CODE OF CONDUCT
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิ จ

วิ สยั ทัศน์
“ To be a flexible packaging leader in CLMVT ”
“ เป็ นผู้นาในธุรกิ จ Flexible Packaging ในกลุ่มประเทศ CLMVT ”

พันธกิ จ
1. มุง่ มันการสร้
่
างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ
2. มุง่ มันการสร้
่
างความเชือ่ มันให้
่ กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยการผลิตสินค้าอย่างมีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐาน
3. มุง่ มันการสร้
่
างผลตอบแทน และมีการขยายธุรกิจ เพือ่ ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยังยื
่ น
4. มุง่ มันการรั
่
บผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5. มุง่ มันการเพิ
่
ม่ ศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามรู้ และพัฒนาองค์กรไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้

คานิ ยาม
จรรยาบรรณ

หมายถึง

จริยธรรมทางธุรกิจ

หมายถึง

บริษทั ฯ
กรรมการ
ผูบ้ ริหาร
พนักงาน
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

หมายถึง

การเปิ ดเผยข้อมูล

หมายถึง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง
หมายถึง

หลักความประพฤติปฏิบตั อิ นั เหมาะสม ซึ่งแสดงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ใิ นการประกอบวิชาชีพ
ทีบ่ คุ คลในแต่ละวิชาชีพได้ประมวลขึ้นเป็ นหลักเพือ่ ใช้ยดึ
ปฏิบตั ิ โดยมุง่ เน้นถึงการปลูกฝั ง และเสริมสร้างให้ม ี
จิตสานึกเกิดขึน้ ในตนเองเกีย่ วกับการประพฤติปฏิบตั ิ
ในทางทีถ่ ูกต้อง และมุง่ หวังให้ยดึ ถือ เพือ่ รักษาชื่อเสียง
และส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ของตนและองค์กร
การประยุกต์หลักจริยธรรม และมาตราฐานทางศีลธรรม
มาใช้กบั การบริหารงานและการประกอบกิจกรรมทาง
ธุรกิจ
บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ
ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึน้ ไป
พนักงานประจา
บุคคล หรือนิตบิ คุ คล ทีเ่ ป็ นผูเ้ กีย่ วข้องตามนิยามของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ มีลกั ษณะ
ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ /เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม
การเปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทาง
ธุรกิจของบริษทั ฯ ตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 /กฎระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การดาเนินกิจกรรมใดๆ ทีอ่ าจมีความต้องการส่วนตัว
หรือของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไม่ว่าโดยสายเลือด หรือทาง
อื่นใด เข้ามามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง
หรือเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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ส่วนที่ 1 จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อ ให้ การด าเนิ น ธุ ร กิจของบริษั ท ฯ เป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิจการที่ด ี บริษั ท ฯ จึง ได้ ก าหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็ นแนวทางปฏิบตั สิ าหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ดังต่อไปนี้
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องแสดงความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึง
ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ ไม่ทาการใดๆ อันเป็ นวิธที ท่ี ุจริตคอร์รปั ชันติ
่ ด
สินบน ด้วยการเสนอหรือสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือผลประโยชน์ รวมถึงการทาให้ ได้เปรียบผูอ้ ่นื
เพื่อจูงใจให้ตนเองหรือผู้อ่นื ได้รบั ประโยชน์ ท่ไี ม่ควรได้ รวมตลอดจนจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างเคร่งครัด
นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะต้องไม่ให้การสนับสนุ น หรือมีส่วนร่วมใดๆ ที่จะ
นาไปสูก่ ารติดสินบน หรือการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ทัง้ เพือ่ ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพือ่ น และคนรูจ้ กั
2. ความเทีย่ งธรรม
ผู้บริห าร พนักงาน ต้องปฏิบตั งิ านด้วยความเที่ย งธรรมตรงไปตรงมาปราศจากความลาเอียงและ
อคติคงไว้ซง่ึ ความเป็ นกลางในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั งิ าน
3. ความเป็ นอิสระ
กรรมการ ผู้บริห าร และพนั กงาน ต้อ งมีความเป็ นอิส ระในการปฏิบตั ิงาน การใช้ข้อ คิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะ โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นตนและพวกพ้อง รวมทัง้ ไม่ตกอยู่ ภายใต้อทิ ธิพลของบุคคล หรือ
กลุม่ บุคคลใดๆ และไม่มสี ถานการณ์ใดๆ ทีส่ ามารถบังคับให้ไม่แสดงความคิดเห็นตามทีพ่ งึ จะเป็ น
4. ความรูค้ วามสามารถ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ควรใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่จี าเป็ นใน
การปฏิบตั งิ าน โดยไม่ควรยอมรับหรือปฏิบตั งิ านที่ตนเองไม่มคี วามรู้ ความสามารถ ยกเว้นจะได้รบั คาแนะนา
หรือได้รบั การสนับสนุ นให้มคี วามรูค้ วามสามารถทีเ่ พียงพอในการปฏิบตั งิ าน
5. การรักษาความลับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ควรเก็บรักษาข้อมูลทีต่ นได้รบั ในการปฏิบตั งิ าน และไม่ควรเปิ ดเผย
ข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูท้ ม่ี อี านาจ ยกเว้นในกรณีทเ่ี ป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และห้ามมิให้
นาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับทีไ่ ด้มาจากการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว พวกพ้องและญาติพน่ี ้อง
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6. ความระมัดระวังรอบคอบ
