหนดให้แต่ละส่วนงานมีแผนสารองเตรียมพร้อมใช้สาหรับรองรับ
และลดผลกระทบต่อธุรกิจจากกรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
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3.4.6

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดกรอบและแนวปฏิบัติสาคัญ ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรมระบบ และการควบคุมความปลอดภัย สาหรับใช้ภายใน
กลุ่มทิสโก้
3.4.7

นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดระบบการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองกลุ่มทิสโก้
ตลอดจนปูองกันทรัพย์สินและผู้ใช้งานของกลุ่มทิสโก้ นโยบายนี้ได้กาหนดกรอบสาหรับกิจกรรมด้านการปฏิบัติการ
และความปลอดภัยเพื่อบรรลุข้อกาหนดด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ
3.4.8

นโยบายการวางแผนและงบประมาณ

นโยบายนี้อธิบายกรอบของกระบวนการวางแผนและจัดทางบประมาณของกลุ่มทิสโก้ซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่
บริษัทแม่ โดยใช้รูปแบบของการจัดทางบประมาณในการพัฒนาแผนธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากร
3.4.9

นโยบายทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลวางกรอบและแนวทางสาหรับกิจกรรมการลงทุน การได้มาและ
จาหน่ายสินทรัพย์ การระดมทุน ค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และนโยบายการจ่ายปันผล รวม
ไปถึงแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.4.10 นโยบายบัญชี
นโยบายบัญชีกาหนดให้ใช้มาตรฐานและหลักการทางบัญชีเดียวกันอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มทิสโก้ และวางแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางการเงิน
3.4.11 นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนดแนวทางตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการทารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กิจกรรมทางธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ภายใต้แนวทางการกากับดูแลแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการทาธุรกรรมกับพนักงาน
3.4.12 นโยบายการใช้บริการจากภายนอกหรือบริษัทในกลุ่ม
นโยบายการใช้บริการจากภายนอกกาหนดแนวทางให้กั บความสัม พันธ์ เชิงธุร กรรมระหว่ างบริษัท ใน
กลุ่มทิสโก้ และทาให้มั่นใจว่าการใช้บริการต่างๆ จากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานดาเนินการ สนับสนุน หรือควบคุม
ได้รับการกาหนดไว้อย่างชัดเจน
3.4.13 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระบุแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ สาหรับบริหารความเสี่ยงใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้า นสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นโยบายนี้ยังครอบคลุมถึง การจัดการและจัดสรรเงินกองทุนตามทรัพยากรใน
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กลุ่มทิสโก้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ยังกาหนดกลยุทธ์ในการขยายและกากับสินเชื่อสาหรับบริษัท
ย่อยที่อยู่ในธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ
3.4.14 นโยบายการพิจารณาเครดิต
นโยบายการพิจารณาเครดิตกาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อและ
การลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของพอร์ตสินเชื่อเพื่อเงินลงทุน โดยระบุลิมิตความเสี่ยง การกระจายของพอร์ต และ
อัตราผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยง
แนวปฏิบัติในการให้สินเชื่อหรือลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของแต่ละธุรกิจ จะถูกจัดทาให้สอดคล้องกับ
นโยบายการพิจารณาเครดิต เพื่อความโปร่งใสของการตัดสินใจในกระบวนการอนุมัติเครดิต
3.4.15 นโยบายการควบคุมภายใน
นโยบายการควบคุมภายในกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลทั่วทั้ง
องค์กร
3.4.16 นโยบายการกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
นโยบายการกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบกาหนดแนวทางของหลักการและหลักปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ติดตาม และควบคุม ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ อย่าง
สม่าเสมอและครอบคลุมทุกธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
3.4.17 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นกาหนดหลักการและวิธีการในการดาเนินกิจกรรมเพื่อต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น
3.4.18 นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายกาหนดมาตรฐานในการจัดการ
ธุรกรรมที่เข้าข่ายการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
3.4.19 นโยบายการแจ้งเบาะแส
นโยบายการแจ้งเบาะแสกาหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานแจ้งข้อวิตกกังวล ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมที่
ขัดต่อจริยธรรม การฉ้อโกง การกระทาผิด การทุจริตหรือการละเมิดจรรยาบรรณพนักงาน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือ
เป็นเพียงข้อสงสัยโดยปราศจากการตกเป็นเหยื่อ การเลือกปฏิบัติ การเสียผลประโยชน์ หรือการถูกไล่ออก
3.4.20 นโยบายทรัพยากรบุคคล
นโยบายทรัพยากรบุคคลนี้บังคับใช้กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ทั้งการสรรหา การพัฒนา การอบรม และการ
รักษาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนครอบคลุมถึงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ผลประโยชน์ สวัสดิการ
และประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล
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3.4.21 นโยบายการสื่อสารองค์กร
นโยบายการสื่อสารองค์กรกาหนดแนวทางที่เหมาะสมด้านการสื่อสารระหว่างกลุ่มทิสโก้กับ สาธารณะชน
และกิจกรรมการส่งเสริมแบรนด์
3.4.22 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ยั่งยืนให้แก่ทิสโก้ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.4.23 นโยบายการตรวจสอบภายใน
ด้วยกิจกรรมด้านตรวจสอบภายในถูกรวมศูนย์ไว้ที่บริษัทแม่ คณะกรรมการตรวจสอบของทิสโก้จึงเป็น
ผู้อนุมัตินโยบายการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นกรอบและทิศทางที่ครอบคลุมและชัดเจน สาหรับแนวปฏิบัติและ
กลไกด้านตรวจสอบภายในของกลุ่มทิสโก้
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ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณ
ทิสโก้กาหนดหลักจรรยาบรรณ เพื่อช่วยให้พนักงานและกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และรักษาชื่อเสียงด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมของทิสโก้ สอดคล้องกับค่านิยมหลักและนโยบายการดาเนินธุรกิจอย่างซื่อตรงและมีจริยธรรม
4.1

จรรยาบรรณพนักงาน

พนักงานทิสโก้ทุกคน (รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมว่า “พนักงาน”) มีหน้าที่ ปฏิบัติตาม
นโยบายกากับดูแลกิจการในด้านความซื่อตรงและจริยธรรม เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะทาให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
ตระหนักถึงนโยบายและค่านิยมหลักดังกล่าวในการดาเนินธุรกิจทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
และบริษัทมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนยึดมั่นและนาหลักจรรยาบรรณต่อไปนี้ไปปฏิบัติ
4.1.1

ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม

พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรม งดเว้นจากการอาศัยตาแหน่งหน้าที่การ
งาน เพื่อแสวงหาประโยชน์สเพื่อตนเอง หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือกระทาการใดอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรืออาจก่อ
ความเสียหายแก่ทิสโก้หรือลูกค้า
4.1.2

ความระมัดระวัง

ทิสโก้ยึดหลักความระมัดระวังในการดาเนินธุรกิจ ดังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ความชานาญจะพึง
กระทา ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน พนักงานต้องมั่นใจว่าตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา
4.1.3

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และละเว้นจากการช่วยเหลือผู้อื่นในการฝุา
ฝื น กฎหมาย กฎระเบี ย บหรื อ หลั ก จริ ย ธรรม พนั ก งานต้ อ งพยายามเรี ย นรู้ ท าความเข้ า ใจและติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักจรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และ
กรณีมีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทิสโก้พึงให้การดูแลพนักงานในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกากับ
ดูแลทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
4.1.4

หน้าที่ในการรักษาข้อมูลและรายงาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ของทิสโก้ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทิสโก้จะไม่
ปิดบังข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือหน่วยงานกากับดูแล และจะเปิดเผยข้อมูลที่จาเป็นในการประเมิน
ความถูกต้องของงบการเงิน และความซื่อตรงของการดาเนินงาน
4.1.5

หน้าที่ในการรักษาความลับของกลุ่มทิสโก้และลูกค้า

การรักษาความลับของทิสโก้และลูกค้าถือเป็นพื้นฐานสาคัญในการดาเนินธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องปกปูองข้อมูล ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของทิสโก้หรือลูกค้า ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเกี่ยวข้องกับตนหรือไม่ รวมถึงข้อมูลทางการเงินของทิสโก้
ข้อมูลธุรกรรมและกิจกรรมของลูกค้า ทั้งนี้ พนักงานต้องรักษข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและห้ามใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน หรือเปิดเผยต่อผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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หน้าที่ของพนักงานในการรักษาความลับของข้อมูลยังคงอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะสิ้นสุดการจ้างงานแล้ว นอกจากนี้เพื่อ
ปกปูองความเป็นส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน พนักงานจะต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงานด้วย
4.1.6

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานต้องให้ความสาคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อทิสโก้ โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน การ
ตัดสินใจทางธุรกิจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทิสโก้และลูกค้า
พนักงานต้องปกปู องผลประโยชน์ของทิสโก้ และหลี กเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ พนักงานต้องไม่ใช้โอกาสทางธุรกิจใดเพื่อประโยชน์ส่วนตน หากโอกาสนั้นสามารถเป็นประโยชน์กับทิสโก้
พนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือข้อตกลงใดที่เป็นหรืออาจพิจารณาได้ว่าเป็นการแข่งขันกับทิสโก้
ไม่อนุญาตให้พนักงานรับผลประโยชน์ใด ไม่ว่าจะในรูปเงินสด หรือของขวัญ จากสถานการณ์หรือกิจกรรม
ที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งนาไปสู่หรือพิจารณาได้ว่าอาจนาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงาน
กับทิสโก้หรือลูกค้า
การดาเนินธุรกรรมทางการเงินของพนักงานที่มีต่อทิสโก้จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือเป็นการทา
ธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติ เสมือนเป็นการทาธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่พึงกระทาภายใต้
สถานการณ์เดียวกัน
4.1.7

การสนับสนุนทางการเมือง

การบริจาคทุนหรือทรัพย์ใดๆ ให้แก่พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง รวมทั้งการ
จ่ายเงินให้ข้าราชการถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามระเบียบของทิสโก้
4.1.8

ข้อร้องเรียนจากลูกค้า

ทิสโก้มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและรายงานผลลัพธ์ของข้อร้องเรียนของลูกค้า ด้วยมาตรฐานสูงสุดและ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุด ข้อร้องเรียนทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Contact Center) เพื่อร้องเรียนและสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24
ชั่วโมง
4.1.9

