
 

 

CODE OF CONDUCT 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจ 

 

วิสยัทศัน์ 

 
“ To be a flexible packaging leader in CLMVT ” 

 
“ เป็นผู้น าในธรุกิจ Flexible Packaging ในกลุ่มประเทศ CLMVT ” 

 
 
 
พนัธกิจ 

1. มุง่มัน่การสรา้งสรรคเ์ทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ  
2. มุง่มัน่การสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยการผลติสนิคา้อยา่งมคีณุภาพ และมาตรฐาน  
3. มุง่มัน่การสรา้งผลตอบแทน และมกีารขยายธุรกจิ เพือ่ใหเ้ตบิโตตอ่เนื่องอย่างยัง่ยนื 
4. มุง่มัน่การรบัผดิชอบตอ่สงัคม การดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 
5. มุง่มัน่การเพิม่ศกัยภาพของบคุลากรใหม้คีวามรู ้และพฒันาองคก์รไปสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู้ 
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ค านิยาม  
จรรยาบรรณ  หมายถงึ หลกัความประพฤตปิฏบิตัอินัเหมาะสม ซึ่งแสดงถงึ

คณุธรรมและจรยิธรรมทีพ่งึปฏบิตัใินการประกอบวชิาชพี
ทีบ่คุคลในแต่ละวชิาชพีไดป้ระมวลขึ้นเป็นหลกัเพือ่ใชย้ดึ
ปฏบิตั ิ โดยมุง่เน้นถงึการปลกูฝัง และเสรมิสรา้งใหม้ี
จติส านึกเกดิขึน้ ในตนเองเกีย่วกบัการประพฤตปิฏบิตัิ
ในทางทีถู่กตอ้ง และมุง่หวงัใหย้ดึถอื เพือ่รกัษาชื่อเสยีง
และสง่เสรมิเกยีรตคิณุของตนและองคก์ร 

จรยิธรรมทางธุรกจิ     หมายถงึ การประยุกตห์ลกัจรยิธรรม และมาตราฐานทางศลีธรรม
มาใชก้บัการบรหิารงานและการประกอบกจิกรรมทาง
ธุรกจิ 

บรษิทัฯ  หมายถงึ บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ  หมายถงึ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ 
ผูบ้รหิาร  หมายถงึ ผูบ้รหิารตัง้แตร่ะดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป 
พนักงาน  หมายถงึ พนักงานประจ า  
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง  หมายถงึ บคุคล หรอืนิตบิคุคล ทีเ่ป็นผูเ้กีย่วขอ้งตามนยิามของ 
    ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื มลีกัษณะ 
    ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
ผูม้สีว่นไดเ้สยี  หมายถงึ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลกูคา้ คูค่า้/เจา้หนี้ สงัคม ชุมชน และ 
    สิง่แวดลอ้ม 
การเปิดเผยขอ้มลู  หมายถงึ การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทาง 
    ธุรกจิของบรษิทัฯ ตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  
    2535 / พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ พ.ศ. 2551 /กฎระเบยีบ  
    ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ 
    ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  หมายถงึ การด าเนินกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจมคีวามตอ้งการสว่นตวั  
    หรอืของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไมว่่าโดยสายเลอืด หรอืทาง 
    อื่นใด เขา้มามอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจ หรอือาจขดัขวาง 
    หรอืเป็นอปุสรรคต่อผลประโยชน์สงูสดุ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์   หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด  

  หลกัทรพัย ์
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ส่วนที่ 1  จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ   
   

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จงึได้ก าหนด
จรรยาบรรณทางธุรกจิ  เป็นแนวทางปฏบิตัสิ าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั ดงัต่อไปนี้ 
 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องแสดงความซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรม มคีวามโปร่งใส รวมถงึ

ปฏบิตัติามกฏหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ ไมท่ าการใดๆ อนัเป็นวธิทีีทุ่จรติคอรร์ปัชัน่ตดิ

สนิบน ดว้ยการเสนอหรอืสญัญาจะใหเ้งนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืผลประโยชน์ รวมถงึการท าให้ไดเ้ปรยีบผูอ้ ื่น 

เพื่อจงูใจให้ตนเองหรอืผู้อื่นได้รบัประโยชน์ที่ไม่ควรได้ รวมตลอดจนจะต้องปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดั 

      นอกจากนี้กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานจะต้องไม่ให้การสนับสนุน หรอืมสี่วนร่วมใดๆ ที่จะ

น าไปสูก่ารตดิสนิบน หรอืการทุจรติในรูปแบบต่างๆ ทัง้เพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพือ่น และคนรูจ้กั 

2. ความเทีย่งธรรม 

  ผู้บรหิาร พนักงาน  ต้องปฏบิตังิานด้วยความเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาปราศจากความล าเอยีงและ

อคตคิงไวซ้ึง่ความเป็นกลางในการใชดุ้ลยพนิิจในการปฏบิตังิาน 

3. ความเป็นอสิระ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องมคีวามเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน การใช้ข้อคดิเห็น และ

ขอ้เสนอแนะ โดยไมค่ านึงถงึผลประโยชน์สว่นตนและพวกพอ้ง รวมทัง้ไมต่กอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของบคุคล หรอื

กลุม่บคุคลใดๆ และไมม่สีถานการณ์ใดๆ ทีส่ามารถบงัคบัใหไ้มแ่สดงความคดิเหน็ตามทีพ่งึจะเป็น 

4. ความรูค้วามสามารถ 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ควรใชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นใน
การปฏบิตังิาน โดยไม่ควรยอมรบัหรอืปฏบิตังิานที่ตนเองไมม่คีวามรู ้ความสามารถ ยกเวน้จะไดร้บัค าแนะน า
หรอืไดร้บัการสนับสนุนใหม้คีวามรูค้วามสามารถทีเ่พยีงพอในการปฏบิตังิาน 

