นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอย และบริษัทรวม
บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการจัดใหมีกรอบและกลไกการกํากับดูแล นโยบายการกํากับ
ดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญในระดับที่เหมาะสม
กับกิจการแตละแหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอย
และบริษัทรวม ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและ บริษัทรวมใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะชวยเพิ่มความเชื่อมั่น
ใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การแตงตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษทั รวม
1.1 การแตงตั้งบุคคลไปเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวมเพื่อทําหนาที่กํากับดูแล และบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนกลไกสําคัญในการกํากับดูแลเพื่อให บริษัทมั่นใจวาบริษัทยอยมี
การปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจนเปาหมาย วิสัยทัศน แผนธุรกิจ ระยะกลาง และแผนกลยุทธในการเติบโต
ของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทควรแตงตั้ง บุคคลไปเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุน ของบริษัทในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาว เวนแตคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแลวเห็นวา โครงสรางของคณะกรรมการและโครงสรางการจัดการที่มีบุคคลไปเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารใน บริษัทยอยและบริษัทรวมที่นอยกวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ดังกลาว
ไมกระทบตออํานาจของบริษัทในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการในเรื่องที่มี นัยสําคัญหรือมีผลตอฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น หรือมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสมใน
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น
1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาแตงตั้งและโยกยายบุคคล ที่จะเปนตัวแทน
ของบริษัทไปเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
โดยบุคคลที่จ ะไดรั บการแต งตั้ง หรือ เสนอ ชื่อเปนกรรมการหรือ ผู บ ริ หารในบริษ ัทยอ ยและบริษัทรว มต อ ง
มีคุณสมบัติดังนี้
(ก) มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของกําหนดไว
(ข) มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่
ความรับผิดชอบ
(ค) มีภาวะผูนํา สามารถใหมุมมองความคิดที่กวางขวางและจําเปนในการขับเคลื่อนและบรรลุวัตถุประสงคของ
บริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น
(ง) มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใดนั้น นอกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑขางตนแลวใหคํานึงถึง
ลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทยอยและบริษัทรวมแตละแหง เชน
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(ก) การเปนบริษัทที่อยูภายใตหลักเกณฑหรือขอกําหนดที่มีความซับซอนหรือมีความเสี่ยงสูง เชน การเปนบริษัท
มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ
(ข) สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยกรณีที่มีผูรวมทุน ซึ่งตองคํานึงถึงขอกําหนดตามสัญญารวมทุน
(ค) ขอกําหนดตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทยอยและบริษัทรวมประกอบกิจการหรือจัดตั้งขึ้น
1.3 กรรมการและผูบริหารที่บริษัทแตงตั้งหรือเสนอชื่อมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
(ก) กํากับดูแลใหบริษัทยอยและบริษัทรวมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎเกณฑ และระเบียบ ที่เกี่ยวของมี
การบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายตอตานคอรรัปชันของบริษัท
และนโยบายอื่นของบริษัทหรือที่สอดคลองกับของบริษัท
(ข) ใหแนวทางในการกําหนดทิศทางของกลยุทธ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทยอยใหสอดคลองกับทิศทาง
ของบริษัท รวมทั้งสงเสริมนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยี มาใชเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขั นของ
บริษัทยอย
(ค) รายงานผลการดําเนินงานและเปดเผยขอมูลของบริษัทยอยใหบริษัทรั บทราบอยางถู กตอ งครบถวน และ
ทันเวลา ตามที่กําหนดในนโยบายนี้
(ง) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยใหมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุนของ
บริษัทในบริษัทยอยอยางเหมาะสม
1.4 เวนแตนโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหกรรมการและผูบริหารที่บริษัท
แตงตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม คณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัท
รวมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษั ทยอยและบริ ษัทร วมได
ตามแตที่กรรมการและผูบริหารรายดังกลาวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และบริษัทย อยหรือ
บริษัทรวม (แลวแตกรณี)
2. เรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบ / อนุมัติ จากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผูถอื หุนของบริษัทกอนดําเนินการ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่ไดรับการแตงตั้งหรือเสนอชื่อจากบริษัทมีหนาที่ กํากับดูแล
ใหมั่นใจวา กอนที่บริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นจะเขาทํารายการหรือดําเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสํา คัญหรือมีผลตอฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ และขอบังคับของบริษัท
ยอ ยหรือบริษัทรวมนั้น เปนเรื่องที่ตอ งไดรับความเห็ นชอบ / อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ ที่ ประชุม ผู ถือหุน
ของบริษัท (แลวแตกรณี) กอนที่บริษัทยอยหรือบริษัทรวมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผูถือหุนของตนเอง
เพื่อพิจารณาอนุมัติกอนการทํารายการหรือดําเนินการในเรื่องนั้น การทํารายการหรือการดําเนินการใด ๆ ของบริษัทยอย
ในกรณีดงั ตอไปนี้จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี)
2.1 กรณีดังตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
(1) การแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอย
ดังกลาว เวนแตนโยบายฉบับนี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหกรรมการและผูบริหารที่บริษัทแตงตั้งหรือเสนอ
ชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทั่วไปและดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยไดตามแตที่กรรมการ และผูบริหารรายดังกลาว
จะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและบริษัทยอย เวนแตเรื่องที่กรรมการและผูบริหารรายนั้นมี
สวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องดังกลาว
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ทั้งนี้ กรรมการตามวรรคขา งตนที่ไดรั บการแต งตั้ งต องเป นบุคคลที่มีรายชื่อ อยู ในระบบขอมูล รายชื่อ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทและมีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุนซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิม
ของผูถือหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชําระแลวของบริษัทยอย ซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการ
ถือหุนเดิมของผูถือหุน หรือการดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวน การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้ง
ทางตรงและทางออมของบริษัทในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวารอยละสิบ
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของบริษัทยอยหรือของทุนชําระแลวของบริษัทยอย (แลวแตกรณี) นั้น เวนแตเปน
กรณีที่อยูในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจําปของบริษัทยอยซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท
แลว
(3) การพิจารณาอนุมัตจิ ายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัทยอย
(4) การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย (เวนแตการแกไขขอบังคับในเรื่องที่มีนัยสําคัญตามขอ 2.2 (1) ซึ่งตองไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท)
(5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปของบริษัทยอย
(6) การแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทยอย เฉพาะกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมไดอยูในสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่
เปนสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือขายเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไมเปนไป
ตามนโยบายการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทที่ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยจะตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
ในเครือขายเดียวกันกับผูส อบบั ญชีของบริ ษัทรายการตั้ งแตขอ (7) ถึงข อ (10) นี ้เปนรายการที่ถือว ามี
สาระสําคัญ และหากเขาทํารายการดังกลาวจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย ดังนั้น จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทกอน ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่
เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนําหลักเกณฑ
การคํานวณรายการตามที่ กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหง ประเทศไทย เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และหรือ เรื่องการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน (แลวแตกรณี) มาบังคับใช โดยอนุโลม) แลว อยู ในเกณฑตองไดร ับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังตอไปนี้คือ
(7) บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงกรณีดังตอไปนี้
(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองที่มีตอผูที่กอความเสียหายแกบริษัท
ยอย
(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สาํ คัญใหแกบุคคลอื่นที่ไมใช บริษัทในเครือ
ของบริษัท
(ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทในเครือของบริษัทมาเปนของบริษัทยอย
(ง) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่นัยสําคัญ
รวมถึงการมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอย หรือ การรวมกิจการของบริษัทยอยกับ
บุคคลอื่นที่ไมใชบริษัทในเครือของบริษัท
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(8) การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การคําประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการใหความชวยเหลือดา นการเงิ นในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่ น ในจํา นวนที่มี
นัยสําคัญและมิใชธุรกิจปกติของบริษั ทยอ ย เวนแตเปนการกูยืม เงินระหวางบริ ษัทและบริษั ทย อย หรื อ
ระหวางบริษัทยอยภายในกลุมของบริษัท
(9) การเลิกกิจการของบริษัทยอย
(10) รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิ จปกติของบริษั ทยอยและเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทอยา งมี
นัยสําคัญ
2.2 กอนที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการดังตอไปนี้ บริษัทยอยดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง
(1) การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยในเรื่องที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแกไขขอบังคับของบริษัทยอยที่ สงผลกระทบตอ
สิทธิของบริษัทในการเสนอชื่อหรือแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการ หรือผูบริหารใน บริษัทยอยตามสัดสวนการถือ
หุนของบริษัทในบริษัทยอย ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทยอย และหรือที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทยอย หรือการจายเงินปนผล / ของบริษัทยอย
สําหรับรายการตั้งแตขอ (2) ถึงขอ (5) เฉพาะกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยจะเขา ทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนดไวใน ประกาศที่เกี่ยวของ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาบังคับใชโดยอนุโลม)
แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
(2) กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย
(3) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุนซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิม
ของผูถือหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชําระแลวของบริษัทยอยซึ่งไม เปนไปตามสัดสวนการ
ถือหุนเดิมของผูถือหุน หรือการดําเนินการอื่นใดอันเปนผลใหสัดสวนการ ถือหุนของบริษัท และ/หรือสัดสวน
การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงหรือ ทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาใน
ทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวาสัดสวนที่กําหนดในกฎหมายที่ใชบังคับกับบริษัทยอยอันมีผลใหบริษัทไมมี
อํานาจควบคุมบริษัทยอยนั้น
(4) การเลิกกิจการของบริษัทยอย
(5) รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยซึ่งเปนรายการที่มีผลกระทบตอบริษัทยอย อยางมี
