กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ทิปโก้แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน)
----------------------------คณะกรรมการบริษั ท บริษั ท ทิ ป โก้แ อสฟั ลท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) ยึด มั่น ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ แ ละ
รับผิดชอบในการดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) ซึ่งใน
การปฏิบตั ิตาม Fiduciary Duty นัน้ กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดารงตนในการปฏิบตั ิหน้าที่สาคัญ ได้แก่
1. การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2. การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ (Duty of Loyalty)
3. การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้อ บัง คับ มติ ค ณะกรรมการ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ( Duty
of Obedience)
4. การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ (Duty of Disclosure)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัท จะกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบายกลยุทธ์ อื่นๆ และประเมินผล
งานโดยเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั และงบประมาณ
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (“กฎบัตรฯ”) ฉบับนีข้ ึน้ เพื่อส่งเสริมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้ นี ้ ให้กฎบัตรฯ นี ้ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่า สิบสี่คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นรองประธาน
กรรมการ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
4. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
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5. การแต่งตัง้ กรรมการบริษัทต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน และจะต้องเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ น
ผูท้ าการกลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ทัง้ นีบ้ คุ คลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
2. เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชยกรรม หรือการอุตสาหกรรม และมีทกั ษะ/ความสามารถ
ในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กรและกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน
3. เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทกั ษะในการสือ่ ความที่ดี
5. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
6. กรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัติตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในนิยามกรรมการตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคานิยามของบริษัท
กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการ
ปฎิบตั ิหน้าที่ของการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ

วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตราถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
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2. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจ านวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
4. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
4.1 ตาย
4.2 ลาออก
4.3 ขาดคุณสมบัติ มีลกั ษณะต้องห้ามกฎหมาย
4.4 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
4.5 ศาลมีคาสั่งให้ออก
5.

เกษี ยณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปี บริบรู ณ์

6. กรรมการยังคงมีสภาพเป็ นกรรมการหลังจากปี ที่อายุ ครบ 75 ปี จนครบกาหนดตามวาระ (3 ปี ) ของการดารง
ตาแหน่งกรรมการ
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามตารางการประชุมที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า หรือดาเนินการอื่นใดตาม
ความจาเป็ น
2. เป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หน้า 3

ข้อบังคับบริษัท
5. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท การพิจารณา คือการใช้ดลุ ยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ควบคุมให้กรรมการปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ขดั กับ
กฎหมายและข้อบังคับขอวบริษัทฯ ที่กาหนดไว้
นอกเหนือไปจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
1. กาหนด พิจารณาและอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร นโยบาย แผนระยะยาวและกลยุทธ์ อย่างสม่าเสมอ
2. ทบทวน พิ จ ารณาและอนุมัติ งบประมาณและประมาณการทางการเงิ น รวมถึ ง การจัด สรรทรัพยากรและ
งบประมาณการลงทุน
3. ทบทวนฐานะการเงิ น ของบริษั ท ผลประกอบการของบริษั ท รวมถึ ง ตัว ชี ว้ ัดที่ ไม่ ใ ช่เ กณฑ์ท างการเงิ น และ
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์อย่างสม่าเสมอ
4. ทบทวน พิจารณาและอนุมตั ิ โครงสร้างองค์กร หน้าที่ของผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดกาลังคน
5. ทบทวน พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็ นไปตามความเหมาะสม
6. ปฎิบตั ิตามจริยธรรมทางธุรกิจและติดตามผล
7. ทบทวนและประเมินถึงความมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัทและขัน้ ตอนการปฎิบตั ิงาน บนพืน้ ฐานของระบบ
ควบคุมภายใน การประเมินความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ ง
8. ทบทวนนโยบายบริษัทและความคืบหน้าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
9. จัดให้มีการประเมินตนเองประจาปี ของคณะกรรมการ รวมถึงนาผลลัพธ์ที่ได้มาประชุมในคณะกรรมการเพื่อหา
แนวทางการพัฒนา
10. ทบทวนผลปฎิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และอนุมตั ิคา่ ตอบแทนให้สอดคล้อง
11. ทบทวน 1) ประเด็นข้อพิพาทหลักของบริษัท 2) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกับบริษัท และ 3) การ
กากับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปี ละครัง้
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12. สนับสนุนกรรมการและผูบ้ ริหารให้มีการเข้าร่วมอบรมพัฒนา/สัมมนา ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปในทางส่งเสริมหน้าที่และความรับผิดชอบ
13. ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผูถ้ ือหุน้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรดาเนินการร่วมกับฝ่ ายจัดการ
1. การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาปี
2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
3. การกาหนดอานาจดาเนินการทีเ่ หมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
4. การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารการจัดการ
บุคคล และนโยบายด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
6. การดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
เรือ่ งที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดาเนินการ กล่าวคือ การจัดการ (Execution) ให้
เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิแล้วตามกรอบนโยบายที่กาหนดไว้และติดตามดูแลผล
โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการทางานของฝ่ ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น

การติดต่อกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัท
1. เว้นแต่จะได้รบั คาสั่งจากกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกในนามของบริษัท ไม่ว่าต่อสื่อ
นักวิเคราะห์ โบรกเกอร์ หรือนักลงทุน ต้องมาจากตัวแทนบริษัทที่ได้รบั การแต่งตัง้ เท่านัน้ หากกรรมการท่านหนึ่ง
ท่านใด ได้รบั การร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จากสื่อ นักวิเคราะห์ โบรกเกอร์ หรือนักลงทุน รวมถึงผูท้ ี่
ติ ด ต่อ มาแบบไม่เป็ น ทางการ กรรมการบริษัท จะต้อ งปฎิ เสธการให้ข ้อมูล และให้บุค คลดัง กล่าวติ ดต่อกั บ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. กรรมการบริษัทสามารถนัดประชุมกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพื่อประโยชน์
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ของบริษัท โดยกรรมการที่มีความประสงค์อาจจะเรียกประขุมผ่านทางกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ โดยกรรมการ
จะต้องพิจารณาแล้วว่าการประชุมดังกล่าวไม่ขดั ขวางการดาเนินงานของบริษัท การสือ่ สารระหว่างกรรมการและ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะต้องสาเนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รบั ทราบ
3. กรรมการบริษัทสามารถนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทาง
กฎหมายอิสระตามที่ได้รบั อนุมตั ิ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.

คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปี ละ 5 ครัง้ โดยกาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษตามความจาเป็ น

2.

การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ ก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้

3.

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า สิบสองคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม ใน
กรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึง่ ชั่วโมง จานวนกรรมการซึง่ มา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ขา้ งต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจานวนกรรมการไม่
ครบเป็ นองค์ประชุม ให้เลือ่ นการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทาการ

4.

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

5.

การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

6.

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด

7.

ให้เลขานุการบริษัทหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม
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