5. การรกัษาความลบั 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ควรเกบ็รกัษาขอ้มลูทีต่นไดร้บัในการปฏบิตังิาน และไมค่วรเปิดเผย
ขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากผูท้ีม่อี านาจ ยกเวน้ในกรณทีีเ่ป็นการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมาย และหา้มมใิห้
น าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทีไ่ดม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีไ่ปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตวั พวกพอ้งและญาตพิีน้่อง 
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6. ความระมดัระวงัรอบคอบ 

 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ควรปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบในการใช้ความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ วจิารณญาณ และการปฏบิตัติน 

7. ความเกีย่วขอ้งทางการเมอืง 

 บรษิัทวางตวัเป็นกลางทางการเมอืง โดยไมก่ระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรอืสนับสนุนพรรคการเมอืง
หนึ่งพรรคการเมอืงใด หรอืผูห้นึ่งผู้ใดทีม่อี านาจทางการเมอืง และบรษิัทยงัให้ความเคารพในสทิธเิสรภีาพใน
การใชส้ทิธทิางการเมอืงของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ หรอืการเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง 
 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานพงึหลกีเลีย่งการเข้าไปรบัหน้าที่เป็นกรรมการพรรคการเมอืง เป็น
ตวัแทนนักการเมอืงในกจิกรรมต่างๆ  หรอืเป็นสมาชกิขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ และพงึหลกีเลีย่งการ
แสดงความคดิเห็นทางการเมอืงในสถานที่ท างานและในสถานทีท่ างานและในเวลางานอนัอาจท าให้เกดิความ
ขดัแยง้ รวมถงึหา้มน าทรพัยากรของบรษิทัไปสนับสนุนกจิการทางการเมอืงไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
  
 รายละเอียดจรรยาบรรณ ต่อ ผู้ที่มสี่วนได้เสยี ที่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้อง
รบัผดิชอบ มดีงัต่อไปนี้ 
 
1.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อบริษทั 

1.1 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์สจุรติ มุง่มัน่ ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัความคดิในการ
ท างาน ตลอดจนปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนโยบายของบรษิทั คา่นยิม และประเพณอีนัดงีาม โดยถอื
ประโยชน์ของบรษิทั เป็นส าคญั 

1.2 มคีวามโปร่งใสและเปิดเผย โดยมุง่มัน่ดาเนินธรุกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ ื่น 
ตรงไปตรงมา ดว้ยหลกัการในการต่อตา้นทุจรติทุกรูปแบบ  

1.3 ปฏบิตัติ่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุตธิรรม โดยปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายโดยสจุรติและมี
ความเท่าเทยีมกนั ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 

1.4 มุง่สรา้งคณุคา่ของธุรกจิในระยะยาวแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยใหค้วามสาคญักบัการสรา้งแนวคดิหรอืผลติ
สิง่ใหม่ๆ  ทีส่ามารถแข่งขนัในตลาดได ้และการบรหิารงานโดยยดึหลกัจรยิธรรมคณุธรรมและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

1.5 สรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีโดยใหค้วามร่วมมอืกบัสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และองคก์รที่
เกีย่วขอ้ง ในการใหข้อ้มลูพนักงานทุกระดบัควรปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างระมดัระวงั รอบคอบเพือ่ประโยชน์
ของบรษิทั และสว่นรวม 

1.6 หลกีเลีย่งการให ้และหรอืรบัสิง่ของ รบัการเลีย้งรบัรองหรอืประโยชน์ใดๆ จากคูค่า้ หรอืผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั เวน้แต่เพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธรุกจิในทางทีช่อบธรรมของบรษิทั 
หรอืในเทศกาลหรอืประเพณนียิมในมลูคา่ทีเ่หมาะสม  
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1.7 ไมเ่ขา้ไปมสีว่นร่วมในการกระท าหรอืปกปิดการกระท าใดๆ ทีอ่าจขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 
หรอืเขา้ไปมสีว่นร่วมในการปกปิดการกระท าใดๆ ทีผ่ดิกฎหมาย 

 
2. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

2.1 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติอยูภ่ายใตก้รอบกฎหมายและระเบยีบของบรษิทัฯ โดยยดึถอื
จรรยาบรรณนี้ในการกระท าธรุกรรมต่าง ๆ และในทุกกจิกรรมการตดัสนิใจเพือ่ใหก้ารด าเนินธรุกจิ
เป็นไปอย่างสจุรติ มคีวามชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

2.2 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความรูค้วามสามารถตามหลกัวชิาชพีโดยใชค้วามรู ้ประสบการณ์ ในการปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่

2.3 มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติ่อขอ้มลูและสารสนเทศของผูถ้อืหุน้ ดว้ยการปกป้องรกัษาความลบัและรกัษาความ
ไวว้างใจ เสมอืนหนึ่งการปฏบิตัติ่อขอ้มลูและสารสนเทศของตนเอง 

2.4 เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ อย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ และทนัเวลา ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 
3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 

3.1 ผูบ้งัคบับญัชาปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีเ่คารพนับถอื และเป็นแบบอย่างทีด่ขีองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทัง้มี
ความสภุาพต่อพนักงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร้่วมงานทุกระดบั 

3.2 ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม เหมาะสม และจดัใหม้สีวสัดกิารทีเ่พยีงพอ และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
แก่พนักงาน 

3.3 ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงาน อยู่เสมอ 
3.4 การแต่งตัง้ โยกยา้ย พนักงาน รวมถงึการใหร้างวลั และการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าด้วยความ

