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คณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี                   

มุ่งมั่น ท่ีจะพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยได้นำหลักปฏิ บัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี                       

ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด มาปรับใช้ตามท่ีเหมาะสม                

กับบริบทธุรกิจขององค์กร เพ่ือเป�นหลักปฏิ บัติ ในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  เป�นธรรม                   

สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างคุณค่าให้องค์กรในระยะยาว เพ่ือการเติบโต                

อย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัท โดยแบ่งออกเป�น 5 หมวด สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

หมวดท่ี 1 :  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสทิธิของผู้ถือหุ้นพ้ืนฐานมีดังต่อไปน้ี 

 สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบ              

ตอ่บริษัท เช่น การจัดสรรเงินป�นผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน 

และการอนุมัติรายการพิเศษ เป�นต้น 

 สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป�นรายบุคคล 

 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกำหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป�นประจำทุกป� 

 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแตง่ตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญภายในบริษัท 

 สิทธิในการได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือเมื่อมีการซื้อขาย

สินทรัพย์ท่ีสำคัญของบริษัท 

 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป�นกรรมการของบริษัท 

 สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท 

 สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท 

 สิทธิท่ีจะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา 

 

 



                   

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 (Corporate Governance Policy) 

หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001 

ปรับปรุงคร้ังท่ี :  03      

วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 

อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท                         

               (คร้ังท่ี 1/2565) 

 

หน้า 2 / 12 

เพ่ือเป�นการปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนด               

แนวทางปฏิบัติไว้ดังน้ี 

1.  การประชุมผู้ถือหุ้น 

 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจำป� จะจัด ข้ึนภายใน  4 เดือน นับแต่ วันสิ้ นสุดรอบป� บัญ ชีของบริ ษัทหรือ                            

ตามแต่ท่ีกฎหมายจะกำหนด บริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป�น                 

หรือสมควร 

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเก่ียวกับวันเวลาสถานท่ีและวาระการประชุมซึ่งจะมีการระบุอย่างชัดเจน                   

ว่าเป�นเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบเพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี 

 ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องท่ีเสนออย่างครบถ้วนเพียงพอรวมท้ังระบุหลักเกณฑ์และวิธีการ                   

ในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำป�บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน                        

ก่อนวันประชุมเพ่ือเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุม                

ในรูปแบบเอกสารซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

 โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใดฉบับหน่ึงก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน           

เป�นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว บริษัทจะจัดให้มีการใช้สถานท่ีจัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป�นท่ีตั้ง               

ของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียงกับท่ีตั้งของสำนักงานใหญ่  โดยสถานท่ีจัดประชุม                   

ผู้ถือหุ้น ต้องมีขนาดเพียงพอรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้น และไม่เป�นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวก             

แก่ผู้เดินทาง มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม 

 ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม           

และออกเสียงลงคะแนนแทนได ้

 เสนอช่ือกรรมการอิสระของบริ ษัทอย่างน้อย 1 ท่านเป�นทางเลือกให้ผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะในกรณี ท่ีผู้ ถือหุ้ น                        

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ผู้ ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน               

และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริม่การประชุม 

 ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระท่ีต้องมีการลงมติการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระเป�นไปอย่างเป�ดเผยและ                

ภายในเวลาอันเหมาะสม โดยนับ 1 หุ้นเป�น 1 เสียงนับคะแนนเสียงข้างมากหรือคะแนนเสียงตามท่ีกฎหมายกำหนด                  

สำหรับวาระน้ันๆ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลงัเป�นระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 

 เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป�นรายบุคคล 
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 ในระหว่างการประชุมประธานในท่ีประชุมจะเป�ดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ                  

แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องช้ีแจงและให้ข้อมูล

ต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน 

 เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการเสนอเรื่องท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่าสำคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป�นวาระเพ่ือให้ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำป� รวมถึงการเสนอช่ือผู้ท่ีผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่า              

มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับเลือกเป�นกรรมการของบริษัท เพ่ือนำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

และดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ ถือหุ้นจึงได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัท กรรมการ                      

ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น                

อย่างพร้อมเพรียงกันโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องได ้

 เป�ดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และผลการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระการประชุมภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบ   

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนโดยบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเข้าและไม่เข้าร่วมประชุม 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีการนับคะแนน คำช้ีแจงท่ีเป�นสาระสำคัญ คำถามคำตอบความคิดเห็นของท่ีประชุม             

และมติของท่ีประชุมโดยแยกเป�นจำนวนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแตล่ะวาระ 

2.  การจ่ายเงินป�นผล 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินป�นผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติ บุคคลและ                     

หลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกำหนดและตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการ

บริษัทเป�นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินป�นผล โดยคำนึงถึงป�จจัยต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น 

เช่น เงินสำรองเพ่ือจ่ายชำระหน้ีเงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพ่ือสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป�นต้น โดยมติของคณะกรรมการบริษัทท่ีพิจารณาเรื่อง

ดังกล่าวน้ัน จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป�นการจ่ายเงินป�นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 

มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินป�นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 บริษัทจะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินป�นผล โดยจะพิจารณาฐานะการดำเนินงานและความต้องการใช้เงินทุน                      

โดยการจ่ายเงินป�นผลจะกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย             

โดยนโยบายการจ่ายเงินป�นผลจะรวมถึงการจ่ายเงินป�นผลประจำป�และเงินป�นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย               

การจ่ายเงินป�นผลน้ีมกีารเปลี่ยนแปลงได้ข้ึนอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป�นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการจ่ายเงินป�นผล       

ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท และจ่ายเงินป�นผลภายใน 1 เดือนนับแต่ วัน ท่ี                                

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี 
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3.  การแต่งต้ังผู้สอบบัญช ี

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป�เป�นผู้แต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกป� โดยผู้สอบบัญชี                 

ที่ ไ ด้ รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ บ ริษัท เสนอให้ที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมั ติ ต้องได้ รับ                 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

4.  การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกบับริษัท 

 จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือ หุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัทหรือส่วนงาน                   

นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท 

หมวดท่ี 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัท มีนโยบายที่ จะสร้างความเท่ าเทียมกันและปฏิบั ติ ต่อ ผู้ถือ หุ้นทุกรายเช่นเดียวกัน ทั้ ง ผู้ถือ หุ้นที่ เป�น ผู้บ ริหาร                             

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป�นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังน้ี 

 การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป�นการจำกัดหรือละเมิด              

หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป�นไปตามจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง                

ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป�นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นรายน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

 การกำหนดให้กรรมการอิสระเป�นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ             

ส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไข กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกล่าว             

ถ้าเห็นว่ามีสาระสำคัญต่อบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป�นวาระการประชมุในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 การดำเนินการประชุมจะเป�นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม ซ่ึงมีการเสนอรายละเอียด                         

ในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้ งจะไม่เพิ่มวาระการประชุม                      

ที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป�น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน

การตัดสินใจ 

 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ               

ที่ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บ ริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ หุ้น                 

การลงคะแนนเป�นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกต้ังกรรมการจะเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น            

ได้ใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการด้วยการลงมติรายคน   

 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล                    

ที่เกี่ยวข้องซ่ึงรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับขอ้มูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่

ยั ง ไ ม่ บ รร ลุ นิ ติ ภ าวะข อ งบุ ค คล ดั งก ล่ าว ) รวมถึ ง ไ ด้ ก ำห น ด โท ษ เกี่ ย วกั บ ก าร เป� ด เผ ยข้ อ มู ล ข อ งบ ริ ษั ท                                

หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์  

 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.             

