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การจัดการ

9.1

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2551
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คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ
(Chemicals)

ผูจัดการฝายขาย
อุตสาหกรรมและขายสง
(Industry & Wholesales)

ผูจัดการฝายลําเลียง
และทอสง
(Distribution)

ผูจัดการบัญชี
(Controller)

ผูจัดการผลิตภัณฑหลอลื่น

ผูจัดการการเงิน
(Treasurer)
ผูจัดการฝาย
ประชาสัมพันธ
(Public Affairs)
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ผูจัดการฝาย
ปฏิบัติการกลั่น
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โครงสรางการจัดการ

โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2550 ประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 3 ชุด ไดแ ก
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการประเมินผลงาน
9.2.1

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายแดเนียล อี. ไลออนส
นางพรธิดา บุญสา
นายปรุต จาติกวนิช
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยิว คี ไว
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
นายสมเจตน สายฝน
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

12. นางวัธนี พรรณเชษฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
ประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายจิม โมฮั้น แองโชนี และนางอังสนา พิเรนทร เปนเลขานุการบริษัทฯ (สําหรับนางอังสนา พิเรนทร ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนเลขานุการบริษั ทฯ รวมกับ นายจิม โมฮั้น แองโชนี โดยมติของที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั้งที่
2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551)
ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ไดรับการเสนอชื่อโดยกระทรวงการคลัง คือ นายคุรุจิต นาครทรรพ สวนกรรมการคน
อื่น ๆ ที่เหลือของบริษัทฯ ไดรับการเสนอชื่อโดยผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยและ/หรือบริษัทในเครือของ เอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํ า นาจลงนามแทนบริษั ท ฯ คื อ นายแดเนี ย ล อี . ไลอ อนส กรรมการผู จัด การลงลายมื อ ชื่อ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ นางพรธิดา บุญสา นายปรุต จาติกวนิช นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายยิว คี ไว นายอดิ
ศักดิ์ แจงกมลกุลชัย นายสมเจตน สายฝน กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
และเฉพาะอํานาจในการใชสิทธิและดําเนินการตาง ๆ ทางศาล อัยการ ตํารวจ และเจาพนักงานคนอื่น ๆ ของรัฐ ให
นางพรธิ ด า บุญสา นายปรุ ต จาติ กวนิ ช นายมงคลนิ มิต ร เอื้ อ เชิ ด กุ ล นายอดิศั ก ดิ์ แจ งกมลกุ ล ชั ย นายสมเจตน สายฝน
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนกฎหมายที่ใชบังคับ
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องคประกอบและการแตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ นั้น ไดมีกําหนดไวในขอบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน
โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

2.

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1)
ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2)
ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3)
บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
หากประธานในที่ ป ระชุ มเป น ผูถื อ หุ น ของบริ ษั ท ด วย หรื อ ใหใ ช วิ ธี ก ารจั บ ฉลากเพื่ อ ให ไ ด
กรรมการที่พึงจะมีหากประธานในที่ประชุมไมใชผูถือหุนของบริษัท
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3.

ในการประชุมผูถือ หุนสามัญประจําป ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํ านวนหนึ่งในสาม ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับ
ตําแหนงอีกได

4.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคัดเลือกกรรมการอิสระ
สําหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากจะใชวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของ
บริษัทฯ ตามที่อธิบายในขอ 9.3 “การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร” แลว โดยบุคคลที่จะไดรับการสรรหาเปน
กรรมการอิสระนั้น นอกจากจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ 9.3 แลว ยังจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เพิ่มเติม
ดวย
(ก)

ถือหุนไม เกินรอ ยละหา ของจํา นวนหุนที่ มีสิทธิอ อกเสีย งทั้งหมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ บริษัทยอ ย
บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

(ข)

ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

(ค)

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

(ง)

ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดที่ทํา
ใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
และ 7 ครั้ง ตามลําดับโดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เขาประชุม ดังนี้
ชื่อ

รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
5/5
3/5
5/5
3/3
1/1
5/5
-

รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
6/7
3/4
2/3
6/7
7/7
7/7
4/7
2/2
4/5
5/5
1/2
2/2
2/2
2/2
2/2