เสมอภาค สจุรติใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และเหมาะสม 
3.5 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยใหโ้อกาสพนักงาน

อย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 
3.6 จดัใหม้กีารอบรมสมัมนาอย่างสม ่าเสมอ เพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะ ในการท างานของพนักงาน 
3.7 รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ จากพนักงานทุกระดบั อยา่งเท่าเทยีม และเสมอภาค โดยเปิด

ช่องทางใหพ้นักงานไดช้ีแ้จง้ หรอื รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการกระท าผดิ เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ทีม่ ี
ผลกระทบต่อการท างาน หรอืการตดัสนิใจของพนักงาน โดยถอืปฏบิตัติามนโยบายการรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนของบรษิทัฯ  

 
 



 
 

5/19 
 

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 
4.1 ปฏบิตัติ่อลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องสนิคา้และการใหบ้รกิาร 
4.2 เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
4.3 รกัษาขอ้มลูความลบัและสารสนเทศของลกูคา้ 
4.4 ใหค้วามรูต้อ่ลกูคา้ เพือ่พฒันาสนิคา้และการใหบ้รกิาร 
4.5 จดัใหม้ชี่องทางเพือ่ใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีน เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร โดยถอืปฏบิตัติามนโยบาย

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนของบรษิทัฯ  

 
5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อคู่ค้า 

5.1 ปฏบิตัติ่อคูค่า้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อ
ทัง้สองฝ่าย 

5.2 ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั กรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัติาม
เงือ่นไขได ้จะรบีแจง้ใหคู้ค่า้ทราบ เพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขร่วมกนัทนัท ี

 
6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

6.1 ปฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ ี
6.2 ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติ หรอืไมเ่หมาะสม 
6.3 ไมท่ าลายชื่อเสยีงของคูแ่ข่งทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 

 

7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อเจ้าหน้ีการค้า 
7.1 ปฏบิตัติ่อเจา้หนี้การคา้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่

เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 
7.2 ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั กรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัติาม

เงือ่นไขได ้จะรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบเพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขร่วมกนัทนัท ี

 
8. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยเน้นเร่ือง ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา 

นอกเหนือจากการทีบ่รษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการด าเนินการใหเ้ตบิโตและมัน่คง ยงัตระหนักถงึความ
ปลอดภยั ของพนักงาน ลกูคา้ คูค่า้ ส ิง่แวดลอ้ม และชุมชน โดยปฏบิตัติามขอ้ก าหนดกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดอื่นๆตามแนวปฏบิตัสิากล และยงัมุง่เน้นในการสรา้งทศันคตแิละวฒันธรรมองคก์รเพือ่ให้
พนักงานมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทีอ่ยูร่่วมกนั จงึก าหนดแนวทางในการปฏบิตัดิงันี้ 
8.1 ไมก่ระท าการใดๆ ทีจ่ะมผีลกระทบต่อความเสยีหายของสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
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8.2 ปลกูจติส านึกเรื่องความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ กบัพนักงานทุกระดบั 
8.3 สง่เสรมิความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในทอ้งถิน่ ในการพฒันาพืน้ฐานของการศกีษา ศาสนาสถาน 

สขุลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถงึสิง่แวดลอ้มของชุมชน 
8.4 สง่เสรมิการการอนุรกัษ์วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณทีอ้งถิน่ 
8.5 ก าหนดใหม้มีาตราการป้องกนั/แกไ้ข เมือ่เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และชุมชนอนัเนื่องมาจากการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ 
 

ส่วนท่ี 2   จรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

คณะกรรมการบรษิัท มเีจตนารมณ์ที่จะส่งเสรมิให้บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมี
คณุธรรม จรยิธรรม และปฏบิตัติามกฎหมาย ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ และสงัคมโดยรวม ทัง้
เป็นการส่งเสรมิระบบการก ากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยดึหลกัความซื่อสตัย์ ความ
ยุตธิรรม ความโปร่งใสเป็นส าคญั และมุง่เน้นการสรา้งประโยชน์ที่ดใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และค านึงถงึผูท้ ีม่สีว่นไดเ้สยี
โดยรวม บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดจรยิธรรมเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานพงึปฏบิตั ิอนัสง่ผลใหเ้กดิภาพพจน์ที่ดตี่อบรษิทัฯ และไดร้บัความเชื่อมัน่จากสงัคม ซึง่ประกอบดว้ย 

 
จรรยาบรรณของกรรมการ 
1. ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ซื่อสตัยส์ุจรติ และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิัทฯ 

ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ และพนักงาน 
2. พงึปฏบิตัหิน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั ของบรษิัทฯ มตคิณะกรรมการ

บรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
3. พงึปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมาในธุรกจิการงานของบรษิทัฯ อย่างเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ที่ม ี

ผลประโยชน์ และตอ้งไมม่ผีลประโยชน์สว่นตวัเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจทางธุรกจิ 
4. พงึรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ยความเป็นธรรม 
5. พงึปฏิบตัิหน้าที่โดยใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และไม่ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นซึ่งมกีาร

ประกอบธุรกจิประเภทเดยีวกนั หรอืมลีกัษณะคา้แข่ง 
6. ไม่เปิดเผยข้อมูลอนัเป็นความลบัของลูกคา้ พนักงาน และการด าเนินงานของบรษิัทฯ  ทัง้เจตนาและไม่

เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัและเป็นการเปิดเผยในการปฏบิตัหิน้าที่
อนัชอบของกรรมการ 

7. ไมพ่งึใชต้ าแหน่งหน้าทีก่ารเป็นกรรมการเพือ่หาประโยชน์สว่นตนจากผูป้ระกอบธุรกจิกบับรษิทัฯ รวมทัง้ผู้
ทีก่ าลงัตดิต่อเพือ่ด าเนินธุรกจิกบับรษิทั 