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ 

ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงาน

ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 
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หมวดท่ี 3 : บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ท้ังผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน 

และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป�นต้น และจะไม่กระทำการใดๆ ท่ีเป�นการละเมิด

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังยังตระหนักถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย            

เพ่ือการบริหารจัดการห่วงโซ่ ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษัทยังได้สนับสนุนให้มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิ                  

ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรม ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท โดยได้กำหนดบทบาท

ของบรษัิทท่ีพึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปน้ี 

1) บทบาทต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและ

ดำเนิน ธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มี ระบบการควบคุมภายใน ท่ีมีประสิท ธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ท่ีจะก่อให้ เกิด                      

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพ่ือสร้างมูลค่าและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง                                  

อีกท้ัง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป�นธรรมและเท่าเทียมกัน 

2) บทบาทต่อพนักงาน 

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานโดยอยู่บนหลักการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน           

ข้ันพ้ืนฐานตามหลักสากล และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป�นธรรม ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมพร้อมท้ังให้โอกาสพนักงาน  

ในเรื่องต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ อีกท้ังจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานท่ีดีและมีความปลอดภัย                

ในการทำงาน รวมถึงรับฟ�งความคิดเห็นของพนักงาน และเป�ดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่อง เสนอแนะ หรือร้องเรียนเก่ียวกับ             

การกระทำท่ีผิดกฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปช่ันผ่านช่องทางการรับเรื่องท่ีสะดวกและเหมาะสมและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) บทบาทต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป�นสำคัญ โดยการจัดหาสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามคุณลักษณะ               

ท่ีลูกค้ากำหนด และจัดส่งสินค้าอย่างตรงต่อเวลา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม                       

และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ท้ังน้ี บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลความลับ                 

ของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตหรือมีหน้าท่ีต้องเป�ดเผยตามท่ีกฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามสัญญา 

ข้อตกลง และเง่ือนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมรับฟ�งข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของลูกค้าเพ่ือนำมาปรับปรุงการให้บริการ 

4) บทบาทต่อเจ้าหน้ีและคู่ค้า 

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีและคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหน้ีและคู่ค้าเป�นสำคัญ                       

และปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีกำหนดไว้ต่อเจ้าหน้ีและคู่ค้าทุกรายภายใต้หลักเกณฑ์และท่ีกฎหมายกำหนด โดยเป�นไปตาม

นโยบายด้านการจัดหา และแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจ มีการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ตลอดจนผู้รับจ้างช่วง                           

อย่างเป�นระบบ โปร่งใส เป�นธรรม และตรวจสอบได ้

5) บทบาทต่อคู่แข่ง 

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกติกาต่างๆ และไม่ดำเนินการใดๆ ท่ีไม่สุจริตเพ่ือสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งและ    

ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป�นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต 
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6) บทบาทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง มุ่งเน้นด้านความ

ปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติอย่างเสมอภาค                  

และเท่าเทียมกัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีส่งเสริมชุมชนและการศึกษา และให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกของ

พนักงานในทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด            

บริษัทฯ ดำเนิน ธุรกิจอย่างโปร่งใส  และมีจริยธรรม  มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ช่ัน  การไม่ละเมิด                       

ทรัพย์สินทางป�ญญา และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพ่ือเป�นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน 

7) บทบาทต่อภาครัฐ 

บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยงการดำเนินการท่ีไม่เหมาะสม และเพ่ือป้องกัน                

การทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเพ่ือเป�นแนวทางการปฏิบัติ 

 

หมวดท่ี 4 : การเป�ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทจดัให้มีการเป�ดเผยข้อมูลสำคัญท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การเป�ดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอ่ืนท่ีสำคัญท่ีมีผลกระทบ           

ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูล

สารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต.              

และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.seaoilthailand.com 

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับ             

ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง  

 

หมวดท่ี 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป�นกรรมการของบริษัท              

จะต้องเป�นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี มีวิสัยทัศน์มีความทุ่มเทในงานท่ีรับผิดชอบและมีอิสระในการตัดสินใจ 

เพ่ือให้นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพ่ือให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ            

อีกท้ังเพ่ือให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ดังน้ันคณะกรรมการ            

จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังน้ี 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

1.1.  คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป�นผู้ ท่ีมีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม                                

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนท้ังสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ               

อย่ างน้อย 1 ใน  3 ของจำนวนกรรมการท้ั งหมด แต่ต้ องไม่ น้ อยก ว่า 3 คน  โดยกำหนดให้ กรรมการ อิสระ                               

สามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ป� ท้ังน้ี กรรมการทุกคนจะต้องเป�นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว้ในนโยบาย                         

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย               
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ท้ังในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป�นประโยชน์กับบริษัท โดยจะมีการเป�ดเผยองค์ประกอบของ

คณ ะกรรมการบริ ษัท  รวม ถึงจำนวนป� การดำรงตำแห น่ งคณ ะกรรมการในบริ ษัทของกรรมการแต่ ละคน                              

ในรายงานประจำป� และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

1.2.  คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ             

สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการ       

ในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ท่ีกำหนดไว้ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าท่ี                      

ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนด และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ  

1.3.  บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการและ              

ประธานเจ้ าห น้า ท่ีบริห ารและกรรมการผู้ จั ดการใหญ่ ต้ องไม่ เป�น บุคคลเดี ยวกัน  โดยคณ ะกรรมการบริ ษัท                                 

เป�นผู้วางนโยบายกำหนดกรอบกลยุทธ์ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการ             

ท่ีเหมาะสมไดถู้กนำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและเป�นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและของผูม้ีส่วนได้เสีย 

1.4.  คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือทำหน้าท่ีประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

รักษาเอกสารข้อมูล รวมท้ังติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลท่ีเก่ียวข้อง  

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

2.1. ประธานกรรมการเป�นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดระเบียบวาระการประชุม และส่งหนังสือนัดประชุม                 

ให้แก่กรรมการ 

2.2. ประธานกรรมการเป�นผู้ ท่ีเป�นประธานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และต้องควบคุม               

ให้การประชุมมีประสิทธิภาพ เป�นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

2.3. ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะเป�ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป�นอิสระ 

2.4. ประธานกรรมการมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามขอบเขต

อำนาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

2.5. ประธานกรรมการจะต้องดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ                  

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

2.6. ในกรณีท่ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงท้ังสองฝ่ายเท่ากัน ประธานกรรมการ                      

จะเป�นผูล้งคะแนนช้ีขาดในประเด็นน้ันๆ 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

3.1.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลและกำหนดนโยบายท่ีสำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ            

นโยบายทางด้านการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการป้องกันความเสีย่ง เป�นต้น 
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3.2. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน           

มติของท่ี ป ระ ชุมคณ ะกรรมการบริ ษั ทและมติ ของท่ี ป ระ ชุมผู้ ถื อหุ้ น  โดยในการดำเนิ น กิจการของบริ ษั ท                       

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต 

3.3.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีสำคัญเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่นวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ นโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนและงบประมาณของบริษัท

รวมท้ังกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.4.  กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป�นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทท่ีกำหนดไว้                        

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือประโยชน์สูงสุดท้ังต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

3.5.  คณะกรรมการเป�นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว            

โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเป�นประจำอย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง   

นอกจากน้ี ภายหลังการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอแล้ว บริษัทจะถือปฎิบัติตาม                      

กฎและข้อบังคับตามท่ีสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยจะเป�ดเผยรายงานการกำกับดูแลไว้ในรายงาน

ประจำป�และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำป� (แบบ 56-1) 

3.6.  คณะกรรมการเป�นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร        

และพนักงานใช้เป�นแนวทางในการปฏิบัต ิ

 ท้ังน้ี บริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป�นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร                

และพนักงานของบริษัท ยึดเป�นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซือ่สัตย์ สุจริต และ

ปฏิบัติตนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและ

ยึดถือเป�นแนวทางปฎิบัติ 

3.7.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีกำกับดูแลและจดัให้มีระบบบัญชี ระบบการรายงานทางการเงิน การเป�ดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ       

