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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

------------------------------------------------------ 

บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่วี่าเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิการด าเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ เกดิความโปร่งใส เพิม่
ความสามารถในการแข่งขนั และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึง่จะน าไปสู่ความเชื่อมัน่ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย
ว่าการด าเนินงานของบรษิทัฯกระท าดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุก
ฝ่ายตัง้แต่พนักงาน นักลงทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็ควรใหม้กีาร
จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการขึน้ โดยยดึหลกัปฏบิตัแิละแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ซึง่จดัท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เพือ่เป็น
แนวทางในการบรหิารองคก์รท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ ว่าด าเนินการดว้ยความเป็น
ธรรม โปร่งใส และค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ดงันี้ 

 
หลกัปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รท่ีสร้าง

คณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัท ได้เข้าใจในบทบาทและตระหนักถงึหน้าที่ความรบัผดิชอบในฐานะผู้น า
องคก์ร บรษิัทฯ ได้มกีารก าหนดบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท ไว้อย่างชดัเจน 
นอกเหนือจากหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎหมายซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทั มอี านาจและหน้าทีใ่น
การบรหิารจดัการบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 
ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติแลว้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทั มี
อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย นโยบาย ทศิทางการด าเนินงาน 
แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษิัทฯ รวมถงึการก ากบัดูแลและตดิตามการปฏบิตังิานให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีที่ก าหนด ตลอดจนประเมนิผลการปฏบิตังิาน
และดูแลรายงานผลการด าเนินงานดงักลา่ว  

นอกจากนี้  บรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยและคณะท างานเพือ่ท าหน้าที่สนับสนุน
ตรวจสอบ และก ากบัดูแลการปฏบิตังิานและการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณประจ าปีทีก่ าหนด โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะท างาน
บรหิารความเสีย่ง และบรษิทัฯ ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
และคณะท างานบรหิารความเสีย่งไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ากฎบตัรส าหรบัคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการชดุย่อย และด าเนินการใหค้ณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยไดร้บัทราบเกีย่วกบักฎ
บตัรดงักลา่ว บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารทบทวนกฎบตัรดงักลา่วทุกปีอย่างสม ่าเสมอ เพือ่จะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้ง
กบัทศิทางของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารจดัท าจรยิธรรมทางธุรกจิและนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการเพือ่
เป็นแนวปฏบิตัใินการก ากบัดแูลกจิการใหม้กีารประกอบธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบ
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ต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี และด าเนินธรุกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สามารถปรบัตวั
ไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง  
หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

คณะกรรมการบรษิัท มกีารก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์รทีช่ดัเจนและเหมาะสมกบัองคก์ร 
เพือ่ส ือ่สารใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และเพือ่ให้บคุลากร
ในทุกระดบัขององคก์รยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่บรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะทบทวนและพจิารณาก าหนดแผนกลยุทธแ์ละงบประมาณทุกปีเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าแผน
กลยุทธแ์ละงบประมาณดงักลา่วสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและศกัยภาพขององคก์ร รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีาร
สรา้งนวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นกจิการ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทั ยงัมหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลและตดิตามการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม
กลยุทธแ์ละงบประมาณทีก่ าหนด รวมทัง้ก ากบัดแูลการจดัสรรทรพัยากรทีส่ าคญั 

 
หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

บรษิทัฯ มนีโยบายในการก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกจิและขนาดของ
บรษิัทฯ และเป็นตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั จะมสีดัสว่นระหว่างกรรมการ
ทีเ่ป็นผู้บรหิารและกรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิารที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และต าแหน่งประธาน
กรรมการและประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิัทฯ จะไมเ่ป็นบุคคลคนเดยีวกนั เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนใหด้า้น
ความรบัผดิชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบรหิารงานประจ า  

ทัง้นี้  เพื่อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพยีงพอ บริษัทฯ 
ก าหนดให้กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบยีนอื่นได้รวมแลว้ไม่เกนิ 5 บรษิัท 
และจะตอ้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดที่
จดัขึน้ในปีนัน้ๆ โดยบรษิทัฯ ก าหนดจะจดัใหม้ปีระชุมคณะกรรมการไมน้่อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี  