8. พงึเปิดเผยประโยชน์จากธรุกจิสว่นตวั หรอืธุรกจิอื่นๆ รวมถงึเรื่องใดๆ ทีเ่ป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
1. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นธรรมเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ และพนักงาน 
2. ยดึถอืการปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยเคร่งครดั 
3. เปิดเผยสถานภาพทีเ่ป็นจรงิของบรษิทัฯ ต่อกรรมการ และผูถ้อืหุน้โดยครบถว้นและทนัเวลา 
4. ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากต าแหน่งหน้าที ่และขอ้มลูอนัเป็นความลบัของ

บรษิทัฯ  
5. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบรษิทัฯ 
6. ในกรณทีีจ่ะใหข้อ้มลูข่าวสาร หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชน หรอืต่อสาธารณชน จะตอ้งไดร้บัมอบหมาย

จากบรษิทัฯ 
7. ไมป่ระกอบธรุกจิแข่งขนักบับรษิทัฯ 
8. การท ารายการระหวา่งกนัจะตอ้งพจิารณาอนุมตัริายการ โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และไม่

ผดิกฎหมาย 
9. ไมด่ าเนินการใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
10. ประพฤตตินอยู่ในกรอบศลีธรรมประเพณอีนัดงีาม 
11. อุทศิตน ความรู ้และความสามารถเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ ตลอดเวลา 
12. ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเมตตาปราณเีหน็อกเหน็ใจ และเป็นธรรม ไมใ่ชอ้ านาจหน้าทีใ่นการที่

มชิอบ 
13. ยดึมัน่ต่อจรรยาบรรณ โดยการปฏบิตัตินและประพฤตตินใหเ้ป็นตวัอย่างทีด่น่ีาเชือ่ถอืแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
14. มทีศันคตทิีด่ตี่อบรษิทัฯ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
15. ใหค้วามรู ้และค าปรกึษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทัง้รบัฟังความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจาก

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเตม็ใจและจรงิใจ 
16. สง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้คีวามมัน่คงกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานและความเป็นอยู่สว่นตวั 
17. แข่งขนักบัผูอ้ ื่นหรอืองคก์รอื่นภายใตก้ฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทีก่ าหนดไว ้โดยไมต่ าหนิตเิตยีน หรอืกลา่ว

รา้ยแก่ผูอ้ ื่น 
18. วางตนใหเ้หมาะสมในฐานะตวัแทนขององคก์รต่อบคุคลภายนอก 
19. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามนโยบายหรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบัขอบเขตการปฏบิตัติอ่สงัคมทีอ่งคก์รก าหนดไวอ้ย่าง

เคร่งครดั 
20. เขา้มสีว่นร่วมกจิกรรมสงัคม และองคก์รชุมชนตา่งๆ โดยใหค้วามร่วมมอืความชว่ยเหลอืตามสมควรแก่

ฐานะและโอกาสทีเ่หมาะสม 
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21. ไมใ่หค้วามร่วมมอืหรอืสนับสนุนกจิการใดๆ ทีม่วีตัถปุระสงคอ์นัเป็นภยัต่อศลีธรรมอนัดงีามหรอืเป็นการ
สง่เสรมิอบายมขุ 

22. เคารพในสทิธแิละการแสดงความคดิเหน็ของพนักงาน 

 
จรรยาบรรณของพนักงาน 
1. มทีศันคตทิีด่ตี่อบรษิทัฯ และผูบ้งัคบับญัชาตลอดจนมคีวามเคารพเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชา 
2. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มคีณุธรรม มมีานะอดทนและความขยนัหมัน่เพยีรพฒันาตนเองใหม้ี

ความรอบรูอ้ยู่เสมอ 
3. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบยีบค าสัง่ของบรษิทัฯ โดยเคร่งครดั 
4. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรูค้วามสามารถ มปีระสทิธภิาพ และไดม้าตรฐานตามทีพ่งึมใีนต าแหน่ง หน้าทีก่าร

งานดว้ยความเอาใจใสแ่ละมคีวามรบัผดิชอบ 
5. รบัทราบท าความเขา้ใจ และปฏบิตัหิน้าทีต่ามนโยบายของบรษิทัฯ 
6. ประพฤตตินเหมาะสมกบัการเป็นพนักงานบรษิัทฯ ทัง้ด้านกริยิา มารยาท การวางตัว และการแต่งกาย 

เพือ่สรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ตนเองและบรษิทัฯ 
7. รกัษาชื่อเสยีงของตนเอง และชื่อเสยีงอนัดงีามของบรษิัทฯ โดยไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะ

ก่อใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก่บรษิทัฯ 
8. รกัษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่กระท าการใดๆ ที่ท าให้บรษิัทฯ สูญเสียประโยชน์ ไม่เบยีดบงั

ประโยชน์ของบรษิทัฯ ไมเ่ป็นประโยชน์สว่นตนหรอืบคุคลอื่น 
9. รกัษาทรพัยส์นิบรษิทัฯ และรบัผดิชอบในการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและดูแลมใิห้

ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตอ้งเสยีหาย 
10. รกัษาความลบัของบรษิัทฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลหรอืข่าวสารของบริษัทฯ ที่ยังไม่ควรเปิดเผย และไม่ให้

ข่าวสารหรอืขอ้มลูใดๆ ทีผู่ม้อี านาจสัง่การยงัไมอ่นุญาต 
11. ปฏบิตัติามค าสัง่โดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา ไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนระเบยีบ หรอืการกระท า

ใดๆ อนัเป็นการสอ่เจตนาไมส่จุรติ 
12. ร่วมมอืร่วมใจในการท างานให้ส าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ีโดยใหค้ าแนะน าและความช่วยเหลอืที่เป็นประโยชน์