การโฆษณาและการขาย

เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจ ทิสโก้จึงเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการ ข้อมูลส่วนบุคคล และความสามารถของลูกค้า โดยครอบคุลมถึงข้อมูล เงื่อนไข รวมทั้งความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน ทั นกาล และเพีย งพอ นอกจากนี้ การโฆษณาประชาสัม พันธ์ ต้ องสื่อ สารอย่างโปร่งใสด้ว ย
ข้อความที่ชัดเจน เพื่อปูองกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และทิสโก้ยังตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิของลูกค้าและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4.1.10 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทิสโก้มีนโยบายปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับหรือให้สินบน
ในทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมภายใต้การควบคุมของบริษัท นอกจากนี้ ทิสโก้ยังกาหนดแนวปฏิบัติที่ทาให้มั่นใจว่าการ
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บริจาคเพื่อการกุศล การสนับสนุน ของขวัญ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น มีความโปร่งใส และไม่เป็นไปเพื่อจูงใจให้
ผู้รับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนปฏิบัติงาน ใช้อานาจหน้าที่ หรือตัดสินใจในทางมิชอบ
4.1.11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ทิสโก้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การปูองกันมลพิษสิ่งแวดล้อม และ
คุ้ ม ครองสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของพนั ก งานในสถานประกอบการตลอดจนบุ ค คลภายนอกที่ อ าจได้ รั บ
ผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิ จ ทิสโก้มุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4.1.12 การเคารพสิทธิมนุษยชน
ทิสโก้ดาเนินธุรกิจโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและเชื่อ ว่าธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ ต้อง
ปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและมนุษยธรรมต่อมนุษย์ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
4.1.13 ความเสมอภาคทางโอกาสและการปฏิบัตอิ ย่างเท่าเทียม
บริษัทเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติ ทั้งด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนา
ความบกพร่องทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง ถิ่นกาเนิด หรือชนชั้นทางสังคม ซึ่งขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค
ของความเสมอภาคทางโอกาสหรือการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอื่น
4.1.14 การปกปูองทรัพย์สินบริษัท
เพื่อการดาเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประหยัด พนักงานต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของทิสโก้อย่างถูกต้อง
ปกปูองจากการโจรกรรมหรือความสูญเปล่า และใช้งานทรัพย์สินอย่างเหมาะสมและเพื่อวัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ
เท่านั้น
4.1.15 ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ทิสโก้เคารพและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานมีหน้าที่ ปกปูองทรัพย์สินทางปัญญา
ของทิสโก้จากการใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต รวมถึงเคารพสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้วย
4.1.16 รักษาสิทธิของเจ้าหนี้
ในการดาเนินธุรกิจ ทิสโก้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม เคารพต่อเงื่อนไขที่ตกลง
ร่วมกัน ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาและภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ ตลอดจนเปิดเผยรายงานสถานภาพทางการเงิน
ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นข้อมูลลับเฉพาะของเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ทิสโก้ยัง
มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพอันดีและให้เกียรติต่อเจ้าหนี้ ในการบริหารจัดการทุน หลักประกัน และการชาระหนี้
อีกทั้งทิสโก้ มีก ลยุท ธ์ในการบริห ารจั ดการเงิน กองทุนด้ วยระบบการบริห ารความเสี่ยงที่ดี เพื่อ สนับ สนุน ความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของบริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
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4.1.17 จรรยาบรรณในการทางาน
พนักงานต้องปฏิบัติงานกับกลุ่มทิสโก้เต็มเวลาและอุทิศตนให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ มีสานึกรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงานของตน ตรงต่อเวลา ทางานอย่างเต็มความสามารถ ใส่ใจในคุณภาพงาน เคารพเพื่อนร่วมงาน และ
ช่วยให้ทีมบรรลุเปูาหมาย
4.1.18 การรับจ้างงานหรือกิจกรรมภายนอก
พนั ก งานต้ อ งไม่ รั บ จ้ า งงาน ท าธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ กรรมภายนอกใดๆ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการมอบหมายหน้าที่ หรือขัดกับเวลาทางานปกติของกลุ่มทิสโก้
หลังจากเวลาทางานปกติ พนักงานที่ปฏิติหน้าที่เต็มเวลาไม่ควรมีส่วนร่วมในธุรกิจ การงาน หรือกิจกรรมใดๆ
ทีไ่ ด้รับค่าตอบแทน ซึ่งอาจมีผลเสียหายต่อผลการปฏิบัติงานของตน
ในกรณีมีข้อสงสัย หัวหน้างานควรเสนอเรื่องขึ้นปรึกษากับคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นทางการ
4.1.19 การรักษาสัมพันธภาพภายนอก
เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสาธารณชน พนักงานควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการติดต่อกับสื่อ เจ้าหน้าที่
รัฐ และกลุ่มชุมชน
4.1.20 การรายงานพฤติกรรมทีล่ ะเมิดกฎหมายและจริยธรรม หรือการคุกคาม
พนักงานมีหน้าที่ขอคาปรึกษาหรือคาแนะนาแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสม เมื่อจาเป็น และรายงานการละเมิด
กฎหมาย กฎระเบียบ ทีบ่ ังคับใช้กับธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณและนโยบายอื่นๆ ทันทีที่ทราบการละเมิดเกิดขึ้น ซึ่ง
การรายงานดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนวัฒนธรรมด้านจริยธรรมของกลุ่มทิสโก้
ทิสโก้ยังกาหนดกระบวนการรับ แจ้งเบาะแส เพื่อรับรายงานเกี่ยวกับการกระทาที่ละเมิดกฎหมายหรือ
จริยธรรม หรือการถูกคุกคามจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ ผู้รายงานสามารถให้ข้อมูลผ่านช่องทางที่จัดไว้
ให้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และทางอีเมล
ทิ ส โก้ ยึ ด มั่ น ในการรั ก ษาความลั บ และปกปู อ งผู้ ร ายงานจากการคุ ก คามอั น เป็ น ผลจากการรายงาน
พฤติกรรมทีล่ ะเมิดกฎหมายและจริยธรรมข้างต้น
4.1.21 การลงโทษทางวินัย
การกระทาที่ฝุาฝืนหรืออาจพิจารณาว่าฝุาฝืนจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎเกณฑ์ จะถูกสอบสวนและลงโทษ
ทางวินัยตามแนวปฏิบัติของทิสโก้ ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลักษณะของการกระทาความผิด อย่าง
ยุติธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ พนักงานอาจต้องรับผิดชอบต่อบทลงโทษทางวินัย แม้การกระทาผิดนั้นจะ
มิได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติอื่นของทิสโก้

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

ฉบับเผยแพร่

หน้า 38

กลุ่มทิสโก้

4.2

จรรยาบรรณกรรมการ
กรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ต้องยึดถือและปฎิบัติตามจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
4.2.1

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อการค้า การเงิน
หรือความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยลักษณะของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาจเกิดขึ้นได้ในหลาย
รู ป แบบ และควรเปิ ด เผยความขั ด แย้ ง หรื อ สิ่ ง ที่ อ าจเป็ น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องตนต่ อ ประธาน
คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางการเงินของกรรมการกับกลุ่มทิสโก้ควรเป็นไปอย่างเหมาะสม หรือจัดเป็นธุรกรรมภายใต้
เงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก ทีป่ ุถุชนทั่วไปพึงกระทาภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
กรรมการควรหลี กเลี่ย งและยุติ รายการใดๆ ที่อ าจบ่ งชี้ ว่า เป็ นความขั ดแย้ง ทางผลประโยชน์ เว้น แต่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้วเห็นว่ารายการนั้นไม่ส่งผลเสียหายหรือไม่เหมาะสม
ต่อทิสโก้ อย่างไรก็ตาม ผลสรุปของขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล การอภิปราย และการขอคาปรึกษานั้น ยังคงต้องได้รับ
การอนุมัติด้วยความระมัดระวัง บนพื้นฐานของความสัมพันธ์หรือธุรกรรมที่ชัดเจน ความขัดแย้งหรือสิ่งที่อาจเป็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทุกกรณีไม่ได้รับอนุญาตให้กระทา แม้จะไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ทิสโก้ เว้นแต่
รายการดังกล่าวจะผ่านขั้นตอนการพิจารณาที่กล่าวมาแล้ว
4.2.2

จรรยาบรรณธุรกิจและธุรกรรมการค้าทีเ่ ป็นธรรม

กรรมการควรละเว้นการกระทาดังนี้
ก) แข่งขันกับทิสโก้ โดยทางานหรือให้บริการแก่คู่แข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะในบทบาทของพนักงาน ผู้บริหาร
กรรมการ หรือลักษณะอื่นทีค่ ล้ายคลึงกัน
ข) ได้รับกาไร หรือช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้รับ กาไร จากข้อมูลลับเฉพาะหรือโอกาสทางธุรกิจอันมาจากการทางาน
กับทิสโก้
ค) ใช้อิทธิพล หรือพยายามใช้อิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมในธุรกรรมการค้า ระหว่างทิสโก้กับองค์กรอื่นที่กรรมการมี
ส่วนได้เสียทางการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม
ง)
4.2.3

เอาเปรียบลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือผู้อื่น โดยการหลอกลวง ปกปิด หรือนาเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงใน
สาระสาคัญ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ
ของกานัล

กรรมการต้องไม่เรียกหรือรับ ของกานัล การจ่ายเงิน สินเชื่อ การบริการ หรือค่าตอบแทนทุกรูปแบบ จาก
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือผู้ที่ประสงค์จะทาธุรกิจกับทิสโก้ เว้นแต่เป็น การเลี้ยงรับรองทางสังคมและของกานัลตาม
เทศกาลที่มีมูลค่าเหมาะสมและเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจ
กรรมการควรปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า กรณี
ดังกล่าวเป็น “ตามขนบธรรมเนียมประเพณี” “เหมาะสม” หรือ “ปกติวิสัย”
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การติดต่อทางธุรกิจต้องปราศจากการอานวยสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล อันสืบเนื่องมาจากการเป็นกรรมการ
ของทิสโก้
4.2.4

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

4.2.5

การใช้ข้อมูลภายในและการเปิดเผยข้อมูล

กรรมการต้องเก็บรักษาข้อมูลสาคัญของทิสโก้ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ กรรมการต้อง
ไม่ซื้อขายหุ้นทิสโก้ด้วยข้อมูลภายในทีส่ าคัญซึ่งถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย กรรมการต้องไม่จัดหาข้อมูลภายใน
ให้แก่ผู้อื่น เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือจุดประสงค์อนื่ ใดก็ตาม
กรรมการต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพ ย์ของบริษัทอื่นโดยอาศัย ข้อมูลภายในที่สาคัญ ที่ได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับทิสโก้ และไม่ให้ข้อมูลภายในที่ได้รับมาแก่ผู้อื่น
กรรมการมีหน้าทีด่ ูแลรักษาความลับของข้อมูลภายในที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทิสโก้ เว้นแต่การ
เปิดเผยนั้นจะได้รับอนุญาตหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
กรรมการควรเปิดเผยการมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและปูองกัน
การใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ กรรมการต้องแจ้งการซื้อขายหุ้นของทิสโก้ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
ก่อนการทารายการ
4.2.6

การใช้เงินทุน สินทรัพย์ และข้อมูลของบริษัท

กรรมการต้ อ งปกปู อ งเงิ น ทุ น สิ น ทรั พ ย์ และข้ อ มู ล ของบริ ษั ท และไม่ ใ ช้ เ พื่ อ แสวงหาโอกาสหรื อ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือใช้ในการกระทาที่ผิดกฎหมาย
ไม่ว่าเหตุใด บัญชีและรายงานของทิสโก้ต้องปราศจากการบันทึกข้อมูลเท็จหรือตกแต่ง และกรรมการต้อง
ไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินการใดๆ ที่เอื้อให้เกิดการกระทาที่ต้องห้ามดังกล่าว
4.2.7

