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วิสัยทัศน 

“To be a flexible packaging leader in CLMVT” 
 

“เปนผูนําในธรุกิจ Flexible Packaging ในกลุมประเทศ CLMVT” 

 

พันธกิจ 

1. มุงม่ันการสรางสรรคเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ 

2. มุงม่ันการสรางความเชื่อม่ันใหกับผูมีสวนไดเสีย โดยการผลิตสินคาอยางมีคุณภาพ และมาตรฐาน  

3. มุงม่ันการสรางผลตอบแทน และมีการขยายธุรกิจ เพื่อใหเติบโตตอเนื่องอยางย่ังยืน 

4. มุงม่ันการรับผิดชอบตอสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

5. มุงม่ันการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู และพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

คํานิยาม  

จรรยาบรรณ  หมายถึง หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสม ซ่ึงแสดงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการประกอบวิชาชพีที่บุคคลในแตละ

วิชาชีพไดประมวลข้ึนเปนหลักเพื่อใชยึดปฏิบัติ  โดยมุงเนนถึง

การปลูกฝง และเสริมสรางใหมีจิตสํานึกเกิดข้ึน ในตนเองเก่ียวกับ

การประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอง และมุงหวังใหยึดถือ เพ่ือ

รักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของตนและองคกร 

จริยธรรมทางธุรกิจ     หมายถึง การประยุกตหลักจริยธรรม และมาตราฐานทางศีลธรรมมาใชกับ

การบริหารงานและการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯ  หมายถึง บริษทั สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ  หมายถึง กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

ผูบริหาร  หมายถึง ผูบริหารต้ังแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป 

พนักงาน  หมายถึง พนักงานประจํา  

บุคคลที่เก่ียวของ  หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีเปนผูเกี่ยวของตามนิยามของ 

    สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ มีลักษณะ 

    ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกาํหนด 

ผูมีสวนไดเสีย  หมายถึง ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา/เจาหน้ี สังคม ชุมชน และ 

    ส่ิงแวดลอม 
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การเปดเผยขอมูล  หมายถึง การเปดเผยรายละเอียดขอมลูท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทาง 

    ธุรกิจของบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  

    2535 / พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ พ.ศ. 2551 /กฎระเบียบ  

    ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ 

    สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความขัดแยงทางผลประโยชน   หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความตองการสวนตัว  

    หรือของบุคคลที่เก่ียวของไมวาโดยสายเลือด หรือทาง 

    อื่นใด เขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง 

    หรือเปนอุปสรรคตอผลประโยชนสูงสุด 

ตลาดหลักทรัพยฯ   หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาด 

    หลักทรัพย 

สวนท่ี 1  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ    

เพื ่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ่ดี บริษัทฯ จึงไดกําหนด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดบั ดังตอไปนี้ 

1. ความซ่ือสัตยสุจริต 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองแสดงความซ่ือสัตย สุจริต มจีริยธรรม มีความโปรงใส รวมถึงปฏิบัติตาม

กฏหมาย และระเบียบที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ ไมทําการใดๆ อันเปนวิธีที่ทุจริตคอรรปัชั่นติดสินบน ดวยการ

เสนอหรือสัญญาจะใหเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือผลประโยชน รวมถึงการทําใหไดเปรียบผูอื่น เพื่อจูงใจใหตนเอง

หรือผูอื ่นไดรับประโยชนที่ไมควรได รวมตลอดจนจะตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยาง

เครงครัด นอกจากนี้กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานจะตองไมใหการสนับสนุน หรือมีสวนรวมใดๆ ที่จะนําไปสูการ

ติดสนิบน หรือการทุจริตในรูปแบบตางๆ ทั้งเพ่ือประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรูจัก 

2. ความเท่ียงธรรม 

ผูบริหาร พนักงาน  ตองปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาปราศจากความลําเอียงและอคติคงไวซึ่ง

ความเปนกลางในการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 

3. ความเปนอิสระ 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน การใชขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนและพวกพอง รวมท้ังไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล หรือกลุมบุคคลใดๆ และ

ไมมีสถานการณใดๆ ท่ีสามารถบังคับใหไมแสดงความคิดเห็นตามที่พึงจะเปน 
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4. ความรูความสามารถ 

กรรมการ ผู บริหาร และพนักงาน ควรใชความรู  ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที ่จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน โดยไมควรยอมรับหรือปฏิบัติงานท่ีตนเองไมมีความรู ความสามารถ ยกเวนจะไดรับคําแนะนําหรือไดรับ

การสนับสนุนใหมีความรูความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

5. การรักษาความลบั 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ควรเก็บรักษาขอมูลท่ีตนไดรบัในการปฏิบัติงาน และไมควรเปดเผยขอมูล

โดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจ ยกเวนในกรณทีี่เปนการเปดเผยขอมูลตามกฎหมาย และหามมิใหนําขอมูลท่ี

เปนความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว พวกพองและญาตพิี่นอง 

6. ความระมัดระวังรอบคอบ 

กรรมการ ผู บร ิหาร และพนักงาน ควรปฏิบัติหนาที ่ด วยความระมัดระวังรอบคอบในการใชความร ู   

ความสามารถ ทักษะ วิจารณญาณ และการปฏิบัติตน 

7. ความเก่ียวของทางการเมือง 

บริษัทวางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยไมกระทําการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนพรรคการเมืองหน่ึงพรรค

การเมืองใด หรือผูหนึ่งผูใดที่มีอํานาจทางการเมือง และบริษัทยังใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทาง

การเมืองของพนักงาน เชน การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หรือการเปนสมาชิกพรรคการเมืองกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการเขาไปรับหนาที่เปนกรรมการพรรคการเมือง เปนตัวแทนนักการเมืองในกิจกรรมตางๆ  

หรือเปนสมาชิกขององคการปกครองสวนทองถิ่น และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่

ทํางานและในสถานที่ทํางานและในเวลางานอันอาจทําใหเกิดความขัดแยง รวมถึงหามนําทรัพยากรของบริษัทไป

สนับสนุนกิจการทางการเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม 

รายละเอียดจรรยาบรรณ ตอผูที ่มีสวนไดเสีย ที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่ตองรับผิดชอบ         

มีดังตอไปนี้ 

1.  จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอบริษัท 

1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต มุงมั่น ทุมเทกําลังกายและกําลงัความคดิในการทํางาน 

ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท คานิยม และประเพณีอันดีงาม โดยถือประโยชนของ

บริษัท เปนสําคัญ 

1.2 มีความโปรงใสและเปดเผย โดยมุงม่ันดาเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมเบียดเบียนผูอื่น ตรงไปตรงมา 

ดวยหลักการในการตอตานทุจริตทุกรูปแบบ  

1.3 ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรม โดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายโดยสุจริตและมีความเทา

เทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ  

1.4 มุงสรางคณุคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดเสีย โดยใหความสําคัญกับการสรางแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหมๆ 

ที่สามารถแขงขันในตลาดได และการบริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

1.5 สรางความสัมพันธอันดี โดยใหความรวมมอืกับสังคม ชุมชน หนวยงานราชการ และองคกรที่เก่ียวของ ในการ

ใหขอมูลพนักงานทุกระดับควรปฏิบัติหนาที่อยางระมัดระวัง รอบคอบเพ่ือประโยชนของบริษัท และสวนรวม 
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1.6 หลีกเลี่ยงการให และหรือรับสิ่งของ รับการเลี้ยงรับรองหรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมีสวนเก่ียวของกับ

ธุรกิจของบริษัท เวนแตเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจในทางท่ีชอบธรรมของบริษัท หรือในเทศกาลหรือ

ประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสม  

1.7 ไมเขาไปมีสวนรวมในการกระทําหรอืปกปดการกระทําใดๆ ที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท หรือเขาไป

มีสวนรวมในการปกปดการกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย 

2. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

2.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจรติอยูภายใตกรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ โดยยึดถือจรรยาบรรณ

น้ีในการกระทาํธุรกรรมตาง ๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสินใจเพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางสุจริต มี

ความชัดเจน โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

2.2 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถตามหลักวิชาชีพโดยใชความรู ประสบการณ ในการปฏิบัติหนาที่

อยางเต็มที ่

2.3 มุงม่ันที่จะปฏิบัติตอขอมูลและสารสนเทศของผูถือหุน ดวยการปกปองรักษาความลับและรักษาความไววางใจ 

เสมือนหนึ่งการปฏิบัติตอขอมูลและสารสนเทศของตนเอง 

2.4 เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยกําหนด 

3. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน 

3.1 ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ และเปนแบบอยางท่ีดขีองผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งมีความสุภาพ

ตอพนักงานผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานทุกระดับ 

3.2 ใหผลตอบแทนที่เปนธรรม เหมาะสม และจัดใหมีสวัสดิการท่ีเพียงพอ และสอดคลองกับสถานการณแก

พนักงาน 

3.3 ดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน อยูเสมอ 

3.4 การแตงตั้ง โยกยาย พนักงาน รวมถึงการใหรางวัล และการลงโทษพนักงาน ตองกระทําดวยความเสมอภาค 

สุจรติใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และเหมาะสม 

3.5 ใหความสําคัญตอการพัฒนา การถายทอดความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสพนักงานอยาง

ทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

3.6 จัดใหมีการอบรมสัมมนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ ในการทาํงานของพนักงาน 

3.7 รับฟงขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับ อยางเทาเทียม และเสมอภาค โดยเปดชองทางให

พนักงานไดช้ีแจง หรือ รองเรียนเก่ียวกับการกระทําผิด เหตุการณ หรือสถานการณที่มีผลกระทบตอการทํางาน 

หรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องรองเรยีนของบริษัทฯ  

4. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอลูกคา 

4.1 ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื่องสินคาและการใหบริการ 

4.2 เปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการอยางถูกตองและครบถวน 

4.3 รักษาขอมูลความลับและสารสนเทศของลูกคา 
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4.4 ใหความรูตอลูกคา เพื่อพัฒนาสินคาและการใหบริการ 

4.5 จัดใหมีชองทางเพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียน เกี่ยวกับสินคาและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่อง

รองเรียนของบรษิัทฯ  

5. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอคูคา 

5.1 ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค เปนธรรม และต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสอง

ฝาย 

5.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรอืเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได จะรีบ

แจงใหคูคาทราบ เพื่อหาแนวทางในการแกไขรวมกันทันที 

6. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอคูแขงทางการคา 

6.1 ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 

6.2 ไมแสวงหาขอมลูท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม 

6.3 ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางราย 

7. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอเจาหนี้การคา 

7.1 ปฏิบัติตอเจาหน้ีการคาอยางเสมอภาค เปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรบัผลตอบแทนท่ีเปนธรรม

ตอทั้งสองฝาย 

7.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรอืเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได จะรีบ

แจงใหเจาหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางในการแกไขรวมกันทันที 

8. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมโดยเนนเรื่อง สิ่งแวดลอม และการศึกษา 

นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาการดําเนินการใหเติบโตและม่ันคง ยังตระหนักถึงความปลอดภัย ของ

พนักงาน ลูกคา คูคา สิ่งแวดลอม และชุมชน โดยปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมาย และขอกําหนดอ่ืนๆตามแนวปฏิบัติสากล 

และยังมุงเนนในการสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูรวมกัน จึงกําหนด

แนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

8.1 ไมกระทําการใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอความเสียหายของส่ิงแวดลอมและสังคม  

8.2 ปลูกจิตสํานึกเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้น กับพนักงานทุกระดบั 

8.3 สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น ในการพัฒนาพื้นฐานของการศีกษา ศาสนา 

      สถานศกึษา สุขลักษณะของเยาวชนและผูดอยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอมของชุมชน 

8.4 สงเสริมการการอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีทองถิ่น 

8.5 กําหนดใหมีมาตราการปองกัน/แกไข เม่ือเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชนอันเน่ืองมาจาก 

     การดําเนินงานของบริษัทฯ 
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สวนท่ี 2 จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจและการบริหารงานอยางมีคุณธรรม 

จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งเปนการสงเสริมระบบการ

กํากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื ่อสัตย ความยุติธรรม ความโปรงใสเปนสําคัญ และ

มุงเนนการสรางประโยชนที่ดีใหแกผูถือหุน และคํานึงถึงผูที่มีสวนไดเสียโดยรวม บริษัทฯ จึงไดกําหนดจริยธรรมเพื่อใชเปน

แนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติ อันสงผลใหเกิดภาพพจนที่ดีตอบริษัทฯ และ

ไดรับความเช่ือม่ันจากสังคม ซึ่งประกอบดวย 

จรรยาบรรณของกรรมการ 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรมเพ่ือประโยชนสูงสุดของ 

    บริษัทฯ ลกูคา ผูถือหุน และพนักงาน 

2. พึงปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ วัตถุประสงค และขอบังคับ ของบริษัทฯ มติ 

    คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 

3. พึงปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทฯ อยางเปนอิสระจากฝายจัดการและ 

    กลุมที่มีผลประโยชน และตองไมมีผลประโยชนสวนตัวเก่ียวของในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

4. พึงรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม 

5. พึงปฏิบัติหนาที่โดยใชความสามารถของตนเองอยางเตม็ท่ี และไมดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนซึ่งมี 

    การประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือมีลักษณะคาแขง 

6. ไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของลูกคา พนักงาน และการดําเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งเจตนา 

    และไมเจตนาตอบุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทและเปนการเปดเผยใน 

    การปฏิบัติหนาที่อันชอบของกรรมการ 

7. ไมพึงใชตําแหนงหนาที่การเปนกรรมการเพ่ือหาประโยชนสวนตนจากผูประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ  

    รวมทั้งผูที่กําลังติดตอเพื่อดําเนินธุรกิจกับบริษัท 

8. พึงเปดเผยประโยชนจากธุรกิจสวนตวั หรือธุรกิจอ่ืนๆ รวมถึงเร่ืองใดๆ ที่เปนความขัดแยงทาง 

    ผลประโยชน 

จรรยาบรรณของผูบริหาร 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรมเพ่ือประโยชนสูงสุดของ 

      บริษัท ลูกคา ผูถือหุน และพนักงาน 

2. ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบรษิัทโดยเครงครัด 

3. เปดเผยสถานภาพที่เปนจรงิของบริษัทฯ ตอกรรมการ และผูถือหุนโดยครบถวนและทันเวลา 

4. ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เก่ียวของจากตําแหนงหนาที่ และขอมูลอันเปนความลับ 

      ของบริษัท 

5. ไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของบรษิัท 

6. ในกรณีที่จะใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรอืตอสาธารณชน จะตองไดรับ 

      มอบหมายจากบริษัท 
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7. ไมประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯ 

8. การทํารายการระหวางกันจะตองพิจารณาอนุมัติรายการ โดยคํานงึถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

      และไมผิดกฎหมาย 

9. ไมดาํเนินการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ 

10. ประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 

11. อุทิศตน ความรู และความสามารถเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ตลอดเวลา 

12. ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจ และเปนธรรม ไมใชอํานาจหนาที่ในการที่มชิอบ 

13. ยึดม่ันตอจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนและประพฤติตนใหเปนตัวอยางท่ีดนีาเช่ือถือแกผูใตบังคบับัญชา 

14. มีทัศนคติที่ดีตอบริษัทและผูใตบังคบับัญชา 

15.   ใหความรู และคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชา

ดวยความเต็มใจและจริงใจ 

16. สงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีความม่ันคงกาวหนาในหนาที่การงานและความเปนอยูสวนตัว 

17. แขงขันกับผูอ่ืนหรือองคกรอื่นภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่กําหนดไว โดยไมตําหนิติเตียนหรือกลาวรายแก

ผูอื่น 

18. วางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอก 

19. ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายหรือขอกําหนดที่เก่ียวกับขอบเขตการปฏิบัติตอสังคมที่องคกรกําหนดไว 

20. เขามีสวนรวมกิจกรรมสังคม และองคกรชุมชนตางๆ โดยใหความรวมมือความชวยเหลือตามสมควรแกฐานะ

และโอกาสที่เหมาะสม 

21. ไมใหความรวมมือหรอืสนับสนุนกิจการใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงคอันเปนภัยตอศีลธรรมอันดีงามหรอื 

      เปนการสงเสริมอบายมุข 

22. เคารพในสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 

จรรยาบรรณของพนักงาน 

1. มีทัศนคติที่ดีตอบริษัทฯ และผูบังคับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา 

2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและความขยันหม่ันเพียรพัฒนาตนเองใหมีความ 

 รอบรูอยูเสมอ 

3. ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบคาํสั่งของบรษิัทฯ โดยเครงครัด 

4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่พึงมีในตําแหนงหนาที่การงาน 

 ดวยความเอาใจใสและมีความรับผิดชอบ 

5. รับทราบทาํความเขาใจ และปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของบริษัทฯ 

6. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานบริษัทฯ ทั้งดานกิริยา มารยาท การวางตัว และการแตงกาย 

 เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกตนเองและบรษัิทฯ 

7. รักษาช่ือเสียงของตนเอง และชื่อเสียงอันดีงามของบรษิัทฯ โดยไมใหรายหรือใหขอมูลขาวสารอันจะกอใหเกิด 