ในการปฏบิตังิานแก่เพือ่นร่วมงาน 
13. ไมร่บัของขวญัซึง่มมีูลคา่เกนิกว่าปกตทิี่พงึให้กนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ต้บงัคบับญัชาไมว่่าโอกาส

ใดๆ กต็าม 
14. ไม่ท าธุรกิจโดยอาศัยชื่อบริษัทฯ หรอืมสี่วนได้เสยีกับกิจการที่เกี่ ยวข้องกับบริษัทฯ หรอืแอบอ้างใช้

ชื่อเสยีงบรษิทัฯ ในกจิการของตน หรอืบคุคลอื่นไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
15. ไม่พงึประกอบการด าเนินการ ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือขัดกับ

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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16. ให้เกยีรตซิึ่งกันและกัน ปฏบิตัติ่อเพื่อนพนักงานด้วยความมอีธัยาศัยไมตรทีี่ด ี มคีวามจรงิใจ มคีวาม
สามคัคใีนหมู่คณะ ช่วยเหลอืเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของบรษิัทฯ ถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างานใหเ้พือ่นร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 

 

ส่วนท่ี 3  นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อให้เกดิความชดัเจน และสะดวกแก่ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ในการปฏิบตังิานให้เป็นไป
ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมถงึระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ และสอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณธุรกจิ บรษิทัฯ จงึ
ก าหนดนโยบาย ให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ถอืปฏบิตั ิและเพื่อให้การปฏบิตัิงานเป็นอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม มคีวามชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
นโยบายท่ีเก่ียวข้องมีดงัต่อไปน้ี 
 

3.1   นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
3.2   นโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน   
3.3   นโยบายการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
3.4   นโยบายรายงานการมสีว่นไดเ้สยี / การถอืครองหลกัทรพัย ์
3.5   นโยบายการก ากบัการดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 
3.6   นโยบายการรกัษาและการใชท้รพัยส์นิของบรษิทั 
3.7   นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

 
3.1 นโยบายต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
 บรษิทั ใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ อย่างระมดัระวงัในเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยยดึถอืปฏบิตัิ
ตามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพือ่ประโยชน์สงูสดุของถอืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้ง จงึก าหนด
นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพือ่ใชถ้อืเป็นแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตอ้งไมก่ระท าการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม เช่น 
การน าเสนอ การให้ค ามัน่ส ัญญา การขอ การเรียกร้อง การเรียกหรือรับผลประโยชน์ การให้
ผลประโยชน์ การชกัจงูสูก่ารกระท าทีผ่ดิต่อกฎหมาย หรอืการท าลายความไวใ้จ หรอืการกระท าอื่นใด
ทีเ่ป็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ เพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืบคุคลอื่น 
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2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
และปฏบิตัติามกฎหมายในการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ หากฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามนโยบายนี้ จะตอ้ง
ถูกพจิารณาโทษทางวนิัย และด าเนินคดตีามกฎหมายตามแต่กรณ ี

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีน้าทีเ่ฝ้าระวงั และป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ในบรษิทั หากพบ
เหน็การกระท าทุจรติคอรร์ปัชัน่หรอืการกระท าที่อาจก่อให้เกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตอ้งแจง้เหตุหรอื
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัท ีหรอือาจแจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสทีบ่รษิทัก าหนด 

4. บรษิทัจะเก็บรกัษารายละเอยีดของผูแ้จง้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ผูแ้จง้ขอ้มูลทีก่ระท าดว้ยเจตนาทีด่ตี่อ
บรษิทั และมคีวามบรสิทุธิใ์จ รวมถงึผูท้ ีป่ฏเิสธการกระท าทจุรติคอรร์ปัชัน่จะไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง
จากบรษิทั และจะไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆ จากการกระท าดงักลา่ว 

5. จดัให้มนีโยบายและแนวปฏบิตั ิเพื่อป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลอื
ทางการเมอืง การบรจิาคเพือ่การกุศล การใหเ้งนิสนับสนุน การจา่ยเงนิคา่ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั 
เป็นต้น  และจดัให้มกีารก ากบัดูแล ตดิตามในเรื่องดงักล่าว ให้มคีวามโปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง หรอืเอือ้ประโยชน์อย่างไมถู่กตอ้ง ไมเ่หมาะสม 

6. จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการ
ด าเนินงานทีไ่มเ่ป็นไปตามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

7. จดัให้มกีารประเมนิความเสี่ยงด้านทุจรติคอร์ร ัปชัน่ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ที่
เหมาะสม 

8. จดัใหม้ชี่องทางการสือ่สารใหพ้นักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทราบถงึนโยบายตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และสามารถแจง้เบาะแส ข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะให้บรษิทัไดท้ราบ เพื่อสบืสวนหาข้อเท็จจรงิตาม
กระบวนการ และน าไปแกไ้ขปรบัปรุง 

9. จดัใหม้กีารพฒันาระบบการบรหิารบคุลากร สรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมในการต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ โดยมกีารสือ่สารและเผยแพร่ความรูแ้ก่บคุลกรใหร้บัทราบและเขา้ใจถงึนโยบายการต่อตา้น
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึแนวปฏบิตัใินดา้นจรยิธรรม 

10. การจดัซือ้จดัจา้ง ตอ้งด าเนินการอย่างโปร่งใส ไมข่ดัต่อกฎหมาย ระเบยีบงาน และขัน้ตอนปฏบิตัทิี่
บรษิทัก าหนดไว ้รวมทัง้จดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจา้งอย่างสม ่าเสมอ 
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3.2 นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

