นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
-----------------------------------------------------บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ วี ่าเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพ
เกิดความโปร่งใส
เพิม่
ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยังยื
่ น ซึง่ จะนาไปสู่ความเชื่อมันของผู
่
ม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ าย
ว่าการดาเนินงานของบริษทั ฯกระทาด้วยความเป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุก
ฝ่ ายตัง้ แต่พนักงาน นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นควรให้มกี าร
จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการขึน้
โดยยึดหลักปฏิบตั แิ ละแนวปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
สาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ซึง่ จัดทาโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ เป็ น
แนวทางในการบริหารองค์กรทาให้เกิดความเชื่อมันต่
่ อการดาเนินงานของบริษทั ฯ ว่าดาเนินการด้วยความเป็ น
ธรรม โปร่งใส และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ดังนี้
หลักปฏิ บตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้เข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นา
องค์กร บริษัทฯ ได้มกี ารกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน
นอกเหนือจากหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎหมายซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจและหน้าทีใ่ น
การบริหารจัดการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติทป่ี ระชุมผู้ถอื หุ้น
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริตแล้ว บริษทั ฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั มี
อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน
แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาปี ของบริษัทฯ รวมถึงการกากับดูแลและติดตามการปฏิบตั งิ านให้
เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ท่กี าหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และดูแลรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว
นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยและคณะทางานเพือ่ ทาหน้าที่สนับสนุ น
ตรวจสอบ และกากับดูแลการปฏิบตั งิ านและการบริหารงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณประจาปี ทก่ี าหนด โดยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทางาน
บริหารความเสีย่ ง และบริษทั ฯ ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
และคณะทางานบริหารความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทากฎบัตรสาหรับคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย และดาเนินการให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยได้รบั ทราบเกีย่ วกับกฎ
บัตรดังกล่าว บริษทั ฯ กาหนดให้มกี ารทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกปี อย่างสม่าเสมอ เพือ่ จะได้แก้ไขให้สอดคล้อง
กับทิศทางของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารจัดทาจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการเพือ่
เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการให้มกี ารประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบ
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ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย และดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สามารถปรับตัว
ได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
หลักปฏิ บตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่ เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษัท มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรทีช่ ดั เจนและเหมาะสมกับองค์กร
เพือ่ สือ่ สารให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร และเพือ่ ให้บคุ ลากร
ในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั หิ น้ าทีเ่ พือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะทบทวนและพิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์และงบประมาณทุกปี เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าแผน
กลยุทธ์และงบประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มกี าร
สร้างนวัตกรรมและนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลและติดตามการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตาม
กลยุทธ์และงบประมาณทีก่ าหนด รวมทัง้ กากับดูแลการจัดสรรทรัพยากรทีส่ าคัญ
หลักปฏิ บตั ิ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่ มีประสิ ทธิ ผล
บริษทั ฯ มีนโยบายในการกาหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของ
บริษัทฯ และเป็ นตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั จะมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการ
ทีเ่ ป็ นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารที่สะท้อนอานาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และตาแหน่ งประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนให้ดา้ น
ความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้กรรมการสามารถทุ่ มเทเวลาในการปฏิ บตั ิห น้ าที่ในบริษัท ได้อ ย่ างเพีย งพอ บริษัท ฯ
กาหนดให้กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท
และจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมดที่
จัดขึน้ ในปี นนั ้ ๆ โดยบริษทั ฯ กาหนดจะจัดให้มปี ระชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
คณะกรรมการบริษัท จะท าหน้ าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ ท่ี
เหมาะสมและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีท่ ่เี ป็ นประโยชน์ กบั ธุรกิจของบริษัท ฯ เพือ่ นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัท และภายหลังที่บริษัท ฯ เข้าจดทะเบีย นเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ
อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ท่ดี ารงตาแหน่ งกรรมการ จานวนครัง้ ทีเ่ ข้า
ร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน การดารงตาแหน่ งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ชุดย่อยในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพือ่ ดูแลและให้คาแนะนาแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั ฯ และติดตามดูแลให้มกี าร
ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม่าเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ในการกากับดูแลบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม บริษทั ฯ จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจเพือ่ เป็ นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
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ร่วมนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว
ทัง้ นี้ กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทาหน้ าที่ในการกากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้
บริหารจัดการหรือดาเนินงานต่างๆ ตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯกาหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ที่อนุ มตั ใิ นเรื่องทีส่ าคัญของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม
เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และเพือ่ การเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ
หลักปฏิ บตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
บริษัทฯ มีการกาหนดแผนผูส้ บื ทอดตาแหน่ งสาหรับตาแหน่ งผูบ้ ริหารทีส่ าคัญรวมถึงตาแหน่ งประธาน
เจ้าหน้ า ที่บ ริห ารไว้ อ ย่ า งชัด เจน เพื่อ ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิจเป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมีน โยบายที่จะจ่า ย
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพือ่ เป็ นแรงจูงใจให้กบั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารที่มคี วามสาคัญกับองค์กรมี
ความตัง้ ใจในการทางานเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายจะจัดให้มกี ารเสริมความรูใ้ ห้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหารทีส่ าคัญ โดยจัดสรรให้แต่ละ
ท่ านเข้าร่ ว มการอบรมซึ่งจัด โดยหน่ ว ยงานต่ างๆ เพื่อ เสริมสร้างความรู้แ ละมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจัด ให้ ม ี
โครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริหารเพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัท จะจัด ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้าหน้ าที่บริห ารและ
ผู้บริห ารที่สาคัญทุกปี เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒ นาขีดความสามารถเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน
หลักปฏิ บตั ิ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิ ดชอบ
คณะกรรมการบริษั ท ให้ ความสาคัญ กับการสร้างวัฒ นธรรมองค์กร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันทัง้ บริษัทฯ ลูกค้า คู่คา้ ผู้ท่เี กี่ยวข้อง รวมทัง้ รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดย
บริษัทฯ คานึงถึงการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การคานึงถึงสิง่ แวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ทัง้ นี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกาไรทางธุรกิจและการตอบแทนสู่
สังคม
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสีย ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียภายใน
หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษทั ฯ และผู้มสี ว่ นได้
เสีย อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมันรวมทั
่
ง้ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษทั ฯ ในระยะยาว บริษทั ฯ จึงได้มกี ารกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

