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นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอย และบริษัทรวม  

บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน) 

 

เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการจัดใหมีกรอบและกลไกการกํากับดูแล นโยบายการกํากับ

ดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญในระดับที่เหมาะสม    

กับกิจการแตละแหง โดยมวีัตถุประสงคเพ่ือจัดใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอย

และบริษัทรวม ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและ บริษัทรวมใน

ระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อันจะชวยเพ่ิมความเช่ือมั่น

ใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทมากย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

1. การแตงต้ังหรือเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษทัรวม  

1.1 การแตงตั้งบุคคลไปเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวมเพื่อทําหนาที่กํากับดูแล และบริหาร

จัดการกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนกลไกสําคัญในการกํากับดูแลเพื่อให บริษัทมั่นใจวาบริษัทยอยมี

การปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจนเปาหมาย วิสัยทัศน แผนธุรกิจ ระยะกลาง และแผนกลยุทธในการเติบโต

ของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทควรแตงตั้ง บุคคลไปเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและ

บริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุน ของบริษัทในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาว เวนแตคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแลวเห็นวา โครงสรางของคณะกรรมการและโครงสรางการจัดการที่มีบุคคลไปเปนกรรมการหรือ

ผูบริหารใน บริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีนอยกวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ดังกลาว

ไมกระทบตออํานาจของบริษัทในการกําหนดนโยบายและการดาํเนินการในเรื่องที่มี นัยสําคัญหรือมีผลตอฐานะ

ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น หรือมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสมใน

บริษัทยอยหรือบริษัทรวมน้ัน  

1.2  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาแตงต้ังและโยกยายบุคคล ท่ีจะเปนตัวแทน

ของบริษัทไปเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

โดยบุคคลที ่จะไดรับการแตงตั ้งหรือเสนอ ชื ่อเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวมตอง            

มีคุณสมบัติดังน้ี  

 (ก) มีคณุสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกําหนดไว  

 (ข) มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่

ความรับผิดชอบ  

 (ค) มีภาวะผูนํา สามารถใหมุมมองความคิดที่กวางขวางและจําเปนในการขับเคลื่อนและบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัทยอยและบริษัทรวมน้ัน  

 (ง) มีการตัดสินใจท่ีสมเหตุสมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท  

อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใดนั้น นอกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑขางตนแลวใหคํานึงถึง

ลักษณะเฉพาะหรือเง่ือนไขอ่ืนใดของบริษัทยอยและบริษัทรวมแตละแหง เชน  
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(ก) การเปนบริษัทท่ีอยูภายใตหลักเกณฑหรือขอกําหนดท่ีมีความซับซอนหรือมีความเสี่ยงสูง เชน การเปนบรษิัท 

มหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท้ังในประเทศและตางประเทศ  

(ข)  สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยกรณีท่ีมีผูรวมทุน ซึ่งตองคาํนึงถึงขอกําหนดตามสัญญารวมทุน  

(ค)  ขอกําหนดตามกฎหมายของประเทศท่ีบริษัทยอยและบริษัทรวมประกอบกิจการหรือจัดต้ังข้ึน  

1.3  กรรมการและผูบริหารท่ีบริษัทแตงต้ังหรือเสนอชื่อมีหนาท่ีและความรับผดิชอบดังน้ี  

(ก)  กํากับดูแลใหบริษัทยอยและบริษัทรวมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎเกณฑ และระเบียบ ที่เกี่ยวของมี

การบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายตอตานคอรรัปชันของบริษัท 

และนโยบายอื่นของบริษัทหรอืท่ีสอดคลองกับของบริษัท  

(ข)  ใหแนวทางในการกําหนดทิศทางของกลยุทธ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทยอยใหสอดคลองกับทิศทาง

ของบริษัท รวมทั้งสงเสริมนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

บรษัิทยอย  

(ค)  รายงานผลการดําเนินงานและเปดเผยขอมูลของบริษัทยอยใหบริษัทรับทราบอยางถูกตองครบถวน และ

ทันเวลา ตามที่กําหนดในนโยบายนี้  

(ง)  ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยใหมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุนของ

บรษัิทในบริษัทยอยอยางเหมาะสม  

 1.4  เวนแตนโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหกรรมการและผูบริหารที่บริษัท

แตงตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม คณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัท

รวมในเรื่องที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยและบริษัทรวมได

ตามแตที่กรรมการและผูบริหารรายดังกลาวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และบริษัทยอยหรือ

บรษัิทรวม (แลวแตกรณ)ี  

2. เรื่องท่ีตองไดรับความเห็นชอบ / อนุมัติ จากคณะกรรมการของบริษัทหรือท่ีประชุมผูถอืหุนของบริษัทกอนดําเนินการ 

กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่ไดรับการแตงตั้งหรือเสนอชื่อจากบริษัทมีหนาที่ กํากับดูแล     

ใหมั่นใจวากอนที่บริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นจะเขาทํารายการหรือดําเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสําคัญหรือมีผลตอฐานะทาง

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรอืบริษัทรวมตามท่ีกําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ และขอบังคับของบริษัท

ยอยหรือบริษัทรวมนั้น เปนเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบ / อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุ น       

ของบริษัท (แลวแตกรณี) กอนท่ีบริษัทยอยหรือบริษัทรวมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผูถือหุนของตนเอง

เพื่อพิจารณาอนุมัติกอนการทํารายการหรือดําเนินการในเรื่องนั้น การทํารายการหรือการดําเนินการใด ๆ ของบริษัทยอย     

ในกรณีดงัตอไปน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี)  

2.1  กรณีดังตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท  

 (1) การแตงต้ังกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอย 

ดังกลาว เวนแตนโยบายฉบับนี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหกรรมการและผูบริหารที่บริษัทแตงตั้งหรือเสนอ 

ชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยในเรื่องที่เกี ่ยวกับการ

บริหารจัดการท่ัวไปและดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยไดตามแตท่ีกรรมการ และผูบริหารรายดังกลาว

จะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและบริษัทยอย เวนแตเรื่องที่กรรมการและผูบริหารรายนั้นมี

สวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองดังกลาว  
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ทั้งนี้ กรรมการตามวรรคขางตนที่ไดรับการแตงตั้งตองเปนบุคคลที่มีรายชื ่ออยู ในระบบขอมูล รายชื ่อ

กรรมการและผูบริหารของบริษัทและมีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายที่เก่ียวของ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท  

(2)  การเพ่ิมทุนโดยการออกหุนเพ่ิมทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุนซึ่งไมเปนไปตามสดัสวนการถือหุนเดิม 

ของผูถือหุน รวมท้ังการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชําระแลวของบริษัทยอย ซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการ

ถือหุนเดิมของผูถือหุน หรือการดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวน การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้ง

ทางตรงและทางออมของบริษัทในท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวารอยละสิบ

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของบริษัทยอยหรือของทุนชําระแลวของบริษัทยอย (แลวแตกรณี) นั้น เวนแตเปน

กรณีที่อยูในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจําปของบริษัทยอยซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

แลว  

(3)  การพิจารณาอนมุัตจิายเงนิปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัทยอย  

(4)  การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย (เวนแตการแกไขขอบังคับในเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญตามขอ 2.2 (1) ซึ่งตองไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท)  

(5)  การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปของบริษัทยอย  

(6)  การแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทยอย เฉพาะกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมไดอยูในสังกัดสํานักงานสอบบัญชีท่ี

เปนสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือขายเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไมเปนไป

ตามนโยบายการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทที่ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยจะตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชี

ในเครือขายเดียวกันกับผู สอบบัญชีของบริษัทรายการตั ้งแตขอ (7) ถึงขอ (10) นี ้เปนรายการที ่ถือวามี

สาระสําคัญ และหากเขาทํารายการดังกลาวจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทยอย ดงัน้ัน จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทกอน ท้ังน้ี ตองเปนกรณีท่ี

เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนําหลักเกณฑ

การคํานวณรายการตามท่ี กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหง ประเทศไทย เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และหรือ เรื่องการทํารายการที่

เกี่ยวโยงกัน (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยู ในเกณฑตองไดร ับการพิจารณาอนุมัติจาก 

คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังตอไปน้ีคือ  

(7)  บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดมาหรือ

จําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัทยอย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงกรณดัีงตอไปนี้  

 (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองท่ีมีตอผูท่ีกอความเสียหายแกบริษัท

ยอย  

 (ข) การขายหรอืโอนกิจการของบริษัทยอยท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสาํคัญใหแกบุคคลอื่นท่ีไมใช บริษัทในเครือ

ของบริษัท  

 (ค) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นท่ีไมใชบริษัทในเครือของบริษัทมาเปนของบริษัทยอย  

 (ง)  การเขาทํา แกไข หรอืเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทยอยท้ังหมดหรือบางสวนท่ีนัยสําคัญ 

รวมถึงการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอย หรือ การรวมกิจการของบริษัทยอยกับ

บุคคลอื่นท่ีไมใชบริษัทในเครือของบริษัท  
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 (8)   การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การคําประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระ

ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น ในจํานวนที่มี

นัยสําคัญและมิใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย เวนแตเปนการกูยืมเงินระหวางบริษัทและบริษัทยอย หรือ

ระหวางบริษัทยอยภายในกลุมของบริษัท  

 (9)   การเลิกกิจการของบริษัทยอย  

 (10) รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทอยางมี

นัยสําคัญ  

 2.2  กอนที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการดังตอไปนี้ บริษัทยอยดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง  

(1)  การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยในเรื่องท่ีอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคญัตอฐานะการเงินและ ผลการ 

ดําเนินงานของบริษัทยอย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแกไขขอบังคับของบริษัทยอยที่ สงผลกระทบตอ

สิทธิของบริษัทในการเสนอชื่อหรือแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการ หรอืผูบริหารใน บริษัทยอยตามสัดสวนการถือ

หุนของบริษัทในบริษัทยอย ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม คณะกรรมการของบริษัทยอย และหรอืท่ีประชุม

ผูถือหุนของบริษัทยอย หรือการจายเงินปนผล / ของบริษัทยอย  

สําหรับรายการต้ังแตขอ (2) ถึงขอ (5) เฉพาะกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทยอยจะเขา ทํารายการ

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนดไวใน ประกาศที่เกี่ยวของ

ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาบังคับใชโดยอนุโลม) 

แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  

(2)  กรณีท่ีบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดมาหรอื

จําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัทยอย  

(3)  การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุนซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิม

ของผูถือหุน รวมท้ังการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชําระแลวของบริษัทยอยซ่ึงไม เปนไปตามสัดสวนการ

ถือหุนเดิมของผูถือหุน หรือการดาํเนินการอื่นใดอันเปนผลใหสัดสวนการ ถือหุนของบริษัท และ/หรือสัดสวน

การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทท้ังทางตรงหรอื ทางออมในท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาใน

ทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวาสัดสวนที่กําหนดในกฎหมายที่ใชบังคับกับบริษัทยอยอันมีผลใหบริษัทไมมี

อํานาจควบคุมบริษัทยอยนั้น  

(4)  การเลิกกิจการของบริษัทยอย  

(5)  รายการอ่ืนใดท่ีไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยซึ่งเปนรายการท่ีมีผลกระทบตอบริษัทยอย อยางมี

นัยสําคัญ  

3. การเปดเผยขอมูลของบริษัทยอย  

3.1  บริษัทยอยตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการท่ี เก่ียวโยงกันของ 

บริษัทยอย ตลอดจนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและ/หรือรายการที่มี นัยสําคัญใหแกบริษัททราบโดย

ครบถวน ถูกตอง และภายในกําหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัท กําหนด อน่ึง ในการพิจารณาการเขาทํารายการที่

เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ที่มีนัยสําคัญของบริษัทยอย ใหนําประกาศที่เกี่ยวของของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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3.2  กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงกับผลประโยชน 

ของบรษัิทยอยอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีอาจกอใหเกิดความ ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท

ยอยอยางมีนัยสําคัญ ตองแจงขอมูลดังกลาวใหคณะกรรมการ ของบรษัิทยอยทราบ และคณะกรรมการของบริษัท

ยอยมหีนาท่ีแจงเร่ืองดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัททราบภายในกําหนดเวลาที่บริษัทกําหนดเพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาตัดสินหรอื อนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณาน้ันจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัทยอยและ

บริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทยอยตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความ

ขัดแยง ทางผลประโยชนทั้งทางตรง และ/หรือทางออมน้ันดวย  

อนึ่งการกระทําดังตอไปนี้ซึ ่งเปนผลใหกรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอยไดรับ ประโยชน

ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึ่งไดตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษัทหรือบริษัทยอยไดรับ ความเสียหาย ให

สันนิษฐานวาเปนการกระทําท่ีขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทยอยอยางมี นัยสําคญั  

(ก) การทําธุรกรรมระหวางบริษัทยอยกับกรรมการ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของโดยมิไดเปนไปตามหลักเกณฑ 

ของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือ ประกาศท่ีแกไขเพ่ิมเติมท่ีใชบังคับอยูในขณะนั้น  

(ข)  การใชขอมูลของบริษัทหรอืบริษัทยอย ท่ีลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณชนแลว  

(ค)  การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอยในลักษณะเดียวกันกับท่ีบริษัทกระทําและเปน 

 การฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติท่ัวไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนด  

 3.3  บริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญตามที่ไดรับอนุมัติจาก

บริษัท ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผู ประกอบการรายอื ่น ๆ ตอบริษัทผานรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําเดือนหรือประจําไตรมาสตามท่ีบริษัทกําหนดและเขาชี้แจง และ/ หรือ นําสงเอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีดังกลาวในกรณีท่ีบริษัทรองขอ เวนแตเปนกรณีท่ีบริษัทยอยดําเนินการตามอํานาจดําเนินการของบริษัทยอย

โดยไมมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทยอยกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากบริษัท  

 3.4  บรษัิทยอยตองเขาชี้แจงและ/หรือนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เก่ียวดวยการดําเนินงานใหแกบริษัทเม่ือไดรับการรอง

ขอตามความเหมาะสม  

 3.5  บริษัทยอยตองเขาชี้แจงและ/หรือนําสงขอมูลหรือเอกสารที ่เกี่ยวของใหแกบริษัท ในกรณีที ่บริษัทตรวจพบ

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใด ๆ  

 3.6  กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยดูแลรับผิดชอบใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ

ระบบปองกันการทุจริตอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีทําให มั่นใจไดวาการดําเนินการตาง ๆ 

ของบริษัทยอยจะเปนไปตามนโยบายของบริษัท ขอบังคับ กฎหมายและประกาศเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได

อยาง แทจริงและตอเน่ือง รวมท้ังการจัดใหมีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงไดวาบริษัทยอยมีระบบ เพียงพอในการ

เปดเผยขอมูล และมีชองทางใหกรรมการของบริษัทสามารถติดตามใหบริษัทยอย เปดเผยขอมูลฐานะทางการเงิน 

และผลการดําเนินการ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน รายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือ รายการท่ีมี นัยสําคญัอื่นใดตอบริษัทยอยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  นอกจากนี้ ตองจัดใหมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทโดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายในและ

กรรมการของบริษัท สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวให 

กรรมการและผูบริหารของบริษัท เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานท่ีจัดทําไวอยางสมํ่าเสมอ  

4. การใชขอมูลภายในของบริษัทยอย  

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางหรือผูไดรับมอบหมายของบริษัทยอย รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุ

นิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่น 

ทางใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพยของบริษัท เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื ่นไมวา

ทางตรงและหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม  

5. การทําธุรกรรมของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของของบริษัทยอย  

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอย จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรม

ดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทยอย และ/หรือ คณะกรรมการของ บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของ

บริษัทยอย และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี) ตามแตขนาดรายการที่คํานวณได (โดยนําหลักเกณฑการ

คํานวณรายการตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เก่ียวกับเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือ ประกาศท่ีแกไขเพ่ิมเติมท่ีใชบังคับอยูในขณะน้ัน มาบังคับใช

โดยอนุโลม) ท้ังน้ี เวนแตเปนการทําธุรกรรมท่ีเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ี วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญา

ทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร 

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ แลวแต กรณี และเปนขอตกลงทางการคาที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ

เปนไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการของบริษัทอนุมัติไวแลว  

ท้ังน้ีต้ังแต วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป 

 

บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)  