ตามทีบ่รษิทัไดม้โียบายตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ จงึไดก้ าหนดนโยบายการแจง้เบาะแส และขอ้
รอ้งเรยีน เพือ่ใหผู้ม้สีว่นร่วมในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่มัน่ใจว่า บรษิทัมชีอ่งทางและกระบวนการใน
การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีนทีโ่ปร่งใส ปลอดภยั และเป็นธรรมตอ่ผูแ้จ้งหรอืรอ้งเรยีน 

3.2.1 ขอบเขตการแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

เมือ่มขีอ้สงสยั เชื่อว่า หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสจุรติว่ามกีารกระท าทีไ่มส่จุรติหรอืไมโ่ปร่งใส หรอืมกีารฝ่า
ฝืนหลกัปฏบิตัทิีด่ใีนเรื่อง 

1. นโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิขอ้ก าหนด หรอืกฎเกณฑต์่างๆ ของบรษิทั 
2. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณและจรยิธรรมของบรษิทั 
3. กฎหมาย ขอ้ก าหนดของทางการ 

3.2.2 การใหค้วามคุม้ครอง 
1. บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูและรายละเอยีดของผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน  และผูถู้กรอ้งเรยีนไว้

เป็นความลบัหรอือาจเปิดเผยเฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบสวน หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใน
วงจ ากดั ทัง้นี้การจะเปิดเผยขอ้มลูใดๆ บรษิทัจะพจิารณาอยา่งรอบคอบ โดยค านึงถงึความ
ปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน แหลง่ทีม่าของขอ้มลู หรอืบคุคลที่
เกีย่วขอ้ง 

2. บรษิทัจะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพือ่ร่วมกนัพจิารณาเบาะแสและข้อรอ้งเรยีนดว้ยความ
รอบคอบ ระมดัระวงั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

3. กรณทีีผู่ร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เหน็ว่าตนอาจไมป่ลอดภยั 
หรอือาจไดร้บัความเดอืดรอ้น เสยีหาย สามารถรอ้งขอใหฝ่้ายจดัการหรอืคณะกรรมการสอบสวน
ก าหนดมาตรการใหคุ้ม้ครองทีเ่หมาะสมได ้
 

3.2.3 การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

 บรษิัทได้มอบหมายให้ประธานเจา้หน้าที่บริหาร เป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจรงิ เพื่อท าหน้าที่รวบรวมพยานหลกัฐาน และด าเนินการใดๆ ในการ
สบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิของเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการจดัการแก้ไขข้อรอ้งเรยีน
นัน้ โดยกระบวนการสอบสวนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเทีย่งธรรม 

 คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายหรือ
หน่วยงานของบรษิทั 3 ฝ่าย คอื 
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1. ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
2. ฝ่ายตน้สงักดัของผูถู้กแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
3. ฝ่ายหรอืหน่วยงานอื่น ทีม่คีวามเป็นอสิระ เช่น ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ฯลฯ เป็นตน้ 

 

3.2.4 ช่องทางในการแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน 

บรษิทัก าหนดช่องทางในการรบัแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน ดงันี้ 

1. กลอ่งรบัขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีน 
2. การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีนโดยตรงถงึ 

2.1 ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจทุกระดบั 
2.2 ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
2.3 เลขานุการบรษิทั 
2.4 กรรมการตรวจสอบ 

3. อเีมล ์: สง่โดยตรงถงึคณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้ี ่auditcom@starflex.co.th 
4. ทางไปรษณยี ์: สง่โดยตรงถงึคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 189/48 - 49 หมู ่3 ถ.เทพารกัษ ์ต.บางเพรยีง อ.บางบอ่ จ.
สมทุรปราการ 10560 
 

3.2.5 การรอ้งเรยีนโดยไมส่จุรติ  
 การแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส ใหถ้อ้ยค า หรอืใหข้อ้มลูใดๆ ถา้พสิจูน์ไดว้่ากระท าโดย

ไมส่จุรติ หรอืจงใจ กลัน่แกลง้ ใสร่า้ย บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ กรณเีป็นพนักงานจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษ

ทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานและระเบยีบของบรษิทั  กรณเีป็นการกระท าโดยบคุคลภายนอก รวมถงึ

การกระท าโดยพนักงานบรษิทั และท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย บรษิทัอาจจะพจิารณาด าเนินการทาง

กฎหมาย ตามแต่กรณ ี

 

3.3 นโยบายการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัก าหนดนโยบายทีม่ใิหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใชโ้อกาศจากหน้าทีห่รอืต าแหน่งงาน เพือ่แสวงหาประโยชน์สว่นบคุคล จงึก าหนดแนว
ปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 

1. หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

mailto:auditcom@starflex.co.th
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2. กรณทีีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานไดม้กีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทั   บรษิทัจะด าเนินการ
เสมอืนกบับรษิทัไดก้ระท ากบับคุคลภายนอกทีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญชูนพงึ
กระท ากบัคู่คา้สญัญาทัว่ไป ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอทิธพิลในการเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารผูน้ัน้จะต้องไมม่สีว่นในการพจิารณาอนุมตั ิ

3. ในกรณทีีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั จะตอ้งด าเนินการตามระเบยีบของบรษิทัฯ และ
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มลูในเรือ่งดงักลา่วอย่างครบถว้น
เพยีงพอ 

4. ในกรณทีีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน มกีารเขา้ไปเป็นกรรมการ หุน้สว่น หรอืทีป่รกึษาในองคก์ร
อื่น การด ารงต าแหน่งนัน้ตอ้งไมข่ดัต่อประโยชน์ของบรษิทั หรอืเอือ้ผลประโยชน์ใหก้บัองคก์รทีบ่คุคล
ดงักลา่วด ารงต าแหน่ง รวมถงึตอ้งไมข่ดัแยง้ต่อการปฎบิตัหิน้าทีโ่ดยตรงในบรษิทัฯ 

5. ไมน่ าความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอื
เพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่่าโดยทางตรง หรอืทางออ้ม และไมว่่าจะได้รบัผลประโยชน์ตอบแทน
หรอืไมก่ต็าม 
กรรมการ และผู้บรหิาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรอืงดออกเสยีงรายการที่เกีย่วข้องกบัตนเอง ที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั  
 

3.4 นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย (มาตรา 89/14)  และการถือครองหลกัทรพัย ์(มาตรา 59) 

ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  ได้ก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารมหีน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสยีของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท และมาตรา 89/16 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ไดก้ าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัมหีน้าทีส่ าเนารายงานการมสีว่น
ได้เสยีให้กบัประธานคณะกรรมการบรษิัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจด็วนัท าการนับแต่
วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้  รวมถงึตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้ด ารงต าแหน่งเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และการ
เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ
ส านักงาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานประกาศก าหนด 
 บรษิัทฯ จงึได้ก าหนดแนวทางปฏบิตัสิ าหรบักรรมการ และผู้บรหิาร  เพื่อยดึถอืเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิาน ดงันี้ 

1. กรรมการ และผูบ้รหิารมหีน้าทีต่อ้งจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตน รวมถงึคูส่มรส บตุรทีย่งัไม่
บรรลนุิตภิาวะและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัเลขานุการบรษิทั เพือ่รวบรวมรายงานการมสี่วนไดเ้สยี และ
รายงานการเปลีย่นแปลงถอืครองหลกัทรพัยต์่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส เพือ่ใหผู้้ถอืหุ้น 
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ตลอดจนผู้ลงทุนทัว่ไปมัน่ใจว่า กรรมการ และผู้บรหิารสามารถบรหิารและด าเนินกจิการด้วยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ มคีวามชดัเจนโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

2. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ก่อนทีง่บการเงนิของบรษิทัฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงระยะเวลา 
1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ 

3. ในกรณีที่กรรมการ และผู้บรหิาร รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว มี
การซือ้ ขาย โอน หรอื รบัหลกัทรพัย ์ใหย้ื่นรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนั
ท าการ นับแต่วนัที่มกีาร ซือ้ ขาย โอน หรอืรบัหลกัทรพัยน์ัน้ ตามมาตรา 59 เพือ่เผยแพร่ใหผู้้ถอืหุ้น
ไดร้บัทราบถงึการเปลีย่นแปลง 
 

3.5 นโยบายการก ากบัการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

3.5.1 การใชข้อ้มลูภายใน  

 เน่ืองจากบรษิทัมผีูเ้กีย่วขอ้งและผูม้สีว่นไดเ้สยีหลากหลาย จงึตอ้งด าเนินการใหม้คีวาม
เสมอภาค และยุตธิรรมต่อทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และเพือ่เป็นการป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย  
บคุลากรทุกระดบัของบรษิทั ตลอดถงึผูเ้กีย่วขอ้งทุกคนทีไ่ดร้บัทราบหรอือาจไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีย่งั
ไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน  ควรหลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีต่นเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
ของบรษิทันัน้  แตห่ากจะท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั กค็วรกระท าดว้ยความระมดัระวงั โดยไมใ่ช้
ขอ้มลูภายในทีย่งัไมไ่ดม้กีารเปิดเผยในตลาดหลกัทรพัยใ์นการซื้อขาย  เมือ่ท าการซือ้ขายแลว้กค็วร
รายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยน์ัน้ โดยถอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

3.5.2 มาตรการป้องกนั 

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัติามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บรษิทัก าหนดมาตรการป้องกนั ไวด้งันี้ 

1. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิัทฯ น าความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของ
บรษิัทฯ ไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 

2. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร  พนักงาน และลกูจา้งของบรษิทัฯ รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะของบุคคลดงักล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบรษิัทฯ ที่มหีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลง
ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย 
หรอืชกัชวน ให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรอืเสนอขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรอื
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ทางอ้อมก่อนที่ข้อมูลนัน้จะได้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะกระท าเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ ื่น หรอืเพื่อใหผู้อ้ ื่นกระท าดงักลา่วโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่า
ฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวนิัยของบรษิทัฯ 

3. บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลกัทรพัย์ในบรษิัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 

4. บรษิัทฯ ได้ก าหนดมใิห้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบคุคลดงักลา่ว ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงนิใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

 

3.5.3 บทลงโทษ 

 บทลงโทษส าหรบัการใชข้อ้มลูภายในไปในทางมชิอบ ผูฝ่้าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเริม่ตัง้แต่

การตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัเบีย้เลีย้ง ตดัคา่จา้ง พกังานชัว่คราวโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง หรอือาจใหอ้อกจาก

งาน รวมทัง้ชดใชค้วามเสยีหายแก่บรษิทักรณเีกดิความเสยีหายเป็นตวัเงนิ  ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความรา้ยแรง

ของความผดินัน้ หรอือาจถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณ ี

 

3.6 นโยบายการรกัษาและการใช้ทรพัยสิ์นของบริษทั 

1. บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการใชท้รพัยส์นิของบรษิทั ซึง่เป็นทรพัยากรทีบ่รษิทัจดัเตรยีมไว้
ใหใ้ชง้านในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูเ้กีย่วขอ้งมหีน้าทีใ่นการใชท้รพัยส์นิ
ของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์อย่างเตม็ที ่และรบัผดิชอบในการควบคมุ ดูแล รกัษาทรพัยส์นิเยีย่งวญิญู
ชนทัว่ไป และไมน่ าทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ ื่น เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากผูม้อี านาจอนุมตั ิ