 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผา่นช่องทางท่ีเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน และเป�นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน    

 และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 

3.8.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดแนวทางในการทำรายการ                    

หรือธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป�นสำคัญและ

กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเก่ียวกับข้ันตอนการดำเนินการและการเป�ดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจ                    

มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

ท้ังน้ี บริษัทได้กำหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่า การตัดสินใจใดๆ                  

ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่าน้ัน และควรหลีกเลี่ยงการกระทำ                   

ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีพิจารณา                 

ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณา                   

การทำรายการน้ัน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการน้ันๆ  



                   

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 (Corporate Governance Policy) 

หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001 

ปรับปรุงคร้ังท่ี :  03      

วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 

อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท                         

               (คร้ังท่ี 1/2565) 

 

หน้า 9 / 12 

3.9.  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์                   

อย่างรอบคอบ เพ่ือนำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ท้ังน้ี บริษัทจะต้อง

ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมท้ังเป�ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน              

รายงานประจำป� และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำป� (แบบ 56-1) ดว้ย 

3.10.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน 

รายงานทางการเงิน และการปฏิ บัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้                 

คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลา่ว ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการ

ทบทวนระบบอย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง 

3.11.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำป�และประจำไตรมาส 

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำป� และร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน                    

ของบรษัิทเพ่ือเป�ดเผยต่อผู้ลงทุน 

3.12.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง             

อย่างครอบคลุมท้ังองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป�นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท            

และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป�นประจำ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน

ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง ในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับรายการท่ีผิดปกติและเหตุการณ์ท่ีอาจบ่งช้ีถึงความผิดปกติ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำหนดแนวทางแก้ไขให้ทันเวลา   

3.13.  กรรมการบริษัทจะต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป�น                   

ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข                      

และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

3.14.  คณะกรรมการบริษัทกำหนดมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง               

ของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ  บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบเป�นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งยังมิได้เป�ดเผย               

ต่อสาธารณชน ท้ังท่ีได้มาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ

ผู้อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3.15.  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนต่างๆ ท้ังจากภายนอกและภายในองค์กร 

พร้อมท้ังกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือ

การร้องเรียนดังกล่าว 

3.16.  คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าท่ีในกรกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้กำหนดแผนการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละป�                 

และแจ้งให้กรรมการรับทราบกำหนดการดังกลา่ว โดยได้กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประชุมไว้ดังน้ี 

4.1.  คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อป� และจัดให้มีการประชุม

ระหว่างคณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมิได้มีการประชุมกันทุกเดือน 

กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนได้จากฝ่ายบริหารหรือเลขานุการบริษัท                  

ท้ังน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝา่ยจัดการได้อย่างต่อเน่ืองและทันเวลา 

4.2.  กรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพ่ือให้

กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มท่ี กรณีท่ีกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใด ให้แจ้งสาเหตุ

ให้เลขานุการบริษัททราบก่อน 

4.3.  ในการลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมการบริษัทจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

บริษัทท้ังหมด 

4.4.  ในการเลือกเรื่องเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะพิจารณาร่วมกันตามความสำคัญและความจำเป�น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่อง

เพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิทได้อยา่งเป�นอิสระ 

4.5.  ในกรณี ท่ีกรรมการไม่ เห็นด้วยกับมติ ท่ีประชุมกรรมการสามารถขอให้ เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ใน                          

รายงานการประชุมได้ 

4.6.  เลขานุการบริษัทเป�นผู้บันทึกรายงานการประชุมโดยจะบันทึกการตอบข้อซักถามและคำช้ีแจงของฝ่ายบริหารต่อท่ีประชุม

รวมท้ังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการอย่างชัดเจน 

4.7.  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าท่ีเป�นประธานในท่ีประชุมจะเป�ดโอกาสให้กรรมการ               

แสดงความเห็นอย่างอิสระ ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการ               

คนหน่ึงมี เสียงห น่ึงเสียง กรรมการท่ีมีส่วนได้ เสียจะไม่ เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน                           

