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นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีวาเปนส่ิง

สําคัญที่จะชวยสงเสริมการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส เพิ่มความสามารถในการแขงขัน และการ

เติบโตอยางย่ังยืน ซึ่งจะนําไปสูความเชื่อมั่นของผูมีสวนเกี่ยวของ ทุกฝายวาการดําเนินงานของบริษัทฯกระทําดวยความเปน

ธรรม และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตั้งแตพนักงาน นักลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดังนั้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการข้ึน โดยยึดหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการ

กํากบัดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ซ่ึงจัดทําโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปน

แนวทางในการบริหารองคกรทําใหเกิดความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของบริษัทฯ วาดําเนินการดวยความเปนธรรม โปรงใส และ

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังน้ี 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคณุคาใหแก

กิจการอยางย่ังยืน 

เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ไดเขาใจในบทบาทและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร บริษัทฯ 

ไดมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไวอยางชัดเจน นอกเหนือจากหนาที่และความ

รับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย

สุจริตแลว บริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท   มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแล

และติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปที่กําหนด ตลอดจนประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานและดูแลรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยและคณะทํางานเพื่อทําหนาที่สนับสนุน ตรวจสอบ และกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปที่กําหนด โดย

ประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง และบริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ไดจัดทํากฎบัตรสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และดําเนินการใหคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดยอยไดรับทราบเกี่ยวกับ   กฎบัตรดังกลาว บริษัทฯ กําหนดใหมีการทบทวนกฎบัตรดังกลาวทุกปอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะได

แกไขใหสอดคลองกับทิศทางของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการจัดทําจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อเปนแนวปฏิบัติ

ในการกํากับดูแลกิจการใหมีการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 

และดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมทั้งสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง  
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หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความย่ังยืน  

คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองคกร เพื่อสื่อสาร

ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายเขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร และเพื่อใหบุคลากรในทุกระดับขององคกร

ยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทบทวนและพิจารณากําหนดแผนกลยุทธและงบประมาณทุกปเพื่อใหมั่นใจวาแผนกลยุทธและ

งบประมาณดังกลาวสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององคกร รวมถึงสงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมและนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในกิจการ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีหนาที่ในการกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกลยุทธและ

งบประมาณที่กําหนด รวมทั้งกํากับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สําคัญ 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดโครงสรางคณะกรรมการใหเหมาะสมสอดคลองกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ และ

เปนตามที่กฎหมายกําหนด โดยองคประกอบของคณะกรรมการบรษิัท จะมีสัดสวนระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการ

ที่ไมเปนผูบริหารที่สะทอนอํานาจที่ถวงดุลอยางเหมาะสม และตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของ

บริษัทฯ จะไมเปนบุคคลคนเดยีวกัน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนใหดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล

และการบริหารงานประจํา  

ทั้งน้ี เพ่ือใหกรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทไดอยางเพียงพอ บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ

แตละคนจะสามารถไปดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื ่นไดรวมแลวไมเกิน 5 บริษัท และจะตองเขารวมประชุม

คณะกรรมการไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัดขึ้นในปนั้นๆ โดยบริษัทฯ กําหนดจะ

จัดใหมีประชุมคณะกรรมการไมนอยกวา 6 คร้ังตอป  

คณะกรรมการบริษัท จะทําหนาที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรูความชํานาญและประสบการณที่เหมาะสมและ

สามารถปฏิบัติหนาที่ที ่เปนประโยชนกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัท และภายหลังที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยแลว บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลของกรรมการและผูบริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เปนตัวเงินและ

ไมใชตัวเงิน การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลและใหคําแนะนําแกกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและ

สมํ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลประสานงานใหมีการ

ปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกลาว รวมถึงหนาที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด 

ในการกํากับดูแลบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม  บรษิัทฯ จะสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ

ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมน้ันๆ เพื่อกําหนดนโยบาย

ที่สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมดังกลาว 
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หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษัทฯ มีการกําหนดแผนผูสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงผูบริหารที่สําคัญรวมถึงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร

ไวอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง และมีนโยบายที่จะจายคาตอบแทนใหเหมาะสมเพื่อเปนแรงจูงใจ

ใหกับประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารที่มีความสําคัญกับองคกรมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

และผูถือหุนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจะจัดใหมีการเสริมความรูใหแกกรรมการ และผูบริหารที่สําคัญ โดยจัดสรรใหแตละทานเขารวม

การอบรมซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ รวมถึงจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารเพ่ือ

ประโยชนในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบริษัท จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารที่สําคัญ

ทุกป เพื่อเปนเกณฑในการพิจารณาจายคาตอบแทน และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกร  สงเสริมการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชน

รวมกันทั้งบริษัทฯ ลูกคา คูคา ผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ คํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพ

ของการใหบริการ   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคมมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อ

สรางความสมดุลระหวางผลกําไรทางธุรกิจและการตอบแทนสูสังคม  

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสทิธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน หรือผูมีสวนไดเสีย

ภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจอันดีและการรวมมือกันระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย อันจะเปนประโยชนตอการ

ดําเนินธุรกิจและสรางความเชื่อมั่นรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงไดมีการ

กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

ผูถือหุน : บริษัทฯ มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม 

ดวยความรูและทักษะในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ความซื่อสัตยสุจริต และ

เปนธรรมตอผู ถือหุนรายใหญและรายยอย โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานที่ดี มีการ

เจริญเติบโตอยางม่ันคง และคงไวซ่ึงความสามารถในการแขงขัน 

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ ่งจะมีสวนรวมในการ

ขับเคลื่อนใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุงเนนการ

พัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถและทักษะของพนักงานอยางตอเนื่อง ตลอดจน

ปลูกฝงทัศนคติและจิตสํานึกที ่ดี รวมถึงพิจารณาใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู

ความสามารถของพนักงานแตละคนและสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

เดียวกัน  

ลูกคา : บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยเนนการจัดหาสินคา และ/หรือผลิตสินคาที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน 

การรักษาความลับของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการกําหนดราคา

ขายและเง่ือนไขที่เหมาะสมใหแกลูกคาอยางเทาเทียม 
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คูคาและเจาหนี ้ :  บริษัทฯ ไดปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตยในการดําเนิน

ธุรกิจ ไมเอารัดเอาเปรียบ รกัษาผลประโยชนรวมกับคูคาและเจาหน้ี รวมถึงมีจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา และ/หรือขอตกลงตามสัญญาที่ทํา

รวมกันอยางเครงครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนของทั้งสองฝาย 

คูแขง  :  บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดีและกฎหมายที่กําหนดไว รักษาบรรทัดฐาน

ของขอพึงปฏิบัตใินการแขงขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง 

ชุมชนและสังคม  :  บริษัทฯ เนนการปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดขึ้นในบริษัทฯ 

อยางตอเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และไมกระทําการ

ใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย 

ส่ิงแวดลอม  : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัดและ

ใหความสําคัญกับการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบายที่ให

การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เสริมสรางคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ตลอดจน

รักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงานอยู

เสมอ 

 คณะกรรมการบริษัท จะจัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกรที่

สอดคลองกับความตองการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลใหมีการทําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

พัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร 

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดนโยบายจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานท้ังดานการเงิน และการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที ่เกี ่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที ่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ อยูเสมอ จัดใหมีการกําหนดขั้นตอนของอํานาจอนุมัติ 

และความรบัผดิชอบของผูบริหารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยาง

เปนลายลักษณอักษร บริษัทฯ มีการวาจางผูตรวจสอบภายในภายนอก ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานให

เปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ ใน

บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงเพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาและวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิด

ข้ึนกับบรษิัท และนําเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ และกํากับดูแลการ

บริหารความเส่ียงใหเปนไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงที่กําหนด  

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น โดยใหกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนและสื่อสาร

ใหผูที่เกี่ยวของทราบและยึดถือปฏิบัติตาม และไดกําหนดนโยบายในการแจงเบาะแสและขอรองเรียนเพื่อเปนกลไกในการ

กํากับดูแลใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติตามนโยบายตางๆ ที่กําหนดขึ้นที่เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการอีกดวย 
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บริษัทฯ จัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเกี ่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย จริยธรรมและ

จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤตกิรรมที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่นของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร โดยจัดชอง

ทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนมายังบริษัทฯ 

ไดสะดวกและเหมาะสม โดยผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่ตองการแจง พรอมชื่อ ที่อยู 

หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได สงมายังชองทางการรับเร่ืองตามที่บริษัทฯ กําหนด 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

คณะกรรมการบริษัท มุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปดเผย

ขอมูล โดยบริษัทฯ จะใหความสําคัญกับการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใสทั้งขอมูลของบริษัทฯ ขอมูลทางการเงิน 

และขอมูลทั่วไปที่มิใชขอมูลทางการเงิน เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน  