1. นายแดเนียล อี. ไลออนส
2. นางพรธิดา บุญสา(1)
นายรัสเซล เอิรล แคนฟลด
3. นายปรุต จาติกวนิช
4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล(2)
5. นายยิว คี ไว
6. นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย(3)
7. นายสมเจตน สายฝน (4)
นายชาญณรงค เจนจิตมั่น
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ (5)
นายนริศ ชัยสูตร
9. นายวัฒนา จันทรศร (6)
10. นายสมภพ อมาตยกุล (6)
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ (6)
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ(6)
_________________
(1)
นางพรธิดา บุญสา ไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการใหเปนกรรมการแทนนายรัสเซล เอิรล แคนฟลด
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550
(2)
นายมงคลนิ มิตร เอื้อเชิดกุล ไดรับการแต งตั้งโดยมติ ที่ประชุมคณะกรรมการใหเ ปนกรรมการแทนนายวี รศัก ดิ์
โฆษิตไพศาล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
(3)
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย ไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการใหเปนกรรมการแทนนายใหม กาญจ
นะวณิชย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549
(4)
นายสมเจตน สายฝน ไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการใหเปนกรรมการแทนนายชาญณรงค เจนจิต
มั่น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550
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นายคุรุจิต นาครทรรพ ไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการใหเปนกรรมการแทนนายนริศ ชัยสูตร เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2550
นายวัฒนา จันทรศร นายสมภพ อมาตยกุล นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ และนางวัธนี พรรณเชษฐ ไดรับแตงตั้งโดยมติ
ที่ประชุมผูถือหุนใหเปนกรรมการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ

ตําแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เปนกรรมการผูมีความรูดาน
การบัญชีและการเงิน)

โดยมี น ายชั ย แจ งศิ ริ กุ ล เป น เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ และมี ดร. วนาวั ล ย ภิ ย โยพนากุ ล เป น ผู
ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของ
บริษัทฯ ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานการปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ฯ ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลั กทรั พยแ หงประเทศไทยที่ กําหนดว าดว ยคุณ สมบั ติและขอบเขตการดํา เนิน งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน โดยแตละทานจะมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละสองป ภายใตเงื่อนไขที่จะตองดํารงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ
9.2.3

คณะกรรมการประเมินผลงาน

ชื่อ
1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
2. นายวัฒนา จันทรศร
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

ตําแหนง
กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน / ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประเมินผลงาน
กํา หนดตั ว ชี้ วั ดในการประเมิน ผลงาน (KPI’s) และวิ ธีก ารในการประเมิ นผลงานของกรรมการผู จั ด การ และ
ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการตามที่กําหนดในตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน (KPI’s) และวิธีการในการประเมินผล
งานดังกลาว และพิจารณาการทํางานของกรรมการผูจัดการรวมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และใหขอมูลเกี่ยวกับการทํางาน
ของกรรมการผูจัดการดังกลาวในระหวางรอบการประเมินผลงานปกติของกรรมการผูจัดการแกบริษัทตนสังกัดของกรรมการ
ผูจัดการ สําหรับผูบริหารคนอื่นจะไดรับการประเมินผลงานโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ
9.2.4

คณะผูบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะผูบริหารประกอบดวยผูบริหารจํานวน 11 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นายแดเนียล อี. ไลออนส
2. นายปรุต จาติกวนิช

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการและผูจัดการโรงกลั่น
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ
นายสมเจตน สายฝน
นายชาญณรงค เจนจิตมั่น
นายชัย แจงศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายอภิชาติ เรี่ยมรัตนากร
นายรัสเซล เอิรล แคนฟลด
นายยิว คี ไว
นายมงคลนิมิต เอื้อเชิดกุล
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
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ตําแหนง
กรรมการและผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรมและขายสง
ผูจัดการบัญชี
ผูจัดการการเงิน
ผูจัดการฝายลําเลียงและทอสง
ผูจัดการผลิตภัณฑหลอลื่น
กรรมการและผูจัดการการตลาดขายปลีก
กรรมการและผูจัดการฝายประชาสัมพันธ
กรรมการและผูจัดการฝายปฏิบัติการกลั่น