คณะกรรมการบรษิัท จะท าหน้าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมคีวามรู้ความช านาญและประสบการณ์ที่
เหมาะสมและสามารถปฏบิตัหิน้าทีท่ี่เป็นประโยชน์กบัธุรกจิของบรษิัทฯ เพือ่น าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท และภายหลงัที่บรษิัทฯ เข้าจดทะเบยีนเป็นบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บรหิาร อาท ิ
อายุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนครัง้ทีเ่ข้า
ร่วมประชุม คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ช่ตวัเงนิ การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบรษิัทจดทะเบยีนอื่น บทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบ และรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพือ่ดแูลและใหค้ าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้รหิาร
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตามดแูลใหม้กีาร
ปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ และรบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ 
รวมทัง้ดูแลประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชุมดงักลา่ว รวมถงึหน้าทีอ่ ื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ในการก ากบัดูแลบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม  บรษิทัฯ จะสง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบตัแิละ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิเพือ่เป็นตวัแทนในการบรหิารกจิการของบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัท
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ร่วมนัน้ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญัและควบคุมการด าเนินธุรกจิของบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วมดงักล่าว 
ทัง้นี้ กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนของบรษิัทฯ จะต้องท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วม ให้
บรหิารจดัการหรอืด าเนินงานต่างๆ ตามนโยบายทีบ่รษิทัฯก าหนด รวมถงึจะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจตามมตขิองทีป่ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ที่อนุมตัใินเรื่องทีส่ าคญัของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม 
เพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ และเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ 
 
หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

บรษิัทฯ มกีารก าหนดแผนผูส้บืทอดต าแหน่งส าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารทีส่ าคญัรวมถงึต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่ อง และมีนโยบายที่จะจ่าย
คา่ตอบแทนใหเ้หมาะสมเพือ่เป็นแรงจงูใจใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารที่มคีวามส าคญักบัองคก์รมี
ความตัง้ใจในการท างานเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายจะจดัใหม้กีารเสรมิความรูใ้หแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิารทีส่ าคญั โดยจดัสรรให้แต่ละ
ท่านเข้าร่วมการอบรมซึ่งจดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจดัให้มี
โครงการส าหรบัพฒันาผูบ้รหิารเพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาประกอบแผนการสบืทอดงาน 

คณะกรรมการบรษิัท จะจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
ผู้บรหิารที่ส าคญัทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพจิารณาจ่ายค่าตอบแทน และพฒันาขดีความสามารถเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างาน 

 
หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญักับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่
ก่อให้เกดิประโยชน์ร่วมกนัทัง้บรษิัทฯ ลูกคา้ คู่คา้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดย
บรษิัทฯ ค านึงถงึการพฒันาคุณภาพของการให้บรกิาร   การพฒันาทรพัยากรมนุษย์  การค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาโดยตลอด ทัง้นี้เพื่อสรา้งความสมดุลระหว่างผลก าไรทางธุรกจิและการตอบแทนสู่
สงัคม  

คณะกรรมการบรษิัท ตระหนักถึงสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยีภายใน 
หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก ทัง้นี้ เพือ่สรา้งความเข้าใจอนัดแีละการร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัฯ และผู้มสีว่นได้
เสยี อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิและสร้างความเชื่อมัน่รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของบรษิทัฯ ในระยะยาว บรษิทัฯ จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

 
ผู้ถือหุ้น : บรษิัทฯ มุง่มัน่ที่จะด าเนินธุรกจิเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิัทฯ และผูถ้อื

หุ้นโดยรวม ด้วยความรู้และทักษะในการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพ 
ความซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อย โดยค านึงถงึ
ผลการด าเนินงานทีด่ ีมกีารเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คง และคงไว้ซึง่ความสามารถ
ในการแข่งขนั 

พนักงาน : บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของพนักงานทุกคนในบรษิทัฯ ซึง่จะมสีว่นร่วมใน
การขบัเคลือ่นใหบ้รษิทัฯ สามารถพฒันาการด าเนินธุรกจิต่อไปในอนาคต บรษิัท
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ฯ จงึมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถและทกัษะของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและจติส านึกที่ดี รวมถึงพิจารณาให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและ
สามารถเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกนั  

ลูกค้า : บรษิทัฯ เอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบต่อลกูคา้โดยเน้นการจดัหาสนิคา้ และ/หรอืผลติ
สนิคา้ที่มคีณุภาพ ไดม้าตรฐาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
ได้อย่างครบถ้วน การรักษาความลบัของลูกค้า นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังให้
ความส าคญัต่อการก าหนดราคาขายและเงือ่นไขที่เหมาะสมให้แก่ลูกคา้อย่าง
เท่าเทยีม 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี  :  บรษิัทฯ ได้ปฏบิตัติ่อคู่คา้และเจา้หนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค มคีวามซื่อสตัยใ์น
การด าเนินธุรกจิ ไม่เอารดัเอาเปรยีบ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หนี้ 
รวมถงึมจีรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการคา้ 
และ/หรอืขอ้ตกลงตามสญัญาที่ท าร่วมกนัอย่างเคร่งครดั เพือ่พฒันาความสมัพนัธ์
ทางธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย 