กรรมการ ผู้บริห าร และพนักงาน ควรปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความระมัด ระวังรอบคอบในการใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ วิจารณญาณ และการปฏิบตั ติ น
7. ความเกีย่ วข้องทางการเมือง
บริษัทวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรือสนับสนุ นพรรคการเมือง
หนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผูห้ นึ่งผู้ใดทีม่ อี านาจทางการเมือง และบริษัทยังให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพใน
การใช้สทิ ธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลีย่ งการเข้าไปรับหน้าที่เป็ นกรรมการพรรคการเมือง เป็ น
ตัวแทนนักการเมืองในกิจกรรมต่างๆ หรือเป็ นสมาชิกขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และพึงหลีกเลีย่ งการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทางานและในสถานทีท่ างานและในเวลางานอันอาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้ง รวมถึงห้ามนาทรัพยากรของบริษทั ไปสนับสนุ นกิจการทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
รายละเอีย ดจรรยาบรรณ ต่ อ ผู้ ท่มี สี ่ว นได้เสีย ที่กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั กงาน มีห น้ าที่ต้อ ง
รับผิดชอบ มีดงั ต่อไปนี้
1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อบริ ษทั
1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุง่ มัน่ ทุ่มเทกาลังกายและกาลังความคิดในการ
ทางาน ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและนโยบายของบริษทั ค่านิยม และประเพณีอนั ดีงาม โดยถือ
ประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ
1.2 มีความโปร่งใสและเปิ ดเผย โดยมุง่ มันดาเนิ
่
นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่เบียดเบียนผูอ้ ่นื
ตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
1.3 ปฏิบตั ติ ่อทุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและยุตธิ รรม โดยปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายโดยสุจริตและมี
ความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
1.4 มุง่ สร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย โดยให้ความสาคัญกับการสร้างแนวคิดหรือผลิต
สิง่ ใหม่ๆ ทีส่ ามารถแข่งขันในตลาดได้ และการบริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรมคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.5 สร้างความสัมพันธ์อนั ดี โดยให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน หน่ วยงานราชการ และองค์กรที่
เกีย่ วข้อง ในการให้ขอ้ มูลพนักงานทุกระดับควรปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างระมัดระวัง รอบคอบเพือ่ ประโยชน์
ของบริษทั และส่วนรวม
1.6 หลีกเลีย่ งการให้ และหรือรับสิง่ ของ รับการเลีย้ งรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้ หรือผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั เว้นแต่เพือ่ ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจในทางทีช่ อบธรรมของบริษทั
หรือในเทศกาลหรือประเพณีนยิ มในมูลค่าทีเ่ หมาะสม
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1.7 ไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมในการกระทาหรือปกปิ ดการกระทาใดๆ ทีอ่ าจขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมในการปกปิ ดการกระทาใดๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย
2. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตอยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษทั ฯ โดยยึดถือ
จรรยาบรรณนี้ในการกระทาธุรกรรมต่าง ๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสินใจเพือ่ ให้การดาเนินธุรกิจ
เป็ นไปอย่างสุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2.2 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความรูค้ วามสามารถตามหลักวิชาชีพโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างเต็มที่
2.3 มุง่ มันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ่อข้อมูลและสารสนเทศของผูถ้ อื หุน้ ด้วยการปกป้ องรักษาความลับ และรักษาความ
ไว้วางใจ เสมือนหนึ่งการปฏิบตั ติ ่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง
2.4 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
3.1 ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ติ นให้เป็ นทีเ่ คารพนับถือ และเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ มี
ความสุภาพต่อพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่วมงานทุกระดับ
3.2 ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม เหมาะสม และจัดให้มสี วัสดิการทีเ่ พียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์
แก่พนักงาน
3.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน อยู่เสมอ
3.4 การแต่งตัง้ โยกย้าย พนักงาน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความ
เสมอภาค สุจริตใจ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ และเหมาะสม
3.5 ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงาน
อย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ
3.6 จัดให้มกี ารอบรมสัมมนาอย่างสม่าเสมอ เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ ในการทางานของพนักงาน
3.7 รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยเปิ ด
ช่องทางให้พนักงานได้ชแ้ี จ้ง หรือ ร้องเรียนเกีย่ วกับการกระทาผิด เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทม่ี ี
ผลกระทบต่อการทางาน หรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการรับเรื่อง
ร้องเรียนของบริษทั ฯ
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4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