2. ทรพัยส์นิของบรษิทั หมายถงึ ทรพัยส์นิทีม่ตีวัตนและทรพัยส์นิไมม่ตีวัตน ทัง้ทีก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ละไม่
ก่อใหเ้กดิรายได ้ซึง่มมีลูคา่ เช่น สงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึเทคโนโลย ีความรูท้าง
วชิาการ ขอ้มลูเอกสารสทิธิ ์สทิธ ิลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร สมัปทาน สิง่ประดษิฐแ์ละทรพัยส์นิทางปัญญา 
เป็นตน้ 
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3.7 นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะก ากบัดูแล และสนับสนุนการพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่ง อย่างมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าการด าเนินธรุกจิบรรลตุามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีก่ าหนด 
รวมทัง้การกา้วไปอย่างมัน่คง เตบิโตอยา่งยัง่ยนืสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  

เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว บรษิทัฯ จงึก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งองคก์รดงันี้  

1. ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน มหีน้าทีร่บัผดิชอบการบรหิารความเสีย่งในหน่วยงานของตน โดยมสีว่น 
ร่วมในการพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่ง เพื่อป้องกนั และลดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ รวมทัง้
การเพิม่โอกาสในการด าเนินธุรกจิ  

2. สง่เสรมิ และสรา้งจติส านึกใหผู้บ้รหิาร และพนักงานทุกคนมคีวามตระหนักถงึความส าคญัของการ              
บรหิารความเสีย่ง และน าไปปฏบิตัเิป็นประจ าอย่างต่อเนื่องจนเกดิเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

3. คณะท างานดา้นความเสีย่ง พจิารณาก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องแต่ละความเสีย่งทีส่ าคญั
ขององคก์ร และสนับสนุน ส่งเสรมิให้มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้ง
กับการด าเนินธุรกิจ พร้อมทัง้การรายงานผลการด าเนินงานของการบรหิารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง 

4. เจา้ของความเสีย่งจะตอ้งประเมนิ ทบทวนความเสีย่ง และมาตรการบรหิารความเสีย่ง ใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางของกระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ตามแผนงานทีก่ าหนด 

5. ผูร้บัผดิชอบงานบรหิารความเสีย่ง ท าหน้าทีต่ดิตาม ปรบัปรุง และพฒันากระบวนการบริหารความ  
เสีย่งของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  พรอ้มทัง้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของการ   
บรหิารความเสีย่ง ต่อคณะท างานดา้นความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 

6. นโยบายบรหิารความเสีย่งองคก์รนี้ เพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงานทุกคนมแีนวทางปฏบิตัดิา้นการบรหิาร   
ความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร 
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ส่วนที่ 4     การดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
 

 บรษิทัก าหนดใหเ้ป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ที่จะตอ้ง
รบัทราบ ท าความเขา้ใจและถอืปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัทิีก่ าหนดไวใ้นนโยบายนี้ไดอ้ย่างเคร่งครดั  

 ผู้บรหิารทุกระดบัในองคก์รจะต้องรบัผดิชอบดูแล และถอืเป็นเรื่องจรยิธรรมของบรษิัทอย่างจรงิจงั 
หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานผู้ใดกระท าผดิหลกัการก ากบัดูแลกจิกรรมตามทีก่ าหนดไว ้จะไดร้บัโทษ
ทางวนิัย และหากมกีารกระท าทีเ่ชื่อไดว้่ากระท าผดิกฎหมาย กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของรฐั บรษิทัจะสง่เรื่อง
ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัด าเนินการต่อไป  

 หากพนักงานพบเหน็การกระท าผดิกฎหมาย และ/หรอืหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามทีก่ าหนดไว้
ในนโยบายนี้ ใหแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กลา่วหาไปยงั   ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจทุกระดบั, ผูอ้ านวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, เลขานุการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้  บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่
เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแส เพือ่คุม้ครองผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแสดงักลา่ว 
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ส่วนที่ 5     บทลงโทษ 
 คณะกรรมการบรษิัท ถอืว่าจรยิธรรมและข้อพงึปฏบิตัใินการท างาน เป็นวนิัยอย่างหนึ่ง ซึง่กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั การฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามถอืเป็นการท าผดิวินัยตาม
ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงานกรรมการ  

 ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมหีน้าที่ต้องปฏบิตัติาม รวมถงึส่งเสรมิใหผู้้อื่นปฏบิตัติามจรยิธรรมและ
ขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน โดยการกระท าต่อไปนี้ ถอืเป็นการผดิจรยิธรรม 

 
1. การไมป่ฏบิตัติามจรยิธรรมและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน 
2. แนะน า สง่เสรมิ สนับสนุนใหผู้อ้ ื่น ไมป่ฏบิตัติามจรยิธรรมและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน 
3. ละเลย เพกิเฉย เมือ่พบเหน็การฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏบิตัติามจรยิธรรมนี้ 
4. ไมใ่หค้วามร่วมมอื หรอืขดัขวาง การสบืสวน/สอบสวน ขอ้เทจ็จรงิ 
5. การปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมตอ่ผูร้อ้งเรยีน เหตุเน่ืองมาจากการรายงานไมป่ฏบิตัติามจรยิธรรม 

 ทัง้นี้ผู้ที่ท าผดิจรรยาบรรณจะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิัย ตามที่บรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว้หรอื
อาจไดร้บัโทษตามกฎหมายทีก่ าหนดในเรื่องความผดินัน้ไว ้

 
 
    
              
                   บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

  
 