1. นายแดเนียล อี. ไลออนส นายชัย แจงศิริกุล นางราตรีมณี ภาษีผล และนายมงคลนิมิต เอื้อเชิดกุล เป น
ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ใหมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ
2. นายจิม โมฮั้น แองโชนี และนางอังสนา พิเรนทร เปนเลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาที่เต็มที่จะดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนกฎหมายที่ใชบังคับ ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะตอง
ไม ใ ชอํ า นาจหน า ที่ข องตนในกรณี ที่ ตนอาจมี สว นได เ สีย หรื อ ผลประโยชน ขัด แยงอื่ นใดกับ บริษั ท ฯ ซึ่ งเป นไปตามมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550
ในกรณีที่กรรมการผูจั ดการมอบอํ านาจใหบุ คคลอื่ นกระทําการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอํานาจของบุคคล
ดังกลาวจะตองไมรวมถึงการอนุมัติใหทํารายการที่ผูรับมอบอํานาจอาจมีสวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนขัดแยงอื่นใดกับ
บริษัทฯ
นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 23 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ยังไดมีการ
จํา กั ดขอบเขตการใช อํ านาจบางประการของกรรมการบริ ษั ทฯ ซึ่งรวมถึ งอํ า นาจของนายแดเนี ยล อี . ไลอ อ นส ซึ่งเป น
กรรมการผูจัดการดวย อาทิเชน นายแดเนียล อี. ไลออนส เพียงคนเดียวจะมีอํานาจลงนามในการสั่งจายเช็คหรือดราฟไดใน
จํานวนเงินไมเกิน 1 ลานบาท
9.3

การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ นั้น แมวาบริษัทฯ จะไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรร
หา (Nominating Committee) อยางเปนทางการ แตในทางปฏิบัติแลว ทุกครั้งที่กรรมการที่ดํารงตําแหนงครบวาระ หรือมีเหตุ
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จําเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงในปจจุบัน จะมีการหารือรวมกัน
เพื่อกําหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขามาเปน
กรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และตองไมมีลักษณะตองหามตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 5/2548 เรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทํางาน
ประกอบการพิจารณาดังกลาวดวย โดยภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แลว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังที่กําหนดไวในขอ 9.2.1 “องคประกอบและการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ”
9.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
9.4.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

(ก)

คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ

คาตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดเปนดังตอไปนี้
1.

กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย จะไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท

2.

กรรมการซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย จะไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334
บาท

3.

โดยไมคํานึงถึงความในขอ 1. และ 2. ขางตน กรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือ
บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไมมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดเปนดังนี้
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
จํานวนคาตอบแทน (บาท)

ชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายแดเนียล อี. ไลออนส (1)
นางพรธิดา บุญสา (1)
นายรัสเซล เอิรล แคนฟลด (1)
นายปรุต จาติกวนิช(1)

-
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รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
จํานวนคาตอบแทน (บาท)

ชื่อ

5. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (1)
6. นายยิว คี ไว(1)
7. นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย (1)
8. นายสมเจตน สายฝน (1)
(1)
9. นายชาญณรงค เจนจิตมั่น
(2)
(5)
10. นายคุรุจิต นาครทรรพ
476,668.00
(3)
11. นายนริศ ชัยสูตร
90,000.00(5)
12. นายวัฒนา จันทรศร (1)
13. นายสมภพ อมาตยกุล (4)
333,334.00(5)
14. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ (4)
333,334.00(5)
15. นางวัธนี พรรณเชษฐ(4)
333,334.00(5)
_________________
(1)
เปนกรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
สําหรับการทํางานเต็มเวลาใหแกบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น แลว จึงไมได
รับคาตอบแทนกรรมการอีก
(2)
นายคุรุจิต นาครทรรพ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการแทนนายนริศ ชัยสูตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550
(3)
ค า ตอบแทนกรรมการของนายนริ ศ ชั ย สู ต ร เป น ค า ตอบแทนสํ า หรั บ ช ว งระยะเวลาระหว า งวั น ที่ 1
มกราคม 2550 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2550 เทานั้น
(4)
นายวัฒนา จันทรศร นายสมภพ อมาตยกุล นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ และนางวัธนี พรรณเชษฐ ไดรับ
แตงตั้งใหเปนกรรมการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550
(5)
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับจากบริษัทฯ ไดแก คาตอบแทนรายเดือนเทานั้น
(ข)

คาตอบแทนรวมของผูบริหารของบริษัทฯ

คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก เงินเดือน เงินไดพิเศษประจําป ทั้งนี้ในสวนของเงินบําเหน็จบํานาญจะ
นับรวมเฉพาะสวนที่ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน คาตอบแทนรวมของผูบริหารมีจํานวน 74.5 ลานบาทในป 2548 จํานวน
76.3 ลานบาทในป 2549 และ 81.8 ลานบาทในป 2550
9.5

บุคลากร
9.5.1

จํานวนพนักงาน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีพนักงาน 3,022 คน
ตารางดังตอไปนี้แสดงจํานวนพนักงาน โดยจําแนกตามหนาที่ความรับผิดชอบ ณ วันที่ระบุไว

2548
(1)

บริหารงานองคกร ...................................................
การกลั่นและจัดจําหนาย(2)..........................................
คาปลีกและผลิตภัณฑหลอลื่น(3) .................................
เคมีภัณฑ ...................................................................
รวมพนักงานของบริษัทฯ ......................................
บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด(4) .................................