การลงโทษต่อการฝุาฝืนจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทจะสอบสวนการกระทาที่ฝุาฝืนหรืออาจพิจารณาว่าฝุาฝืนจรรยาบรรณอย่างทันท่วงที
และเป็นธรรม ตลอดจนจัดให้มีการลงโทษทางวินัยกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของ
ผลกระทบและลักษณะของการกระทาความผิด อย่างยุติธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ กรรมการอาจต้องรับ
บทลงโทษทางวินัย แม้การกระทาผิดนั้นจะมิได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติอื่นของทิสโก้
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ส่วนที่ 5 คู่มือกรรมการ
คู่มือกรรมการฉบับนี้ได้รวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดระยะเวลาการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ทั้งในรูปแบบองค์คณะและรายบุคคล
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
3) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
4) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
6) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
8) ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังได้อธิบายถึงแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) องค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และธนาคารเพื่อการชาระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) อีกด้วย
คู่มือกรรมการฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
5.1

ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในการดาเนินธุรกิจ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้อง
กับกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น
5.1.1

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต

กรรมการต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการตัดสินใจในกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของทิสโก้ในการตัดสินใจของตนด้วย
กรรมการต้องสงสัยไต่ถามอย่างสมเหตุสมผลเยี่ยงวิญญูชนในตาแหน่งและสถานการณ์เดียวกันพึงกระทา
การพิจารณาว่ากรรมการปฏิบัตหิ น้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังหรือไม่ ต้องคานึงถึงหลายปัจจัย
เช่น งานหรือตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันของกรรมการ คุณสมบัติและความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจน
จุดประสงค์ในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อีกทั้งยังต้องพิสูจน์ได้ว่าการตัดสินใจนั้นกระทาไปอย่างสุจริตด้วยข้อมูลประกอบที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของทิสโก้ และปราศจากความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
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ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของทิสโก้โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝง สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น
5.1.2

หน้าที่อื่น

นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต แล้ว กรรมการต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ก) การเรียกเก็บเงินค่าหุ้น
คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามวิธีที่กาหนดไว้ในมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด ในการเรียกให้ผู้จองหุ้นชาระเงินค่าหุ้น และผู้จองหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับทิสโก้มิได้
ข) การใช้จ่ายเงินค่าหุ้น
คณะกรรมการบริษัทจะนาเงินค่าจองหุ้นไปใช้จ่ายในกิจการอื่นใด ก่อนการจดทะเบียนบริษัทมิได้ เว้นแต่เงิน
ค่าใช้จ่ายซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทได้อนุมัติแล้ว
ค) การจ่ายปันผล
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติการจ่ายปันผลได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ง)

การจัดทาและเก็บรักษาบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่น
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทาบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่น และเก็บรักษาตามทีก่ ฎหมายกาหนด

กรรมการต้องปฏิบัติตามหลักการความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพฤติการณ์ดังต่อไปนี้
จ) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนที่ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ได้แจ้งหรือรับ
การอนุมัติจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการลงมติแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นกรรมการ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ฉ) การทาธุรกิจกับทิสโก้
กรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนทาการซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือทาธุรกิจหรือ
ธุรกรรมกับทิสโก้ อันมีลักษณะที่เหมือนกับการถ่ายโอนผลประโยชน์ของทิสโก้ไปยังผู้ที่เกี่ย วข้องของตน ทั้งในนาม
ของตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่เช่นนั้นการซื้อ ขาย หรือทาธุรกิจดังที่กล่าวมา จะไม่มีผลผูกพันกับทิสโก้ตามกฎหมาย
กรรมการทีม่ ีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาหรือออกเสียงในประเด็นดังกล่าว
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ช) การแจ้งข้อมูลแก่บริษัท
กรรมการต้องแจ้งข้อมูลแก่ทิสโก้ทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีกรรมการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติกรรมสัญญาใดกับทิสโก้ระหว่างรอบปีบัญชี
(2) กรณีกรรมการถือหุ้น หรือหุ้นกู้ หรืออนุพันธ์ทางการเงินของทิสโก้หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(3) ตามข้อ (1) กรรมการต้องแสดงลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญา และการมีส่วนได้เสีย และตามข้อ (2)
กรรมการต้องแสดงการเปลี่ยนแปลงของจานวนหุ้น (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) ของตนระหว่างรอบปีบัญชี
(4) กรณีกรรมการเข้ารับตาแหน่งหรือดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
ซ) ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กาหนดไว้
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทิสโก้จะไม่จ่ายเงินหรือโอนสินทรัพย์ใดๆ ให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการดังที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหรือมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
ฌ) การเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ หรือหุ้นแปลงสภาพ
ในการเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ หรือตราสารอนุพันธ์ กรรมการต้องไม่ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือปกปิดข้อมูลใดๆ ที่
ควรเปิดเผยเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการเงิน และการประกอบธุรกิจของทิสโก้
ญ) การเปิดเผยข้อมูลต่อนายทะเบียน
ในการเปิดเผยข้อมูลในเอกสารใดๆ ต่อนายทะเบียน กรรมการต้องไม่แสดงข้อมูล อันเป็นเท็จหรือมิได้สะท้อน
ข้อมูลในบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารบริษัทอื่นๆ อย่างถูกต้อง
ฎ) การจัดเตรียมงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการต้องมั่นใจว่างบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ และดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
ฏ) การแสดงรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน
กรรมการต้องแสดงให้บริษัทรับทราบถึง รายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อย
5.2

ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาของกรรมการ

ทิสโก้ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่สาม สามารถเรียกร้องความรับผิดทางกฎหมาย หากกรรมการละเลยหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจไม่ต้องรับผิดต่อการนั้นภายใต้ข้อยกเว้นตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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5.2.1

ความรับผิดทางแพ่งของกรรมการต่อทิสโก้

กรรมการต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความ
ซื่อสัตย์สุจริต เว้นแต่จะมีกาหนดข้อยกเว้นไว้ตามกฎหมาย
กรรมการต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดกับทิสโก้จากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตของกรรมการทั้งกรรีทั่วไปและกรณีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ “ค่าตอบแทนกรรมการ (5.1.2 ซ)” และ “การ
เสนอขายหุ้น หุ้นกู้ หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น (5.1.2 ฌ)”
กรรมการต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดกับทิสโก้เป็นการส่วนตัว หากทิสโก้ฟูองร้องกรรมการต่อศาล
ภายในหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่บริษัททราบถึงการฝุาฝืน หรือภายในสอง (2) ปี นับจากวันฝุาฝืน เกี่ยวกับเรื่อง
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (5.1.2 จ)”
5.2.2

ความรับผิดทางแพ่งของกรรมการต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลที่สาม

กรรมการต้องร่วมรับผิดต่อผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อความเสียหายที่เกิดจากการเปิดเผย การ
จัดเตรียม และ/หรือ การยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง ต่อผู้ถือหุ้น สาธารณชน หรือนายทะเบียน ใน
การแสดงข้อมูลเพื่อขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการเงิน และการดาเนินธุรกิจ
ของทิสโก้ หรือ รายงานอื่นใดทีก่ าหนดให้เปิดเผย
กรรมการต้องร่วมรับผิด ต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่สาม ต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยกรรมการคนหนึ่งคนใด ในเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลต่อนายทะเบียน (5.1.2 ญ)”
และ “การจัดเตรียมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท (5.1.2 ฎ)”
5.2.3

การดาเนินการทางกฎหมายต่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้น

เมื่อการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังของกรรมการมีแนวโน้มสร้างความเสียหายต่อทิสโก้ ผู้
ถือหุ้นสามารถยื่นฟูองต่อศาลเพื่อระงับการฝุาฝืน และถอดถอนกรรมการนั้นออกจากตาแหน่งได้
ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นหนังสือ ร้องต่อทิสโก้ หากทิสโก้ไม่ดาเนินการเรียกร้องค่ าเสียหายจากกรรมการที่
เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นสามารถยื่นฟูองต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่รับผิดชอบในนามทิสโก้ และ
ถอดถอนกรรมการจากตาแหน่งได้ หากทิสโก้ไม่ดาเนินการตามคาเรียกร้องของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
หากการละเลยการปฏิบัติห น้า ที่ด้วยความซื่อ สัต ย์สุจริต ของกรรมการในเรื่อ ง “ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ (5.1.2 จ)” ไม่ว่าจะเป็นกรณีทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง มีแนวโน้มสร้างความเสียหายแก่ทิสโก้ ผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของทิสโก้ ณ ขณะนั้น
สามารถยื่นฟูองต่อศาล เพื่อระงับการกระทา และถอดถอนกรรมการที่รับผิดชอบออกจากตาแหน่งได้
หากทิสโก้ไม่ดาเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือ
หุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของทิสโก้ ณ ขณะนั้น สามารถยื่นหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจ้งให้บริษัทดาเนินการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้ ในกรณีที่ทิสโก้ไม่ดาเนินการตามที่ผู้ถือหุ้น
แจ้งนั้น หรือในกรณีของการละเลยการปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”
และคงเหลือระยะเวลาที่บริษัทสามารถฟูองร้องกรรมการที่รับผิดชอบไม่ถึง 1 เดือน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถเริ่ม
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กระบวนการทางกฎหมายต่อกรรมการที่รับผิดชอบในนามของทิสโก้ได้ด้วยตนเองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และถอดถอน
กรรมการที่รับผิดชอบออกจากตาแหน่ง
5.2.4

ความรับผิดทางแพ่งของกลุ่มทิสโก้ต่อบุคคลทีส่ ามจากการกระทาของกรรมการ

ถือเป็นความรับผิดทางแพ่งของกลุ่มทิสโก้ต่อบุคคลที่สาม จากการกระทาของกรรมการการภายใต้ขอบเขต
อานาจที่ได้รับในขณะปฏิบัติหน้าที่ และถือว่ากรรมการเป็นผู้แทนและผู้กระทาการแทนบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดระบุให้นาบัญญัติความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน
มาใช้กับความเกี่ยวพันระหว่างบริษัท กรรมการ และบุคคลที่สาม ทั้งนี้ การกระทาใดๆ ของกรรมการ ย่อมมีผล
สมบูรณ์และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของ
กรรมการ
5.2.5

ข้อผูกพันในการกระทาทีเ่ กินขอบเขตอานาจของกรรมการและผู้บริหาร

การกระทาใดๆ ของกรรมการหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริหารที่เกินขอบเขตอานาจที่ได้รับ ถือว่าไม่
ผูกพันกับบริษัท เว้นแต่ทิสโก้ได้ให้สัตยาบันรับรองการกระทานั้นๆ หากทิสโก้มิให้สัตยาบันต่อการกระทาดังกล่าว
กรรมการหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามเป็นการส่วนตัว เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า
บุคคลที่สามนั้นมีส่วนร่วมในธุรกรรม ทั้งที่ทราบเป็นอย่างดีว่าตนไม่มีอานาจสั่งการ นอกจากนี้ การทาธุรกิจของ
กรรมการกับทิสโก้ ไม่มีผลผูกพันกับบริษัท นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5.2.6

ข้อยกเว้นความรับผิดทางแพ่งจากการถูกกล่าวหากรณีการละเลยต่อการปฏิบัตหิ น้าที่

กรรมการอาจไม่ต้องรับผิดจากการถูกกล่าวหากรณีการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้สถานการณ์ ดังต่อไปนี้
ก) การไม่มีส่วนร่วม
กรรมการพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดนั้น
ข) ปราศจากมติจากคณะกรรมการบริษัท
กรรมการพิสูจน์ได้ว่าการกระทาผิดนั้นมิได้อาศัยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค) กระทาการคัดค้าน
กรรมการพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบันทึก ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือได้ยื่นหนังสือต่อประธานทีป่ ระชุมภายในสามวันนับจากวันประชุม
ง)

