เรื่อง นโยบายการแจงเบาะแส และขอรองเรียน
บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ อยางระมัดระวังในเรื่อง
การทุจริตคอรรัปชั่น โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และ
ผูเกี่ยวของ จึงกําหนดนโยบายการแจงเบาะแส และขอรองเรียน เพื่อใชถือเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. วัตถุประสงค
ตามที่บริษัทไดมีโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จึงไดกําหนดนโยบายการแจงเบาะแส และขอรองเรียน
เพื่อใหผูมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นมั่นใจวา บริษัทมีชองทางและกระบวนการในการแจงเบาะแส และ
ขอรองเรียนที่โปรงใส ปลอดภัย และเปนธรรมตอผูแจงหรือรองเรียน

2. ขอบเขตการแจงเบาะแส และขอรองเรียน
เมื่ อ มีข  อ สงสัย เชื่ อ วา หรือ มีเ หตุ อ ั นควรเชื ่อ โดยสุจ ริตวา มีก ารกระทํา ที ่ ไมสุ จ ริ ตหรื อ ไม โปรงใส หรื อ
มีการฝาฝนหลักปฏิบตั ิที่ดีในเรื่อง
2.1 นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนด หรือกฎเกณฑตางๆ ของบริษัท
2.2 การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษทั
2.3 กฎหมาย ขอกําหนดของทางการ

3. บุคคลที่สามารถแจงเบาะแส และขอรองเรียน
บุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผูที่ทราบขอสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไวในขอ 2
สามารถแจงเบาะแส และขอรองเรียนตอบริษัทได ตามชองทางในการแจง (ขอ 6)
4. การใหความคุมครอง

4.1 บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลและรายละเอียดของผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน และผูถูกรองเรียนไวเปน

ความลั บ หรื อ อาจเป ดเผยเฉพาะผู  ท ี ่ เ กี ่ ยวข อ งกั บ การสอบสวน หรื อ บุ ค คลที ่ เ กี ่ ย วข อ งในวงจํ า กั ด ทั ้ งนี ้ การจะ
เปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจะพิจารณาอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแจงเบาะแส หรือผู
รองเรียน แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
4.2 บริษัทจะแตง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน เพื่อ รวมกันพิ จารณาเบาะแสและขอ รอ งเรีย นดว ยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และเปนธรรมกับทุกฝาย
4.3 กรณีที่ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง เห็นวาตนอาจไมปลอดภัย หรือ
อาจไดรับความเดือดรอน เสียหาย สามารถรองขอใหฝายจัดการหรือคณะกรรมการสอบสวนกําหนดมาตรการใหคุมครองที่
เหมาะสมได

1/3

5. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบขอเท็จจริง
บริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบ
ขอเท็จจริง เพื่อทําหนาที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดําเนินการใดๆ ในการสืบสวนหาขอเท็จจริงของเบาะแสหรือขอรองเรียน
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแกไขขอรองเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนตองเปนไปอยางโปรงใส และเที่ยงธรรม
คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบขอเท็จจริง ประกอบดวยตัวแทนจากฝายหรือหนวยงานของบริ ษัท
3 ฝาย คือ

1. ฝายทรัพยากรบุคคล
2. ฝายตนสังกัดของผูถูกแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
3. ฝายหรือหนวยงานอื่นที่มีความเปนอิสระ เชน ฝายบัญชีและการเงิน ฯลฯ เปนตน
6. ชองทางในการแจงเบาะแส และขอรองเรียน
บริษัทกําหนดชองทางในการรับแจงเบาะแส และขอรองเรียน ดังนี้
6.1 กลองรับขอเสนอแนะ และขอรองเรียน
6.2 การแจงเบาะแส และขอรองเรียนโดยตรงถึง





ผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจทุกระดับ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

อีเมล : สงโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ไดที่ E-mail : auditcom@starflex.co.th
6.3 ทางไปรษณีย : สงโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)
189/48 - 49 หมู 3 ถ.เทพารักษ ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
อนึ่ง ทุกชองทางการแจงเบาะแส และขอรองเรียนเลขานุการบริษัทจะทําหนาที่ในการประสานงานรับ-สงเรื่อง
ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่อง

7. ขั้นตอนการดําเนินการ
7.1 กรณีเปนการรองทุกขของพนักงาน ใหปฏิบัติตามขอบังคับการทํางานเรื่อง การรองทุกข
7.2 กรณี เ ป นการแจ ง เบาะแส และข อ ร อ งเรี ยนตามขอบเขตที ่ ร ะบุ ไ ว ในข อ 2 ให เ ลขานุ การบริ ษั ท

ประสานงานดําเนินการ ดังนี้

(1) สงเรื่องรองเรียนแจงประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการใหคณะกรรมการสอบสวนและ

ตรวจสอบขอเท็จจริงดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
(2) คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบขอเท็จจริง ตรวจสอบขอเท็จจริงและจัดทํารายงานสรุปผล
การตรวจสอบและความเห็นหรือขอเสนอแนะเสนอตอประธานเจาหนาที่บริหาร
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(3) ประธานเจาหนาที่บริหาร พิจารณาผลการตรวจสอบ

- กรณีไมมีสาระสําคัญหรือไมมีความเสียหายหรือเปนขอรองเรียนที่ไมระบุชื่อและไมสามารถหา
ขอมูลเพิ่มเติมได สงเรื่องแจงเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
- กรณีมีสาระสําคัญ หรือมีความเสียหาย ดําเนินการตามขอ 7.3

7.3 ผลการสอบสวนการแจงเบาะแสและขอรองเรียน
(1) กรณีผูถูกรองเรียนไมมีความผิด หรือเปนเรื่องที่เกิดจากความเขาใจผิดหรือไดใหขอแนะนําแกผูถูก

รองเรียนหรือผูที่เกี่ยวของไดมีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแลว และไมมีการลงโทษใดๆ ให
คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจงเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) กรณีผูถูกรองเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินัยและหรือดําเนินคดีทางกฎหมาย(ถามี)
ประธานเจา หนาที่บริ หารพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ ง
เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
7.4 การแจงผลสรุปตอผูรองเรียน และการแกไขปรับปรุง
ใหกรรมการสอบสวนฯ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแกไขปรับปรุง
เสนอประธานเจาหนาที่บริหาร

8. การรองเรียนโดยไมสุจริต
การแจงเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส ใหถอยคํา หรือใหขอมูลใดๆ ถาพิสูจนไดวากระทําโดยไมสุจริต หรือจงใจ
กลั่นแกลง ใสราย บิดเบือนขอเท็จจริง กรณีเปนพนักงานจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามขอบังคับการทํางานและ
ระเบียบของบริษัท กรณีเปนการกระทําโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระทําโดยพนักงานบริษัท และทําใหบริษัทไดรับความ
เสียหาย บริษัทอาจจะพิจารณาดําเนินการทางกฎหมาย ตามแตกรณี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)
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