5
532
183
720
2,194
2,914

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549
5
526
173
704
2,276

2550
5
516
125
15
661
2,316

2,980
3,022
รวม
____________
(1)
กอนหนาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 พนักงานทั้งหาคนนี้ทําหนาที่หลักในการใหบริการแกบริษัทฯ ตามสัญญาบริการ
ที่บริษัทฯ ทํากับบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด (คือ ภายใตสัญญาบริการ “ศูนยสนับสนุนธุรกิจกรุงเทพฯ” บริษัท เอ็ก
ซอนโมบิล จํากัด) ซึ่งตอมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 พนักงานหาคนนี้ไดรับมอบหมายอยางเปนทางการจาก
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัดใหมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ภายใตสัญญาบริการ “ศูนยสนับสนุนธุรกิจกรุงเทพฯ” ที่
บริษัทฯ ทํากับบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
(2)
เปนจํานวนที่รวมวิศวกร ชางเทคนิค ผูปฏิบัติการที่โรงกลั่นน้ํามันศรีราชา และรวมถึงพนักงานฝายการพาณิชยกรรม
และการสงออก
(3)
เปนจํานวนที่รวมพนักงานฝายการตลาดขายปลีกและการขายผลิตภัณฑหลอลื่น
(4)
พนักงานเหลานี้สวนใหญเปนพนักงานในสถานีบริการน้ํามัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจางบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงงานทรัพยากร
บุคคล การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อ การขายและการบริหารจัดการบางอยาง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน”
9.5.2

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน (ซึ่งรวมพนักงานของบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด) ในชวง 3 ปที่ผาน

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น จํานวน 2,914 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น จํานวน 2,980 คน

มา
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บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2550 พนักงานจํานวน 224 คนของบริษัทฯ เปนสมาชิกของสหภาพแหงหนึ่ง ซึ่งพนักงาน
เหลานี้สวนใหญคือคนงานที่รับคาจางรายวันที่โรงกลั่นน้ํามันศรีราชา มีเพียงพนักงานของบริษัทฯจํานวนไมมาก ที่ไดรับ
คาจางเปนเงินเดือนที่เปนสมาชิกของสหภาพอีกแหงหนึ่งซึ่งปจจุบันสหภาพดังกลาวไมไดมีการดําเนินการใด ๆ แลว
9.6

คาตอบแทนบุคลากร
9.6.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนพนั กงานของบริษั ทฯ มีจํา นวน 1,322 ลานบาทในป 2548 จํ านวน 1,391 ล านบาทในป 2549 และ
จํานวน 1,476 ลานบาทในป 2550 การปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของพนักงานแตละคนขึ้นอยูกับความดีความชอบและการ
ประเมินผลการทํางานประจําปของพนักงาน
9.6.2

คาตอบแทนอื่น

ผลประโยชนอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ใหแกพนักงานไดแก การหยุดพักผอนประจําป การลาคลอดบุตร การประกันภัยกรณี
พิการ และแผนประกัน สุขภาพรวม นอกจากนี้ พนัก งานและผูบ ริหารบางท านของบริษั ทฯ ยั งไดเ ขารว มในโครงการให
ผลประโยชนตอบแทนในรูปของหุนทุน (Equity Incentive Plan) ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อสรางแรงจูงใจให
พนั ก งาน บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว า ระดั บ ค า ตอบแทนและผลประโยชน ข องบริ ษั ท ฯ มี ค วามทั ด เที ย มกั บ ระดั บ ค า ตอบแทนและ
ผลประโยชนอุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปโตรเลียมและอะโรเมติกสอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ กําลังมีแผนที่
จะนําเสนอโครงการออมทรัพยสําหรับพนักงาน (Employee Saving Plan) ในป 2552 โดยภายใตโครงการดังกลาว บริษัทฯ มี
แผนที่จะจายเงินเปนรายเดือนในจํานวนรอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุนของโครงการออมทรัพยดังกลาว ซึ่ง
จะบริหารจัดการโดยผูบริหารกองทุนมืออาชีพ นอกจากนี้ มีความคาดหมายวา กองทุนของโครงการออมทรัพยดังกลาวอาจจะ
นําเงินไปลงทุนในหุนของบริษัทฯ ดวย
9.6.3