การระวังปูองกันอย่างสมเหตุผล

กรรมการไม่ต้องรับผิดจากการถูกกล่าวหากรณีละเลยการปฏิบัติหน้าที่ว่าด้วย “การจัดทาและเก็บรักษาบัญชี
ทะเบียน หรือเอกสารอื่น” หากกรรมการพิสูจน์ได้ว่าตนได้กระทาการอย่างสมเหตุผลหรือระวังปูองกันเพื่อหลีกเลี่ยง
การกระทาผิดดังกล่าวแล้ว
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จ) การแจ้งต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการได้รับอนุญาตให้ทาธุรกิจที่ถูกห้ามด้วยเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หาก
กรรมการได้แจ้งต่อ ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และจะถือว่าไม่มีการกระทาที่ขัดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ฉ) ความสุจริต
กรรมการไม่ต้องรับผิดจากการถูกกล่าวหากรณีละเลยการปฏิบัติหน้าทีว่ ่าด้วย “การจ่ายปันผล” หากกรรมการ
พิสูจน์ได้ว่าตนกระทาการโดยสุจริต โดยอาศัยหลักฐาน หรือรายงานทางการเงินที่รับรองความถูกต้องจากกรรมการ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินของบริษัท หรือผู้สอบบัญชี
ช) การมอบอานาจหรือการให้สัตยาบันจากผู้ถือหุ้น
การใดที่ กรรมการกระท าภายใต้ ม ติ เ ห็ นชอบให้ ม อบอ านาจอนุ มั ติ ห รื อ ให้ สั ตยาบั นจากที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น
กรรมการไม่ต้องรับผิดในการกระทานั้นต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท แม้ต่อมาจะมีการเพิกถอนมตินั้น
อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือทาให้บริษัท เสียผลประโยชน์ที่ควรได้รับ ไม่สามารถนามติ อนุมัติหรือให้
สัตยาบันจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทมาใช้เพื่อให้ตนพ้นจากความรับผิดได้
“การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” ดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) การร้องขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนาเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริง
(2) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินบริษัท
(3) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากทรัพย์สินของบริษัท
5.2.7

ความรับผิดทางอาญาของกรรมการ

นอกเหนื อ จากความรับ ผิ ด ทางแพ่งแล้ ว กรรมการที่ ท าความผิ ด เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความ
รับผิดชอบ และ/หรือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และ/หรือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อาจต้องได้รับบทลงโทษทางอาญาตามที่ ได้บัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง อาจบังคับใช้บทลงโทษทางอาญากับกรรมการ ตามกฎหมายอื่นนอกจากพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด
5.3

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการในจานวนและองค์ประกอบที่
เหมาะสม มีกรรมการซึ่งมาจากภูมิหลังและมีประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอใน ทั้งด้านการเงิน
การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยซึ่งบุคคลที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
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5.3.1

คานิยามของประเภทกรรมการ

ก) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
(1) กรรมการทีท่ าหน้าที่บริหารงานในตาแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ที่ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) กรรมการทีท่ าหน้าที่รับผิดชอบในดาเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้
หมายรวมถึงกรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร
(3) กรรมการทีม่ ีอานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
ข) กรรมการทีไ่ ม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการที่ไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานดังเช่นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ค) กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระในหัวข้อ 5.4.3
ง)

ผู้มีอานาจในการจัดการ
(1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ของสถาบันการเงินหรือ
บริษัท แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) บุคคลซึ่งสถาบันการเงินหรือบริษัททาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์ มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผู้จัดการ กรรมการ หรือการจัดการของสถาบัน
การเงินหรือบริษัท แล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงาน
ของสถาบันการเงินหรือบริษัท

5.3.2

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ก) จานวนกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการอย่า งน้ อยห้ า (5) ราย แต่ ไ ม่เ กิ น สิบ สอง (12) ราย จานวน
กรรมการจะกาหนดโดยทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ข) จานวนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จานวนสูงสุดไม่เกินสาม (3) ราย
ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะได้รับสิทธิ์เสนอกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น จานวนหนึ่ง (1) รายทุกๆ การถือหุ้นร้อยละ
ห้า (5) โดยได้สูงสุดไม่เกินสอง (2) ราย
ง)

ถิ่นที่อยู่ของกรรมการ
กรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
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จ) สัญชาติของกรรมการ
กรรมการจานวนไม่ต่ากว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องถือสัญชาติไทย มิฉะนั้นต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย เงื่อนไขนี้บังคับใช้กับบริษัทแม่และบริษัทย่อยของสถาบันการเงิน
นั้นๆ ด้วย
ฉ) กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีจานวนอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สาม (3) ราย สมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง (1) ราย ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
กรรมการอิสระที่เพียงพอต่อการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยควรมีจานวนกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
5.3.3

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของทิสโก้ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) ราย การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการ
ปฏิบัติงานดังทีก่ าหนดในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ จึงต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้รับมอบหมายให้มี
ส่วนในการตัดสินใจทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือต้องไม่เป็ นกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มทิสโก้ (ถ้ามี)
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีทั กษะและประสบการณ์ ที่ เหมาะสมในธุร กิจ การเงิ น ตลอดจนความรู้ ใ น
อุตสาหกรรมหลักที่กลุ่มทิสโก้ดาเนินอยู่ ได้แก่ ความสามารถอ่านและเข้าใจงบการเงินขั้นพื้นฐานและดัชนีชี้
วัดผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ รวมถึงความเข้าใจในความเสี่ยงของหลักการทางธุรกิจและทางการเงิน ตลอดจน
การควบคุมและกระบวนการควบคุม ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ทเี่ พียงพอในการตรวจทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(ค) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่ เป็นประธาน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
แต่ละรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเนื่องกันได้ไม่เกินเก้า (9) ปี แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
5.3.4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของทิสโก้ต้องได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัท
และประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) ราย แต่ไม่เกินสี่ (4) ราย ซึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอานาจ
หรือกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนสี่ (4) ราย อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการ
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5.3.5

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อยสาม (3) ราย การแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
โดยข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการ และเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ตลอดจนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
และพัฒนาความรู้ด้านกากับดูแลกิจการในระดับสากลอยู่เสมอ เพื่อพัฒนานโยบายการกากับดูแลกิจการและหลัก
จรรยาบรรณของทิสโก้ต่อไป
5.3.6

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
สาม (3) ราย โดยกรรมการกึ่ ง หนึ่ ง ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร กรรมการของคณะกรรมการบริ ห ารควรมี ค วามรู้
ประสบการณ์ และความเข้าใจอย่างเพียงพอในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร และตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
5.3.7

คณะกรรมการกากับความเสี่ยง

คณะกรรมการกากับความเสี่ยงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยสมาชิก
อย่างน้อยสาม (3) ราย ซึ่งต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษา โดยสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็น
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ทาหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการของทิสโก้
ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน และสมาชิ ก
อย่างน้อยหนึ่ง (1) รายต้องมีความรู้ ความชานาญ และความเข้าใจในด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบัน
การเงิน
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทย่อยในธุรกิจหลักทรัพย์
องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทย่อยในธุรกิจหลักทรัพย์ของทิสโก้ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์
เพิ่มเติมทีก่ ฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด ดังนี้
ก) การเป็นกรรมการไขว้
ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อาจได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ หากผู้บริหารนั้นปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาในบริษัทหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียว และโครงสร้างการเป็นกรรมการไขว้นั้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือมีมาตรการปูองกันที่มีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารใน
ลักษณะนี้ต้องได้รับอนุญาตจากสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าไว้ในครอบครอง รวมถึงบริษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนรวม
ต้องจัดให้มี คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ราย ทาหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติกรรมอันควร
สงสัยว่ากรรมการ หรือผู้จัดการ กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ ซึ่งกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้รับผิดชอบการ
บริหารงานประจาวัน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังกล่าว หากพบการกระทาที่น่าสงสัย หรือการกระทาผิด โดยกรรมการ ฝุาย
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บริหาร หรือบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจ ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ดาเนินการตรวจสอบเบื้องต้นและรายงานผลต่อทั้งผู้สอบบัญชีและสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
5.4

การแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณา
จากภูมิหลัง ความรู้ และประสบการณ์ ทีห่ ลากหลาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามทีร่ ะบุในข้อ 5.4.2 5.4.3 และ 5.4.4 ตามลาดับ
5.4.1

การแต่งตั้ง

ก) การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ
ทิสโก้ไม่มีข้อห้ามในการแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิตั้งผู้แทน
ในคณะกรรมการบริษัทได้ ดังระบุไว้ใน ข้อ 5.3.1 ข)
ข) การแต่งตั้งกรรมการ
กรรมการต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative
Voting) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในการเสนอและแต่งตั้งกรรมการอิสระได้ และเพื่อความ
โปร่งใสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
ในกรณีตาแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนสามารถอยู่ในตาแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดอานาจของกรรมการในการดาเนินธุรกิจของทิสโก้อย่างชัดเจน ในการแต่งตั้ง
กรรมการ ทั้งรายใหม่และรายเดิม โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ข้อกาหนดนี้
บังคับใช้กับกรรมการและที่ปรึกษาของทิสโก้และธนาคารทิสโก้
ค) การเริ่มต้นสถานภาพกรรมการ
ตาแหน่งกรรมการจะมีผลผูกพันกับทิสโก้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
บุคคลนั้นเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม อานาจของกรรมการจะมีผลผูกพันกับบุคคลที่สามก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง บริษัทต้องยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ภายใน 14 วัน นับแต่วันทีต่ าแหน่งนั้นว่างลง
ง)

การลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจกระทาการผูกพันแทนบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทมีอานาจแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้
มีอานาจ ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการเพื่อผูกพันบริษัท เช่น
กรรมการผู้มีอานาจ 2 คน ลงนามร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท เงื่อนไขดังกล่าวต้องปรากฏในข้อบังคับ
และหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ธุรกรรมใดที่กฎหมายกาหนดให้ต้องกระทาเป็น ลายลักษณ์
อักษร โดยปกติแล้วต้องลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัทหรือลายมือชื่อของผู้รับมอบ
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อานาจ ในกรณีหลัง หนังสือมอบอานาจต้องจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยกรรมการผู้มี อานาจตาม
หนังสือรับรองบริษัท
5.4.2

คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีคุณสมบัติตามที่กาหนดใน
แนวปฏิบัติเรื่ององค์ประกอบและเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ก) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ อาทิ ความสามารถในการ
เข้าใจ ความคิดเชิงกลยุทธ์ และทันต่อเหตุการณ์
ข) สุขภาพแข็งแรง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่
ค) คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มภี ูมิหลังและประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีความรู้ความ
เข้าใจที่เพียงพอทางด้านการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา
อื่นๆ ทีพ่ ิจารณาแล้วว่าเหมาะสม
5.4.3