ท้ังน้ี ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป�นเสียงช้ีขาด 

5.        การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

5.1.  กรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป�นประจำ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงาน

และป�ญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยมีการกำหนดบรรทัดฐานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

5.2.  คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และ/หรือเฉพาะในบางเรื่อง                          

 ซึ่งไม่ได้มุ่งท่ีกรรมการผูใ้ดผู้หน่ึงเป�นรายบุคคล โดยจะนำผลของการประเมินการปฏิบัตงิานมาเป�นแนวทางการพัฒนาปรับปรงุ 

 ให้การกำกับดูแลเป�นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร พร้อมท้ังเป�ดเผยหลักเกณฑ์ และผลของการ  

 ประเมินไว้ในรายงานประจำป� 
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6.       ค่าตอบแทน 

6.1. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ในการพิจารณา                 

ความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายและหลักเกณฑ์               

การกำหนดค่าตอบแทน เพ่ือนำเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป�นประจำทุกป� โดยพิจารณาจากประสบการณ์ หน้าท่ี

และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยมีอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับองค์กรอ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจและ

อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน และสามารถจูงใจให้รักษากรรมการท่ีมีความรู้  ความสามารถให้ปฏิ บัติหน้าท่ี                  

กับบริษัทฯ ต่อไปได้ 

6.2. ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง พิจารณาตามหลักการ                   

และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ท้ังน้ีการกำหนดค่าตอบแทนเป�นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว             

ควรสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน 

6.3. คณะกรรมการสรรหา  กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ่ งเป�นกรรมการท่ี ไม่ เป�นผู้บริหารท้ังหมด                          

เป�นผู้ ประเมินผลของประธานเจ้ าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จั ดการใหญ่ เป�นประจำทุกป�  เพ่ือนำเสนอต่อ                   

คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                 

โดยใช้หลักเกณฑท่ี์ได้ตกลงร่วมกัน 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝ�กอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท                        

เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป�นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป�นผู้ดำเนินการเพ่ือให้

กรรมการใหม่ได้รบัทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ

ถือหุ้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ             

ดำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏบัิติหน้าท่ีของกรรมการ 

9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหาร         

ท่ีสำคัญ ในทุกระดับด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุท ธ์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริ ษัท  การสรรหา                       

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป�นไปตามกระบวนการสรรหาท่ีมีการพิจารณาบุคคลท้ังภายในและ

ภายนอกองค์กรด้วยความเหมาะสม รวมท้ังการจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง 
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10. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและการยอมรับ (Board Diversity& Inclusion) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายในโครงสร้างของของคณะกรรมการและการยอมรับ               

ในความแตกต่างอย่างเหมาะสม เป�นป�จจัยท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัท 

ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เป�นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ในการสรรหาคณะกรรมการน้ัน บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลท่ีจะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก

องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และ คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ                      

(Board Diversity) โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม สอดคล้องตามโครงสร้างของคณะกรรมการ                        

และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ                    

โดยมิให้จำกัดเรื่องเพศ ศาสนา อายุ ประวัติการศึกษา ทักษะทางวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอ่ืน  

11.       การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

คณ ะกรรมการบริ ษัท ได้กำหนดแนวปฏิ บัติ เก่ี ยวกับการดำรงตำแห น่ งกรรมการในบริ ษัท อ่ืนของกรรมการ                                  

โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพ่ือให้กรรมการทุกคนปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท  

ในกรณีหากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะเข้าดำรงตำแหน่ง      

เป�นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในบริษัทจำกัด หรือบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่ม

บริ ษัท ซีออยล์  จำกัด (มหาชน) จะต้องนำเสนอต่อ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ                                   

ถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป�นประเภทธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป�นการแข่งขันกับกิจการ                

ของบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อยา่งเต็มท่ีและจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ 

 

               

ประกาศมาเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 

        

 

        

         อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 

                                                                              ประธานกรรมการ 

               บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 