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัท ฯ มีแ ผนการสมทบเงิ นกองทุนพนั กงาน (defined contribution plan) สําหรั บพนัก งานที่เขา รวมงานกั บ
บริษัทฯ ภายหลังจากป 2540 ตามแผนนี้ บริษัทฯ จะสมทบเงินเปนจํานวนรอยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนของพนักงานเขา
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กองทุน และพนักงานจะตองสมทบเงินเปนจํานวนขั้นต่ํารอยละ 3 ของเงินเดือนของตน สําหรับพนักงานที่เขารวมงานกับ
บริษัทฯ กอนหนาป 2540 พนักงานมีสิทธิเลือกที่จะเขารวมในแผนการสมทบเงินกองทุนพนักงานหรือแผนการใหประโยชน
พนักงาน (defined benefit plan) ซึ่งสําหรับแผนการใหประโยชนแกพนักงาน บริษัทฯ ไดลงบัญชีจํานวนเงินตามการคํานวณ
จริงสํ าหรับ แผนการใหผลประโยชน แกพนั กงาน (defined benefit plan) ไวใ นงบดุ ล โดยคิด ตามจํานวนปที่ ทํางานและ
เงินเดือนของพนักงาน ณ เวลานั้น สําหรับแผนการใหผลประโยชนแกพนักงาน (defined benefit plan) นี้ บริษัทฯ ไดรับรู
รายการดังกลาวเปนคาใชจายเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 96 ลานบาทในป 2548 จํานวน 81 ลานบาทในป 2549 และจํานวน 84 ลาน
บาทในป 2550 ดังปรากฏในงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ
9.6.4

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ฯ เชื่ อวาบริษัท ฯ มีพ นักงานที่มีป ระสบการณและไดรับ การฝกอบรมอย างดี บริษั ทฯ ไดลงทุ นทรัพ ยากร
จํานวนมากในโครงการฝก อบรมและใหค วามรูแ กพ นัก งานอย างกวา งขวาง รวมทั้งการปฐมนิเ ทศน โครงการฝ กอบรม
ทางดานเทคนิคและการเปนผูนํา บริษัทฯ ใหพนักงานไดมีการหมุนเวียนงานระหวางแผนกหรือไปยังบริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น ทั่วโลก
9.7

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการมาปฏิบัติ โดยเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) ดังตอไปนี้
(1)

สิทธิของผูถือหุน

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องเกี่ยวกับการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ
การแตงตั้งผูสอบบัญชี จํานวนเงินคาสอบบัญชี การประกาศจายเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริคณห การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ตองใชมติที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติ เปนตน
ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแตละ
ครั้งอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาทิ
• ในเรื่องเกี่ย วกั บแต งตั้งกรรมการ บริษั ทฯ จะไดจั ดให มีขอ มูล เบื้อ งตน ของบุค คลที่ เสนอแต งตั้ ง ซึ่ งรวมถึ ง
การศึกษา ประสบการณ การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
• ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาค า ตอบแทนกรรมการ บริ ษั ท ฯ จะได จั ด ให ผู ถื อ หุ น ได รั บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
องคประกอบและจํานวนคาตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผูถือหุน

สวนที่ 2 หนา 135

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

• ในเรื่องเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี บริษัทฯ จะไดจัดใหผุถือหุนไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชีที่นําเสนอและชื่อสํานักงานสอบบัญชี คาสอบบัญชีที่เสนอ จํานวนปที่ทําหนาที่
ใหบริษัทฯ (ในกรณีที่เปนการแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิม)
• ในเรื่องเกี่ยวกับการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะไดจัดใหมีคําอธิบายโดยยอเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการ
จายเงินปนผลที่เสนอ
• ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอยางเชน การเพิ่มทุน การลดทุน การแกไขขอบังคับ
การขาย เลิก หรือโอนกิ จการหลัก ของบริษัท ฯ การควบรวมกิจการ บริษัท ฯ จะไดจั ดใหมีขอมู ลที่เพี ยงพอ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย
ทั้งนี้ นอกจากขอมูลขางตนแลว บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการเพื่อนําไปใชประกอบกับ
วาระที่สําคัญแตละวาระ เพื่อชวยใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดที่กํา หนดในขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ใชบังคับในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการจัดสงหนังสือนัดประชุมที่เหมาะสม รวมถึงขอปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน
ดังกลาวและวาระการประชุมตาง ๆ ลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด
บริษัทฯ จะเปดโอกาสอยางเหมาะสมใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม โดยจะมีผูบริหารที่
มีความรูและเกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม และจะไดมีการจัดทํารายงานการประชุมอยางเหมาะสม ซึ่ง
รวมถึงการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุม สรุปคําถามที่สําคัญ คําอธิบายและคําชี้แจงที่ใหไว ขอคิดเห็นที่สําคัญที่มี
การเสนอขึ้น วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุมซึ่งแยกเปนคะแนนที่เห็นดวย คะแนนที่ไมเห็นดวย และงดออก
เสียง เปนตน
(2)