ลักษณะต้องห้ามของการสมัครเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความสาคัญ ต่อการกากั บดูแลกิจการ เนื่องจากเป็นผู้ให้ ความคิ ดเห็นต่อทิศทางการ
ดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของทิสโก้ อย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ ปราศจากผลประโยชน์ ใดๆ ดังนั้ น
กรรมการอิสระจึงต้องเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุจกิจประจาวัน ตลอดจน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อาชีพ หรือการจ้างงานกับบริษัทอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทีเ่ ป็นอิสระได้
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีดังต่อไปนี้
ก) กรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ข) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ค) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดื อนประจา หรือผู้มี
อานาจจัดการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษั ทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ง)

เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจจัดการของทิสโก้หรือบริษัทย่อย

จ) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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ฉ) เป็นผู้สอบบัญชีของทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
ทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
สถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ช) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี จากทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง
ตลอดจนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของที่ปรึกษามืออาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ซ) เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ฌ) มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ญ) เป็นกรรมการอิสระของทิสโก้ หรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกินเก้า (9) ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งก่อนวันที่ 23
มิถุนายน 2561 ให้สามารถดารงตาแหน่งอยู่ต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
5.4.4

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นกรรมการ

ลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครเป็นกรรมการ
ก) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ข) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
ค) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นใด
ง)

เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่กากับดูแ ลสถาบันการเงิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานกากับดูแลสถาบัน
การเงิน เว้นแต่ กรณีที่หน่วยงานนั้นๆ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แก้ไขปรับปรุงสถานะทางการเงิน หรือช่วยเหลือการ
ดาเนินการของสถาบันการเงิน

จ) ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ว่าแจ้งแก่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนมีมติแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นกรรมการ
ฉ) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่นอีกในเวลา
เดียวกัน
ช) เป็นผู้จัดการ หรือ ผู้มีอานาจในการจัดการ นอกเหนือจากตาแหน่งกรรมการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือ
ได้รับการค้าประกันหรืออาวัล หรือมีภาระผูกพันอยู่กับ สถาบันการเงิน (ทิสโก้) เว้นแต่เป็นกรรมการหรือที่
ปรึ ก ษาของสถาบั น การเงิ น (ทิ ส โก้ ) ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก รรมการที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร หรื อ เป็ น กรณี ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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ซ) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการและดารงตาแหน่งในสถาบันการเงินในช่วงเวลาที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาต
ฌ) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอานาจในการจัดการในสถาบันการเงิน
ญ) อยู่ร ะหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนิน คดีท างอาญาโดยผู้มีอานาจ ต่อความผิด ว่า ด้วยการปฏิบัติการค้า
หลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ที่ ไม่เป็นธรรม หรือการฉ้อโกง หรือการบริหารงานโดยทุจริต หรือ เคยต้อง
คาพิพากษาถึงที่สุด แล้วว่ามีความผิด หรือต้องโทษเสียค่าปรับอันเกิดจากการกระทาความผิด ที่กล่าวมา
ฎ) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทกี่ ระทาการทุจริต
ฏ) ถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
ฐ) ถูกห้ามเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
ฑ) ถูกห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ตามคาสั่งขององค์กรที่มีอานาจตามกฎหมายต่างประเทศ
ฒ) มีหรือเคยมีพฤติกรรม ดังนี้
(1) ไม่ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจในกิจการบริษัทด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้ง ไม่
รับผิดชอบในการตัดสินใจของตนต่อผู้ถือหุ้นของทิสโก้
(2) ทุจริตหรือกระทาการฉ้อโกงผู้อื่น
(3) กระทาการอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบนักลงทุน
(4) เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จของสถานภาพทางการเงิน หรือผลการดาเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณะ หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก
ให้แจ้งในสาระสาคัญ เพื่อเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ อย่างตรงไปตรงมาในเอกสารทีจ่ ะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือยื่นแสดงต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะกระทาการ
ดังกล่าวเองหรือในนามผู้อื่น
(5) ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเคยช่วยเหลือ หรือสนับสนุนบุคคลอื่นในพฤติกรรมข้างต้น
ณ) มีลักษณะต้องห้ามอื่น หรือขาดคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์การทางาน หรือคุณสมบัติอื่นๆ ดังที่ได้
ระบุไว้โดยหน่วยงานกากับดูแล
(1) ไม่ชาระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงิน
(2) เคยถูกหน่วยงานกากับดูแลห้ามหรือถอดถอนจากตาแหน่งด้านบริหารในสถาบันการเงิน
(3) เคยถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกาลังถูกดาเนินคดี ตามกฏหมายในความผิดฐานฉ้อโกงหรือทุจริต
(4) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่มลี ักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน
(5) มีประวัติประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมทีบ่ ่งชี้ถึงความไม่เป็นธรรมหรือการบริหารธุรกิจอย่าง
ขาดความน่าเชื่อถือ
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(6) มีพฤติกรรมใดๆ ทีบ่ ่งชี้ถึงความไม่สุจริต หรือฉ้อฉล
(7) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัทหรือกฎหมายท้องถิ่น มติของผู้ถือ
หุ้น จรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการดาเนินงานของธุรกิจการเงิน หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
(8) บริ ห ารการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยประมาทเลิ น เล่ อ ในเรื่ อ งการตรวจสอบหรื อ ดู แ ลผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ผลการดาเนินงาน หรือการดาเนินงานของสถาบันการเงินและลูกค้า
(9) ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตามกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(10) เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในตาแหน่ งกรรมการหรือตาแหน่งสูงกว่า หรือตาแหน่ง
บริหารหน่วยงาน หรือตาแหน่งเทียบเท่าทีม่ ีอานาจในการเข้าถึงข้อมูลของสถาบันการเงิน
(11) ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจในการลงนามในกลุ่มธุรกิจ
มากกว่า 3 กลุ่ม โดยไม่รวมทิสโก้ บริษัท ซึ่งตั้งขึ้น จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้ หรื อองค์กรไม่
แสวงหาผลกาไร
(12) ดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจจัดการ หรือที่ปรึกษาที่ทาหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ใน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกินกว่าห้า (5) บริษัท โดยไม่นับรวม
บริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากการปรับโครงสร้างหนี้
5.5

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท

ทิสโก้ได้คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(OECD) และธนาคารเพื่อการชาระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) มาสรุปอธิบายในรายละเอียด เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น โดย
แบ่งเป็น 11 หัวข้อดังต่อไปนี้
5.5.1

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้กาหนดนโยบายและกลยุทธ์

ก) การวางแผนกลยุทธ์
คณะกรรมการบริษัทต้องกากับการพัฒนาแผนกลยุทธ์ในระยะยาว ที่สะท้อนปรัชญาในการดาเนินธุรกิจของ
คณะกรรมการบริ ษั ท และวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นอนาคตของทิ ส โก้ ส่ ว นแผนธุ ร กิ จ ในระยะสั้ น ควรวางกรอบเปู า หมาย
เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ สาหรับผู้บริหารนาไปปฏิบัติและประเมินผลเป็นระยะ ผลการดาเนินงานที่เบี่ยงเบนไป
จากแผนต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติ ล่วงหน้า กระบวนการวางแผนควรรวมถึงกลยุทธ์สารองเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จาเป็น
ข) การกาหนดนโยบาย
การนานโยบายการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมเรื่องการให้กู้ยืม การบริหารจัดการกองทุน หน้าที่ดูแลทรัพย์สินและ
การปูองกันการใช้ข้อมูลภายใน การบริหารบุคลากร การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน มา
ปรับใช้อย่างเคร่งครัดถือเป็นเรื่องสาคัญ และต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้นของบริษัท โดย
กาหนดกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายให้เกิดผล คณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติการใช้นโยบาย
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และกระบวนการของฝุายบริหาร ตามหลักปฏิบัติที่ยอมรับได้และปรัชญาการดาเนินธุรกิจขององค์กร นโยบายควร
สนับสนุนฝุายบริหารขององค์กร ในการกาหนดสิ่งที่ควรปฏิบัติ ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อจากัดความผิดพลาดที่ ไม่
จาเป็นอันเป็นผลจากการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสม
กิจกรรมหลักทั้งหมดของกลุ่มทิสโก้ถูกกากับด้วยนโยบายที่ควรยืดหยุ่น และสามารถใช้รองรับแนวปฏิบัติใหม่ๆ
ที่ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ในอุตสาหกรรมการเงินที่มีการแข่งขันสูง ข้อผิดพลาดจากการ
สื่อสารนโยบายทีค่ ลาดเคลือ่ นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง และจาเป็นต้องกาหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
กิจกรรมที่ริเริ่มใหม่ไม่ควรดาเนินการโดยปราศจากการบังคับใช้นโยบายอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทควร
กาหนดขั้นตอนที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงในการติดตามและรายงานกิจกรรมความเสี่ยง
ในการปฏิบัติตามนโยบายนั้น พนักงานทุกระดับของกลุ่มทิสโก้ควรได้รับการสื่อสารถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ชัด เจน จากแหล่ง ข้อมู ลอ้ างอิง ที่ เชื่ อถื อได้ เพี ยงแห่ งเดี ยว คณะกรรมการบริษั ทควรกาหนดระยะเวลาที่ เป็ น
มาตรฐานในการทบทวนหรือปรับปรุงอย่างที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังคงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร
ค) การกาหนดหลักจริยธรรม
คณะกรรมการบริษัทควรระบุหลักจริยธรรมที่ชัดเจน ความเข้าใจและยึดปฏิบัติโดยทั่วถึงทั้งองค์กร โดยอาจ
จั ด ท าหลั ก จรรยาบรรณเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งาน หลั ก
จรรยาบรรณณดังกล่าวควรสะท้อนถึงมาตรฐานความประพฤติทคี่ าดหมายของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งให้ความสาคัญกับความ
ซื่อสัตย์และความสุจริต
5.5.2

บทบาทของคณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือก การประเมินผลปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนผู้บริหาร