4.1 ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่องสินค้าและการให้บริการ
4.2 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4.3 รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า
4.4 ให้ความรูต้ อ่ ลูกค้า เพือ่ พัฒนาสินค้าและการให้บริการ
4.5 จัดให้มชี ่องทางเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียน เกีย่ วกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การรับเรือ่ งร้องเรียนของบริษทั ฯ
5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
5.1 ปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อ
ทัง้ สองฝ่ าย
5.2 ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขได้ จะรีบแจ้งให้คคู่ า้ ทราบ เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันทันที
6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
6.1 ปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
6.3 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ การค้า
7.1 ปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย
7.2 ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันทันที
8. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้ นเรื่อง สิ่ งแวดล้อม และการศึกษา
นอกเหนือจากการทีบ่ ริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาการดาเนินการให้เติบโตและมันคง
่ ยังตระหนักถึงความ
ปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ สิง่ แวดล้อม และชุมชน โดยปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดกฎหมาย และ
ข้อกาหนดอื่นๆตามแนวปฏิบตั สิ ากล และยังมุง่ เน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพือ่ ให้
พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมทีอ่ ยูร่ ่วมกัน จึงกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ดิ งั นี้
8.1 ไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสิง่ แวดล้อมและสังคม
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8.2 ปลูกจิตสานึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ กับพนักงานทุกระดับ
8.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ ในท้องถิน่ ในการพัฒนาพืน้ ฐานของการศีกษา ศาสนาสถาน
สุขลักษณะของเยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงสิง่ แวดล้อมของชุมชน
8.4 ส่งเสริมการการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีทอ้ งถิน่
8.5 กาหนดให้มมี าตราการป้ องกัน/แก้ไข เมือ่ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และชุมชนอันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ ท่จี ะส่งเสริมให้บริษั ท ฯ ด าเนินธุ รกิจและการบริห ารงานอย่ างมี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม ทัง้
เป็ นการส่งเสริมระบบการกากับดู แลที่ด ี (Good Corporate Governance) โดยยึด หลักความซื่อ สัตย์ ความ
ยุตธิ รรม ความโปร่งใสเป็ นสาคัญ และมุง่ เน้นการสร้างประโยชน์ท่ดี ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ และคานึงถึงผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย
โดยรวม บริษทั ฯ จึงได้กาหนดจริยธรรมเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานพึงปฏิบตั ิ อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ท่ดี ตี ่อบริษทั ฯ และได้รบั ความเชื่อมันจากสั
่
งคม ซึง่ ประกอบด้วย
จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ปฏิบตั หิ น้ าที่ดว้ ยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริษัทฯ
ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และพนักงาน
2. พึงปฏิบตั หิ น้าที่เพื่อให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
บริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
3. พึงปฏิบตั หิ น้ าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษทั ฯ อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุม่ ที่ม ี
ผลประโยชน์ และต้องไม่มผี ลประโยชน์สว่ นตัวเกีย่ วข้องในการตัดสินใจทางธุรกิจ
4. พึงรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วยความเป็ นธรรม
5. พึงปฏิบตั ิหน้ าที่โดยใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และไม่ดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นซึ่งมีการ
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือมีลกั ษณะค้าแข่ง
6. ไม่เปิ ด เผยข้อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดาเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ เจตนาและไม่
เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และเป็ นการเปิ ดเผยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
อันชอบของกรรมการ
7. ไม่พงึ ใช้ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการเพือ่ หาประโยชน์สว่ นตนจากผูป้ ระกอบธุรกิจกับบริษทั ฯ รวมทัง้ ผู้
ทีก่ าลังติดต่อเพือ่ ดาเนินธุรกิจกับบริษทั
8. พึงเปิ ดเผยประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ รวมถึงเรื่องใดๆ ทีเ่ ป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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จรรยาบรรณของผู้บริ หาร
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต และเป็ นธรรมเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และพนักงาน
2. ยึดถือการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยเคร่งครัด
3. เปิ ดเผยสถานภาพทีเ่ ป็ นจริงของบริษทั ฯ ต่อกรรมการ และผูถ้ อื หุน้ โดยครบถ้วนและทันเวลา
4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจากตาแหน่ งหน้าที่ และข้อมูลอันเป็ นความลับของ
