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11.

การกํากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการมาปฏิบัติ โดยเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) ดังตอไปนี้
11.1.1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ในเรื่องเกี่ยวกับการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ
การแตงตั้งผูสอบบัญชี จํานวนเงินคาสอบบัญชี การประกาศจายเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ตองใชมติที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติ เปนตน
ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแตละ
ครั้งอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาทิ
-

ในเรื่องเกี่ยวกับแตงตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอเขารับการแตงตั้ง
ซึ่งรวมถึงการศึกษา 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

-

ในเรื่องเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี บริษัทฯ จะไดจัดให ผูถือหุนไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชีที่นําเสนอและชื่อสํานักงานสอบบัญชี คาสอบบัญชีที่เสนอ จํานวนปที่ทําหนาที่
ใหบริษัทฯ (ในกรณีที่เปนการแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิม)

-

ในเรื่องเกี่ยวกับการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะไดจัดใหมีคําอธิบายโดยยอเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการ
จายเงินปนผลที่เสนอ

ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอยางเชน การเพิ่มทุน การลดทุน การแกไขขอบังคับ
การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมี ขอมูลที่เพียงพอ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย
ทั้งนี้ นอกจากขอมูลขางตนแลว บริษัทฯ จะจัดใหมีความเห็ นของคณะกรรมการเพื่อนําไปใชประกอบกับวาระที่
สําคัญแตละวาระ เพื่อชวยใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได
-

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ใชบังคับในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึง การจัดสงหนังสือนัดประชุมที่ เหมาะสม รวมถึง ขอปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน
ดังกลาวและวาระการประชุมตาง ๆ ลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ จัดสงไปพรอมหนังสือนัดประชุม
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บริษัทฯ จะเปดโอกาสอยางเหมาะสมใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม โดยจะมีผูบริหารที่มี
ความรูและเกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม และจะไดมีการจัดทํารายงานการประชุมอยางเหมาะสม ซึ่งรวมถึง
การบันทึกรายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุม สรุปคําถามที่สําคัญ คําอธิบายและคําชี้แจงที่ใหไว ขอคิดเห็นที่สําคัญที่มีการเสนอ
ขึ้น วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุมซึ่งแยกเปนคะแนนที่เห็นดวย คะแนนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เปนตน
เมื่อการประชุมแลวเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมและเปดเผยตอสาธารณะโดยแสดงขอมูลตาง ๆ อยาง
ถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผถู ือหุนสามารถตรวจสอบได
11.1.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปน
สวนหนึ่งในคูมือจรรยาบรรณของบริษัทฯ (SPRC Business Conduct) โดยทั่วไปแลว นโยบายดังกลาวกําหนดให กรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลี กเลี่ยงมิใหเกิด ความขัดแยง ระหวางผลประโยชนสวนตัวของบุคคลดังกลาวกับ
ผลประโยชนของบริษัทฯ หรือกับหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตอบริษัทฯ โดยความขัดแยง
ทางผลประโยชนนี้อาจจะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลดังกลาวกระทําการอยางใด ๆ หรือมีผลประโยชนสวนตัวอัน สงผลกระทบเชิง
ลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ ชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับผูอื่น รวมถึง การกระทําที่สงผล
ตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวยังถูกกําหนดหามมิใหใช ขอมูลสําคัญภายในซึ่งมิไดเปนขอมูลที่
เปดเผยตอสาธารณะที่บุคคลดังกลาวไดมาโดยการอาศัยตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ เพื่อหาประโยชนสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงการ
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมวาจะในตลาดหลักทรัพยใดก็ตาม (Insider Trading) และหากคิดวาอยูในสถานการณที่อาจ
เปนความขัดแยงทางผลประโยชน หรือพบเห็นความขัดแยงทางผลประโยชน ใหรายงานความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นตอ
เจาหนาที่กํากับดูแลองคกรของบริษัทฯ (Corporate Compliance Officer) หรือผูจัดการทันที โดยในดานการกํากับดูแลการใช
ขอมูลภายในนั้น บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้
1.
คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกัน
การใชขอมูลภายใน
2.
คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และวิธีการรายงาน
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ
3.
คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตาม
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะจัดสงรายงานดังกลาวตอคณะกรรมการเปนประจํา
4.

บริษัทฯ จะแจงแนวทางและนโยบายขางตนใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ

5.

บริษัทฯ จะติดตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ

11.1.3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดําเนินการที่เปนรูปธรรมในการดูแลและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย โดยไดคํานึงถึง
สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ดังนี้
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(ก)

ผูถือหุน
บริษัทฯ จะปกปองการลงทุนของผูถือหุนและใหผลตอบแทนที่นาพอใจ

(ข)

ลูกคา
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางและรักษาลูกคาไว โดยการพัฒนา จําหนายสินคาและใหบริการที่มีราคา คุณภาพ และ
ความปลอดภัยที่นาพอใจ ตลอดจนควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่กําหนดตามมาตรฐาน โดยอาศัยความรู
ความชํานาญทางเทคโนโลยี ทางสิ่งแวดลอม และทางธุรกิจที่จําเปน
(ค)

พนักงาน
บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน โดยไดจัดใหมีสภาพการทํางานที่ดีและปลอดภัย รวมถึงมีขอกําหนด
และเงื่อนไขการจางที่ดี เพื่อสงเสริมใหเกิดพัฒนาการ การใชศักยภาพในการทํางานใหเต็มขีดความสามารถ และโอกาสการ
จางงานที่เทาเทียมกัน ตลอดจนเพื่อกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมในการวางแผนงานและการจัดการ และปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติภายในบริษัทฯ โดยตระหนักวาความสําเร็จทางธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับพนักงานทุกคน
(ง)

คูคาที่บริษัทฯ ทําธุรกิจดวย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแสวงหาความสัมพันธที่กอใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย

ในสวนของชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมนั้น บริษัทฯ ไดพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจโดยตรง
รวมถึงไดขยายไปสูเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาเปนหนาที่ที่ควรทําตอสวนรวมอีกดวย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ได
กําหนดมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกําหนดวิธีการเพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม เชน การจัดรับฟงความคิดเห็น การเปดชองทางให
สงขอเสนอแนะถึงคณะกรรมการบริษัทฯ เปนตน อีกทั้งยังจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีสวน
รวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนในกรณีที่ พบวามีการกระทําผิด กฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง ผานทางเจาหนาที่กํากับดูแลองคกรของ
บริษัทฯ (Corporate Compliance Officer) ซึ่งจะรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบอีกทอดหนึ่ง โดยจะมีการตรวจสอบขอมูล
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพื่อเปนการคุมครองผูแจงเบาะแส
11.1.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ คาดหมายใหพนักงานทั้งหมดในองคกรปฏิบัติตามจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป โดยระบุถึงการ
ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ ใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวโดยสม่ําเสมอ รวมทั้งจะจัดใหรายงานทางการเงินมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี
11.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของที่จะ
เปนประโยชนในการชวยพัฒนาและกําหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ โดยดําเนินการตามแผนกลยุทธและ
งบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแล หนวยงาน
ทางราชการที่เกี่ยวของ และตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
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บริษัทฯ และเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน รวมทั้งไดจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม และเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ก)

กรรมการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทานประกอบดวย
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน
• กรรมการที่ไมไดมีสวนรวมในการบริหาร (นอกจากกรรมการอิสระ) 5 ทาน
• กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร 1 ทาน
ทั้งนี้ กรรมการจํานวน 9 ทานดังกลาวประกอบดวย
• กรรมการอิสระ 3 ทาน
• กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อโดยเชฟรอน 4 ทาน

กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อโดย บมจ. ปตท. 2 ทาน (ภายใตสมมติฐานวาสัดสวนการถือหุนของ บมจ.
ปตท. จะลดลงจนถึง รอ ยละ 10 หรือ ต่ํา กวา ภายหลัง การเสนอขายหลัก ทรัพ ยใ นครั้ง นี้ บริษัท ฯ คาดวา
กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อโดยบมจ. ปตท. ทั้ง 2 ทานจะลาออกภายในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ
ครั้งแรกภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ อาจไมมีการแตงตั้งกรรมการใหมแทน
ตําแหนงกรรมการที่ลาออก)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งคิดเปนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของ แตเนื่องจากประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการอิสระ ซึ่งมีความ
แตกตางจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ วาในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไมไดเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด อยางไรก็ดี บริษัทฯ เห็นวาโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ฯ มีความโปรงใสเพียงพอ ไมทําให
กรรมการขาดความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีมาตรการที่สามารถดูแลปกปองผลประโยชนของผูถือหุนและ
บริษัทฯ ได ดังนั้นแมวาประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมไดเปนกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระและยุติธรรม ซึ่งสรุปไดดังนี้
•