ก) การคัดเลือกผู้บริหาร
การมีผู้บริหารที่มีคุณภาพถือเป็นสิ่งจาเป็นลาดับแรกๆ ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และดูแลการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก้ให้สามารถสร้างผลกาไรและมีความมั่นคง ผู้บริหารที่มีความสามารถยังต้องมีความเชี่ยวชาญที่จาเป็น เพื่อ
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการวางแผนระยะยาว และกาหนดจัดการระบบและการควบคุมทีจ่ าเป็น เพื่อบรรลุ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทและกฎหมายกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ความสามารถและศักยภาพของคณะผู้บริหารมีผลต่อความสาเร็จและล้มเหลวในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลาบาก
ในสภาวะดังกล่าว ผู้บริหารทีเ่ ชี่ยวชาญและมองการณ์ไกลสามารถวางแผนฟื้นฟูธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ พร้อมกับสรรค์
สร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ผู้บริหารควรมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนในภาวะ
ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูง
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่ อยที่ได้ รับมอบหมาย ควรวางกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ระดับสูง โดยคานึงคุณสมบัติ เช่น บุคลิกภาพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตลอดจนประวัติผลงานในสายงาน
ด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกควรมีปรัชญาแนวคิดและวิสัยทัศน์ในอนาคตของกลุ่มทิสโก้ร่วมกันกับคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรประสบผลสาเร็จ ตามเปูาหมาย ในการนี้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการทางาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารถือเป็นสิ่งสาคัญ
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คณะกรรมการบริษัทยังมีส่วนรับผิดชอบในการกากับดูแลการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล
เหล่านั้นมีทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรประเมินผลงานของผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ
ตามเกณฑ์เปูาหมายซึ่งรวมถึงผลการดาเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และพัฒนาการขององค์กร
ข) การประเมินผลงานของผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนผลงานของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงเทียบเกณฑ์เกณฑ์ซึ่งประเมิน
ปกติแล้วรวมถึง มาตรฐาน เปูาหมาย และเกณฑ์อื่นที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น กาไรต่อหุ้น กาไรสุทธิ หรือ
อาจรวมถึ ง เปู าหมายเชิงคุ ณ ภาพที่ สั ม พัน ธ์ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งและผลงานของผู้ จั ด การ การไม่ส ามารถ
ประเมินผลงานอย่างถูกต้องจะนาไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ผิดพลาด คณะกรรมการบริษัทต้องสื่อสารความ
คาดหมายเรื่องผลงานต่อผู้บริหารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเพื่อการร่วมมืออย่างเต็มกาลังและการทางานเชิงรุก
จากคณะผู้บริหาร
ค) การเปลี่ยนผู้บริหาร
นอกจากการวางแผนสืบทอดกรณีเกษียณอายุ หรือลาออกสาหรับตาแหน่งงานสาคัญ ซึ่งต้องจัดทาอย่าง
ชัดเจนแล้ว คณะกรรมการบริษัท ยังจาเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ทิสโก้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าเงินฝาก
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ จากความผิดพลาดอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหมาะสมของผู้บริหาร ในบาง
กรณีที่เกิดความเสียหายร้ายแรง การปลดผู้บริหารระดับสูงเพื่อปกปูองผลประโยชน์ขององค์กรอาจเป็นสิ่งจาเป็น
กระบวนการสรรหาบุ ค คลมาแทนที่ ต าแหน่ งเดิ ม ขึ้ น กั บ การพิ จ ารณาเป็ น รายกรณี ไ ป โดยค านึ งถึ งปั จ จั ย ทาง
วัฒนธรรมขององค์กรด้วย
5.5.3

คณะกรรมการชุดย่อย

ก) หลักการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
แม้คณะกรรมการบริ ษัทจะรับ ผิดชอบสูงสุดในกิจการต่ างๆ ขององค์ กรก็ ตาม คณะกรรมการชุดย่ อยที่ มี
ประสบการณ์และความชานาญเป็นพิเศษในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันไป เพื่อพิจารณาภารกิจที่ต้องการการทบทวน
และพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหาร) มีบทบาทสาคัญ ในการทบทวนความเพียงพอและประสิทธิผลของ
นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยอาจตัดสินใจในนามคณะกรรมการบริษัท หรือ
เสนอแนะให้ คณะกรรมการบริษัทพิจ ารณา ขึ้นกั บอานาจหน้ าที่ในกฎบัต รที่คณะกรรมการชุดย่อ ยนั้นๆ ได้รั บ
มอบหมาย คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการชุดย่อยให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างรับผิดชอบ หากคณะกรรมการชุดย่อยตัดสินใจในนามคณะกรรมการบริษัท
การแต่ งตั้ งคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ จะต้ อ งระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ บทบาทหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งไว้อย่างชัดเจน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และกรรมการบริษัท
ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่กระทาโดยคณะกรรมการชุดย่อย
ข) โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย
จานวนและลักษณะของคณะกรรมการชุดย่อยในองค์กรหนึ่ง ขึ้นกับขนาด ขอบเขตงาน ความเสี่ยง และอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทควรมั่นใจว่าคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีโครงสร้างที่เหมาะสมสอดคล้องกับขนาดและธุรกิจ
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ขององค์ ก รตลอดจนองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และความเชี่ ย วชาญของกรรมการแต่ ล ะบุ ค คล
คณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรจากองค์กร และเข้าถึงพนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทได้
โดยตรง เมื่อต้องการความชานาญพิเศษ หรือคาแนะนาอย่างเป็นอิสระ โดยองค์กรออกค่าใช้จ่าย คณะกรรมการชุดย่อย
ที่มีโครงสร้างและถูกใช้งานอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมประสิทธิผลการทางานในนามของคณะกรรมการบริษัท และช่วย
ให้มั่นใจว่าคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ทางานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่ละเมิดอานาจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น
5.5.4

บทบาทเฉพาะของกรรมการอิสระ

ก) แสดงดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระเพื่อปูองกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีคัดค้านกับข้อเสนอ กรรมการ
อิสระต้องแสดงเหตุผลที่คดั ค้าน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ข) ร้องขอความเห็นจากผู้ชี่ยวชาญอิสระในประเด็นสาคัญที่อาจมีผลกระทบทีร่ ุนแรงต่อกลุ่มทิสโก้
5.5.5

การกากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท

ก) ความรู้ทจี่ าเป็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดาเนินงาน
แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอานาจหน้าที่สาคัญในการบริหารงานต่างๆ รวมถึงการดาเนินงาน
ประจาวันแก่คณะผู้บริหารทีเ่ ป็นพนักงานประจาแล้ว แต่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กากับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการบริษัทก็ยังคงต้องรับผิดชอบติดตามดูแลการดาเนินการต่างๆ ของบริษัท อยู่
เช่นกัน
คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักอยู่เสมอถึงสภาพแวดล้อมการดาเนินงานขององค์กร รับรู้และเข้าใจปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจ กรอบกฎหมาย และการกากับดูแล
กรรมการยังควรตระหนักถึงความรับผิดชอบอื่นที่อาจมีจากกฎหมายและกฎระเบียบ และดูแลให้มีนโยบายและวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกาหนดและระเบียบนั้นๆ กรรมการควรตระหนักและติดตามหาความรู้
เกี่ยวกับทิศทางการเงินทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ทาง
กฎหมาย และข้อบังคับใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอยู่เสมอ
ข) การเตรียมตัวและการซักถาม
คณะกรรมการบริษัทควรทราบรายงานข้อมูลการบริหารและสรุปย่อ เกี่ยวกับสภาวการณ์ทางธุรกิจ แนวโน้ม
ตลาด เกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจระดับมหภาค
อย่างสม่าเสมอ ฝุายบริหารควรรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีถึงปัญหาการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ ความ
เปลี่ ย นแปลงในอุ ต สาหกรรม มาตรการทางการเมื อ งที่ อ าจกระทบองค์ ก รหรื อ ข้ อ มู ล ที่ อ าจเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทในการวางแผนกลยุทธ์ กาหนดนโยบาย หรือ ติดตามการปฏิบัติ งานและการดาเนินธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งที่ป รึกษาเพื่อ ทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสรุป สิ่งที่เกี่ย วข้องกับกิจการ
ของทิสโก้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
กรรมการไม่เพียงแต่มีหน้าที่เข้าประชุมเท่านั้น แต่ต้องเตรียมตัวพร้อมด้วย โดยการทบทวนเอกสารการ
ประชุมอย่างถี่ถ้วนล่วงหน้า รายงานจากฝุายบริหารต้องส่งล่วงหน้าพอสมควรเพื่อให้ มีเวลาเพียงพอในการทบทวน
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กรรมการควรสอบถามฝุายบริหารหากพบประเด็นน่าสงสัยในรายงาน กรรมการยังควรทบทวนการตรวจสอบภายใน
และภายนอก การตรวจสอบโดยหน่วยงานกากับดูแล รวมถึงการสื่อสารอื่นที่เกี่ยวข้องและมีนัยสาคัญ ประเด็นจาก
การตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่างๆ ควรได้รับการทบทวนและพิจารณาอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ไม่ตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของกรรมการท่าน
อื่น ฝุายบริหาร หรือผลประโยชน์จากภายนอก การวิพากษ์ประเด็นอย่างลึกซึ้งในคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวบ่งชี้ที่
สาคัญต่อประสิทธิผลของกรรมการแต่ละคน กรรมการต้องตั้งคาถามต่อผู้บริหารจนเป็นที่พอใจว่าคาแนะนาของฝุาย
บริหารเป็นไปได้และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร หากกรรมการไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการควรแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและทาให้มั่นใจได้บันทึกไว้ในว่ารายงานการประชุม ข้ อโต้แย้งที่ผ่านการ
พิจารณาใคร่ครวญมาเป็นอย่างดีมักเป็นตัวชี้ถึงคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็งและเป็นอิสระ
ค) การติดตามดูแลการบริหาร
ถึ ง แม้ ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท จะพึ่ ง พาความเชี่ ย วชาญของผู้ บ ริ ห ารในการบริ ห ารองค์ ก รก็ ต าม แต่
คณะกรรมการบริษัทก็ยังต้องรับผิดชอบต่อการติดตามดูแลการดาเนินงานทั้งหมดของบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า
การดาเนินธุรกิจมีการควบคุมที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทและฝุายบริหารต้องร่วมมือกันสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทว่าด้วยบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยฝุายบริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้มั่นใจว่าสายงานบริหารมีความชัดเจน และฝุายบริหารเข้าใจ
และนานโยบายและคาสั่งต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติตาม
ในการกากับดูแ ลผู้บริหารระดั บสูงเพื่อเป็นส่ วนหนึ่งของการถ่วงดุลอานาจนั้น คณะกรรมการบริษัท ควร
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ติ ด ตามดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายที่ อ นุ มั ติ โ ดย
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงลิมิตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(2) ประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ
(3) ตั้งคาถามอย่างระมัดระวังและทบทวนคาอธิบายและข้อมูล ที่นาเสนอโดยผู้บริหารระดับสูง
(4) กาหนดมาตรฐานผลงานของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะยาว กลยุทธ์ และความ
มั่นคงของธนาคาร รวมถึงติดตามดูแลผลงานของผู้บริหารระดับสูงเทียบกับมาตรฐานดังกล่าว และ
(5) ตรวจสอบให้เป็นที่แน่ใจได้ว่าผู้บริหารอาวุโสมีความรู้และความชานาญที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ
และสภาพความเสี่ยงของธนาคาร
ง)

การกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง

กรรมการต้องมีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ ยงอย่างเพียงพอ สามารถรู้ถึงสิ่งที่ไม่ปลอดภัย และต้องได้รับ
ข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้สม่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้แน่ใจว่าฝุายบริหารระบุความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น และกาหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอที่จะระบุ ชี้วัด ติดตามและควบคุมความเสี่ยง
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ในรูปแบบต่างๆ ที่มักเกิดกับสถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบอนุมัติกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่
ดาเนินโดยผู้บริหารและสอบทานเป็นระยะ
จ) การกากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
กลุ่มทิสโก้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบมากมาย รวมถึงหน้าที่การรายงานตามที่กฎหมาย
กาหนด จึงถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และระบุชี้การฝุาฝืนกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารระดับสูงจะต้องปฏิบัติและ
แสดงออกถึงความมุง่มั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร
ฉ) การติดตามผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานทีม่ ั่นคงเป็นวัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการบริษัทและเป็นตัวชีว้ ัดสาคัญของความสาเร็จ
ของฝุายบริหาร แม้ว่ากรรมการส่วนใหญ่อาจไม่ได้มาจากสายงานธนาคารหรือการเงิน แต่กรรมการแต่ละคนย่อม
ต้องมีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจในเรื่องผลประกอบการ คุณภาพของสินทรัพย์ และกิจกรรมการบริหารจัดการเงิน
และสามารถประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ คณะกรรมการเป็นที่คาดหมายว่าจะใช้
ความเป็นผู้นา ความรู้ความสามารถ ความอุตสาหะ และวิจารณญาณอันเที่ยงธรรม ดาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่มทิสโก้ ด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบ
ช) การทบทวนรายงานของผู้บริหาร
รายงานของฝุายบริหารคือเครื่องมือพื้นฐาน ในการกากับการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องในด้านการเงิน การบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านราคาตลาด
พอร์ตการลงทุน สินทรัพย์-หนี้สิน และการกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คณะกรรมการต้องทบทวนรายงาน
เหล่านี้อย่างระมัดระวังรอบคอบและตระหนักถึงสัญญาณเตือนใดๆ เกี่ยวกับ ผลประกอบการที่ด้อยลง ความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้น การบริหารงานโดยใช้อานาจในทางมิชอบ ปัญหาของระบบการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
หรือประเด็นที่เกี่ยวกับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงาน
5.5.6

