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วิสัยทัศน
“To be a flexible packaging leader in CLMVT”
“เปนผูนําในธุรกิจ Flexible Packaging ในกลุมประเทศ CLMVT”

พันธกิจ
1. มุงมั่นการสรางสรรคเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ
2. มุงมั่นการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสีย โดยการผลิตสินคาอยางมีคุณภาพ และมาตรฐาน
3. มุงมั่นการสรางผลตอบแทน และมีการขยายธุรกิจ เพื่อใหเติบโตตอเนื่องอยางยั่งยืน
4. มุงมั่นการรับผิดชอบตอสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยใชหลักธรรมาภิบาล
5. มุงมั่นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู และพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู
คํานิยาม
จรรยาบรรณ

หมายถึง

จริยธรรมทางธุรกิจ

หมายถึง

บริษัทฯ
กรรมการ
ผูบริหาร
พนักงาน
บุคคลที่เกี่ยวของ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูมีสวนไดเสีย

หมายถึง

หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแตละ
วิชาชีพไดประมวลขึ้นเปนหลักเพื่อใชยึดปฏิบัติ โดยมุงเนนถึง
การปลูกฝง และเสริมสรางใหมีจิตสํานึกเกิดขึ้น ในตนเองเกี่ยวกับ
การประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอง และมุงหวังใหยึดถือ เพื่อ
รักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของตนและองคกร
การประยุกตหลักจริยธรรม และมาตราฐานทางศีลธรรมมาใชกับ
การบริหารงานและการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ
บริษทั สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ
ผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
พนักงานประจํา
บุคคล หรือนิติบุคคล ที่เปนผูเกี่ยวของตามนิยามของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ มีลักษณะ
ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา/เจาหนี้ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม
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การเปดเผยขอมูล

หมายถึง

ความขัดแยงทางผลประโยชน

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพยฯ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง
หมายถึง

การเปดเผยรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 / พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ พ.ศ. 2551 /กฎระเบียบ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความตองการสวนตัว
หรือของบุคคลที่เกี่ยวของไมวาโดยสายเลือด หรือทาง
อื่นใด เขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง
หรือเปนอุปสรรคตอผลประโยชนสูงสุด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