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานประจําป (One Report) รายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป การจัดทํารายงานทางการเงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี         

ที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา 

รวมท้ังกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัท ยังใหความสําคัญเก่ียวกับสภาพคลองทางการเงินกิจการ และความสามารถในการชําระ

หนี้ของบริษัทฯ โดยฝายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคลองของกิจการเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ 

และรายงานใหคณะกรรมการบริษัท รับทราบเปนประจําทุกไตรมาส  

ภายหลังจากที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯจะทํา

การเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุนและสาธารณชนผานชองทางและสื ่อการเผยแพรขอมูลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซดของบริษัทฯ  และมอบหมายใหนายสมชาย วงศรศัมี ประธานเจาหนาท่ีสายบัญชีและ

การเงิน ทําหนาที่ติดตอและใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย หรือหนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงบุคคลใดๆ 

ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริง 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผู ถือหุนโดยไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุ น 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน เชน สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการไดรับสวนแบงผล

กําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลของ

บริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการ

บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายดังน้ี 

1. บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดพิจารณาเร่ืองที่สําคัญตามที่กฎหมายกําหนด 

หรือเร่ืองท่ีอาจมีกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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2. บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั ้งขอมูลประกอบการประชุมใหผู ถือหุนทราบลวงหนากอนการ

ประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษา

ขอมูลอยางครบถวนกอนวันประชุมผูถือหุน รวมท้ังบริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวัน

ประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการสงคําถามและเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวบน website ของบริษัท 

และบริษัทจะรวบรวมเพื่อนําคําถามที่สําคัญไปสอบถามในที่ประชุมตอไป 

3. บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการหรือเสนอ

วาระการประชุมเพิ ่มเติมไดกอนการประชุมผูถือหุ น โดยจะกําหนดเปนหลักเกณฑที ่ชัดเจน และเปดเผย

หลักเกณฑดังกลาวใหผูถือหุนทราบลวงหนา และจะแจงเหตุผลที่ไมนําขอเสนอวาระการประชุมของผูถือหุน

บรรจุเปนวาระการประชุมของบรษิัทฯ ตอที่ประชมุผูถือหุนในครั้งน้ันๆ 

4. ในกรณีที ่ผู ถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไม

สามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดใหมี

กรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและลงมติแทนผูถือหุนดังกลาว โดยจะแจง

รายชื่อพรอมขอมูลของกรรมการอิสระดังกลาวไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

5. ในกรณีที่บริษัทมีผูถือหุนตางชาติบริษัทฯ จะจัดทําหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมทั้งฉบับ

เปนภาษาอังกฤษ และจัดสงใหกับผูถือหุนตางชาติพรอมกับการจัดสงฉบับภาษาไทย 

6. เพิ่มชองทางในการรับทราบขาวสารของผูถือหุนผานทาง website ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เขาจด

ทะเบียนเปนบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการเผยแพร

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 28 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูล

ระเบียบวาระการประชุมไดอยางสะดวกและครบถวน  

7. บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมท้ังในเร่ืองสถานที่และ

เวลาที่เหมาะสม 

8. ในการประชุมผูถือหุ น จะดําเนินการประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาและ

ลงคะแนนเรียงตามลําดับวาระที่กําหนดไว ไมเปลี่ยนแปลงขอมูลที่เปนสาระสําคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุม

โดยไมจําเปน และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

ตางๆ 

9. บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนในวาระที่สําคัญ และจัดใหมีบุคคลที่เปนอิสระ อาทิเชน ผูสอบบัญชีภายนอก ที่

ปรึกษากฎหมาย เปนผูตรวจสอบคะแนนเสียงในที่การประชุม 

10. บริษัทจะสงเสริมใหกรรมการทุกทานและผูบริหารที่เก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือตอบขอซักถามจากผูถือหุนโดย

พรอมเพรียงกัน 
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11. จดบันทึกรายงานการประชุมใหครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส และบันทึกรายชื่อกรรมการและผูบริหารที่

เขารวมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและ

ขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน      

นับแตวันที่มีการประชุมผูถือหุน นอกจากน้ี บริษัทฯ จะจัดใหมีการบันทึกวีดีทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษา

ไวอางอิง และภายหลังจากที่บรษิัทฯ เขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย

แลว บริษัทฯ จะนําสงรายงานการประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานที่

เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด รวมถึงนํารายงานการประชุมผูถือหุนเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือ

หุนไดพิจารณา 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 

      

          

     บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)  

 

 

 


