บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

10.

โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่เอกสารนี้มีผลใช้บังคับ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ เป็นดังนี้
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โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยจานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
10.1

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์
2. นายวิลเลียม ลูอีส สโตน

ประธานกรรมการ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ก ร ร ม ก า ร ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
3. นายปลิว มังกรกนก
กรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร กรรมการอิ สระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายมนูญ ศิริวรรณ
กรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ
5. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี
กรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร กรรมการอิ ส ระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
6. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการทรัพยากรบุคคล
7. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
8. นายอามิท ราจินดราซิง ไกฮ์
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
9. นายรังกา รามา คูมาร์ ศรีรามากีรี
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการทรัพยากรบุคคล
โดยมี นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขาวิวรรธน์ เป็นเลขานุการบริษัท
ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ บั น ทึ กความเข้ าใจฯ ระบุ ใ ห้ กรรมการต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามสั ด ส่ ว นของหุ้ น ที่ ถื อ โดย
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ อย่างไรก็ตาม หนังสือบันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นผลใช้บังคับเมื่อสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยเชฟรอน หรือ
บมจ. ปตท. ลดลงจนถึงร้อยละ 10 หรือต่ากว่า โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “9.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ”
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากรรมการที่ ได้รับ การเสนอชื่อโดยบมจ. ปตท. ทั้ง 2 ท่าน คือ
นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต จะลาออกภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ อาจไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตาแหน่งกรรมการที่
ลาออก
10.1.1 กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทฯ คือ นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒ นธรรม หรือ นายวิรัต น์ เอื้อ นฤมิต
ลงลายมือชื่อร่วมกับนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ หรือนายอามิท ราจินดราซิง ไกฮ์ หรือนายวิลเลียม ลูอีส สโตน หรือนายรังกา
รามา คูมาร์ ศรีรามากีรี รวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
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10.1.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญต่อผู้ถือหุ้นหลายประการ ภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจากัด
พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้อานาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการบริหารธุรกิจ และ
การดาเนินงานประจาวันของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอานาจที่ได้รับมอบหมายซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอานาจดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการอีกทอดหนึ่ง
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องปฏิบัติ หน้าที่และ
ดาเนินการจัดการกิจการของบริษัทฯ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะนารายการค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Capital Expenditures) ที่มีมูลค่าเกิน
กว่า 1,500 ล้านบาท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10.1.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1.
ในการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
5 คน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรอง
ประธานกรรมการหรือตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ

(2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอ ยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และ
(3)
บุค คลซึ่ง ได้ รับ คะแนนเสีย งสู งสุ ด ตามล าดับ ลงมาเป็ นผู้ ไ ด้ รับ การเลื อ กตั้ ง เป็น กรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่ส องคนขึ้นไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแ รก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้
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4.
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่ วันที่
บริษัทได้รับใบลาออก โดยอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกได้ โดยกรรมการใหม่มีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก
5.
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10.1.4 การสรรหากรรมการอิสระ
สาหรับ การสรรหากรรมการอิ สระของบริษัท ฯ นั้น บุ คคลที่จ ะได้รับ การสรรหาเป็น กรรมการอิสระจะต้ องมี
คุณสมบัติที่สาคัญดังต่อไปนี้
1.
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2.
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3.
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4.
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5.
ไม่เ ป็น หรือ เคยเป็น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อ ย บริษัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
6.
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บ ริการเป็น ที่ป รึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
7.
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ ีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีรายละเอียดของ
จานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้
ชื่อ

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวนครั้งที่เข้าประชุม
4/4

สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2558
จานวนครั้งที่เข้าประชุม
5/5

-

-

1.

นายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์1

2.

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์1

3.

นายวิลเลียม ลูอีส สโตน

4/4

5/5

4.

นายปลิว มังกรกนก

4/4

5/5

5.

นายมนูญ ศิริวรรณ

4/4

5/5

6.

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

4/4

5/5

7.

นายรังกา รามา คูมาร์ ศรีรามากีรี

4/4

4/5

8.

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

3/4

5/5

9.

นายอามิท ราจินดราซิง ไกฮ์

4/4

5/5
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ชื่อ
10.

นายอธิคม เติบศิริ2

11.

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม2

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวนครั้งที่เข้าประชุม
3/3

สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2558
จานวนครั้งที่เข้าประชุม
-

0/1

4/5

____________
1.

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เพื่อ
เป็นกรรมการแทนนายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์

2.

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อ
เป็นกรรมการแทนนายอธิคม เติบศิริ

10.2

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจานวน 14 ท่าน ดังนี้
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายวิลเลียม ลูอีส สโตน1

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2. นายสตีเว่น ลีวิส กิ๊บสัน2

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบตั ิการ

3. นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์1

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง

4. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ

5. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

6. นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

7. นายณรงค์ ไตรโยธี

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบตั ิการ-การกลั่นน้ามัน

8. นายพอล แอนดรู รัชเวิทธ์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบตั ิการ-การจัดส่งน้ามัน

9.

นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขาวิวรรธน์

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

10. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์

ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์

11. นายกฤษฎา ชัยกุล

ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย

12. นางอังคณา ปัญญาโอภาส

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัยและ
ห้องปฏิบัติการ
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ชื่อ

ตาแหน่ง

13. นายโรเจอร์ อัลเบิร์ด เฟรดเดอริค บาร์ทเล็ท

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์

14. นายเอกสิทธิ์ รัมภกาภรณ์

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

____________
1.

ผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) จากเชฟรอน

2.

ผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondee) จาก Caltex Australia Limited

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 33 ดังนี้
“คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นอานาจของคณะกรรมการ”
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายวิลเลียม ลูอีส สโตน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ พร้อม
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2ก/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยได้มอบ
อานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจและหน้าที่ทางด้านการบริหารและการจัดการของบริษัทฯ ด้วยมติดังกล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถกระทาการและตัดสินใจใด ๆ ก็ตามที่ได้รับมอบอานาจไว้ ซึ่งรวมถึงการเข้าทาสัญญาและ
ข้อผูกพันประการใดที่มีความจาเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จาต้องประทับตราบริษัทฯ โดยมีอานาจในการเข้า
ทาธุรกรรมต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี
อานาจในการเข้าทาธุรกรรมหรือข้อผูกพันที่เกินกว่า 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท เฉพาะข้อผูกพันที่มีระยะเวลาไม่เกิน 12
เดือน ทั้งนี้ สาหรับข้อตกลงการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคตสาหรับน้ามันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง
และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปเท่านั้น
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอานาจคนเดียวหรื อหลายคนเพื่อปฏิบัติอานาจหน้าที่ที่ได้
กล่าวข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถเพิกถอนการแต่งตั้งดังกล่าวได้
ตามดุลยพินิจและสามารถแต่งตั้งตัวแทนอื่นได้
แต่อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถอนุมัติ
รายการที่ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ รั บ มอบอ านาจจากประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
มีผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
10.3

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวณัฏฐ์วรรณ
ขาวิวรรธน์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โดยประวัติ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏโดยสังเขปในเอกสารแนบ 1
ส่วนที่ 2.3 หน้าที่ 12

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

10.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก)

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดที่สาคัญดังต่อไปนี้

1.
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการมีจานวน 9.7 ล้านบาทในปี 2555 จานวน 15.2 ล้านบาทในปี 2556 จานวน
14.9 ล้านบาทในปี 2557 และจานวน 7.7 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ

1.

นายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์1

2.

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์1

3.

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวนค่าตอบแทน
(บาท)

สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2558
(บาท)

2,020,000

1,400,000

-

225,000

นายวิลเลียม ลูอีส สโตน2

1,660,000

1,360,000

4.

นายปลิว มังกรกนก

1,760,000

1,380,000

5.

นายมนูญ ศิริวรรณ

1,640,000

1,270,000

6.

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

1,640,000

1,270,000

7.

นายรังกา รามา คูมาร์ ศรีรามากีรี2

1,520,000

1,160,000

8.

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

1,500,000

1,210,000

9.

นายอามิท ราจินดราซิง ไกฮ์2

1,520,000

1,180,000

1,140,000

-

480,000

1,250,000

14,880,000

11,705,000

10. นายอธิคม เติบศิริ3
11. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม3
รวม
____________
1.

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เพื่อ
เป็นกรรมการแทนนายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์
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2.

กรรมการจากเชฟรอนสละสิทธิการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุม โดยบริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนรายเดือนและ
เงินค่าเบี้ยประชุมของกรรมการรายดังกล่าวให้แก่เชฟรอนโดยตรง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้สัญญาการจัดหาบุคลากรไป
ปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement)

3.

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อ
เป็นกรรมการแทนนายอธิคม เติบศิริ

บริ ษั ท ฯ มิ ไ ด้ เ สนอเงิ น โบนั สให้ กรรมการแต่ อ ย่ า งใด ทั้ ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยอั น เนื่ อ งมาจากการเข้ ามาร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการแต่ละรายสามารถเบิกบริษัทฯ ได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจาปี 2558 สรุปได้ ดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
____________
1.

ค่าตอบแทนรายเดือน1
(บาท)
ประธาน
กรรมการ
150,000
120,000
-

เบี้ยประชุม1
(บาท/ครัง้ )
ประธาน
กรรมการ
25,000
20,000
40,000
30,000
40,000
30,000
40,000
30,000

กรรมการจากเชฟรอนสละสิทธิการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุม โดยบริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนรายเดือนและ
เงินค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากเชฟรอนให้แก่เ ชฟรอนโดยตรง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้สัญญาการจัด หา
บุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement)

(ข)

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ และบาเหน็จ
บานาญ โดยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารมีจานวน 158.3 ล้านบาท ในปี 2555 จานวน 170.3 ล้านบาท ในปี 2556 และ 177.2
ล้านบาท ในปี 2557 และ 134.7 ล้านบาท สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ได้รวม
ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่เชฟรอนเพื่อจ่ายต่อให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาการจัดหาบุคลากรไปปฏิบัติงาน
ชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement) แล้ว
10.5

บุคลากร

10.5.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีพนักงาน 455 คน และไม่มีพนักงานของบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน
ตารางต่อไปนี้แสดงจานวนพนักงาน ณ วันที่ระบุไว้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

ณ วันที่ 30 กันยายน
2557

2557

2558

ฝ่ายปฏิบัติการ – การกลั่นน้ามัน.......................
ฝ่ายปฏิบัติการ – การจัดส่งน้ามัน .....................
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ........................................
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม...........................
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และห้องปฏิบัติการ .............
ฝ่ายการเงินและการคลัง ...................................
ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้
ของอุปกรณ์ ...............................................
ฝ่ายอื่น ๆ .........................................................