สวนที่ 1 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
เพื ่อใหการดํา เนิ นธุ รกิ จของบริษ ัท ฯ เป นไปตามหลัก การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที ่ ดี บริ ษ ัท ฯ จึ ง ได กํ า หนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ดังตอไปนี้
1. ความซื่อสัตยสุจริต
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองแสดงความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม มีความโปรงใส รวมถึงปฏิบัติตาม
กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ไมทําการใดๆ อันเปนวิธีที่ทุจริตคอรรปั ชั่นติดสินบน ดวยการ
เสนอหรือสัญญาจะใหเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือผลประโยชน รวมถึงการทําใหไดเปรียบผูอื่น เพื่อจูงใจใหตนเอง
หรือผูอื่นไดรับประโยชนที่ไมควรได รวมตลอดจนจะตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยา ง
เครงครัด นอกจากนี้กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานจะตองไมใหการสนับสนุน หรือมีสว นรวมใดๆ ที่จะนําไปสูการ
ติดสินบน หรือการทุจริตในรูปแบบตางๆ ทั้งเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก
2. ความเที่ยงธรรม
ผูบริหาร พนักงาน ตองปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาปราศจากความลําเอียงและอคติคงไวซึ่ง
ความเปนกลางในการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
3. ความเปนอิสระ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน การใชขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนและพวกพอง รวมทั้งไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล หรือกลุมบุคคลใดๆ และ
ไมมีสถานการณใดๆ ที่สามารถบังคับใหไมแสดงความคิดเห็นตามที่พึงจะเปน
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4. ความรูความสามารถ
กรรมการ ผู บริหาร และพนักงาน ควรใชความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ ที ่ จํ าเปนในการ
ปฏิบัติงาน โดยไมควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเองไมมีความรู ความสามารถ ยกเวนจะไดรับคําแนะนําหรือไดรับ
การสนับสนุนใหมีความรูความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. การรักษาความลับ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ควรเก็บรักษาขอมูลที่ตนไดรบั ในการปฏิบัติงาน และไมควรเปดเผยขอมูล
โดยไมไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจ ยกเวนในกรณีที่เปนการเปดเผยขอมูลตามกฎหมาย และหามมิใหนําขอมูลที่
เปนความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว พวกพองและญาติพี่นอง
6. ความระมัดระวังรอบคอบ
กรรมการ ผู  บ ริห าร และพนั ก งาน ควรปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ด  ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบในการใช ค วามรู 
ความสามารถ ทักษะ วิจารณญาณ และการปฏิบัติตน
7. ความเกี่ยวของทางการเมือง
บริษัทวางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยไมกระทําการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรค
การเมืองใด หรือผูหนึ่งผูใดที่มีอํานาจทางการเมือง และบริษัทยังใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทาง
การเมืองของพนักงาน เชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเปนสมาชิกพรรคการเมืองกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการเขาไปรับหนาที่เปนกรรมการพรรคการเมือง เปนตัวแทนนักการเมืองในกิ จกรรมตางๆ
หรือเปนสมาชิกขององคการปกครองสวนทองถิ่น และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่
ทํางานและในสถานที่ทํางานและในเวลางานอันอาจทําใหเกิดความขัดแยง รวมถึงหามนําทรัพยากรของบริษัทไป
สนับสนุนกิจการทางการเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม
รายละเอียดจรรยาบรรณ ตอผูที่มีสวนไดเสีย ที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่ตองรั บผิ ดชอบ
มีดังตอไปนี้
1. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอบริษัท
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดว ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต มุงมั่น ทุมเทกําลังกายและกําลังความคิดในการทํางาน
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท คานิยม และประเพณีอันดีงาม โดยถือประโยชนของ
บริษัท เปนสําคัญ
1.2 มีความโปรงใสและเปดเผย โดยมุงมั่นดาเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมเบียดเบียนผูอื่น ตรงไปตรงมา
ดวยหลักการในการตอตานทุจริตทุกรูปแบบ
1.3 ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรม โดยปฏิบัติตอ ผูมีสวนไดเสียทุกฝายโดยสุจริตและมีความเทา
เทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
1.4 มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดเสีย โดยใหความสําคัญกับการสรางแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหมๆ
ที่สามารถแขงขันในตลาดได และการบริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
1.5 สรางความสัมพันธอันดี โดยใหความรวมมือกับสังคม ชุมชน หนวยงานราชการ และองคกรที่เกี่ยวของ ในการ
ใหขอมูลพนักงานทุกระดับควรปฏิบัติหนาที่อยางระมัดระวัง รอบคอบเพื่อประโยชนของบริษัท และสวนรวม