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปน
สวนหนึ่งในมาตราฐานการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct) โดยทั่วไปแลว นโยบายดังกลาว
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวของบุคคล
ดังกลาวกับผลประโยชนของบริษัทฯ โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นไดเมื่อกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานกระทําการอยาง
ใด ๆ หรื อ มีผ ลประโยชน ส ว นตัว อั น ขัด หรื อแย งกับ วั ต ถุป ระสงค แ ละการปฏิ บั ติ หน า ที่ เพื่ อ บริ ษัท ฯ ตัว อย างเช น การที่
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการขัดกันแหงผลประโยชนในการทําธุรกิจกับผูสงสินคา ลูกคา
คูแขง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานยังถูกคาดหมายใหละเวนจากการหาผลประโยชนใหตนเอง
โดยใชโอกาสที่ไดมาจากทรัพยสินของบริษัทฯ หรือจากการดํารงตําแหนงภายในบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานยังถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยโดยการอาศัยขอมูลภายในซึ่งมิไดเปนขอมูลสาธารณะที่กรรมการ
ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวไดมาโดยการอาศัยตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ ดวย โดยในดานการกํากับดูแลการใชขอมูล
ภายในนั้น บริษัทฯ จะดําเนินการดังตอไปนี้
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• ใหความรูแกผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร ในการรายงานการถือหุนของ
บริษัทฯ และบทลงโทษในกรณีไมเปดเผยขอมูลภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ให คํ า แนะนํ า แก ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ เกี่ ย วกั บ การรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ ต อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
• ใหคําแนะนําแกผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใชขอมูลของบริษัทฯ อันจะสงผลตอราคาหุนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในชวง 1 เดือนกอนที่จะมีการเปดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษัทฯ จะ
หามพนักงานที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลที่สําคัญกอนการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ
• หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ รวมถึงคูสมรสและผูอยูในอุปการะของบุคคลดังกลาว ใช
ขอมูลของบริษัทฯ เพื่อขาย ซื้อ โอนหรือรับโอนหุนของบริษัทฯ กอนที่จะมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน
การใชขอมูลในลักษณะดังกลาวอาจเปนการละเมิดกฎหมายที่ใชบังคับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ
ลงโทษทางวินัย
(3)

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ เชน พนักงานและผูบริหารของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตลอดจนผูซึ่งมีความสัมพันธเชิงพันธะสัญญากับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
ภาระหนาที่ที่บริษัทฯ มีอยูตามขอกําหนดในสัญญานั้น ๆ
บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแสตอคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความไม
ถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําผิดจรรยาบรรณ
บริษัทฯ ตระหนักดีวาสังคมและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบาย
ที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งหมด
(4)

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทฯ คาดหมายใหพนักงานทั้งหมดในองคกรปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม
ยอมรับพนักงานผูที่ไดผลงานมาโดยการละเมิ ดกฏหมาย หรื อนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระทําที่ ไรจรรยาบรรณ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สนับสนุน และคาดหมายใหพนักงานแตละคนใหกําลังใจและยกยองเพื่อนพนักงานที่
ปฏิเสธการรับผลประโยชนที่ไมถูกตอง เพื่อดํารงไวซึ่งมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ
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เปนนโยบายของบริษัทฯ ตลอดมาวา ธุรกรรมทุกอยางจะตองถูกบันทึกอยางถูกตองลงในบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่ง
หมายความวา การลงขอความไมตรงตามที่เปนจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกตาง ๆ หรือการเปดบัญชีธนาคารหรือมี
บัญชีธนาคารไวแตไมลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เปนเรื่องที่หามกระทําอยางเด็ดขาด โดยพนักงานของบริษัทฯ ถูก
คาดหมายใหทําการจดบันทึกการดําเนินงานอยางถูกตองในบันทึกและสมุดบัญชีของบริษัทฯ และมีความซื่อตรง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ตองการใหขอมูลที่เปดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกหนวยงาน
ของรัฐหรือหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมและในการสื่อสารกับสาธารณชนเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสม ตรงตาม
เวลาและสามารถเขาใจได พนักงานทุกคนมีหนาที่ที่จะตองรายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญซึ่งตนไดทราบมาตอผูบริหารเพื่อให
ผูบริหารสามารถใชในการพิจารณาตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลได
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามที่กฎหมายที่ใชบังคับไดกําหนดไว ซึ่งรวมถึงการเปดเผย
ขอมูลในรายงานประจําปของบริษัทฯ โดยมีขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้
• การทําหนาที่ในปที่ผานมาของคณะกรรมการ
• การทําหนาที่ในปที่ผานมาของคณะอนุกรรมการ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
• นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
• คาตอบแทนกรรมการที่เปดเผยรวมถึงสวนที่กรรมการไดรับจากการทําหนาที่อื่นใหบริษัทฯ เชน ที่ปรึกษา และ
รวมถึงสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการ และการทําหนาที่อื่น เชน ที่ปรึกษาในบริษัทยอย
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยสรุป
• จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป
•

