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กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท  

บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

  ----------------------------- 

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และ

รบัผิดชอบในการดแูลการบริหารจดัการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) ซึ่งใน

การปฏิบตัิตาม Fiduciary Duty นัน้ กรรมการแตล่ะทา่นยดึมั่นและด ารงตนในการปฏิบตัิหนา้ที่ส  าคญั ไดแ้ก่  

1. การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care)  

2. การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ (Duty of Loyalty)  

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty  

of Obedience) 

4. การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัตอ่เหตกุารณ ์(Duty of Disclosure) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิท จะก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบายกลยทุธ ์อื่นๆ และประเมินผล

งานโดยเปรยีบเทียบกบัตวัชีว้ดัและงบประมาณ  

คณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีมติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท (“กฎบตัรฯ”) ฉบบันีข้ึน้ เพื่อส่งเสริมการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อใหก้รรมการบริษัททุกท่านตระหนกัถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพื่อปฏิบัติ

หนา้ที่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์ทัง้นี ้ใหก้ฎบตัรฯ นี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง   

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่

นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

2. ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธาน

กรรมการ โดยรองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบับรษัิทซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย  

4. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  เพื่อใหม้ีการแบ่งแยกบทบาทและความ

รบัผิดชอบอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 
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5. การแต่งตัง้กรรมการบริษัทตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใสและชดัเจน และจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  

การคดัเลือกบคุคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น

ผูท้  าการกลั่นกรองและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ทัง้นีบ้คุคลที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบรษัิทฯ จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้  

1. มีความนา่เช่ือถือและความรบัผิดชอบ  

2. เป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเงิน หรอืการพาณิชยกรรม หรอืการอตุสาหกรรม และมีทกัษะ/ความสามารถ

ในดา้นความเขา้ใจกลยทุธอ์งคก์รและก าหนดทิศทางในการด าเนนิงาน  

3. เป็นผูม้ีประสบการณใ์นการบรหิารจดัการองคก์ร 

4. มีมนษุยสมัพนัธด์ี และมีทกัษะในการสือ่ความที่ดี 

5. ไมม่ีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

6. กรรมการอิสระมคีณุสมบตัิตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นนิยามกรรมการตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละค านิยามของบรษัิท  

กรรมการสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนไดไ้มเ่กิน 5 บรษัิท โดยที่ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่การ

ปฎิบตัิหนา้ที่ของการด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบรษัิทฯ 

  

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท  

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถา้

จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้ 
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2. ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มี

คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็น

กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดือน 

มติของคณะกรรมการจากขอ้ความดา้นบนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวน

กรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

บคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี 

4. นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

4.1 ตาย 

4.2 ลาออก 

4.3 ขาดคณุสมบตัิ มีลกัษณะตอ้งหา้มกฎหมาย  

4.4 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

4.5 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5. เกษียณอายเุมื่ออายคุรบ 75 ปีบรบิรูณ ์ 

6. กรรมการยงัคงมีสภาพเป็นกรรมการหลงัจากปีที่อายุ ครบ 75 ปี จนครบก าหนดตามวาระ (3 ปี) ของการด ารง 

ต าแหนง่กรรมการ  

7. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัตัง้แตว่นัที่ใบลาออกไปถึง

บรษัิท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามตารางการประชุมที่ไดก้ าหนดไวล้่วงหนา้ หรือด าเนินการอื่นใดตาม
ความจ าเป็น 

2. เป็นประธานที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

3. เสรมิสรา้งมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบรษัิท 

4. เป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ และควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้และสอดคลอ้งกบั
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ขอ้บงัคบับรษัิท  

5. ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบั 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษัทการพิจารณา คือการใชด้ลุยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชนข์องผูถื้อ

หุน้และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ควบคุมใหก้รรมการปฎิบัติหนา้ที่โดยไม่ขดักับ

กฎหมายและขอ้บงัคบัขอวบรษัิทฯ ที่ก าหนดไว ้

 นอกเหนือไปจากนัน้ คณะกรรมการบรษัิทจะตอ้ง 

1. ก าหนด พิจารณาและอนมุตัิ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ คณุคา่องคก์ร นโยบาย แผนระยะยาวและกลยทุธ ์อยา่งสม ่าเสมอ 

2. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและ

งบประมาณการลงทนุ 

3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษัท ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงตัวชีว้ัดที่ไม่ใช่เกณฑ์ทางการเงิน และ

ปรบัเปลีย่นกลยทุธใ์หม้ีความเหมาะสมตอ่สภาพการณอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

4. ทบทวน พิจารณาและอนมุตัิ โครงสรา้งองคก์ร หนา้ที่ของผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนการสบืทอดก าลงัคน 