คู่แขง่  :  บรษิัทฯ ประพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขนัที่ดแีละกฎหมายทีก่ าหนดไว ้รกัษา
บรรทัดฐานของข้อพงึปฏิบตัิในการแข่งขัน และหลกีเลี่ยงวิธีการไม่สุจรติเพื่อ
ท าลายคูแ่ข่ง 

ชุมชนและสงัคม  :  บรษิัทฯ เน้นการปลูกฝังจติส านึก ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมให้เกดิขึ้น
ในบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สว่นรวม และไมก่ระท าการใดๆ ทีข่ดัหรอืผดิกฎหมาย 

ส่ิงแวดล้อม  : บรษิัทฯ ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดลอ้มอย่าง
เคร่งครดัและใหค้วามส าคญักบัการควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
บรษิัทฯ มนีโยบายที่ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ที่เสรมิสรา้งคุณภาพ อาชวีอ
นามยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคีวาม
ปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนักงานอยู่เสมอ 

 
 คณะกรรมการบรษิัท จะจดัให้มกีรอบการก ากับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับ
องคก์รทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของบรษิทัฯ รวมทัง้ดูแลให้มกีารท าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่
โอกาศทางธุรกจิและพฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
 
หลกัปฏิบติั 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

คณะกรรมการบรษิัท มกีารก าหนดนโยบายจดัให้มรีะบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทัง้ด้าน
การเงนิ และการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับ และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และจดัให้มกีลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทัฯ อยู่เสมอ จดัให้มี
การก าหนดขัน้ตอนของอ านาจอนุมตั ิและความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและพนักงานที่มกีารตรวจสอบและ
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ถ่วงดุลซึง่กนัและกนั ก าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งผูต้รวจสอบ
ภายในภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตังิานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบยีบที่วางไว้ รวมทัง้
ประเมนิประสทิธภิาพและความเพยีงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ มกีารแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งเพื่อท าหน้าที่ในการพจิารณาและวเิคราะห์ความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นกบับรษิัท และน าเสนอมาตรการบรหิารความเสีย่งเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิผลกระทบต่อธุรกจิ
ของบรษิทัฯ และก ากบัดูแลการบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปตามนโยบายบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนด  

คณะกรรมการบรษิัท ให้ความส าคญักบัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยให้ก าหนดเป็นนโยบายที่
ชดัเจนและสือ่สารใหผู้ท้ ี่เกีย่วขอ้งทราบและยดึถอืปฏบิตัติาม และไดก้ าหนดนโยบายในการแจง้เบาะแสและข้อ
รอ้งเรยีนเพื่อเป็นกลไกในการก ากบัดูแลให้ผูท้ ี่เกี่ยวขอ้งปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ ที่ก าหนดขึน้ที่เกีย่วกบัการ
ก ากบัดูแลกจิการอกีดว้ย 

บริษัทฯ จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมาย 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ หรอืพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของกรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงานในองคก์ร โดยจดัช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยี
สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนมายงับรษิทัฯ ไดส้ะดวกและเหมาะสม โดยผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้้องเรยีน
จะต้องระบุรายละเอยีดของเรื่องที่ตอ้งการแจง้ พรอ้มชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถตดิต่อได้ สง่มายงั
ช่องทางการรบัเรื่องตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  
 
หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

คณะกรรมการบรษิทั มุง่มัน่ทีจ่ะดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเปิดเผยข้อมูล โดยบรษิทัฯ จะให้ความส าคญักบัการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถว้น และโปร่งใสทัง้ขอ้มูล
ของบรษิัทฯ ข้อมูลทางการเงนิ และขอ้มูลทัว่ไปที่มใิช่ข้อมูลทางการเงนิ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้หมดได้รบัทราบ
ขอ้มลูอย่างเท่าเทยีมกนั  

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท ารายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานทางการเงนิของบรษิัทฯ และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท า
รายงานทางการเงนิเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม
และถอืปฏบิตัสิม ่าเสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้ก าหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิัท  มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูดู้แลเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ และเป็นผูใ้หค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความส าคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงนิกิจการ และ
ความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิัทฯ โดยฝ่ายจดัการมกีารติดตามและประเมนิฐานะทางการเงนิและสภาพ
คลอ่งของกจิการเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทั รบัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  