นัยสําคัญ
3. การเปดเผยขอมูลของบริษัทยอย
3.1 บริษัทยอยตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการที่ เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทยอย ตลอดจนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและ/หรือรายการที่มี นัยสําคัญใหแกบริษัททราบโดย
ครบถวน ถูกตอง และภายในกําหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท กําหนด อนึ่ง ในการพิจารณาการเขาทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ที่มีนัยสําคัญของบริษัทยอย ใหนําประกาศที่เกี่ยวของของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชบังคับโดยอนุโลม
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3.2 กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงกับผลประโยชน
ของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีที่มีการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความ ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท
ยอยอยางมีนัยสําคัญ ตองแจงขอมูลดังกลาวใหคณะกรรมการ ของบริษัทยอยทราบ และคณะกรรมการของบริษัท
ยอยมีหนาที่แจงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัททราบภายในกําหนดเวลาที่บริษัทกําหนดเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินหรือ อนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัทยอยและ
บริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทยอยตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความ
ขัดแยง ทางผลประโยชนทั้งทางตรง และ/หรือทางออมนั้นดวย
อนึ่งการกระทําดังตอไปนี้ซึ่งเปนผลใหกรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอยไดรับ ประโยชน
ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึ่งไดตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษัทหรือบริษั ทยอ ยไดรั บ ความเสียหาย ให
สันนิษฐานวาเปนการกระทําที่ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทยอยอยางมี นัยสําคัญ
(ก) การทําธุรกรรมระหวางบริษัทยอยกับกรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยมิไดเปนไปตามหลักเกณฑ
ของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แกไขเพิ่มเติมที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น
(ข) การใชขอมูลของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว
(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทกระทําและเปน
การฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนด
3.3 บริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญตามที่ไดรับอนุมัติจาก
บริษั ท ตลอดจนการเขา ร ว มลงทุ น กับ ผู  ป ระกอบการรายอื่ น ๆ ต อ บริษ ัท ผ า นรายงานผลการดํ าเนิ น งาน
ประจําเดือนหรือประจําไตรมาสตามที่บริษัทกําหนดและเขาชี้แจง และ/ หรือ นําสงเอกสารประกอบการพิจารณา
กรณีดังกลาวในกรณีที่บริษัทรองขอ เวนแตเปนกรณีที่บริษัทยอยดําเนินการตามอํานาจดําเนินการของบริษัทยอย
โดยไมมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทยอยกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากบริษัท
3.4 บริษัทยอยตองเขาชี้แจงและ/หรือนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวดวยการดําเนินงานใหแกบริษัทเมื่อไดรับการรอง
ขอตามความเหมาะสม
3.5 บริษัทยอยตอ งเขาชี้แจงและ/หรือนําสงขอมู ลหรือเอกสารที่เกี่ยวของใหแกบริ ษัท ในกรณีที ่บริษัทตรวจพบ
ประเด็นที่มีนัยสําคัญใด ๆ
3.6 กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยดูแลรับผิดชอบใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ
ระบบปองกันการทุจริตอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทําให มั่นใจไดวาการดําเนินการตาง ๆ
ของบริษัทยอยจะเปนไปตามนโยบายของบริษัท ขอบังคับ กฎหมายและประกาศเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากั บตลาด
ทุน สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
อยาง แทจริงและตอเนื่อง รวมทั้งการจัดใหมีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงไดวาบริษัทยอยมีระบบ เพียงพอในการ
เปดเผยขอมูล และมีชองทางใหกรรมการของบริษัทสามารถติดตามใหบริษัทยอย เปดเผยขอมูลฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินการ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพย สิน รายการที ่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือ รายการที่มี นัยสําคัญอื่นใดตอบริษัทยอยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ ตองจัดใหมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทโดยใหทีม งานผูตรวจสอบภายในและ
กรรมการของบริษัท สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวให
กรรมการและผูบริหารของบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทําไวอยางสมํ่าเสมอ
4. การใชขอมูลภายในของบริษัทยอย
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางหรือผูไดรับมอบหมายของบริษัทยอย รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่น
ทางใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพยของบริษัท เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นไมวา
ทางตรงและหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
5. การทําธุรกรรมของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอย
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอย จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรม
ดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทยอย และ/หรือ คณะกรรมการของ บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุ นของ
บริษัทยอย และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี) ตามแตขนาดรายการที่คํานวณได (โดยนําหลักเกณฑการ
คํานวณรายการตามที่กําหนดไวในประกาศ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แกไขเพิ่มเติมที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น มาบังคับใช
โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่ วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญา
ทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ แลวแต กรณี และเปนขอตกลงทางการคาที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ
เปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติไวแลว
ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป

บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)
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