
 

1 
ฉบบัปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งการจดัการ สาํหรบัปี 2561  

 

 

 

บริษัท ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา กาํหนด

ค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ 

Charter of Nomination Remuneration 

and Corporate Governance  

หมายเลขเอกสาร :  CH-SEA-003 

แก้ไขคร้ังที่ : 00 

วันทีมี่ผลบังคับใช้ : 23 กุมภาพันธ ์2561 

ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (คร้ังที ่1 / 2561) 

1. วัถตุประสงค ์

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและกาํกบัดแูลกิจการ (Nomination Remuneration and Corporate Governance 

Committee) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการของบริษัท ซีออยล ์จาํกัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)   

เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท  ดา้นการสรรหาผูท่ี้เหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่ง ของกรรมการบริษัท 

กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  ตลอดจนพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนใหม้ีความเหมาะสม โปร่งใส 

และเป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิัทฯ ดา้นการ

พัฒนาการกาํกับดูแลกิจการ ใหส้อดคลอ้งกับหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกับดูแล

กิจการและจรยิธรรมทางธุรกิจ เพ่ือการบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปรง่ใส ตรวจสอบได ้สรา้งความเชื่อมั่นต่อผูถื้อหุน้ นกั

ลงทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

2. องคป์ระกอบและคุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 

 2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท 

2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ ตอ้งมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระครบถว้นตามกฏบตัร คณะกรรมการ

บรษิัท  

2.3 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย 3 คน โดยมีกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการสรร

หาฯ ทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 2.4 คณะกรรมการบรษิัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1คน ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

 2.5 คณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตัง้พนกังานของบรษิัทฯ จาํนวน 1 คน ทาํหนา้ท่ีเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1 คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท โดยกรรมการ ท่ีพน้

ตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม 
3.2 กรณีตาํแหน่งคณะกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด ไดแ้ก่ ลาออกหรือพน้สภาพการเป็นคณะกรรมการบริษัทไม่

ว่ากรณีใด ใหค้ณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจในการแต่งตัง้ กรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นเขา้เป็นคณะกรรมการสรรหาฯ

เพ่ิมเติม โดยกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ

กรรมการซึ่งตนแทนท่ีเท่านัน้ 
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4. ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
4.1 ด้านการสรรหา  

1) พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหม้ีความเหมาะสมกับองคก์ร ธุรกิจ 

และสภาพแวดลอ้ม 

2) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารสงูสดุของบริษัทฯ  โดยพิจารณา

ความเหมะสมของโครงสรา้ง องคป์ระกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

3) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลท่ีเหมะสมใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มีตาํแหน่งว่างลง 

4) พิจารณาสรรหาและคดัเลือก บคุคลท่ีเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ และ  กรรมการบรหิาร 

5) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารสงูสดุของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมมการบรษิัทรบัทราบ เพ่ือพิจารณา

และอนมุตัิค่าตอบแทน 

6) ปฏิบตัิหนา้ทีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการบรษิัท มอบหมาย 

 4.2 ด้านการกาํหนดค่าตอบแทน 

1) เสนอแนะหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารสงูสดุของ

บรษิัทฯ  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2) เสนอค่าตอบแทนประจาํปี ท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายบคุคล โดย

การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ใหพิ้จารณาความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ

บรษิัทในธุรกิจท่ีคลา้ยคลงึกนั เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท พิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิ 

3) กาํหนดเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท กรรมการชดุย่อย และ ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิัทฯ  

4) รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหนา้ท่ีใหค้าํชีแ้จง ตอบคาํถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าตอบแทนของกรรมการ

บรษิัทในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

5) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร ตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (56-1) แบะรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ 

6) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการบรษิัท มอบหมาย  
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 4.3 ด้านกาํกับดูแลกิจการ 

1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัิดา้นกาํกบัดแูลกิจการเพ่ือใหส้อดคลอ้งตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณ

ธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอรร์ัปชั่น รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายต่อตา้น

คอรร์ปัชั่น ใหม้ีความเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ 

2) กาํกับดูแลกิจการ ใหค้าํปรกึษา และติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น รวมถึงการดาํเนินการดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการ

ดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนขององคก์ร 

3) ปฏิบตัิหนา้ทีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 

5. การประชุม 

 5.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จดัใหม้ีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และประธานคณะกรรมการสรร

หาฯ มีอาํนาจในการเรียกประชุมเพ่ิมเติมไดต้ามความจาํเป็น โดยองคป์ระชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ ตอ้งไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จาํนวนคณะกรรมการสรรหาฯ 

 5.2 กรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุไม่อยูใ่นท่ีประชมุ ใหก้รรมการสรรหาฯท่ีมาประชมุ เลือก

กรรมการสรรหาฯคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 5.3 กรรมการสรรหาฯคนใดมีเหตจุาํไม่อาจเขา้รว่มประชมุได ้ตอ้งแจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหนา้ 

 5.4 ในการเรียกประชมุใหป้ระธานกรรมการสรรหาฯ หรือผูซ้ึ่งไดร้บั จดัส่งหนงัสือนดัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการประชุม 

โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน การส่งมอบใหแ้ก่กรรมการโดยตรง หรือการส่งดว้ยวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และ

วาระท่ีจะประชมุ ไปยงักรรมการสรรหาฯล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 5.5 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพ่ือชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ ใหแ้ก่ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา

ฯ ไดร้บัทราบ 

6. การลงคะแนนเสียง 

การลงคะแนนเสียงในมติท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาฯใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยกรรมการสรรหาฯคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง

เสียง กรรมการสรรหาฯท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธาน

ในท่ีประชมุจะออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
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7. การรายงาน 

 คณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทาํรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ 

8. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของตนเอง (Self – Assessment) 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองและรายงานผลการประเมินพรอ้มทัง้ปัญหาหรืออปุสรรคในการ

ปฏิบตัิงานท่ีอาจเป็นเหตใุหก้ารปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถปุระสงคใ์หท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ ปีละครัง้ 

9. ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 

 


