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แนวทางการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

โครงสรางของคณะกรรมการ
จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการและกรรมการอิสระที่มีความหลากหลายและมีจํานวนกรรมการและสัดสวน
กรรมการและกรรมการอิสระที่เหมาะสม อันจะสงเสริมใหกรรมการแตละทานมีสวนรวมในการหารือไดอยางเต็มที่และมี
ประโยชน โดยปกติแลว คณะกรรมการจะประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบถึงสิบสามทาน โดยกรรมการจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะเปนกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการจะประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทั่วไปแลว กรรมการ
อิสระจะไมมีความสัมพันธที่มีนัยสําคัญกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออม
กรรมการที่เปนพนักงาน
คณะกรรมการจะประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจในแตละสวน
ธุรกิจ โดยกรรมการที่เปนพนักงานจะอยูภายใตมาตรฐานเดียวกับกรรมการอิสระไมวาจะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการ
ดํารงตําแหนงกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ และพันธสัญญาในปฏิบัติหนาที่กรรมการ
การเลือกตั้งกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการจะไดรับเลือก
จากมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปและมีสิทธิออกเสียวลงคะแนน ทั้งที่มาประชุม
ดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการลาออกกอนครบวาระ คณะกรรมการสามารถแตงตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออก ลดจํานวนคณะกรรมการ หรือกระทําการใดที่เหมาะสมภายใตกฎหมายที่ใชบังคับและขอบังคับ
ของบริษัทฯ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ณ ปจจุบัน บริษัทฯ เชื่อวาการที่ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกันมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี หากคณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการมีอํานาจที่จะแยกบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการออกจากบุคคลที่ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการในภายหนา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแยกประธานกรรมการ
และ กรรมการผูจัดการออกจากกัน เมื่อการวาระดํารงตําแหนงกรรมการของประธานกรรมการสิ้นสุดลง สอดคลองกับ
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
คณะกรรมการเชื่อวาประสบการณของกรรมการแตละทานนั้นเปนสิ่งสําคัญในการดูแลและกํากับกิจการของบริษัทฯ ที่มี
ขนาดใหญและมีการประกอบธุรกิจหลากหลายดาน ดังนั้น คณะกรรมการจึงมิไดกําหนดจํากัดจํานวนวาระในการดํารง
ตําแหนงของกรรมการหรืออายุเกษียณของกรรมการ คุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการจึงขึ้นอยูกับ
ประสบการณการทํางาน ความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน ผลงาน และความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการ
พิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการเพื่อเสนอตอผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปนั้น
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ กรรมการประเมินผลงานและคณะกรรมการจะทําการประเมินผลงาน
และความสามารถของกรรมการแตละทานเปนกรณีไป รวมทั้งความเปนอิสระของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการ
อิสระแตละทานดวย
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กรรมการแตละทานจําเปนที่จะตองใหเวลาที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ อาจดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการใรบริษัทอื่นได ตราบเทาที่คณะกรรมการเห็นวาการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นนั้นไมสง
ผลกระทบตอการความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อยางไรก็ตามกรรมการควรจะดํารง
ตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมแลวไมเกิน 5 แหง เวนแตคณะกรรมการจะอนุมัติเปนอยางอื่นตาม
ความจําเปนของกรรมการทานนั้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทําการสอบทานการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
ของกรรมการทุกทานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของสถานะของกรรมการ
เพื่อใหแนใจวาไมมีการขัดกันซึ่งผลประโยชน กรรมการแตละทานจะหารือกับประธานกรรมการกอนที่จะตกลงรับการ
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทอื่นเพิ่มเติม
การคัดเลือกกรรมการและคุณสมบัตข
ิ องกรรมการ
การคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ ประเมินผลงาน จะเสนอชื่อผูที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการตอ
คณะกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการเสนอชื่อผูที่จะเขารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
รวมถึงเลือกกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงเนื่องจากจากการลาออกในระหวางป
คุณสมบัติของกรรมการ
ผูที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองเปนบุคคลที่เปนผูมีความรู ความสามารถ และ
มีประสบการณในการบริหารงานธุรกิจขนาดใหญและมีความซับซอน เปนผูเชี่ยวชาญในสายงาน มีความรู
ความสามารถดานวิชาชีพหรือวิทยาศาสตร และสามารถจัดการกับสถานะการที่มีความซับซอนโดยเฉพาะการ
บริหารงานบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ ผูที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทฯ จะตองไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือมีความสัมพันธกับบริษัทที่จะสงผลตอการการ
ตัดสินใจที่เปนอิสระ และ จะตองสามารถปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนทุกคนโดยไมเอนเอียงผลประโยชนไป
ใหกับผูใดผูหนึ่ง
คณะกรรมการเชื่อวากรรมการจะตองสามารถดํารงตําแหนงไดเปนระยะเวลาอยางนอย 2-3 ป ผูที่จะไดรับการเสนอชื่อ
ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ จะตองสามารถปฏิบัติงานดวยความซื่อตรง โดยอาศัยความรูความเชี่ยวชาญ ความ
กระตือรือรนในการทํางาน และสามารถวิเคราะหผลลัพทของการทํางานของคณะกรรมการ อีกทั้งตองสามารถใหเวลา
ที่เพียงพอในการดูแลและกํากับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดใหญและมีความซับซอน บริษัทฯ เชื่อวาความแข็งแกรง
ของคณะกรรมการขึ้นอยูกับประสบการณของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายโดยมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
เพื่อความสําเร็จของบริษัทฯ และประโยชนฺสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ รวมทั้งความสามารถในการทํางานรวมกัน
บริษัทฯ สรรหากรรมการเพื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมจากบุคคลหลากหลายประสบการณ เพื่อใหมั่นใจวา
ประสบการณของแตละทานนั้น จะสงเสริมในการทํางานรวมกันใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น ประสบการณเหลานี้