116
87
55
42

117
84
53
44

123
85
61
48

123
85
66
47

128
87
61
43

36
22

34
23

36
26

36
26

36
22

21
88

21
111

22
52

21
52

24
54

รวม .................................................................

467

487

453

456

455

พนักงานของบริษัทฯ ได้รวมทั้งพนักงานตามสัญญาจ้าง (direct hire) ตลอดจนพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว
(secondees) จากเชฟรอน ซึ่งดารงตาแหน่งอาวุโสด้านงานปฏิบัติการและงานบริหารในบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
ผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondee) จาก บมจ. ปตท. ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นที่ปรึกษาองค์กรของบริ ษัทฯ
อีกหนึ่งตาแหน่ง
10.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร
(ก)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ โดยรวมพนักงานตามสัญญาจ้าง มีจานวน 1,010.2 ล้านบาทในปี 2555 จานวน
1,037.0 ล้านบาทในปี 2556 จานวน 1,124.7 ล้านบาทในปี 2557 และจานวน 911.1 ล้านบาทสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2558 อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจาปีของพนักงานแต่ละคนขึ้นอยู่กับการประเมินผลการทางานประจาปีของ
พนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจานวนที่แข่งขันได้ในตลาด
(ข)

ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ยังให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย อีกทั้ งทองคาสาหรับ
พนักงานที่เกษียณอายุการทางาน ในการนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกรายการผลประโยชน์กรณีเกษียณอายุเป็นเงินจานวน 18.6 ล้านบาท
ในปี 2555 จานวน 21.2 ล้านบาท ในปี 2556 จานวน 19.5 ล้านบาท ในปี 2557 และจานวน 15.6 ล้านบาท สาหรับงวดเวลาเก้า
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แ ก่ เงิน ช่วยเหลือ ค่าที่พักอาศัย การลาหยุด พักผ่อ นประจาปี
การลาคลอดบุตร การประกันภัยกรณีเสียชีวิตและพิการ แผนประกันสุขภาพ และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มจัดให้มี
สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ซึ่งพนักงานสามารถที่จะเลือกหรือแลกเปลี่ยนสวัสดิการให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของตนเองหรือครอบครัวอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีความ
ทัดเทียมกับระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามมาตรฐานกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย
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(ค)

กองทุนสารองเลียงชีพ
บริษัทฯ จะสมทบเงินเป็นจานวนร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุน สารองเลี้ยงชีพ และ
พนักงานจะต้องสมทบเงินเป็นจานวนขั้นต่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพเป็นเงินจานวนทัง้ สิ้น 42.5 ล้านบาทในปี 2555 จานวน 46.0 ล้านบาทในปี 2556 จานวน 48.2 ล้านบาทในปี 2557 และ
จานวน 36.1 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
(ง)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2ก/2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2558 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตามลาดับ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร
(แต่ไม่รวมผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) บางราย) และพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock
Ownership Plan หรือ ESOP) ในจานวนไม่เกิน 38,433,200 หุ้น ในราคาเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกใหม่ต่อ
ประชาชนในครั้งนี้ โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ทั้งหมดในคราวเดียวพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อประชาชน และกรรมการของบริษัทฯ ทุกรายจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ในครั้งนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในหัวข้อ “9.5
โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP)”
สาหรับหุ้นที่เสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวจะถูกห้ามซื้อขายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษั ทฯ ทาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 12 เดือนและ 24 เดือน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะสามารถทยอยขาย
หุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายได้คราวละหนึ่งในสี่ของจานวนหุ้นทั้งหมดตามโครงการ ESOP และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 36
เดือน ผู้บริหารและพนักงานของบริษั ทฯ จะสามารถขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความผูกพันกับบริษัทฯ และ
เพื่อเป็น การตอบแทนต่อผู้บ ริห ารและพนักงานในรูป แบบการถือหุ้นเพื่อให้ทัดเทียมกับ บริษัทอื่นที่ป ระกอบธุร กิจ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนแก่ผู้บริหารและพนักงานในการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามโครงการ ESOP ในครั้งนี้ด้วย โดยบริษัทฯ ประมาณการว่าจะมีต้นทุน ทั้งหมดอยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนดังกล่าวจานวนประมาณ 0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนแก่ ผู้บริหารของ
บริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP โดยบริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ESOP
10.5.3 การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและมีประสบการณ์ บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง รวมทั้งการปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมการเป็นผู้นาและโครงการฝึกอบรม
ทางด้านเทคนิคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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10.5.4 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน
บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีพนักงานของบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานไม่เคย
ยื่นข้อเรียกร้องให้มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่
ผ่านมา
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