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1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรหิาร คอื คณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยคดัเลอืกจากกรรมการหรอื

ผูบ้รหิารระดบัสูงทีส่ามารถบรหิารงานทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานตามธุรกจิปกต ิเพื่อทําหน้าทีบ่รหิารจดัการงานทีเ่กนิอํานาจหน้าทีข่อง

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และกลัน่กรองดูแลงานบรหิาร ตลอดจนสนับสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการ

บรหิารจดัการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบงัคบั คําสัง่ และเป้าหมายที่กําหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

2. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน โดยใหค้ณะกรรมการบรหิารเลอืกกรรมการบรหิาร 1 คน ใหด้ํารง

ตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบรหิารเกีย่วกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงาน

การประชุม 

กรรมการบรหิารตอ้งเป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิดงัน้ี 

(1) เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยสุ์จรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู้

ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

(2) มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไม่สามารถประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดูแลกจิการเป็นผูพ้จิารณาสรรหา คดัเลอืก บุคคลทีม่คุีณสมบตัคิรบถว้น

และเหมาะสม ซึง่อาจคดัเลอืกจากรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทักไ็ด ้และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้บุคคล

นัน้ ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรหิาร 

ในกรณีทีก่รรมการบรหิารมจีาํนวนกรรมการบรหิารตํ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารรายใหม่ใหม้ี

จํานวนครบถ้วนในทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัทีม่จีํานวนกรรมการบรหิารไม่ครบถ้วน เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

3. ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

(1) พจิารณาและจดัทาํนโยบายกลยุทธท์างธุรกจิเป้าหมายและแผนการดาํเนินงานเป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณ

ของบรษิทั โดยพจิารณาถงึปัจจยัทางธุรกจิต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อนําเสนอและขออนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั 

(2) กํากบัดูแลตรวจสอบและตดิตามการดําเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมายและ

แผนการดําเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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(3) กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบรหิาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอตัราค่าตอบแทนและสวสัดกิารโครงสร้าง

เงนิเดอืนของบรษิทั และภาพรวมในการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง การแต่งตัง้ การโยกยา้ย การเลกิจา้งพนักงานของบรษิทั 

(4) พจิารณาอนุมตัแิละการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทางการเงนิปกตขิองบรษิทั โดยใหว้งเงนิเป็นไปตาม

ระเบยีบอํานาจอนุมตั ิซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ หากเกนิกว่าจาํนวนดงักล่าวใหนํ้าเสนอเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

(5) พิจารณาและอนุมตัิการจดัซื้อจดัจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรพัย์ถาวรของบริษัท โดยจะ

พจิารณาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หากการจดัซื้อจดัจา้ง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยายงานรวมถงึการซื้อขายสนิทรพัยถ์าวรของบรษิทั

นัน้อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(6) พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัชกูี้ยมืขอสนิเชื่อจาํนําจํานองคํ้า

ประกนัและการอื่นรวมถงึการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆตามวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการดําเนินกจิการของบรษิทั

ตลอดจนถงึการเขา้ทาํนิตกิรรมสญัญาและ/หรอืการดําเนินการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวภายใต้อํานาจวงเงนิทีไ่ดกํ้าหนดไวห้าก

เกนิกว่าจาํนวนดงักล่าวใหนํ้าเสนอเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(7) พจิารณาและอนุมตัิการเขา้ทําธุรกรรมกู้ยมืเงนิ และกําหนดเงื่อนไขของสญัญากู้ยมืเงนิ จากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

เช่น ระยะเวลากู้ยมื และอตัราดอกเบี้ยของเงินกู้ยมื ภายใต้อํานาจวงเงนิที่ได้กําหนดไว้ตามตารางอํานาจอนุมตัิที่ได้รบัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบรษิทั  

(8) พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัโครงการขอ้เสนอหรอืการเขา้ทําธุรกรรม

ใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัทีเ่กนิกว่าวงเงนิทีไ่ดกํ้าหนดไวแ้ละ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบั

บรษิทักําหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ

(9) พจิารณาและอนุมตัริะเบยีบขอ้บงัคบัแนวนโยบายการบรหิารงานและการดําเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืการดาํเนินการ

ใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั 

(10) มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ดําเนินกิจการของบรษิัทตามขอบเขตอํานาจ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีค่ณะกรรมการบรหิารกําหนดภายใตก้ารกํากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิาร 