5. ทบทวน พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 

6. ปฎิบตัิตามจรยิธรรมทางธุรกิจและติดตามผล 

7. ทบทวนและประเมินถึงความมีประสิทธิภาพของนโยบายบรษัิทและขัน้ตอนการปฎิบตัิงาน บนพืน้ฐานของระบบ

ควบคมุภายใน การประเมินความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง   

8. ทบทวนนโยบายบรษัิทและความคืบหนา้ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

9. จดัใหม้ีการประเมินตนเองประจ าปีของคณะกรรมการ รวมถึงน าผลลพัธท์ี่ไดม้าประชมุในคณะกรรมการเพื่อหา

แนวทางการพฒันา 

10. ทบทวนผลปฎิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และอนมุตัิคา่ตอบแทนใหส้อดคลอ้ง 

11. ทบทวน 1) ประเด็นขอ้พิพาทหลกัของบริษัท 2) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกบับริษัท และ 3) การ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อยา่งนอ้ยปีละครัง้ 
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12. สนบัสนนุกรรมการและผูบ้รหิารใหม้ีการเขา้รว่มอบรมพฒันา/สมัมนา ที่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) หรอืหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปในทางสง่เสรมิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

13. ปฎิบตัิหนา้ที่อื่นๆตามมติคณะกรรมการและมติการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 

1. การก าหนดและทบทวนกลยทุธ ์เปา้หมาย และแผนงานประจ าปี 

2. การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

3. การก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

4. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบรหิารการจดัการ

บคุคล และนโยบายดา้น เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. การดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงินมีความนา่เช่ือถือ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ 

เรือ่งที่คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการด าเนินการ กลา่วคือ การจดัการ (Execution) ให้

เป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย หรอืแผนงานท่ีคณะกรรมการไดอ้นมุตัิแลว้ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไวแ้ละติดตามดแูลผล 

โดยไมแ่ทรกแซงการตดัสนิใจหรอืการท างานของฝ่ายจดัการ เวน้แตม่ีเหตจุ าเป็น 

 

การติดต่อกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัท  

1. เวน้แต่จะไดร้บัค าสั่งจากกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกในนามของบริษัท ไม่ว่าต่อสื่อ 

นกัวิเคราะห ์โบรกเกอร ์หรอืนกัลงทนุ ตอ้งมาจากตวัแทนบรษัิทท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เทา่นัน้ หากกรรมการทา่นหนึ่ง

ท่านใด ไดร้บัการรอ้งขอขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท จากสื่อ นกัวิเคราะห ์โบรกเกอร ์หรือนกัลงทุน รวมถึงผูท้ี่

ติดต่อมาแบบไม่เป็นทางการ กรรมการบริษัทจะตอ้งปฎิเสธการให้ข้อมูล และให้บุคคลดังกล่าวติดต่อกับ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. กรรมการบรษัิทสามารถนดัประชมุกบัเจา้หนา้ที่หรอืพนกังานของบรษัิทเพื่อขอขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิทเพื่อประโยชน์
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ของบริษัท โดยกรรมการที่มีความประสงคอ์าจจะเรียกประขุมผ่านทางกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ โดยกรรมการ

จะตอ้งพิจารณาแลว้วา่การประชมุดงักลา่วไมข่ดัขวางการด าเนินงานของบรษัิท การสือ่สารระหวา่งกรรมการและ

เจา้หนา้ที่หรอืพนกังานบรษัิทท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจะตอ้งส าเนากรรมการผูจ้ดัการใหญ่รบัทราบ  

3. กรรมการบริษัทสามารถน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อว่าจา้ง ผู้เช่ียวชาญ ที่ปรกึษา รวมถึงที่ปรกึษาทาง

กฎหมายอิสระตามที่ไดร้บัอนมุตัิ  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 5 ครัง้ โดยก าหนดวนัประชมุลว่งหนา้ตลอดทัง้ปี และอาจมีการ

ประชมุวาระพิเศษตามความจ าเป็น 

2. การเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัทใหป้ระธานกรรมการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุ โดยระบุ

วนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยงักรรมการทกุคนลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ ก่อนวนัประชมุ 

เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องบริษัทจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น  และก าหนดวนั

ประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าสิบสองคน จึงจะเป็นองคป์ระชุม ใน

กรณีที่ปรากฏวา่การประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ครึง่ชั่วโมง จ านวนกรรมการซึง่มา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ หรือในระหว่างการประชุมมีจ านวนกรรมการไม่

ครบเป็นองคป์ระชมุ ใหเ้ลือ่นการประชมุออกไปอยา่งนอ้ย 7 (เจ็ด) วนัท าการ 

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิตามหนา้ที่ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้

รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการ

ซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสยีงขา้งมาก 

6. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

7. ใหเ้ลขานกุารบรษัิทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายท าหนา้ที่จดบนัทกึการประชมุ 