บริษทั ฯ
5. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ
6. ในกรณีทจ่ี ะให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์ต่อสือ่ มวลชน หรือต่อสาธารณชน จะต้องได้รบั มอบหมาย
จากบริษทั ฯ
7. ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษทั ฯ
8. การทารายการระหว่างกันจะต้องพิจารณาอนุ มตั ริ ายการ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และไม่
ผิดกฎหมาย
9. ไม่ดาเนินการใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
10. ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม
11. อุทศิ ตน ความรู้ และความสามารถเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ ตลอดเวลา
12. ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจ และเป็ นธรรม ไม่ใช้อานาจหน้าทีใ่ นการที่
มิชอบ
13. ยึดมันต่
่ อจรรยาบรรณ โดยการปฏิบตั ติ นและประพฤติตนให้เป็ นตัวอย่างทีด่ นี ่ าเชือ่ ถือแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
14. มีทศั นคติทด่ี ตี ่อบริษทั ฯ และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
15. ให้ความรู้ และคาปรึกษาแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ รับฟั งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริงใจ
16. ส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มคี วามมันคงก้
่ าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานและความเป็ นอยู่สว่ นตัว
17. แข่งขันกับผูอ้ ่นื หรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับทีก่ าหนดไว้ โดยไม่ตาหนิตเิ ตียน หรือกล่าว
ร้ายแก่ผอู้ ่นื
18. วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
19. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบายหรือข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วกับขอบเขตการปฏิบตั ติ อ่ สังคมทีอ่ งค์กรกาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด
20. เข้ามีสว่ นร่วมกิจกรรมสังคม และองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่
ฐานะและโอกาสทีเ่ หมาะสม
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21. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุ นกิจการใดๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อศีลธรรมอันดีงามหรือเป็ นการ
ส่งเสริมอบายมุข
22. เคารพในสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
จรรยาบรรณของพนักงาน
1. มีทศั นคติทด่ี ตี ่อบริษทั ฯ และผูบ้ งั คับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟั งผูบ้ งั คับบัญชา
2. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม มีมานะอดทนและความขยันหมันเพี
่ ยรพัฒนาตนเองให้ม ี
ความรอบรูอ้ ยู่เสมอ
3. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบคาสังของบริ
่
ษทั ฯ โดยเคร่งครัด
4. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรูค้ วามสามารถ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามทีพ่ งึ มีในตาแหน่ ง หน้าทีก่ าร
งานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
5. รับทราบทาความเข้าใจ และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบายของบริษทั ฯ
6. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานบริษัทฯ ทัง้ ด้านกิรยิ า มารยาท การวางตั ว และการแต่งกาย
เพือ่ สร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่ตนเองและบริษทั ฯ
7. รักษาชื่อเสีย งของตนเอง และชื่อเสีย งอันดีงามของบริษัทฯ โดยไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่ าวสารอันจะ
ก่อให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่บริษทั ฯ
8. รักษาผลประโยชน์ ของบริษัท ฯ โดยไม่กระท าการใดๆ ที่ท าให้บริษัทฯ สูญเสี ยประโยชน์ ไม่เบียดบัง
ประโยชน์ของบริษทั ฯ ไม่เป็ นประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลอื่น
9. รักษาทรัพย์สนิ บริษทั ฯ และรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและดูแลมิให้
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ต้องเสียหาย
10. รักษาความลับของบริษัท ฯ ไม่เปิ ด เผยข้อมูลหรือ ข่ าวสารของบริษัทฯ ที่ย ังไม่ควรเปิ ด เผย และไม่ให้
ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ทีผ่ มู้ อี านาจสังการยั
่
งไม่อนุ ญาต
11. ปฏิบตั ติ ามคาสังโดยชอบของผู
่
บ้ งั คับบัญชา ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ หรือการกระทา
ใดๆ อันเป็ นการส่อเจตนาไม่สจุ ริต
12. ร่วมมือร่วมใจในการทางานให้สาเร็จลุลว่ งไปด้ว ยดี โดยให้คาแนะนาและความช่วยเหลือที่เป็ นประโยชน์
ในการปฏิบตั งิ านแก่เพือ่ นร่วมงาน
13. ไม่รบั ของขวัญซึง่ มีมูลค่าเกินกว่าปกติท่พี งึ ให้กนั ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ว่าโอกาส
ใดๆ ก็ตาม
14. ไม่ท าธุ รกิจโดยอาศัย ชื่อบริษัท ฯ หรือ มีส่วนได้เสีย กับกิจการที่เกี่ ย วข้อ งกับบริษัท ฯ หรือ แอบอ้างใช้
ชื่อเสียงบริษทั ฯ ในกิจการของตน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
15. ไม่พงึ ประกอบการด าเนินการ ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อ มในธุ ร กิจที่แข่ งขันกับบริษัท ฯ หรือ ขัด กับ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
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16. ให้เกีย รติซ่งึ กันและกัน ปฏิบตั ติ ่ อเพื่อนพนัก งานด้วยความมีอธั ยาศัยไมตรีท่ดี ี มีความจริงใจ มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ ช่ว ยเหลือ เกื้อ กู ลกันในทางที่ชอบและเป็ นประโยชน์ ต่ อ งานของบริษัท ฯ ถ่ายทอด
ประสบการณ์การทางานให้เพือ่ นร่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้