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ก) กรรมการควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมสาคัญขององค์กรที่เกี่ยวกับ
การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกาหนดนโยบาย และ/หรือการบริหาร
ความเสี่ยง และอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยจานวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ใน
รายงานประจาปี ตามที่กาหนดโดยทางการ
ข) ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการกาหนดไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ต้นปี เพื่อสามารถจัดเวลามาร่วม
ประชุมได้ หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการต้องแจ้งประธานคณะกรรมการหรือเลขานุการ
บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมทั้งหมด
กรรมการควรตรวจทานเอกสารการประชุม ที่ได้รับล่วงหน้า และควรแจ้งต่อประธานคณะกรรมการหรือ
เลขานุการบริษัทก่อนการประชุมหากกรรมการมีประเด็น ข้อสงสัย หรือข้อกังวลในที่ต้องการหารือในที่ประชุม
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ค) ประธานคณะกรรมการควรมั่นใจว่ามีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดเข้าร่วม
ประชุม เพื่อนับเป็นองค์ประชุม
ง)

ประธานคณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าเลขานุการบริษัทกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าอย่างสม่าเสมอ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทควรถูกจัดขึ้นอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้กาหนด
วัน เวลา และสถานที่การจัดประชุม

จ) ระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการควรสนับสนุนให้พิจารณาแต่ละประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบและ
โปร่งใส และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสาหรับผู้บริหารในการนาเสนอประเด็นต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทสามารถพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในหัวข้อสาคัญ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ประธานคณะกรรมการควร
มั่นใจว่ากรรมการไม่มีส่วนร่วมในวาระการประชุมที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้รับผิดชอบ
และเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานจัดประชุมโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม เพื่ออภิปรายประเด็น
ต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ช) ประธานคณะกรรมการควรมัน่ ใจว่าเลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุม ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม และแจ้งคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์
ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ซ) ประธานคณะกรรมการต้องมั่นใจว่าเลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาขอสัตยาบันหรือ
อนุมัติให้แก่กรรมการทุกราย พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในกรณี ข้อมูล
เอกสารที่เป็นความลับเฉพาะ เลขานุการบริษัทอาจพิจารณาแจกเอกสารในที่ประชุม โดยจ่าหัวเอกสารว่า
“เอกสารลับเฉพาะ” และเก็บเอกสารคืน หลังจากเลิกประชุม
ฌ) กรรมการควรเข้าใจอย่างชัดเจนถึง พันธกิจ วัตถุประสงค์ ความสามารถ และประสิทธิภาพของกลุ่มทิสโก้ และ
ยินดีอุทิศเวลาและทรัพยากรเพื่อเข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ญ) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับธุระของคณะกรรมการบริษัท และควรขอให้
ผู้บริหารชี้แจงโดยเร็วและชัดเจนเท่าที่เป็นไปได้หากพบประเด็นสงสัย
ฎ) ประธานคณะกรรมการต้องมั่นใจว่าเลขานุการบริษัท ได้จัดทารายงานการประชุม ของคณะกรรมการบริษัท
และของการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
5.5.7

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
ข) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เมื่อได้รับคาร้องจาก
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจานวนหุ นที่จาหนายไดทั้งหมด
เขาชื่อกันทาหนังสือขอใหคณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ ทั้งนี้ หนังสือขอให
เรียกประชุมตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนดวย โดยคณะกรรมการบริษัทตอง
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรบหนังสือจากผูถือหุนดังกล่าว
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ในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทไมได้จัดใหมีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผูถือหุนทั้งหลาย
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายใน 45 วัน
นับแตวันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการ
บริษัทเรียกประชุม โดยบริษัทรับผิดชอบคาใชจายอันจาเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผู ถือหุนตามวรรคสองครั้งใด จานวนผู ถือ
หุ้นซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กาหนดไวในส่วนที่ 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ผูถือหุนตามวรรคสองตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุม
ในครั้งนั้นใหแกบริษัท
ค) จัดทาหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว ทิสโก้จะจัดทาหนังสือ บอก
กล่ าวเชิ ญประชุม ผู้ถื อหุ้ นทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ และชี้แ จงรายละเอีย ดการประชุ ม แก่นั กลงทุ น
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่กาหนดเป็นวันประชุม โดยแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้ า อย่ า งเพี ย งพอ อนึ่ ง บริ ษั ท จะจั ด ส่ งหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มทั้ งเอกสาร
ประกอบการประชุ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
นอกจากนี้ บริษัทยังโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เป็นเวลา 3 วัน
ติดต่อกัน เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
ง)

เชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญประจาปีและการเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ในตาแหน่งบริหารสามารถยื่นข้อเสนอล่วงหน้าก่อนการประชุม
ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกาหนด คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวาระการประชุมตามความเหมาะสม
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จ) การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น
สาหรับข้อเสนอที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน บริษัท จะชี้แจงเหตุผลแก่ ผู้ถือหุ้นให้ทราบพร้อมกันในการประชุมผู้ถือหุ้ น หรือบน
เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
ฉ) จั ด สรรสถานที่ แ ละเวลาประชุ ม อย่ า งเหมาะสม ตลอดจนด าเนิ น การประชุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
ของบริษัทและลาดับวาระประชุมดังที่ปรากฏในหนังสือ บอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่
เท่าเทียมกัน ปราศจากขั้นตอนที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่เกินความจาเป็น จัดในเวลาและสถานที่ทสี่ ะดวกแก่การ
มาร่วมประชุม และไม่มีข้อจากัดต่อการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทหรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ช) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะดังเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ บอกกล่าว
เชิญประชุม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่าง
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เท่ าเที ยมกั น ทั้ง นี้ ผู้ ถื อหุ้ นสามารถลงทะเบี ย นล่ ว งหน้า ก่ อนเวลาประชุ ม ได้ 2 ชั่ว โมง ทิส โก้ ไ ด้น าระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนแยกตามวาระให้แก่ผู้ถอื
หุ้น เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างประชุม ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้ลงคะแนนหลังจากเปิดประชุมแล้วได้อีกด้วย สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
มาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น เพื่อ เข้าประชุมแทนตน บริษัท
จะเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คนพร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะนอกเหนือจากกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดใบมอบฉันทะประเภทต่างๆ ได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทอีกด้วย
ซ) เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและให้ โอกาสผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่า เทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และสอบถาม
เกี่ยวกับวาระและประเด็นที่นาเสนอต่อที่ประชุม ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถาม
ล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุมที่ต้องการข้ออธิบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผ่านทาง
โทรสาร หรือจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในระหว่างการประชุมนั้น ประธานที่
ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ
สอบถามในวาระต่างๆ ของการประชุม ทิสโก้พยายามเตรียมการให้กรรมการทุกคน คณะผู้ บริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและอธิบายและชี้แจงเหตุผลใน
ประเด็นต่างๆ จนเป็นที่กระจ่าง
ฌ) จัดการประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามลาดับ วาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมมีมติ
เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ ก่อนเริ่มพิจารณา
แต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงรวมที่ต้องการ
และกระบวนการลงคะแนนเสียงสาหรับแต่ละวาระ
ญ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละประเด็นได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือ หุ้นด้วยคะแนนเสียงที่ถูกต้อง ทิสโก้
จะแจ้งมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ลงทุน ทราบโดยทันทีผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในวันเดียวกันกับวันที่จัดการประชุม และจัดทารายงานการประชุมซึง่ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งคา
ชี้แจง ข้อสงสัย ความเห็น และมติของที่ประชุมซึ่งจะถูกบันทึกและแบงออกเปน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ
"งดออกเสียง" บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัทและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุม และรายงานการประชุมจะถูกเก็บไว้ที่สานักงาน
นอกจากนี้ยังมีบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในแผ่นซีดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอสาเนาแผ่นซีดีได้จากหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์
ฎ) ดูแลให้ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด
5.5.8

การดูแลการดาเนินธุรกิจโดยคณะกรรมการบริษัท

ก) ติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่องถึงผลประกอบการ ตลอดจนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ
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ข) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลกิจกรรมของกรรมการและจัดการงานอันสาคัญขององค์กรตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อดูแลผลประกอบการและการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ง)

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลให้มั่นใจว่าธุรกิจของกลุ่มทิสโก้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ

จ) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในการคัดเลือก
และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น กรรมการและสมาชิ ก ในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดย
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจ ให้แก่
กรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยโดยตรง
ฉ) มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและ
สอบทานนโยบายค่าตอบแทนสาหรับผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทน
ของกรรมการควรสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มเติมควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนออัตรา
ค่าตอบแทนต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของ
กรรมการต้องสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ทางาน ความเชีย่ วชาญ หน้าทีร่ ับผิดชอบ ตลอดจนผลงานและคุณประโยชน์ที่กรรมการจะสร้างให้แก่บริษัทได้
ช) คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง เพื่ อ สอบทานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี
ซ) กาหนดและจัดให้มีการประชุมสอบทานเชิงกลยุทธ์ เพื่อกากับและทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท การสอบทาน
เชิงกลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานตรวจสอบตนเองสาหรับ กลยุทธ์ปัจจุบันของกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้ การประชุม
ดังกล่าวควรจัดโดยกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระทาหน้าทีเ่ ป็นประธานที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารได้ประชุมอภิปรายเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ความสนใจไม่แต่เฉพาะการคาดการณ์ในแง่บวก
แต่ให้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงในตัวเลขจากอดีตด้วย เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ใช้และแก้ไขสถานการณ์
ได้อย่างทันท่วงที การทบทวนตนเองลักษณะนี้จะช่วยเสริมความมั่นใจของนักลงทุน ที่มีต่อกลุ่มทิสโก้ และ
สะท้อ นประเด็ น ที่นั ก ลงทุน ห่ วงใยก็ คื อ ความสามารถของคณะกรรมการบริ ษั ทที่ จ ะแทรกแซงในเวลาที่
เหมาะสม หากบริษัทประสบกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไม่ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว
ฌ) จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติภายในกลุ่มทิสโก้
ญ) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงดารงตาแหน่งเฉพาะในกลุม่ ทิสโก้เท่านัน้ เพื่อให้มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มทิสโก้และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
5.5.9

