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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหาร คือ คณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ามารถบริหารงานทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทําหน้าทีบ่ ริหารจัดการงานทีเ่ กินอํานาจหน้าทีข่ อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ และกลันกรองดู
่
แลงานบริหาร ตลอดจนสนับสนุ นคณะกรรมการบริษัทในการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ คําสั ่ง และเป้ าหมายที่กําหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คน ให้ดํารง
ตํ า แหน่ ง เป็ น ประธานคณะกรรมการบริห าร และแต่ ง ตัง้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริห าร เพื่อ ช่ ว ยเหลือ ในการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการบริหารเกีย่ วกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงาน
การประชุม
กรรมการบริหารต้องเป็ นบุคคลผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
(1)
เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้
ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
(2)
มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัดและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(3)
ไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดีย วกัน และเป็ น การแข่ง ขัน กับ กิจ การของบริษัท ไม่ ว่ า จะทํา เพื่อ ประโยชน์ ข องตนเองหรือ ผู้อ่ืน เว้น แต่ จ ะได้แ จ้ง ให้ท่ีป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการเป็ นผูพ้ จิ ารณาสรรหา คัดเลือก บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน
และเหมาะสม ซึง่ อาจคัดเลือกจากรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ก็ได้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ บุคคล
นัน้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร
ในกรณีทก่ี รรมการบริหารมีจาํ นวนกรรมการบริหารตํ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการบริหารรายใหม่ให้มี
จํานวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ทีม่ จี ํานวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
3. ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1)
พิจารณาและจัดทํานโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้ าหมายและแผนการดําเนินงานเป้ าหมายทางการเงินและงบประมาณ
ของบริษทั โดยพิจารณาถึงปั จจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อนําเสนอและขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั
(2)
กํากับดูแลตรวจสอบและติดตามการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้ าหมายและ
แผนการดํ า เนิ น งานเป้ า หมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการบริษัท ให้เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
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(3)
กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการโครงสร้าง
เงินเดือนของบริษทั และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตัง้ การโยกย้าย การเลิกจ้างพนักงานของบริษทั
(4)
พิจารณาอนุมตั แิ ละการดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษทั โดยให้วงเงินเป็ นไปตาม
ระเบียบอํานาจอนุมตั ิ ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว หากเกินกว่าจํานวนดังกล่าวให้นําเสนอเพื่อขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั
(5)
พิจารณาและอนุ มตั ิการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะ
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยายงานรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษทั
นัน้ อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(6)
พิจารณาและอนุ มตั กิ ารเข้าทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชีกู้ยมื ขอสินเชื่อจํานําจํานองคํ้า
ประกันและการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษทั
ตลอดจนถึงการเข้าทํานิตกิ รรมสัญญาและ/หรือการดําเนินการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้อํานาจวงเงินทีไ่ ด้กําหนดไว้หาก
เกินกว่าจํานวนดังกล่าวให้นําเสนอเพื่อขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
(7)
พิจารณาและอนุ มตั ิการเข้าทําธุรกรรมกู้ยมื เงิน และกําหนดเงื่อนไขของสัญญากู้ยมื เงิน จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เช่น ระยะเวลากู้ยมื และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยมื ภายใต้อํานาจวงเงินที่ได้กําหนดไว้ตามตารางอํานาจอนุ มตั ิท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริษทั
(8)
พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทําธุรกรรม
ใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ทีเ่ กินกว่าวงเงินทีไ่ ด้กําหนดไว้และ/หรือทีก่ ฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องหรือข้อบังคับ
บริษทั กําหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
(9)
พิจารณาและอนุมตั ริ ะเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจของบริษทั หรือการดําเนินการ
ใดๆ อันมีผลผูกพันบริษทั
(10) มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ดําเนินกิจการของบริษัทตามขอบเขตอํานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีค่ ณะกรรมการบริหารกําหนดภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
(11) แต่งตัง้ และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆ ที่อยู่ภายใน
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริหารตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรโดยทีค่ ณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนหรือ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงอํานาจดังกล่าวได้
(12) มีอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ตลอดจนข้อบังคับของบริษทั และในกรณีทก่ี ารเข้า
ดําเนินการหรือทําธุรกรรมใดๆทีม่ หี รืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือเป็ นการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันตามที่
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องหรือข้อบังคับของบริษทั กําหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ใิ ห้
คณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและดําเนินการตามทีก่ ฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง
หรือข้อบังคับของบริษทั กําหนดต่อไป
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
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4. การประชุม
(1)
คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง (1) ครัง้ เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษทั
ในแต่ละเดือน หรือจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารตามทีป่ ระธานคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
(2)
ในการเรีย กประชุ ม คณะกรรมการบริห าร ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริห ารหรือ บุ ค คลซึ่ง ได้ ร ับ มอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั
ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื ใด หรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
5. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง
(1)
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริห าร ต้ อ งมีก รรมการบริห ารเข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการบริหารทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ ให้กรรมการบริหารซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม
(2)
ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหนึ่งมีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้
เสียงในเรื่องใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่ง
เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(3)
การวินิจฉัยชีข้ าดมติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการเป็ นผูพ้ จิ ารณาสรรหา คัดเลือก บุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ท่เี กี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ตอ้ งอุทศิ ตนและเวลาเพื่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ในกรณีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารในบริษทั จํากัด
หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) จะต้องนํ าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป็ นประเภทธุรกิจอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั เพื่อให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มทีแ่ ละจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
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กฏบัตร
คณะกรรมการบริ หาร
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)

Charter of the Executive Committee

หมายเลขเอกสาร : CH-SEA-005
แก้ไขครัง้ ที่ : 00
วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้อนุมตั ิ : คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563

ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
(1)
รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดําเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้ าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้ าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
(2)
จัด ทํา แผนธุร กิจ และกํ า หนดอํ า นาจการบริห ารงาน ตลอดจนจัด ทํา งบประมาณที่ใช้ใ นการประกอบธุร กิจและ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(3)
กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธกี ารบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของ
บริษทั และกําหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สําหรับพนักงาน
(4)
มีอํานาจออกคําสั ่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษทั
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองค์กร
(5)
พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุ มตั ิการเข้าทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษทั ทัง้ นี้ ภายใต้อํานาจวงเงินทีไ่ ด้กําหนดไว้ ตามตารางมอบอํานาจอนุมตั ทิ ไ่ี ด้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
(6)
พิจารณาการเข้าทํานิตกิ รรมสัญญา และ/หรือเจรจาต่อรองสัญญาใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินงาน และ/หรือการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัท ที่มมี ูลค่าเกินกว่าวงเงินที่ได้กําหนดไว้
เพื่อให้ความเห็นและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูม้ สี ่วนรับผิดชอบในเรื่องนัน้ ๆ
เพื่อพิจารณากลันกรองและหาข้
่
อสรุปต่อไป
(7)
พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาภายนอกสําหรับการดําเนินงานของบริษทั ตามทีเ่ ห็นสมควร
(8)
แต่งตัง้ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทําการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอํานาจของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตามทีเ่ ห็นสมควร และอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงอํานาจดังกล่าวได้
(9)
มีอํ า นาจ หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบใดๆ ตามที่ไ ด้ ร ับ มอบหมายหรือ ตามนโยบายที่ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี้ ในการดําเนินการเรื่องใดทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูร้ บั มอบอํานาจหรือบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่มี
อํานาจอนุ มตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป (ตามแต่กรณี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงือ่ นไขการค้าโดยทัวไป
่ ซึง่ เป็ นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
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