ส่วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไป
ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ และสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจ บริษทั ฯ จึง
กาหนดนโยบาย ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบตั ิ และเพื่อให้การปฏิบตั ิ งานเป็ นอย่างโปร่งใส
เป็ นธรรม มีความชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นโยบายที่ เกี่ยวข้องมีดงั ต่อไปนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายรายงานการมีสว่ นได้เสีย / การถือครองหลักทรัพย์
นโยบายการกากับการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั
นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง

3.1 นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยยึดถือปฏิบตั ิ
ตามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของถือหุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กีย่ วข้อง จึงกาหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ใช้ถอื เป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น
การน าเสนอ การให้ ค ามันสั
่ ญ ญา การขอ การเรีย กร้อ ง การเรีย กหรือ รับ ผลประโยชน์ การให้
ผลประโยชน์ การชักจูงสูก่ ารกระทาทีผ่ ดิ ต่อกฎหมาย หรือการทาลายความไว้ใจ หรือการกระทาอื่นใด
ทีเ่ ป็ นการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นต้น เพือ่ ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
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2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
และปฏิบตั ติ ามกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หากฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้ จะต้อง
ถูกพิจารณาโทษทางวินัย และดาเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้ าทีเ่ ฝ้ าระวัง และป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในบริ
่
ษทั หากพบ
เห็นการกระทาทุจริตคอร์รปั ชันหรื
่ อการกระทาที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ต้องแจ้งเหตุหรือ
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที หรืออาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสทีบ่ ริษทั กาหนด
4. บริษทั จะเก็บรักษารายละเอียดของผูแ้ จ้งข้อมูลไว้เป็ นความลับ ผูแ้ จ้งข้อมูลทีก่ ระทาด้วยเจตนาทีด่ ตี ่อ
บริษทั และมีความบริสทุ ธิใจ์ รวมถึงผูท้ ป่ี ฏิเสธการกระทาทุจริตคอร์รปั ชันจะได้
่
รบั การปกป้ องคุม้ ครอง
จากบริษทั และจะไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ จากการกระทาดังกล่าว
5. จัดให้มนี โยบายและแนวปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในรู
่ ปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ทางการเมือง การบริจาคเพือ่ การกุศล การให้เงินสนับสนุ น การจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ
เป็ นต้น และจัดให้มกี ารกากับดูแล ติดตามในเรื่องดังกล่าว ให้มคี วามโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง หรือเอือ้ ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
6. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการ
ดาเนินงานทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
7. จัด ให้มกี ารประเมินความเสี่ย งด้านทุ จริต คอร์ร ัป ชัน่ และมาตรการต่ อ ต้านการทุ จริต คอร์ร ัป ชันที
่ ่
เหมาะสม
8. จัดให้มชี ่องทางการสือ่ สารให้พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
และสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษทั ได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตาม
กระบวนการ และนาไปแก้ไขปรับปรุง
9. จัดให้มกี ารพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ โดยมีการสือ่ สารและเผยแพร่ความรูแ้ ก่บคุ ลกรให้รบั ทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงแนวปฏิบตั ใิ นด้านจริยธรรม
10. การจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบงาน และขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ ่ี
บริษทั กาหนดไว้ รวมทัง้ จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั งิ านจัดซือ้ จัดจ้างอย่างสม่าเสมอ
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3.2 นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
ตามทีบ่ ริษทั ได้มโี ยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จึงได้กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อ
ร้องเรียน เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันมั
่ นใจว่
่ า บริษทั มีชอ่ งทางและกระบวนการใน
การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนทีโ่ ปร่งใส ปลอดภัย และเป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งหรือร้องเรียน
3.2.1 ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
เมือ่ มีขอ้ สงสัย เชื่อว่า หรือมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทาทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่โปร่งใส หรือมีการฝ่ า
ฝืนหลักปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรื่อง
1.
2.
3.
3.2.2
1.

นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษทั
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษทั
กฎหมาย ข้อกาหนดของทางการ
การให้ความคุม้ ครอง
บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ ูกร้องเรียนไว้
เป็ นความลับหรืออาจเปิ ดเผยเฉพาะผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องใน
วงจากัด ทัง้ นี้การจะเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ บริษทั จะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลที่
เกีย่ วข้อง
2. บริษทั จะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน เพือ่ ร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
3. กรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย
หรืออาจได้รบั ความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการสอบสวน
กาหนดมาตรการให้คมุ้ ครองทีเ่ หมาะสมได้

3.2.3 การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
บริษั ท ได้มอบหมายให้ ป ระธานเจ้าหน้ าที่บริห าร เป็ น ผู้พจิ ารณาแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนและตรวจสอบข้อ เท็จจริง เพื่อ ท าหน้ าที่ร วบรวมพยานหลักฐาน และด าเนินการใดๆ ในการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน
นัน้ โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และเทีย่ งธรรม
คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้ อ เท็ จจริง ประกอบด้ว ยตัว แทนจากฝ่ ายหรือ
หน่ วยงานของบริษทั 3 ฝ่ าย คือ
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1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ ายต้นสังกัดของผูถ้ ูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
3. ฝ่ ายหรือหน่ วยงานอื่น ทีม่ คี วามเป็ นอิสระ เช่น ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ฯลฯ เป็ นต้น