 ความเส่ือมเสียแกบริษัทฯ 

8. รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยไมกระทําการใดๆ ที่ทําใหบรษิัทฯ สูญเสียประโยชนไมเบียดบังประโยชน 

 ของบริษัทฯ ไปเปนประโยชนสวนตนหรือบุคคลอ่ืน 
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9. รักษาทรพัยสินบริษัทฯ และรับผิดชอบในการใชทรัพยสินของบรษิัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และดูแลมิให 

 ทรัพยสินของบริษัทฯ ตองเสียหาย 

10. รักษาความลับของบริษัทฯ ไมเปดเผยขอมูลหรือขาวสารของบริษัทฯ ที่ยังไมควรเปดเผย และไมใหขาวสารหรือ 

 ขอมูลใดๆ ที่ผูมีอํานาจส่ังการยังไมอนุญาต 

11. ปฏิบัติตามคําส่ังโดยชอบของผูบังคับบัญชา ไมกระทาํการใดๆ ที่เปนการฝาฝนระเบียบ หรือการกระทําใดๆ อัน 

 เปนการสอเจตนาไมสุจรติ 

12. รวมมือรวมใจในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยใหคําแนะนําและความชวยเหลือที่เปนประโยชนในการ 

 ปฏิบัติงานแกเพ่ือนรวมงาน 

13. ไมรับของขวัญซึ่งมีมูลคาเกินกวาปกติที่พึงใหกันระหวางผูบังคับบัญชา และผูใตบังคบับัญชาไมวาโอกาสใดๆ  

14. ไมทําธุรกิจโดยอาศัยช่ือบริษัทฯ หรอืมีสวนไดเสียกับกิจการที่เก่ียวของกับบริษัทฯ หรือแอบอางใชช่ือเสียง 

 บริษัทฯ ในกิจการของตน หรือบุคคลอ่ืนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

15. ไมพึงประกอบการดําเนินการ ทั้งโดยทางตรงและทางออมในธุรกิจที่แขงขันกับบรษิัทฯ  

16. ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ปฏิบัติตอเพื่อนพนักงานดวยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจมีความสามัคคีใน 

หมูคณะ ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเปนประโยชนตองานของบริษัทฯ ถายทอดประสบการณการ

ทํางานใหเพื่อนรวมงานและผูใตบังคบับัญชาตามลําดับข้ัน 

สวนท่ี 3 การดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะตองรับทราบ      

ทําความเขาใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัตทิี่กําหนดไวในนโยบายนี้ไดอยางเครงครัด  

ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองรับผิดชอบดูแล และถือเปนเรื่องจริยธรรมของบริษัทอยางจริงจัง หากกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานผูใดกระทําผิดหลักการกํากับดูแลกิจกรรมตามที่กําหนดไว จะไดรับโทษทางวินัย และหากมีการกระทํา

ที่เชื่อไดวากระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของรัฐ บริษัทจะสงเรื่องใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการตอไป หาก

พนักงานพบเห็นการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กําหนดไวในนโยบายนี้ ใหแจงขอ

รองเรียนหรือขอกลาวหาไปยัง ผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจทุกระดับ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแส เพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจจะเกิด

ข้ึนกับผูแจงเบาะแสดังกลาว 

สวนท่ี 4 บทลงโทษ 

 คณะกรรมการบรษัิท ถือวาจรยิธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เปนวินัยอยางหน่ึง ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด การฝาฝนไมปฏิบัติตามถือเปนการทําผิดวินัยตามระเบียบวาดวยการบริหารงาน

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม รวมถึงสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติใน

การทํางานโดยการกระทําตอไปน้ี ถือเปนการผิดจริยธรรม 
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1. การไมปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 

2. แนะนํา สงเสริม สนับสนุนใหผูอื่น ไมปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 

3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมน้ี 

4. ไมใหความรวมมือ หรือขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอเท็จจริง 

5. การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูรองเรียน เหตุเน่ืองมาจากการรายงานไมปฏิบัตติามจริยธรรม 

 ทั้งน้ีผูที่ทําผิดจรรยาบรรณจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดไวหรืออาจไดรับโทษตาม

กฎหมายที่กําหนดในเร่ืองความผิดน้ันไว 

 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 

      

 

        บริษทั สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 