ประวัติการอบรมของกรรมการ

•

รายงานความรั บ ผิ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเงิน ซึ่ งลงนามโดยประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ โดยรับรองวารายงานทางการเงินดังกลาวมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตาม
มาตรฐานการบัญชีโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ และใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ

(5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เกี่ยวของที่จะชวยพัฒนาและกําหนด
ทิศทางธุร กิจ นโยบาย กลยุ ทธของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับ การควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ และการตัดสินใจ
ที่สมเหตุสมผล
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นอกจากการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร
ของบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และ/หรือผูบริหารในบริษัทอื่นในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ของผูบริหารแตละทานดวย
(ก)

กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 ทานประกอบดวย
• กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน
• กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน
• กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย จํานวน 3 ทาน
• กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการประเมินผลงานดวย จํานวน 3 ทาน
ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ดวย
บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การ
จัด สงหนั งสื อนั ดประชุมคณะกรรมการ การจดบั น ทึก รายงานการประชุ ม และหนา ที่อื่ น ๆ ซึ่ งเป นหนา ที่ต ามปกติข อง
เลขานุการบริษัทรวมถึงการจัดเก็บขอมูลสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารและผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
(ข)

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ทํา หนา ที่ตรวจสอบการดํา เนิ นงานของบริ ษัท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด วยกรรมการอิส ระ ซึ่งมีคุ ณสมบัติตามที่ กํา หนดไว ในประกาศคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษั ทฯ ยังได แตงตั้งคณะกรรมการประเมิ นผลงานเพื่อทํ าหนาที่ ประเมิ นผลงานและใหค วามเห็ นเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ
(ค)

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยทําหนาที่พิจารณาและ
ใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
เชื่อมั่นในหลักการสําคัญ ดังนี้
• การปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง และมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)
• การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมีการเปดเผยที่เพียงพอตอบุคคลที่เกี่ยวของ
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• การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
• กําหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดํ าเนินธุ รกิจที่เหมาะสมสําหรับ กรรมการ และพนักงานไดถื อ
ปฏิบัติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทาง
การเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนตรวจสอบ
บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปน
สวนหนึ่งในมาตราฐานการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct)
บริษั ทฯ ให ความสํ าคัญกับ ระบบการควบคุมภายในที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพทั้งในระดั บบริ หาร และระดั บปฏิบัติ งาน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกํ าหนดการควบคุมภายในและขั้นตอนที่ครอบคลุม รวมถึงที่ ไดกําหนดไวใ นระบบการควบคุมการ
จัด การ (System of Management Controls) – มาตรฐานพื้น ฐาน (Basic Standards) – ระบบจัด การการควบคุมให มี
ประสิทธิภาพ (Controls Integrity Management System) และคูมือการมอบหมายอํานาจหนาที่ (Delegation of Authority
Guide) และบริษัทฯ มีวิธีการที่เหมาะสมในการแบงแยกหนาที่ตามที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจไดวามีการถวงดุลในการตรวจสอบ
และวิเคราะห ตัวอยางเชน พนักงานของบริษัทฯ จะไมสามารถอนุมัติรายการคาใชจายที่ตนเองเปนผูจายเองได แมจะอยูใน
ขอบเขตอํานาจที่จะสามารถอนุมัติได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกําหนดขอบเขตอํานาจในการอนุมัติของพนักงานในแตละ
ระดับไวดวย
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในจะมีโครงสรางที่เอื้ออํานวยตอการเชื่อมโยง/ประสานกันระหวางทีมผู
ตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาค ที่ปรึกษาดานการควบคุม (Control Advisor) ผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบนี้จะทําให รายงานและขอเท็จจริงที่ ตรวจพบจากการตรวจสอบที่เกี่ยวของกั บ
บริษัท ฯ และบริ ษัทยอ ย ซึ่ งดําเนินการโดยทีมผู ตรวจสอบจากระดับ ภูมิภ าคและที่ปรึ กษาดานการควบคุม สามารถสงถึ ง
คณะกรรมการตรวจสอบผานทางผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และทําใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถรองขอ
ผานทางผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีการตรวจสอบเฉพาะดานในสวนที่ยังมิไดไดรับการตรวจสอบอยาง
เพียงพอในรอบการตรวจสอบนั้น ๆ ของบริษัทฯ หรือบริษั ทยอย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “10. การ
ควบคุมภายใน – 10.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน”
บริษั ทฯ จะจั ดให คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให ความเห็น เกี่ ยวกับธุ รกรรมที่ กฎหมายที่ เกี่ ยวขอ ง
กําหนดใหมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เชน รายการระหวางกัน รายการที่ เกี่ยวโยงรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการหรือผูถือหุน
แลวแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํารายการตามที่เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการดังกลาวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
(ง)