3.2.4 ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
บริษทั กาหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ดังนี้
1. กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
2. การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
2.1 ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจทุกระดับ
2.2 ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2.3 เลขานุ การบริษทั
2.4 กรรมการตรวจสอบ
3. อีเมล์ : ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ท่ี auditcom@starflex.co.th
4. ทางไปรษณีย์ : ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน) 189/48 - 49 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ 10560
3.2.5 การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริต
การแจ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคา หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ถ้าพิสจู น์ได้ว่ากระทาโดย
ไม่สจุ ริต หรือจงใจ กลันแกล้
่ ง ใส่รา้ ย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็ นพนักงานจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามข้อบังคับการทางานและระเบียบของบริษทั กรณีเป็ นการกระทาโดยบุคคลภายนอก รวมถึง
การกระทาโดยพนักงานบริษทั และทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย บริษทั อาจจะพิจารณาดาเนินการทาง
กฎหมาย ตามแต่กรณี
3.3 นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั กาหนดนโยบายทีม่ ใิ ห้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้โอกาศจากหน้าทีห่ รือตาแหน่ งงาน เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นบุคคล จึงกาหนดแนว
ปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี้
1. หลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเอง ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั
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2. กรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานได้มกี ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั บริษทั จะดาเนินการ
เสมือนกับบริษทั ได้กระทากับบุคคลภายนอกทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนพึง
กระทากับคู่คา้ สัญญาทัวไป
่ ด้วยอานาจต่อ รองทางการค้าที่ป ราศจากอิท ธิพลในการเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารผูน้ นั ้ จะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุ มตั ิ
3. ในกรณีทเ่ี ข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน จะต้องดาเนินการตามระเบียบของบริษทั ฯ และ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้อมูลในเรือ่ งดังกล่าวอย่างครบถ้วน
เพียงพอ
4. ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน มีการเข้าไปเป็ นกรรมการ หุน้ ส่วน หรือทีป่ รึกษาในองค์กร
อื่น การดารงตาแหน่ งนัน้ ต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริษทั หรือเอือ้ ผลประโยชน์ให้กบั องค์กรทีบ่ คุ คล
ดังกล่าวดารงตาแหน่ ง รวมถึงต้องไม่ขดั แย้งต่อการปฎิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรงในบริษทั ฯ
5. ไม่นาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่กต็ าม
กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงรายการที่เกีย่ วข้องกับตนเอง ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
3.4 นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย (มาตรา 89/14) และการถือครองหลักทรัพย์ (มาตรา 59)
ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญ ญัต ิห ลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้กรรมการและ
ผู้บริห ารมีห น้ าที่ต้อ งรายงานส่ว นได้ เสีย ของตนและบุ คคลที่เกี่ย วข้ อ งแก่ บ ริษัท และมาตรา 89/16 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดให้เลขานุ การบริษทั มีหน้าทีส่ าเนารายงานการมีสว่ น
ได้เสียให้กบั ประธานคณะกรรมการบริษั ทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่
วันทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้ รวมถึงตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ได้ กาหนดให้กรรมการ ผู้จดั การ ผู้ ด ารงต าแหน่ งเปิ ด เผยรายงานการถือ ครองหลักทรัพ ย์แ ละการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อ
สานักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานประกาศกาหนด
บริษัทฯ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั สิ าหรับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1. กรรมการ และผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งจัดทารายงานการมีสว่ นได้เสียของตน รวมถึงคูส่ มรส บุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไปยังเลขานุ การบริษทั เพือ่ รวบรวมรายงานการมีส่วนได้เสีย และ
รายงานการเปลีย่ นแปลงถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส เพือ่ ให้ผู้ถอื หุ้น
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ตลอดจนผู้ลงทุนทัวไปมั
่ นใจว่
่ า กรรมการ และผู้บริหารสามารถบริหารและดาเนินกิจการด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต มีความชัดเจนโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ก่อนทีง่ บการเงินของบริษทั ฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงระยะเวลา
1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน
3. ในกรณีท่กี รรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว มี
การซือ้ ขาย โอน หรือ รับหลักทรัพย์ ให้ย่นื รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวัน
ทาการ นับแต่วนั ที่มกี าร ซือ้ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์นนั ้ ตามมาตรา 59 เพือ่ เผยแพร่ให้ผู้ถอื หุ้น
ได้รบั ทราบถึงการเปลีย่ นแปลง
3.5 นโยบายการกากับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
3.5.1 การใช้ขอ้ มูลภายใน
เนื่องจากบริษทั มีผเู้ กีย่ วข้องและผูม้ สี ว่ นได้เสียหลากหลาย จึงต้องดาเนินการให้มคี วาม
เสมอภาค และยุตธิ รรมต่อทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพือ่ เป็ นการป้ องกันการกระทาผิดกฎหมาย
บุคลากรทุกระดับของบริษทั ตลอดถึงผูเ้ กีย่ วข้องทุกคนทีไ่ ด้รบั ทราบหรืออาจได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีย่ งั
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเลีย่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ทีต่ นเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ของบริษทั นัน้ แต่หากจะทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ก็ควรกระทาด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ใช้
ข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่ได้มกี ารเปิ ดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย เมือ่ ทาการซือ้ ขายแล้วก็ควร
รายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์นนั ้ โดยถือปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.5.2 มาตรการป้ องกัน
เพือ่ ให้การปฏิบตั ติ ามนโยบายเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย บริษทั กาหนดมาตรการป้ องกัน ไว้ดงั นี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์ แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิต ิ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อ มูลภายในของบริษัทฯ ที่มหี รืออาจมีผ ลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ ทาการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย
หรือชักชวน ให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ
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ทางอ้อมก่ อนที่ข้อมูลนัน้ จะได้มกี ารเปิ ด เผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อ
ประโยชน์ ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทาดังกล่าวโดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ ดฝ่ า
ฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษทั ฯ
3. บริษั ท ฯ ได้ด าเนิ นการแจ้งให้ ผู้ บริห ารเข้าใจและรับทราบภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตาม พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
4. บริษัทฯ ได้กาหนดมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุต รที่ยงั ไม่บรรลุนิต ิ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบ
การเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
3.5.3 บทลงโทษ
บทลงโทษสาหรับการใช้ขอ้ มูลภายในไปในทางมิชอบ ผูฝ้ ่ าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเริม่ ตัง้ แต่
การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดเบีย้ เลีย้ ง ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจาก
งาน รวมทัง้ ชดใช้ความเสียหายแก่บริษทั กรณีเกิดความเสียหายเป็ นตัวเงิน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความร้ายแรง
ของความผิดนัน้ หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี
3.6 นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั
1. บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ซึง่ เป็ นทรัพยากรทีบ่ ริษทั จัดเตรียมไว้
ให้ใช้งานในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องมีหน้าทีใ่ นการใช้ทรัพย์สนิ
ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล รักษาทรัพย์สนิ เยีย่ งวิญญู
ชนทัวไป
่ และไม่นาทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื เว้นแต่จะได้รบั
อนุ ญาตจากผูม้ อี านาจอนุ มตั ิ
2. ทรัพย์สนิ ของบริษทั หมายถึง ทรัพย์สนิ ทีม่ ตี วั ตนและทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตน ทัง้ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้และไม่
ก่อให้เกิดรายได้ ซึง่ มีมลู ค่า เช่น สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเทคโนโลยี ความรูท้ าง
วิชาการ ข้อมูลเอกสารสิทธิ ์ สิทธิ ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร สัมปทาน สิง่ ประดิษฐ์และทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
เป็ นต้น
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3.7 นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะกากับดูแล และสนับสนุ นการพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ ง อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายทีก่ าหนด
รวมทัง้ การก้าวไปอย่างมันคง
่ เติบโตอย่างยังยื
่ นสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งองค์กรดังนี้
1. ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารความเสีย่ งในหน่ วยงานของตน โดยมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ ง เพื่อป้ องกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้
การเพิม่ โอกาสในการดาเนินธุรกิจ
2. ส่งเสริม และสร้างจิตสานึกให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสาคัญของการ
บริหารความเสีย่ ง และนาไปปฏิบตั เิ ป็ นประจาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3. คณะทางานด้านความเสีย่ ง พิจารณากาหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของแต่ละความเสีย่ งทีส่ าคัญ
ขององค์กร และสนับสนุ น ส่งเสริมให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการด าเนินธุ รกิจ พร้อ มทัง้ การรายงานผลการด าเนิน งานของการบริห ารความเสี่ย งต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
4. เจ้าของความเสีย่ งจะต้องประเมิน ทบทวนความเสีย่ ง และมาตรการบริหารความเสีย่ ง ให้สอดคล้องกับ
แนวทางของกระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ตามแผนงานทีก่ าหนด
5. ผูร้ บั ผิดชอบงานบริหารความเสีย่ ง ทาหน้าทีต่ ดิ ตาม ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารความ
เสีย่ งของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทัง้ สรุปรายงานผลการดาเนินงานของการ
บริหารความเสีย่ ง ต่อคณะทางานด้านความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
6. นโยบายบริหารความเสีย่ งองค์กรนี้ เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการบริหาร
ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันทัวทั
่ ง้ องค์กร