x

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฯ กําหนดบทบาทหนาที่ข องคณะกรรมการบริษัท ฯ ตลอดจนแยกบทบาทหนา ที่
ระหวางกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท ฯ อยางชัดเจน อาทิ กรรมการอิสระตองเปน
อิสระจากผูถือหุนรายใหญ และไมมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริษัท ฯตอง
ดําเนินการใหกรรมการทํางานอยางมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นจากกรรมการ และ
สนับสนุนใหกรรมการมีสวนในการแสดงความคิดเห็น เปนตน นอกจากนี้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ได
กําหนดเรื่องการเขารวมประชุมและการออกเสียง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ตองมีกรรมการบริษัท ฯ
อยางนอยกึ่งหนึ่งเขารวมประชุมจึงครบองคประชุม กรรมการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมมีสิทธิออก
เสียงในวาระดังกลาว และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมอยางละเอียด

สวนที่ 2.3 หนาที่ 19

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

หากวาระการประชุมใดเปนเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวของกับเชฟรอน หรื อ บมจ. ปตท. หรือบริษัทยอยของบริษัท
ดังกลาว หรือรายการที่เกี่ยวของกับผูบริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ จะมีการบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้ง และกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อจากเชฟรอน หรือ บมจ. ปตท. หรือกรรมการที่มีสวนไดเสียจะ
งดเวนการออกเสียงในวาระดังกลาว
x

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด เพื่อใหการดําเนินการธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
-

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน เพื่อทําหนาที่จัดหาผูตรวจสอบภายนอก สอบทานรายงานทาง
การเงินใหมีความถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบการทํางานของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม
กฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของครบถวน

-

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 4 ทาน เพื่อชวยในการสรรหาคณะกรรมการที่มี
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญที่หลากหลายเหมาะสมกับบริษัทฯ พรอมทั้งกําหนด
วิ ธี ก าร และหลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดค า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ มี ค วามเป น ธรรม
สมเหตุสมผลและนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

-

คณะกรรมการทรัพ ยากรบุค คล จํา นวน 3 ทา น เพื่อ ชว ยในการวางกลยุท ธพัฒ นาท รัพ ยากรบุค คล
ในการสนับสนุนธุรกิจ และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

x

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมไดดํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหาร ไมไดมีบทบาทหนาที่ดานการบริหาร
และไมเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร

x

บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการบริษัท ฯ ที่ไมไดมีสวนรวมในการบริหารจํานวนทั้งหมด 8 ทาน (รวมกรรมการอิสระ)
ซึ่งมากกวากรรมการบริษัทฯ ที่มีสวนรวมในการบริหารจํานวน 1 ทาน

x

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกําหนดใหตําแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนตองมาจากกรรมการที่เปนกรรมการอิสระในบริษัทฯ

x

บริษัทฯ มีคูมือจรรยาบรรณของบริษัทฯ (SPRC Business Conduct) ที่กําหนดใหกรรมการและพนักงานทุกคนตอง
ปฏิบัติตาม พรอมทั้งตองมีการทดสอบความรู ความเขาใจในคูมือดังกลาวทุก ๆ สามป ซึ่งคูมือดังกลาวมีเนื้อหาที่
สําคัญ อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมภายใน การฉอโกง การขัดแยงทางผลประโยชน การใชขอมูลภายใน
และการแจงเบาะแสกรณีการทําผิดคูมือจรรยาบรรณ เปนตน

นอกจากนี้ หลังจากที่บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  แลว บริษัทฯ ยังตองปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยฯเชนเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เกณฑไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน ซึ่งเกณฑดังกลาวไดกําหนดใหนําเรื่องที่มีนัยสําคัญตองขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน  และตองแจงใหผูถือหุนทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเสมือนตัวแทนของผูถือหุนรายยอยดังนั้นการที่ผูถือหุนทราบ
ถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะทําใหผูถือหุนไดรับขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงมติใน
เรื่องนั้นๆ
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บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ซึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ดวย โดยมีหนาที่และความ
รับผิดชอบหลัก คือ ดําเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน
และรายงานการประชุมผูถือหุน เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และดําเนินการอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด รวมถึงใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ตองทราบในการทําหนาที่อยางเปนประโยชนตอบริษัทฯ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานใหมี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดเตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมผูถือหุน
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบ และมีหนาที่อื่น ๆ ซึ่งเปนหนาที่ตามปกติของเลขานุการ
บริษัท
(ข)

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และประกาศตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลเพื่อทํา
หนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยชุดนั้น ๆ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.2.3
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล”
(ค)

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยทําหนาที่พิจารณา
และใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และเชื่อมั่นในหลักการสําคัญ ดังนี้
• การปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง และมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (conflict of interest)
• การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมีการเปดเผยที่เพียงพอตอบุคคลที่เกี่ยวของ
• การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
• กําหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนักงานไดถือปฏิบัติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทาง
การเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับ ธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนดใหมีการตรวจสอบและใหความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอ คณะกรรมการหรือผูถือหุน
แลวแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํารายการตามที่เสนอนั้นเปนไปตามขอกําหนดและกฎเกณฑที่เกี่ยวของและเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการดังกลาวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
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(ง)

การประชุมคณะกรรมการ
ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติม
ตามความจําเปน ทั้งนี้ จะมีการสงหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม อยางไรก็ดี ในกรณี
รีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายอาจแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน
ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดสงไปยังคณะกรรมการลวงหนา เพื่อให คณะกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถแสดงความ
คิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในขอปรึกษาที่สําคัญในการประชุม และจะมีการเสนอ
รายงานการประชุมดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่ อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้น
เพื่ อใหผู ที่ เกี่ ยวข องตรวจสอบได ทั้ง นี้ บริษั ท ฯ จะจั ดใหมี ก ารเป ด เผยจํ านวนครั้ งที่ กรรมการแตละคนเข าร ว มประชุ ม
คณะกรรมการตามขอกําหนดที่เกี่ยวของดวย
(จ)

คาตอบแทน
คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผูซึ่งไมไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ
สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ นอกเหนือจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนที่
กรรมการของบริษัทอื่น ๆ ไดรับ สวนกรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษั ทฯ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ แบบเต็มเวลาจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ แตจะยังคงมีสิทธิไดรับเงินเดือน
และสิทธิประโยชนตามปกติในฐานะพนักงาน หรือคาบริการ (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยคาตอบแทนรวมที่จาย
ใหแกกรรมการและผูบริหารตามแบบที่กฎหมายกําหนด
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11.2

คณะกรรมการชุดยอย

11.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
จํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายปลิว มังกรกนก

กรรมการที่ ไ ม ไ ด เ ป น ผู บ ริ ห าร กรรมการอิ ส ระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

2. นายมนูญ ศิริวรรณ

กรรมการที่ ไ ม ไ ด เ ป น ผู บ ริ ห าร กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ

3. นายโรเบิรต สแตร กัทธรี

กรรมการที่ ไ ม ไ ด เ ป น ผู บ ริ ห าร กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ

4. นางสาวณัฏฐวรรณ ขําวิวรรธน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ โดยมีนายปลิว มังกรกนก เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณ ที่จะสามารถสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหเลขานุการบริษัท คือ นางสาวณัฏฐวรรณ ขําวิวรรธน ทําหนาที่
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดวย
(ก)

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

2.
สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางผูตรวจสอบภายใน
3.
สอบทานให บริ ษัทปฏิบั ติตามกฎหมายวาด วยหลักทรั พยแ ละตลาดหลักทรัพ ย ข อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4.
พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ฯ และ
เสนอคา ตอบแทนของบุค คลดัง กลา ว รวมทั้ง เขา รว มประชุม กับ ผูส อบบัญ ชีโ ดยไมมีฝา ยจัด การเขา รว มประชุม ดว ย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6.
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํา ปของบริษัท ฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
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(1)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

(5)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(6)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

(7)

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎบัตร (charter)
(8)
รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7.
ตรวจสอบ

ปฏิ บัติ ก ารอื่น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริษั ท ฯ มอบหมายด วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ

(ข)

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจะตองเปน กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ ครบถวนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ
โดยหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบอยางนอยสามคน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบได ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคน ตองเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถ
ทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได โดยการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทานจะอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองดํารงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ โดย
เปนไปตามหลักเกณฑสรุปไดโดยสังเขปดังนี้
1.

ไดรับการเสนอโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน

2.
มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระในหัวขอ “10.1.4 การสรรหากรรมการอิสระ”
4.
ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียยวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
5.

ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษทั ยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
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11.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โครงสรางคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

x นายปลิว มังกรกนก1

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน1

x นายไรอัน เคอรทีส คร็อกไมเออร

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการทรัพยากรบุคคล

x นายวิลเลียม ลูอีส สโตน

กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล

x นายวิรัตน เอื้อนฤมิต2

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

x นางสาวณัฏฐวรรณ ขําวิวรรธน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

____________
1.

นายโรเบิ ร ต สแตร กั ท ธรี (ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการที่ ไ ม ไ ด เ ป น ผู บ ริ ห ารและเป น กรรมการอิ ส ระ) จะทํ า หน า ที่ เ ป น ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแทนนายปลิว มังกรกนก โดยจะเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

2.

กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อโดยบมจ. ปตท. ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดวากรรมการที่ไดรับการ
เสนอชื่อโดยบมจ. ปตท. จะลาออกจากตําแหนงกรรมการ (รวมถึงตําแหนงอื่น ๆ ในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ) ภายในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

(ก)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญสรุปไดโดยสังเขป ดังนี้

1.
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่ในการชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการ
จัดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ การแตงตั้ง การเลือกตั้ง และการเลือกกรรมการกลับเขาดํารงตําแหนง ผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการแตละทาน รวมถึงแผนสืบทอดตํา แหนง (succession plan) ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
2.
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึง
อนุมัติกระบวนการการเขาดํารงตําแหนงของกรรมการ อนุมัติขอตกลงการแตงตั้งกรรมการ และงานที่ปรึกษารับจางเพื่อ
ชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการสรรหากรรมการ
3.
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพยายามที่จ ะทํา ใหมั่น ใจไดวา คณะกรรมการบริษัท ฯ
มีทักษะ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายที่เหมาะสม รวมถึงมีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสืบทอด
ตําแหนง การแตงตั้ง การปฏิบัติงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการบริษัทฯ
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4.
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค าตอบแทนพิ จ ารณาและเสนอแนะค าตอบแทนที่ เป น ธรรมและ
สมเหตุสมผล และ/หรือโครงสรางคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมถึ ง
ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวของ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินการของ
บริษัทฯ และแนวปฏิบัติทางธุรกิจ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
11.2.3 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โครงสรางคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายวิลเลียม ลูอีส สโตน

กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล

2. นายไรอัน เคอรทีส คร็อกไมเออร

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการทรัพยากรบุคคล

3. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม1

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และกรรมการทรัพยากรบุคคล

4. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ

เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

____________
1.

กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อโดยบมจ. ปตท. ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดวากรรมการที่ไดรับการ
เสนอชื่อโดยบมจ. ปตท. จะลาออกจากตําแหนงกรรมการ (รวมถึงตําแหนงอื่น ๆ ในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ) ภายในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

(ก)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญสรุปไดโดยสังเขป ดังนี้

1.
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหนาที่หลักในการชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับแผน
กลยุทธทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ การพัฒนาบุคลากร และงานดานระบบการจายคาตอบแทนของ
บริษัทฯ
2.
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงอนุมัติแผนการ
จายคาตอบแทนประจําปและเงินจูงใจของบริษัทฯ
3.
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะดําเนินการพิจารณาพัฒนากลยุทธทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาบุคลากรที่จะสงเสริมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสงเสริมใหมีการดําเนินงานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของมูลคาผูถือหุน (shareholder value) ในระยะยาว
4.
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะดําเนินการใหมีการจัดการดานระบบการจายคาตอบแทนทั้งหมดอยา ง
เหมาะสม และมีการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจได เพื่อเปนการสงเสริมกลยุทธทางดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

สวนที่ 2.3 หนาที่ 26

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

11.3

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหาคน และให คณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการหรือตําแหนงอื่น
ตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย
และกรรมการของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด ในการประชุมผูถือหุนใน
แตละป จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด หรือจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามในกรณีที่แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการ
ของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค า ตอบแทนในการสรรหากรรมการ รวมทั้ ง เป น แนวทางการดํ า เนิ น การของ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลในการสรรหาประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการกํากับดูแล
กิจการที่ ดี ของตลาดหลั กทรั พย ฯ สํ าหรับบริ ษัทจดทะเบี ยน โดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค า ตอบแทนมี ห น า ที่
ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนการสรรหากรรมการใหม รวมถึงคุณสมบัติที่จําเปนและเปนที่ตองการของกรรมการใหม ทั้งนี้
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
มาตรา 68 แหง พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด และตองไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท ฯ
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งตองมีความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทํางานที่เหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ดวย
11.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมิไดจัดทํานโยบายการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
11.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายหามมิให ผูบริหารหรือพนักงานใชขอมูลสําคัญภายในซึ่งมิไดเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ
เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อหาประโยชนสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
ไมวาจะในตลาดหลักทรัพยใดก็ตาม (Insider Trading) ในการพิจารณาวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลสําคัญหรือไม มีปจจัยสําคัญใน
การพิจารณา ไดแก ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งหากผูบริหารหรือพนักงานมีขอสงสัยวาขอมูล
ดังกลาวเปนขอมูลที่สําคัญหรือไม ผูบริหารหรือพนักงานอาจหารือกับหัวหนางานหรือเจาหนาที่กํากับดูแลองคกร (Corporate
Compliance Officer) นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการถือหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
11.6

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ป 2556 และป 2557 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป
2555 ป 2556 และป 2557 เปนจํานวนเงิน 2,640,000 บาท 2,640,000 บาท และ 2,772,000 บาท ตามลําดับ ซึ่งเปนคาสอบบัญชีและ
คาสอบทานงบการเงินระหวางกาลสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีคาบริการอื่นที่ตองชําระใหกับผูสอบบัญชี

สวนที่ 2.3 หนาที่ 27

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัดนอกจากคาบริการจากการใหคําปรึกษาแกบริษัทฯ ในป 2555
11.7

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีมาตรการการเขาถึง ขอมูลสารสนเทศ เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ โดยมิชอบ การเปดเผย
ขอมูลโดยไมมีอํานาจ การนําขอมูลไปใชในทางที่ผิด หรือการจัดการกับขอมูลอยางไมระมัดระวัง โดยมาตรการดังกลาวหามมิให
พนักงานดําเนินการตาง ๆ โดยมิชอบเกี่ยวกับขอมูล เชน การตรวจดู ทําซ้ํา แจกจาย นําออกจากพื้นที่ ทําลาย หรือเปลี่ยนแปลง
ขอมูลโดยไมมีอํานาจ เปนตน นอกจากนี้ พนักงานทุกคนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม เชน เก็บรักษารหัสผานไว
เปนความลับ เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล โดยบริษัทฯ ตองดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคลที่อยูในความครอบครองของบริษัทฯ อยางเหมาะสมตามโดยเหตุผลโดยชอบทางธุรกิจในการดําเนินการ
ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับ การแจงรายงานหรือเปดเผย เกี่ยวกับกิจกรรม ธุรกิจ หรือความสัมพันธ
ของพนักงานที่อาจจะทับซอนหรือขัดกันกับผลประโยชนของบริษัทฯ โดยเจตนา หากพนักงานมีขอสงสัยวา กิจกรรมใด
อาจจะกอใหเกิดการทับซอนหรือขัดกัน พนักงานตองแจงรายงานหรือเปดเผยขอมูลนั้นไวกอน เพื่อปกปองพนักงานจาก
ปญหาใด ๆ เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนหรือขัดกัน
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