การประชุมคณะกรรมการ
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ขอบั งคับ ของบริ ษัท ฯ กํ าหนดใหคณะกรรมการมีก ารประชุมอยา งนอ ยสามเดือนตอ ครั้ง และอาจมี การประชุ ม
เพิ่มเติมตามความจําเปน ทั้งนี้ จะมีการสงหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม อยางไรก็ดี ใน
กรณีรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจะแจงการนัดประชุมโดย
วิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกําหนดวาระการประชุมที่
ชั ด เจน ตลอดจนมี เ อกสารประกอบวาระการประชุ มที่ เ พี ย งพอ โดยจะจั ด ส ง ไปยั ง คณะกรรมการล ว งหน า เพื่ อ ให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการสามารถ
แสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในขอปรึกษาที่สําคัญในการประชุม และจะมีการ
เสนอรายงานการประชุมดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุม
นั้นเพื่อให ผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได ทั้งนี้ บริษั ทฯ จะจั ดใหมีการเปดเผยจํานวนครั้ งที่กรรมการแตละคนเขาร วมประชุ ม
คณะกรรมการตามขอกําหนดที่เกี่ยวของดวย
นอกจากการประชุมคณะกรรมการแลว กรรมการอิสระจะมีการประชุมกันเองโดยที่ไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ เขา
รวมประชุมดวย เพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ และจะแจงใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ผลการประชุมดวย
(จ)

คาตอบแทน

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผูซึ่งไมไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ
สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ สามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ สําหรับกรรมการผู
ซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไมมี
สิท ธิไ ด รับ คา ตอบแทนกรรมการ แต จะยัง คงมี สิท ธิ ได รับ เงิน เดื อ นและสิ ทธิ ประโยชน ต ามปกติ ในฐานะพนัก งาน หรื อ
คาบริ การ (แล วแตก รณี) ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะเปด เผยค าตอบแทนรวมที่จายใหแก กรรมการและผูบริห ารตามแบบที่กฎหมาย
กําหนด
ในสวนของคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโดยใหมีอํานาจหนาที่
ในการกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน (Key Performance Indicators (KPI’s)) และวิธีการในการประเมินผลงานของ
กรรมการผูจัดการ และประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการตามที่กําหนดในตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน (KPI’s) และ
วิธีการในการประเมินผลงานดังกลาว และพิจารณาการทํางานของกรรมการผูจัดการรวมกับคณะกรรมการ และใหขอมูลที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการทํางานของกรรมการผูจัดการดังกลาวในระหวางรอบการประเมินผลงานปกติของพนักงานทั้งหมดแก
บริษัทซึ่งเปนนายจางของกรรมการผูจัดการ ซึ่งผลการประเมินจะมีสวนในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดย
ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานจะเปนผูแจงผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการทราบ
(ฉ)

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

บริษัทฯ จะชี้ชองทางและสนับสนุนใหกรรมการเขารวมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวของเพื่อใหมีความตระหนักใน
หนาที่ และความรั บผิดต าง ๆ เชน หลักสูต รตาง ๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association (“IOD”))
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