16/19

ส่วนที่ 4

การดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษทั กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้อง
รับทราบ ทาความเข้าใจและถือปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้อปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ในนโยบายนี้ได้อย่างเคร่งครัด
ผู้บริห ารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็ นเรื่องจริยธรรมของบริษัท อย่ างจริงจัง
หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานผู้ใดกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้ จะได้รบั โทษ
ทางวินัย และหากมีการกระทาทีเ่ ชื่อได้ว่ากระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษทั จะส่งเรื่อง
ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐดาเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทาผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ าหนดไว้
ในนโยบายนี้ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยัง ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจทุกระดับ, ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, เลขานุ การบริษัท , กรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ บริษัท จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่
เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส เพือ่ คุม้ ครองผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว
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ส่วนที่ 5

บทลงโทษ

คณะกรรมการบริษัท ถือว่าจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางาน เป็ นวินัยอย่างหนึ่ ง ซึง่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามถือเป็ นการทาผิดวินัยตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้อ่นื ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและ
ข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางาน โดยการกระทาต่อไปนี้ ถือเป็ นการผิดจริยธรรม
1.
2.
3.
4.
5.

การไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางาน
แนะนา ส่งเสริม สนับสุนนให้ผอู้ ่นื ไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางาน
ละเลย เพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการฝ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมนี้
ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง
การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมต่อผูร้ อ้ งเรียน เหตุเนื่องมาจากการรายงานไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรม

ทัง้ นี้ผู้ท่ที าผิดจรรยาบรรณจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัย ตามที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้หรือ
อาจได้รบั โทษตามกฎหมายทีก่ าหนดในเรื่องความผิดนัน้ ไว้

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
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