อาจประกอบไปดวยประสบการณทางดานอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ ธุรกิจการกลั่น ธุรกิจ
ดานปโตรเลียมและปโตรเคมี การเงิน และความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ เปนตน
การปฐมนิเทศ
บริษัทฯ จะจัดใหมีปฐมนิเทศใหแกกรรมการที่มิไดเปนพนักงาน เพื่อใหกรรมการเขาใจถึงธุรกิจและการบริหารจัดการ
ธุรกิจของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการและหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
โดยปกติ คณะกรรมการจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการปละ 5 ถึง 7 ครั้ง และอาจมีการประชุมคณะกรรมการ
เพิ่มเติมหากตองการ
วาระการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม
บริษัทฯ จะจัดสงวาระการประชุมของการประชุมคณะกรรมการแตละครั้งใหแกกรรมการแตละทานไมนอยกวา 7 วัน
กอนการประชุม และจะจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแกจะถูกจัดสงถึงกรรมการแตละทานกอนการประชุมอยาง
นอย 5 วันทําการกอนการประชุม ประธานกรรมการ รวมกับเลขานุการบริษัท และกรรมการทานอื่นตามจําเปนจะเปนผู
กําหนดวาระการประชุม ซึ่งสอดกลองกับรางวาระการประชุมคณะกรรมการการที่กําหนดไวทั้งปที่ไดนําเสนอให
คณะกรรมการรับทราบกอนสิ้นปของปกอนหนา ทั้งนี้ กรรมการทานทุกทานสามารถเสนอวาระในการประชุมได
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการคาดหวังใหกรรมการแตละทานจะใชความพยายามอยางสุดความสามารถในการเขารวมประชุม
คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดยอยทุกครั้งโดยการปรากฎตัวในสถานที่ประชุม อยางไรก็ตาม
กรรมการอาจเขารวมประชุมผานทางโทรศัพทไดหากมีเหตุจําเปนภายใตกฎเกณฑที่ระบุไวในกฎหมายและกฎเกณฑที่
เกี่ยวของกับขั้นตอน องคประชุม และ การออกเสียงลงคะแนน.
การเตรียมความพรอมในการประชุมของกรรมการ
แตละทานควรตองทบทวนวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกอนเขารวมประชุม และเตรียมพรอมที่จะเขา
รวมประชุมและหารือในวาระตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล
การเก็บความลับ
กระบวนการและหัวขอที่หารือในการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยถือเปนความลับ กรรมการแตละ
ทานจะตองเก็บขอมูลที่ไดรับจากการดํารงตําแหนงกรรมการไวเปนความลับ ซึ่งรวมถึงการหารือและขอมูลที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
กรรมการจะทําการประเมินผลงานและประสิทธิภาพของการทํางานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการจะทําการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยที่คณะกรรมการเห็นวาจําเปนหรือเหมาะสม ปจจุบัน บริษัทฯ มี
คณะกรรมการชุดยอย คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ ประเมินผลงาน
โครงสรางของคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบดวยกรรมการอิสระเทานั้น สวนสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ ประเมินผลงานจะ
ประกอบไปดวยกรรมการและกรรมการอิสระ โดยสมาชิกสวนใหญจะเปนกรรมการอิสระ
การประเมินผลการทํางานของกรรมการผูจ
 ด
ั การ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ ประเมินผลงานจะรวมกับคณะกรรมการทําการประเมินผลงานของ
กรรมการผูจัดการในสวนที่เกี่ยวกับ เปาหมายและวัตถุประสงคของอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะมิได
มีสวนรวมในการประเมินผลดังกลาว
แผนการสืบทอดตําแหนง
คณะกรรมการจะดูแลแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อเปนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงทุก 2 ป แผนการสืบทอด
ตําแหนงจะกลาวถึงการสืบทอดตําแหนงในกรณีการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและกรณีฉุกเฉินในหากเกิดเหตุการณ
ที่ไมคาดหวังดวย
มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ไดนํามาใชซึ่งมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการแตละทานจะตองทําความคุนเคยและปฏิบัติตาม
มาตรฐานเหลานี้เชนเดียวกันกับการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการนี้ เลขานุการบริษัทและ
ผูจัดการบัญชีจะสอบทานประเด็นตางๆ ที่เกิดจากมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของผูบริหารหรือกรรมการและจะรายงาน
ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ คณะกรรมการไมสามารถใหการยกเวนเปนอยางอื่นได
คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ ประเมินผลงาน จะทําหนาที่เสนอ
จํานวนคาตอบแทนกรรมการของกรรมการที่มิไดเปนพนักงานของบริษัทตอที่ประชุมผูหุนในการประชุมสามัญประจําป
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2/3 ของผุถือหุนที่มาเขารวมประชุม ทั้งนี้ คาตอบแทน
กรรมการของกรรมการที่มิไดเปนพนักงานของบริษัทจะมีจํานวนสอดคลองกับคาตอบแทนกรรมการในตลาดโดย
คํานึงถึงขนาดและขอบเขตธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการ
เรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วของกับผูถอ
ื หุน

การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน
บริษัทฯ คาดหวังใหกรรมการแตละทานจะใชความพยายามทุกวิถีทางที่จะเขารวมการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
และการประชุมวิสามัญผูถือหุนทุกครั้ง

การแกไขแนวทางการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ประธานและคณะกรรมการจะสอบทานและแกไขแนวทางการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร