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1.6 หลีกเลี่ยงการให และหรือรับสิ่งของ รับการเลี้ยงรับรองหรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท เวนแตเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษัท หรือในเทศกาลหรือ
ประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสม
1.7 ไมเขาไปมีสวนรวมในการกระทําหรือปกปดการกระทําใดๆ ที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท หรือเขาไป
มีสวนรวมในการปกปดการกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
2. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
2.1 ปฏิบัติหนาที่ดว ยความซื่อสัตยสุจริตอยูภายใตกรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ โดยยึดถือจรรยาบรรณ
นี้ในการกระทําธุรกรรมตาง ๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสินใจเพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางสุจริต มี
ความชัดเจน โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
2.2 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถตามหลักวิชาชีพโดยใชความรู ประสบการณ ในการปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มที่
2.3 มุงมั่นที่จะปฏิบัติตอขอมูลและสารสนเทศของผูถือหุน ดวยการปกปองรักษาความลับและรักษาความไววางใจ
เสมือนหนึ่งการปฏิบัติตอขอมูลและสารสนเทศของตนเอง
2.4 เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยกําหนด
3. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
3.1 ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ และเปนแบบอยางที่ดขี องผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งมีความสุภาพ
ตอพนักงานผูใตบังคับบัญชา และผูรว มงานทุกระดับ
3.2 ใหผลตอบแทนที่เปนธรรม เหมาะสม และจัดใหมีสวัสดิการที่เพียงพอ และสอดคลองกับสถานการณแก
พนักงาน
3.3 ดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน อยูเสมอ
3.4 การแตงตั้ง โยกยาย พนักงาน รวมถึงการใหรางวัล และการลงโทษพนักงาน ตองกระทําดวยความเสมอภาค
สุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และเหมาะสม
3.5 ใหความสําคัญตอการพัฒนา การถายทอดความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสพนักงานอยาง
ทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
3.6 จัดใหมีการอบรมสัมมนาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ ในการทํางานของพนักงาน
3.7 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับ อยางเทาเทียม และเสมอภาค โดยเปดชองทางให
พนักงานไดชี้แจง หรือ รองเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิด เหตุการณ หรือสถานการณที่มีผลกระทบตอการทํางาน
หรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องรองเรียนของบริษัทฯ
4. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอลูกคา
4.1 ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื่องสินคาและการใหบริการ
4.2 เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางถูกตองและครบถวน
4.3 รักษาขอมูลความลับและสารสนเทศของลูกคา
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4.4 ใหความรูตอ ลูกคา เพื่อพัฒนาสินคาและการใหบริการ
4.5 จัดใหมีชองทางเพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียน เกี่ยวกับสินคาและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่อง
รองเรียนของบริษัทฯ
5. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอคูคา
5.1 ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค เปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสอง
ฝาย
5.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได จะรีบ
แจงใหคูคาทราบ เพื่อหาแนวทางในการแกไขรวมกันทันที
6. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอคูแขงทางการคา
6.1 ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
6.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม
6.3 ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางราย
7. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอเจาหนี้การคา
7.1 ปฏิบัติตอเจาหนี้การคาอยางเสมอภาค เปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรบั ผลตอบแทนที่เปนธรรม
ตอทั้งสองฝาย
7.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได จะรีบ
แจงใหเจาหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางในการแกไขรวมกันทันที
8. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมโดยเนนเรื่อง สิ่งแวดลอม และการศึกษา
นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาการดําเนินการใหเติบโตและมั่นคง ยังตระหนักถึงความปลอดภัย ของ
พนักงาน ลูกคา คูคา สิ่งแวดลอม และชุมชน โดยปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล
และยังมุงเนนในการสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูรวมกัน จึงกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติดังนี้
8.1 ไมกระทําการใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอความเสียหายของสิ่งแวดลอมและสังคม
8.2 ปลูกจิตสํานึกเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้น กับพนักงานทุกระดับ