: บริษัทฯ มุง่ มันที
่ ่จะดาเนินธุรกิจเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ และผูถ้ อื
หุ้นโดยรวม ด้ว ยความรู้แ ละทักษะในการบริห ารจัด การอย่างมีประสิทธิภาพ
ความซื่อสัตย์สจุ ริต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และรายย่อย โดยคานึงถึง
ผลการดาเนินงานทีด่ ี มีการเจริญเติบโตอย่างมันคง
่ และคงไว้ซง่ึ ความสามารถ
ในการแข่งขัน
: บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคนในบริษทั ฯ ซึง่ จะมีสว่ นร่วมใน
การขับเคลือ่ นให้บริษทั ฯ สามารถพัฒนาการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัท
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ลูกค้า

:

คู่ค้าและเจ้าหนี้ :

คู่แข่ง

:

ชุมชนและสังคม :

สิ่ งแวดล้อม

:

ฯ จึงมุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงาน
อย่ างต่ อเนื่อ ง ตลอดจนปลูกฝั งทัศนคติแ ละจิต ส านึ กที่ด ี รวมถึ งพิจารณาให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนั กงานแต่ ละคนและ
สามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเดียวกัน
บริษทั ฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการจัดหาสินค้า และ/หรือผลิต
สินค้าที่มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ อ ย่ างครบถ้ว น การรัก ษาความลับ ของลูกค้า นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยังให้
ความสาคัญต่อการกาหนดราคาขายและเงือ่ นไขที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าอย่าง
เท่าเทียม
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ใน
การดาเนินธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้
รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้า
และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่างเคร่ งครัด เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์
ทางธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ าย
บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดแี ละกฎหมายทีก่ าหนดไว้ รักษา
บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่ งขัน และหลีกเลี่ยงวิธ ีการไม่สุจริตเพื่อ
ทาลายคูแ่ ข่ง
บริษัทฯ เน้ นการปลูกฝั งจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้น
ในบริษั ทฯ อย่ างต่ อเนื่ อง รวมถึงสนับสนุ นกิจกรรมที่ก่อ ให้ เกิด ประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม และไม่กระทาการใดๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมาย
บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่าง
เคร่งครัดและให้ความสาคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอ
นามัย และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคี วาม
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัท จะจัด ให้มกี รอบการกากับดูแ ลและบริห ารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กรทีส่ อดคล้องกับความต้องการของบริษทั ฯ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารทาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่
โอกาศทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักขององค์กร
หลักปฏิ บตั ิ 6 ระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท มีการกาหนดนโยบายจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทัง้ ด้าน
การเงิน และการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มกี ลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้ องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อยู่เสมอ จัดให้ม ี
การกาหนดขัน้ ตอนของอ านาจอนุ มตั ิ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มกี ารตรวจสอบและ
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ถ่วงดุลซึง่ กันและกัน กาหนดระเบียบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริษทั ฯ มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบ
ภายในภายนอก ทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่ วยงานให้เป็ นไปตามระเบีย บที่ว างไว้ รวมทัง้
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่ วยงานต่างๆ ในบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีการแต่งตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ งเพื่อทาหน้ าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้นกับบริษัท และนาเสนอมาตรการบริหารความเสีย่ งเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และกากับดูแลการบริหารความเสีย่ งให้เป็ นไปตามนโยบายบริหารความเสีย่ งทีก่ าหนด
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญกับการต่อ ต้านทุ จริตคอร์รปั ชัน่ โดยให้กาหนดเป็ นนโยบายที่
ชัดเจนและสือ่ สารให้ผทู้ ่เี กีย่ วข้องทราบและยึดถือปฏิบตั ติ าม และได้กาหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อ
ร้องเรียนเพื่อเป็ นกลไกในการกากับดูแลให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่างๆ ที่กาหนดขึน้ ที่เกีย่ วกับการ
กากับดูแลกิจการอีกด้วย
บริษั ท ฯ จัด ให้ ม ีม าตรการในการแจ้งเบาะแสหรือ ข้ อ ร้อ งเรีย นเกี่ย วกับ การกระท าผิด กฎหมาย
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตคอร์รปั ชันของกรรมการ
่
ผู้บริหาร และ
พนักงานในองค์กร โดยจัด ช่องทางการสื่อสารที่ห ลากหลายเพื่อเปิ ด โอกาสให้พนักงานและผู้มสี ่วนได้เสีย
สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษทั ฯ ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ ้องเรียน
จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่ตอ้ งการแจ้ง พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ ส่งมายัง
ช่องทางการรับเรื่องตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
หลักปฏิ บตั ิ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษทั มุง่ มันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเปิ ดเผยข้อมูล โดยบริษทั ฯ จะให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทัง้ ข้อมูล
ของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัวไปที
่ ่มใิ ช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ หมดได้รบั ทราบ
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทารายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทา
รายงานทางการเงินเป็ นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสม
และถือปฏิบตั สิ ม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ างระมัดระวังในการจัดทา รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ท ยังให้ ความส าคัญ เกี่ ย วกั บ สภาพคล่ องทางการเงิน กิจการ และ
ความสามารถในการชาระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพ
คล่องของกิจการเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
ภายหลังจากทีบ่ ริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัท ฯจะทาการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ฯ ต่อผู้ถอื หุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซด์ของบริษัท ฯ และมอบหมายให้นายสมชาย
วงศ์ ร ัศ มี ประธานเจ้าหน้ าที่ ส ายบัญ ชีแ ละการเงิน ท าหน้ าที่ต ิด ต่ อ และให้ ข้ อ มูล กับ ผู้ถ ือ หุ้ น นั ก ลงทุ น
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นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และตรงต่อความเป็ นจริง
หลักปฏิ บตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุ้นโดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของ
ผูถ้ อื หุ้น นอกเหนือจากสิทธิพน้ื ฐานของผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิ
ในการได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษทั ฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิ
ของผู้ถอื หุ้นในการได้รบั ข้อมูลของบริษัท ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายดังนี้
1. บริษัทฯ จะจัดให้มกี ารประชุมผู้ถ ือหุ้นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นได้พจิ ารณาเรื่องที่สาคัญตามที่
กฎหมายกาหนด หรือเรื่องทีอ่ าจมีกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมให้ผถู้ อื หุ้นทราบล่วงหน้ า
ก่อ นการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อ งกาหนด เพื่อ เปิ ด
โอกาสให้ผู้ถอื หุ้นได้ศกึ ษาข้อ มูลอย่ างครบถ้วนก่ อนวันประชุมผู้ถ ือหุ้น รวมทัง้ บริษัท ฯ จะเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคาถามและ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวบน website ของบริษัท และบริษทั จะรวบรวมเพือ่ นาคาถามทีส่ าคัญ
ไปสอบถามในทีป่ ระชุมต่อไป
3. บริษัท ฯ จะเปิ ด โอกาสให้ผู้ถ ือ หุ้ นส่ว นน้ อ ยสามารถเสนอชื่อ บุคคลเพื่อ พิจารณาเลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการหรือ เสนอวาระการประชุ มเพิ่มเติม ได้ ก่อ นการประชุมผู้ ถ ือ หุ้ น โดยจะกาหนดเป็ น
หลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน และเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่
ไม่นาข้อเสนอวาระการประชุมของผูถ้ อื หุน้ บรรจุเป็ นวาระการประชุมของบริษทั ฯ ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ในครัง้ นัน้ ๆ
4. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื
หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคล
หนึ่ง หรือจัดให้มกี รรมการอิสระอย่ างน้ อย 1 คน เป็ นผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติ
แทนผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว โดยจะแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสื อนัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้
5. ในกรณีท่บี ริษัท มีผู้ถอื หุ้นต่างชาติบริษัท ฯ จะจัดทาหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการ
ประชุม ทัง้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ และจัด ส่งให้ กับ ผู้ถ ือ หุ้ นต่ างชาติพ ร้อ มกับการจัด ส่ งฉบับ
ภาษาไทย
6. เพิม่ ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถอื หุ้นผ่ านทาง website ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท ฯ
จะด าเนิน การให้มกี ารเผยแพร่ ห นังสือ เชิญ ประชุมผู้ถ ือ หุ้นล่ว งหน้ าอย่ างน้ อ ย 28 วันก่ อ นวัน
ประชุม เพื่อ ให้ผู้ถอื หุ้นสามารถดาวน์ โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุ มได้อ ย่างสะดวกและ
ครบถ้วน
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7. บริษัทฯ จะอานวยความสะดวกแก่ผู้ถอื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ าร่วมประชุมทัง้ ใน
เรื่องสถานทีแ่ ละเวลาทีเ่ หมาะสม
8. ในการประชุม ผู้ถ ือ หุ้น จะด าเนิน การประชุมตามกฎหมายและข้อ บังคับของบริษั ท ฯ โดยจะ
พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ ไม่เปลีย่ นแปลงข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ
หรือ เพิม่ วาระการประชุมโดยไม่จาเป็ น และเปิ ด โอกาสให้ผู้ถ ือหุ้ นมีสทิ ธิเท่ าเทีย มกันในการ
สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ
9. บริษัทฯ จะใช้บตั รลงคะแนนในวาระที่สาคัญ และจัดให้มบี ุคคลที่เป็ นอิสระ อาทิเช่น ผูส้ อบบัญชี
ภายนอก ทีป่ รึกษากฎหมาย เป็ นผูต้ รวจสอบคะแนนเสียงในทีก่ ารประชุม
10. บริษัทจะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
จากผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน
11. จดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน มติทป่ี ระชุม ผลการลงคะแนน รวมถึง
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถอื หุ้นสามารถตรวจสอบ
ได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มกี าร
บันทึกวีดที ศั น์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง และภายหลังจากที่บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียน
เป็ นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว บริษัท ฯ จะนาส่งรายงานการ
ประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในเวลาที่
กาหนด รวมถึงนารายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัท ฯ เพื่อให้ผู้ถอื หุ้นได้
พิจารณา

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
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