ภายหลงัจากทีบ่รษิัทเข้าจดทะเบยีนเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแลว้ 
บรษิัทฯจะท าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบรษิัทฯ ต่อผู้ถอืหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซด์ของบรษิัทฯ  และมอบหมายใหน้ายสมชาย
วงศ์รัศม ี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงนิ  ท าหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
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นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถงึบุคคลใดๆ ซึ่งข้อมูลดงักล่าวจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถว้น และตรงต่อความเป็นจรงิ 
 
หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ ให้ความส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุ้นโดยไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิอง
ผูถ้อืหุ้น นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย หรอืโอนหลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู่ สทิธิ
ในการไดร้บัสว่นแบง่ผลก าไรจากบรษิทัฯ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธิ
ของผู้ถอืหุ้นในการได้รบัข้อมูลของบรษิัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึก าหนดนโยบายดงันี้ 

1. บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้พจิารณาเรื่องที่ส าคญัตามที่
กฎหมายก าหนด หรอืเรื่องทีอ่าจมกีระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. บรษิัทฯ จะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที่เกี่ยวข้องก าหนด เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ศกึษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้บรษิัทฯ จะเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยจะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสง่ค าถามและ
เผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวบน website ของบรษิัท และบรษิทัจะรวบรวมเพือ่น าค าถามทีส่ าคญั
ไปสอบถามในทีป่ระชุมต่อไป 

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะก าหนดเป็น
หลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน และเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า และจะแจง้เหตุผลที่
ไมน่ าขอ้เสนอวาระการประชุมของผูถ้อืหุน้บรรจเุป็นวาระการประชุมของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ในครัง้นัน้ๆ 

4. ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อื
หุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคล
หนึ่ง หรอืจดัให้มกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติ
แทนผูถ้อืหุน้ดงักล่าว โดยจะแจง้รายชื่อพรอ้มขอ้มูลของกรรมการอสิระดงักลา่วไวใ้นหนังสือนัด
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ในกรณีที่บรษิัทมผีู้ถอืหุ้นต่างชาตบิรษิัทฯ จะจดัท าหนังสอืนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการ
ประชุมทัง้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ และจดัส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติพร้อมกับการจดัส่งฉบับ
ภาษาไทย 

6. เพิม่ช่องทางในการรบัทราบข่าวสารของผู้ถอืหุ้นผ่านทาง website ของบรษิัทฯ ภายหลงัจากที่
บรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิัทฯ 
จะด าเนินการให้มกีารเผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบยีบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและ
ครบถว้น  
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7. บรษิัทฯ จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการเข้าร่วมประชุมทัง้ใน
เรื่องสถานทีแ่ละเวลาทีเ่หมาะสม 

8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ฯ โดยจะ
พจิารณาและลงคะแนนเรยีงตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ ไม่เปลีย่นแปลงขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญั 
หรอืเพิม่วาระการประชุมโดยไม่จ าเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธิเท่าเทียมกันในการ
สอบถาม แสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

9. บรษิัทฯ จะใช้บตัรลงคะแนนในวาระที่ส าคญั และจดัให้มบีุคคลที่เป็นอสิระ อาทเิช่น ผูส้อบบญัชี
ภายนอก ทีป่รกึษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสยีงในทีก่ารประชุม 

10. บรษิัทจะส่งเสรมิให้กรรมการทุกท่านและผู้บรหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถาม
จากผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 

11. จดบนัทกึรายงานการประชุมใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง รวดเรว็ โปร่งใส และบนัทกึรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้รหิารทีเ่ข้าร่วมประชุม วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม ผลการลงคะแนน รวมถงึ
ประเดน็ซกัถามและข้อคดิเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชุมเพื่อใหผู้้ถอืหุ้นสามารถตรวจสอบ
ไดใ้ห้แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุ้น นอกจากนี้ บรษิัทฯ จะจดัให้มกีาร
บนัทกึวดีทีศัน์ภาพการประชุมเพื่อเกบ็รกัษาไวอ้้างองิ และภายหลงัจากที่บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีน
เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะน าส่งรายงานการ
ประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่
ก าหนด รวมถงึน ารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ของบรษิัทฯ เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นได้
พจิารณา 

 

          
                                                             บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 