8.3 สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น ในการพัฒนาพื้นฐานของการศีกษา ศาสนา
สถานศึกษา สุขลักษณะของเยาวชนและผูดอ ยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดลอมของชุมชน
8.4 สงเสริมการการอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีทองถิ่น
8.5 กําหนดใหมีมาตราการปองกัน/แกไข เมื่อเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชนอันเนื่องมาจาก
การดําเนินงานของบริษัทฯ
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สวนที่ 2 จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบ ริษ ัท ฯ ดําเนินธุ รกิ จและการบริ หารงานอยา งมี คุ ณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งเปนการสงเสริมระบบการ
กํากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย ความยุติธรรม ความโปรงใสเป นสํา คั ญ และ
มุงเนนการสรางประโยชนที่ดีใหแกผูถือหุน และคํานึงถึงผูที่มีสวนไดเสียโดยรวม บริษัทฯ จึงไดกําหนดจริยธรรมเพื่อใช เป น
แนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติ อันสงผลใหเกิดภาพพจนที่ดีตอบริษัทฯ และ
ไดรับความเชื่อมั่นจากสังคม ซึ่งประกอบดวย
จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ ลูกคา ผูถือหุน และพนักงาน
2. พึงปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ วัตถุประสงค และขอบังคับ ของบริษัทฯ มติ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
3. พึงปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทฯ อยางเปนอิสระจากฝายจัดการและ
กลุมที่มีผลประโยชน และตองไมมีผลประโยชนสวนตัวเกี่ยวของในการตัดสินใจทางธุรกิจ
4. พึงรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม
5. พึงปฏิบัติหนาที่โดยใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ และไมดํารงตําแหนงในกิจการอื่นซึ่งมี
การประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือมีลักษณะคาแขง
6. ไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของลูกคา พนักงาน และการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งเจตนา
และไมเจตนาตอบุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทและเปนการเปดเผยใน
การปฏิบัติหนาที่อันชอบของกรรมการ
7. ไมพึงใชตําแหนงหนาที่การเปนกรรมการเพื่อหาประโยชนสวนตนจากผูประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ
รวมทั้งผูที่กําลังติดตอเพื่อดําเนินธุรกิจกับบริษัท
8. พึงเปดเผยประโยชนจากธุรกิจสวนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ รวมถึงเรื่องใดๆ ที่เปนความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
จรรยาบรรณของผูบริหาร
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท ลูกคา ผูถือหุน และพนักงาน
2. ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทโดยเครงครัด
3. เปดเผยสถานภาพที่เปนจริงของบริษัทฯ ตอกรรมการ และผูถือหุนโดยครบถวนและทันเวลา
4. ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของจากตําแหนงหนาที่ และขอมูลอันเปนความลับ
ของบริษัท
5. ไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของบริษัท
6. ในกรณีที่จะใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรือตอสาธารณชน จะตองไดรับ
มอบหมายจากบริษัท
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7. ไมประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯ
8. การทํารายการระหวางกันจะตองพิจารณาอนุมัติรายการ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
และไมผิดกฎหมาย
9. ไมดาํ เนินการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
10. ประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
11. อุทิศตน ความรู และความสามารถเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ตลอดเวลา
12. ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจ และเปนธรรม ไมใชอํานาจหนาที่ในการที่มชิ อบ
13. ยึดมั่นตอจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนและประพฤติตนใหเปนตัวอยางที่ดนี าเชื่อถือแกผูใตบังคับบัญชา
14. มีทัศนคติที่ดีตอบริษัทและผูใตบังคับบัญชา
15. ใหความรู และคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชา
ดวยความเต็มใจและจริงใจ
16. สงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีความมั่นคงกาวหนาในหนาที่การงานและความเปนอยูสวนตัว
17. แขงขันกับผูอื่นหรือองคกรอื่นภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่กําหนดไว โดยไมตําหนิติเตียนหรือกลาวรายแก
ผูอื่น
18. วางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอก
19. ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายหรือขอกําหนดที่เกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติตอสังคมที่องคกรกําหนดไว
20. เขามีสวนรวมกิจกรรมสังคม และองคกรชุมชนตางๆ โดยใหความรวมมือความชวยเหลือตามสมควรแกฐานะ
และโอกาสที่เหมาะสม
21. ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงคอันเปนภัยตอศีลธรรมอันดีงามหรือ
เปนการสงเสริมอบายมุข
22. เคารพในสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
จรรยาบรรณของพนักงาน
1. มีทัศนคติที่ดีตอบริษัทฯ และผูบังคับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและความขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนเองใหมีความ
รอบรูอยูเสมอ
3. ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งของบริษัทฯ โดยเครงครัด
4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่พึงมีในตําแหนงหนาที่การงาน
ดวยความเอาใจใสและมีความรับผิดชอบ
5. รับทราบทําความเขาใจ และปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานบริษัทฯ ทั้งดานกิริยา มารยาท การวางตัว และการแตงกาย
เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกตนเองและบริษัทฯ
7. รักษาชื่อเสียงของตนเอง และชื่อเสียงอันดีงามของบริษัทฯ โดยไมใหรายหรือใหขอมูลขาวสารอันจะกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียแกบริษัทฯ
8. รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยไมกระทําการใดๆ ที่ทําใหบริษัทฯ สูญเสียประโยชนไมเบียดบังประโยชน
ของบริษัทฯ ไปเปนประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น
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9. รักษาทรัพยสินบริษัทฯ และรับผิดชอบในการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และดูแลมิให
ทรัพยสินของบริษัทฯ ตองเสียหาย
10. รักษาความลับของบริษัทฯ ไมเปดเผยขอมูลหรือขาวสารของบริษัทฯ ที่ยังไมควรเปดเผย และไมใหขาวสารหรือ
ขอมูลใดๆ ที่ผูมีอํานาจสั่งการยังไมอนุญาต
11. ปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของผูบังคับบัญชา ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการฝาฝนระเบียบ หรือการกระทําใดๆ อัน
เปนการสอเจตนาไมสุจริต
12. รวมมือรวมใจในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยใหคําแนะนําและความชวยเหลือที่เปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานแกเพื่อนรวมงาน
13. ไมรับของขวัญซึ่งมีมูลคาเกินกวาปกติที่พึงใหกันระหวางผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาไมวาโอกาสใดๆ
14. ไมทําธุรกิจโดยอาศัยชื่อบริษัทฯ หรือมีสวนไดเสียกับกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรือแอบอางใชชื่อเสียง
บริษัทฯ ในกิจการของตน หรือบุคคลอื่นไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
15. ไมพึงประกอบการดําเนินการ ทั้งโดยทางตรงและทางออมในธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ
16. ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตอเพื่อนพนักงานดวยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจมีความสามัคคีใน
หมูคณะ ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเปนประโยชนตองานของบริษัทฯ ถายทอดประสบการณการ
ทํางานใหเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
สวนที่ 3 การดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทกํ าหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุ กคน ที่จะตองรับทราบ
ทําความเขาใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัตทิ ี่กําหนดไวในนโยบายนี้ไดอยางเครงครัด
ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองรับผิดชอบดูแล และถือเปนเรื่องจริยธรรมของบริษัทอยางจริงจัง หากกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานผูใดกระทําผิดหลักการกํากับดูแลกิจกรรมตามที่กําหนดไว จะไดรับโทษทางวินัย และหากมีการกระทํา
ที่เชื่อไดวากระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของรัฐ บริษัทจะสงเรื่องใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการตอไป หาก
พนักงานพบเห็ นการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการกํา กับดู แลกิจการที่ดีตามที่ กําหนดไว ในนโยบายนี้ ให แจ งข อ
รองเรียนหรือขอกลาวหาไปยัง ผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจทุกระดับ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแส เพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับผูแจงเบาะแสดังกลาว
สวนที่ 4 บทลงโทษ
คณะกรรมการบริษัท ถือวาจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เปนวินัยอยางหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด การฝาฝนไมปฏิบัติตามถือเปนการทําผิดวินัยตามระเบียบวาดวยการบริหารงาน
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม รวมถึงสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติใน
การทํางานโดยการกระทําตอไปนี้ ถือเปนการผิดจริยธรรม
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1.
2.
3.
4.
5.

การไมปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน
แนะนํา สงเสริม สนับสนุนใหผูอื่น ไมปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน
ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมนี้
ไมใหความรวมมือ หรือขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอเท็จจริง
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูรองเรียน เหตุเนื่องมาจากการรายงานไมปฏิบัตติ ามจริยธรรม

ทั้งนี้ผูที่ทําผิดจรรยาบรรณจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดไวหรืออาจไดรับโทษตาม
กฎหมายที่กําหนดในเรื่องความผิดนั้นไว
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

บริษทั สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)
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