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1. วัถตุประสงค์
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ (Nomination Remuneration and Corporate Governance
Committee) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการของบริษัท ซีออยล์ จํากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการสรรหาผูท้ ่เี หมาะสมในการดํารงตําแหน่ง ของกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม โปร่งใส
และเป็ นไปตามนโยบายการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้านการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผูถ้ ือหุน้ นัก
ลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฏบัตร คณะกรรมการ
บริษัท
2.3 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสรร
หาฯ ทัง้ หมดจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2.4 คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1คน ให้ดาํ รงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
2.5 คณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตัง้ พนักงานของบริษัทฯ จํานวน 1 คน ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

3. วาระการดํารงตําแหน่ง

3.1 คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการ ที่พน้
ตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3.2 กรณีตาํ แหน่งคณะกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นใด ได้แก่ ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็ นคณะกรรมการบริษัทไม่
ว่ากรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจในการแต่งตัง้ กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็ นคณะกรรมการสรรหาฯ
เพิ่มเติม โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทนที่เท่านัน้
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4. ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1)
2)

3)
4)
5)
6)

4.1 ด้านการสรรหา
พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ
และสภาพแวดล้อม
กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณา
ความเหมะสมของโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมะสมให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตาํ แหน่งว่างลง
พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ และ กรรมการบริหาร
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมมการบริษัทรับทราบ เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิค่าตอบแทน
ปฏิบตั ิหน้าทีอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
4.2 ด้านการกําหนดค่าตอบแทน

1)
2)

3)
4)
5)
6)

เสนอแนะหลักเกณฑ์และนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารสูงสุดของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
เสนอค่าตอบแทนประจําปี ที่จาํ เป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคล โดย
การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ให้พิจารณาความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ
บริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
กําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัทฯ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คาํ ชีแ้ จง ตอบคําถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร ตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) แบะรายงานประจําปี ของบริษัทฯ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
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4.3 ด้านกํากับดูแลกิจการ
1) กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิดา้ นกํากับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุ ร กิ จ และนโยบายต่ อต้านคอร์รัป ชั่น รวมถึ ง ทบทวนและปรับ ปรุ งนโยบายการกํากับ ดูแลกิ จการและนโยบายต่ อต้าน
คอร์รปั ชั่น ให้มีความเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ
2) กํากับดูแลกิจการ ให้คาํ ปรึกษา และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่น รวมถึงการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
3) ปฏิบตั ิหน้าทีอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม
5.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และประธานคณะกรรมการสรร
หาฯ มีอาํ นาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็ น โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการสรรหาฯ
5.2 กรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้กรรมการสรรหาฯที่มาประชุม เลือก
กรรมการสรรหาฯคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
5.3 กรรมการสรรหาฯคนใดมีเหตุจาํ ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหน้า
5.4 ในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการสรรหาฯ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน การส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง หรือการส่งด้วยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และ
วาระที่จะประชุม ไปยังกรรมการสรรหาฯล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
5.5 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถเชิญผูท้ ่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้ จงข้อเท็จจริง ให้แก่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการสรรหา
ฯ ได้รบั ทราบ

6. การลงคะแนนเสียง
การลงคะแนนเสียงในมติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาฯคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียง กรรมการสรรหาฯที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้ นี ้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
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7. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ

8. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของตนเอง (Self – Assessment)
คณะกรรมการสรรหาฯ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทัง้ ปั ญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ปี ละครัง้

9. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ฉบับปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดการ สําหรับปี 2561
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