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดาเนินงานบริษัทและกิจกรรมทางธุรกิจที่สาคัญในช่วงปีที่ผ่านมา
ต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งต้องรับผิดชอบต่อการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการบริหาร
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรับผิดชอบต่อการรับรองความถูกต้องของงบการเงิน
ด้วย คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจทานงบการเงินให้เป็นไปหลักการบัญชีที่
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ยอมรั บทั่ ว ไป และเปิด เผยข้อ มูล อย่า งถู ก ต้อ งและโปร่ งใสเพื่ อ นั กลงทุน ใช้ ป ระกอบการตั ดสิ น ใจของนัก ลงทุ น
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดเตรียมรายงานข้างต้น ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบจัดเตรียม
รายงานประเด็นจากการตรวจสอบพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานจากคณะกรรมการบริษัท รายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีจะปรากฎอยู่ในแบบแสดงรายข้อมูลประจาปีและรายงาน
ประจาปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ก) รายงานทางการเงิน
(1) คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการเตรียมงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ณ วันสุดท้าย
ของปีงบประมาณของบริษัท ซึ่งต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท จากนั้น จะนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับสาเนางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
(2) ในการเตรียมรายงานทางการเงิน กรรมการควรเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสามารถนาไปใช้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประกอบการตัดสินใจและคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง
(3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รายงานข้อมูลอย่างชัดเจน ในคาอธิบายขยายความและการประมาณการที่
สมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนผลการดาเนินธุรกิจ นโยบาย แนวโน้ มในอนาคต โอกาส ความเสี่ยง และ
ความเสียหาย ของบริษัทแม่และบริษัทย่อย (ถ้ามี)
(4) เตรียมรายงานที่บ่งบอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบการเงิน และแสดงพร้อมรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ รายงานจากคณะกรรมการบริษัทควร
ครอบคลุมหัวข้อสาคัญตามที่ระบุในข้อ 5.5 ของแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
(5) เข้าใจธุรกิจหลักของบริษัทและไม่แทรกแซงจุดประสงค์และงานของผู้สอบบัญชี
(6) ชี้แจงเหตุผลต่อสาธารณะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีภายนอกลาออกหรือถูกถอดถอน
(7) ดูแลให้แน่ใจว่าฝุายบริหารได้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนในงบการเงินฉบับตรวจสอบและรายงานประจาปี
(ถ้าจาเป็น) ทั้งนี้ ข้อมูลในรายงานควรมีลักษณะดังนี้
ก) ให้มุมมองที่เป็นจริงและเที่ยงตรงตามสถานะของบริษัท
ข) แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนในงบการเงิน เพื่อปูองกันการทุจริตหรือการบริหารทรัพย์สินของบริษัท
ในทางมิชอบ
ค) แสดงข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และอยู่บนพื้นฐานการคานวณที่ยุติธรรมและรอบคอบ
ง) สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชี หากมีประด็นที่อยู่นอกเหนือมาตรฐานบัญชึของไทย
ประเด็นนั้นจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting
Standard) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (Financial Accounting
Standards Board) ทั้งนี้ ข้อมูลสาคัญอื่นๆ ควรได้รับการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
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ข) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
(1) ดูแลให้มั่นใจว่า แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ได้แสดงข้อมูลครบถ้วนตาม


ข้อกาหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด สานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



หลั ก การการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้ที่นักลงทุนควรทราบ

(2) จัดเตรียมและนาส่งแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ต่อหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กากับดูแล
ค) ประเด็นสาคัญ
นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามกาหนดการ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ทิสโก้ควรเปิดเผยข้อมูลสาคัญต่อ
สาธารณะอย่างทันท่วงทีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยครอบคลุมข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีผลกระทบหรืออาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อราคาของหลักทรัพย์ใดๆ ของทิสโก้
(2) เป็นข้อมูลที่นักลงทุนเห็นว่าสาคัญต่อการตัดสินใจลงทุนจากบทวิจัยซึ่งจัดทาโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
หรือผู้เชี่ยวชาญ
(3) ส่งผลหรือจะส่งผลต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทิสโก้และกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบกาหนดว่าข้อมูลใดที่สาคัญและต้องเปิดเผยต่อสาธารณะและ
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ประเภทข้อมูล ระยะเวลา แบบฟอร์ม และกระบวนการที่จาเป็นในการเปิดเผย ซึ่งอาจมีได้ตั้งแต่เปิดเผยได้โดยไม่
จาเป็นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ได้รับอนุมัติ จนถึงระดับที่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นแล้ว ทิสโก้ ในฐานะทีเ่ ป็นบริษัทจดทะเบียนจะต้องเปิดเผยข้อมูลซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) การออกหุ้นใหม่และตราสารหนี้ของทิสโก้ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสถานภาพทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานของทิสโก้หรือบริษัทย่อย
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันกับทิสโก้หรือบริษัทย่อย
(3) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในโครงสร้างการถือหุ้นของทิสโก้
(4) สัญญาทางการค้าที่มีนัยสาคัญ
(5) การเข้า ร่ว มหรื อเพิก ถอน การได้มาหรือ จาหน่ ายไป ซึ่ง การลงทุน ในบริ ษัทอื่ น ที่ ส่ งผลให้บริ ษัท นั้ น
กลายเป็นหรือเลิกเป็นบริษัทย่อยของทิสโก้ หรือบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของทิสโก้
อย่างไรก็ตาม ทิสโก้อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานข้อมูลในทันทีในกรณีต่อไปนี้ โดยทิสโก้ต้องเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าวไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวด
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(1) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของทิสโก้
(2) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลนั้นยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ และการเปิดเผยข้อมูลนั้นอย่างทันกาลเป็นสิ่งสาคัญมาก
(3) การเปิดเผยข้อมูลทันทีจะเป็นผลดีต่อคู่แข่งของบริษัทอย่างมาก
ทิสโก้จัดมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ในรายงานประจาปี ได้แก่ รายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย จานวนการประชุม บันทึกการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทน
ของกรรมการ
ง)

การซื้อขายหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ผู้บริหารของทิสโก้ หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก
ผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และผู้ดารงตาแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เ ป็นระดับผู้จั ดการฝุายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องยื่ นรายงานการถือ ครอง
หลักทรัพย์ของหุ้นทิสโก้ของตน คูส่ มรส และบุตร ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรณีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการต้องยื่นรายงาน
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
จากกรณีข้างต้น ผู้บริหารต้องยื่นสาเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อทิสโก้ภายในวันเดียวกับที่ยื่นรายงาน
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริ หารต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสีย ต่อทิสโก้ ทั้งของตน หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของทิสโก้หรือบริษัทย่อย ตามกฎระเบียบ เงื่อนไขและขั้นตอนที่กาหนดในประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
จ) ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
(1) ดูแลให้มั่นใจว่ากลุ่มทิสโก้เปิดเผยข้อมูล สาคัญอย่างถูกต้อง ทันกาล และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสานักเลขานุการบริษัท
(2) ดูแลให้มั่นใจว่าข้อมูลของบริษัท ได้ถูกเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ ที่ง่ายต่อการเข้าถึง
รวมถึงรายงานที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
(3) จัดกิจกรรมเพื่ออธิบายหรือชี้แจงข้อมูลบริษัทที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงตอบข้อซักถามจากนักลงทุน อาทิ
การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส การแถลงข่าว การประชุมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และการประชุมกับนัก
ลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ
(4) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้ได้รับมอบหมายได้ทาหน้าที่เป็นโฆษกของกลุ่มทิสโก้ ต่อนักลงทุน
สถาบันหรือรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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(5) จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อช่วยพัฒนาความรู้และความสามารถด้านการสื่อสารและการนาเสนอ
ข้อมูลของบุคลากรในกลุ่มทิสโก้
(6) กรรมการสามารถพบปะหรือติดต่อกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทิสโก้ อย่างไรก็ตาม
การกระทาดังกล่าวได้ต้องอยู่ภายใต้การรับทราบและคาร้องขอของฝุายบริหาร
5.5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อเพิ่มประสิทธิการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและสัมพันธภาพกับคณะผู้บริหาร กรรมการ
มีห น้าที่จัดให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิบัติงานแบบองค์ค ณะและรายบุคคลเป็น ประจาทุก ปี การประเมิน ควร
ครอบคลุมตั้งแต่ความถี่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จนถึงการมีส่วนร่วมใน
การประชุม เนื่อ งจากการประเมิน จัด ขึ้น เพื่อ พัฒ นาประสิท ธิภ าพการปฏิบัติง านของคณะกรรมการบริษ ัท
กรรมการทุกท่านจึงควรพิจารณาส่วนที่ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการบริษัทได้
ประธานกรรมการของคณะกรรมชุ ดย่ อ ยแต่ล ะชุด ต้อ งรายงานผลประเมิน การปฏิ บั ติ งานของตนต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยรายงานต้ อ งครอบคลุ ม ถึ งผลการวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บั ติ งานของ
คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานผลประเมินดังกล่าวจะต้องหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายงานผลการประเมินนี้จะช่วยประเมินการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และช่วยให้ทราบ
ถึงสิ่งทีค่ วรปรับปรุงในส่วนที่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารเล็งเห็นว่ามีความสาคัญ กระบวนการนี้กาหนดขึ้นเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการบริษัท โดยมิได้มุ่งเน้นเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอานาจในการพิจารณาผลการดาเนินงานและการมีส่วนร่วมของกรรมการเป็น
รายบุคคล บริษัทสามารถถอดถอนหรือสรรหาบุคคลเพื่อแทนที่กรรมการที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ของตนอย่าง
เหมาะสม
การประเมินผลดังกล่าวมีความสาคัญต่อการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทควรวิเคราะห์ผล
ประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ เพื่อนามาพิจารณาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท
หากจาเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยสร้างแนวนโยบาย ตลอดจนให้
คาแนะนาในการประเมิน คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามปีต่อหนึ่งครั้ง และเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ในรายงาน
ประจาปี
5.5.11 การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
เมื่อกรรมการได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นคณะกรรมการของทิสโก้ ผู้บริหารระดับสูงจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ
เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ และผลการดาเนินงานที่มาผ่านมา และสามารถทาหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่ รวมถึงส่งมอบนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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กลุ่มทิสโก้

ของทิสโก้มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เป็นประจา โดยบริษัทได้
จัดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถ
ติดตามข่าวสารและเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อตาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการ
จะได้รับแจ้งตารางการฝึกอบรมดังกล่าวล่วงหน้า
เพื่อความมั่นคงและต่อเนื่องทางธุรกิจของทิสโก้ต่อสถานการณ์ในอนาคต บริษัทได้กาหนดผู้สืบทอด
ส าหรั บ ต าแหน่ งงานส าคั ญ ต่ า งๆ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนกากับแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และแผนการดังกล่าวจะได้รับการทบทวนเป็นประจาตาม
ความเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดตาแหน่ง
ของผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อนาเสนอและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง เลขานุ ก ารบริษั ทต้ อ งมี ค วามรู้ห รื อ ได้ รับ การฝึก อบรมทางด้า นกฎหมาย บั ญชี หรื อ หลั ก ปฏิ บั ติข อง
เลขานุการบริษัทด้วย
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