(11) แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมายให้กรรมการบรหิารหรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคนกระทําการใดๆ ที่อยู่ภายใน

ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบรหิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรโดยทีค่ณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิถอนหรอื

แกไ้ขเปลีย่นแปลงอํานาจดงักล่าวได ้

(12) มอํีานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารขา้งตน้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่

เกี่ยวขอ้ง อาท ิกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัตลอดจนขอ้บงัคบัของบรษิทั และในกรณีทีก่ารเขา้

ดําเนินการหรอืทําธุรกรรมใดๆทีม่หีรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ/หรอืเป็นการเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัตามที่

กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั กําหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัใิห้

คณะกรรมการบรหิารนําเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและดําเนินการตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง

หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดต่อไป 
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4. การประชมุ 

(1) คณะกรรมการบรหิารต้องจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยเดอืนละหน่ึง (1) ครัง้ เพื่อพจิารณาผลการดําเนินงานของบรษิทั

ในแต่ละเดอืน หรอืจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารตามทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย 

ส่งหนังสอืนัดประชุม พรอ้มระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการบรหิารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนั

ประชุม เพื่อใหก้รรมการบรหิารไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอ เวน้แต่กรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั 

ใหส้ามารถแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นใด หรอืกําหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

5. องคป์ระชมุและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการบรหิารทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่

ได ้ใหก้รรมการบรหิารซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรหิารคนใดคนหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

(2) ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการบรหิารคนหน่ึงมสีทิธอิอกเสยีงหน่ึงเสยีง เว้นแต่กรรมการบรหิารซึ่งมส่ีวนได้

เสยีงในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึง

เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(3) การวนิิจฉยัชีข้าดมตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการบรหิารจะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม  

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกจิการเป็นผูพ้จิารณาสรรหา คดัเลอืก บุคคล

ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ตอ้งอุทศิตนและเวลาเพื่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

ในกรณีประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจาํกดั 

หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) จะต้องนําเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพจิารณาให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป็นประเภทธุรกิจอนัมสีภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 
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 ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(1) รบัผิดชอบ ดูแล บริหาร การดําเนินงานและ/หรอืการบรหิารงานประจําวนัของบรษิัท รวมถึงการกํากบัดูแลการ

ดําเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ

งบประมาณของบรษิทั ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

(2) จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

(3) กําหนดโครงสรา้งองค์กร วธิกีารบรหิาร รวมถงึการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลกิจา้งพนักงานของ

บรษิทั และกําหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดกิารต่างๆ สาํหรบัพนักงาน 

(4) มอํีานาจออกคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบรษิทั 

และเพื่อรกัษาระเบยีบวนัิยการทาํงานภายในองคก์ร 

(5) พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมตัิการเข้าทํานิติกรรมสญัญา และ/หรือการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดาํเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทั ทัง้น้ี ภายใตอํ้านาจวงเงนิทีไ่ดกํ้าหนดไว ้ตามตารางมอบอํานาจอนุมตัทิีไ่ดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

(6) พจิารณาการเขา้ทํานิตกิรรมสญัญา และ/หรอืเจรจาต่อรองสญัญาใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงาน และ/หรอืการ

ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจําวนัของบรษิัท ที่มมีูลค่าเกินกว่าวงเงนิที่ได้กําหนดไว้ 

เพื่อใหค้วามเหน็และเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืผูม้ส่ีวนรบัผดิชอบในเรื่องนัน้ๆ 

เพื่อพจิารณากลัน่กรองและหาขอ้สรุปต่อไป 

(7) พจิารณาแต่งตัง้ทีป่รกึษาภายนอกสาํหรบัการดาํเนินงานของบรษิทัตามทีเ่หน็สมควร 

(8) แต่งตัง้และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน กระทําการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอํานาจของ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามทีเ่หน็สมควร และอาจยกเลกิ เพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอํานาจดงักล่าวได ้

(9) มีอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้น้ี ในการดําเนินการเรื่องใดทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืผูร้บัมอบอํานาจหรอืบุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต) มส่ีวนไดส่้วนเสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่มี

อํานาจอนุมตักิารดําเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าวจะต้องนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมตัติ่อไป (ตามแต่กรณี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกต ิและมเีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ซึง่เป็นไปตาม

ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 


