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นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 
------------------------------------------------------ 

บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ อย่างระมดัระวงั

ในเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยยดึถอืปฏบิตัติามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้น  

ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้ง จงึก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน เพือ่ใชถ้อืเป็นแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. วตัถปุระสงค ์ 

ตามทีบ่รษิทัไดม้โียบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ จงึไดก้ าหนดนโยบายการแจง้เบาะแส และข้อ

รอ้งเรยีน เพื่อให้ผูม้สี่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่มัน่ใจว่า บรษิทัมชี่องทางและกระบวนการในการ

แจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีนทีโ่ปร่งใส ปลอดภยั และเป็นธรรมต่อผู้แจง้หรอืรอ้งเรยีน 

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

เมือ่มขี้อสงสยั เชื่อว่า หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติว่ามกีารกระท าที่ไมส่จุรติหรอืไมโ่ปร่งใส หรอื 

มกีารฝ่าฝืนหลกัปฏบิตัทิีด่ใีนเรื่อง 

2.1 นโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิขอ้ก าหนด หรอืกฎเกณฑต์่างๆ ของบรษิทั 

2.2 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณและจรยิธรรมของบรษิทั 

2.3 กฎหมาย ขอ้ก าหนดของทางการ 

3. บคุคลท่ีสามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน  

บคุลากรของบรษิัททุกระดบั รวมถงึบคุคลภายนอกหรอืผูท้ ี่ทราบขอ้สงสยัตามขอบเขตที่ระบไุวใ้น

ขอ้ 2  สามารถแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัได ้ตามช่องทางในการแจง้ (ขอ้ 6) 

4. การให้ความคุ้มครอง 

4.1 บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูและรายละเอยีดของผู้แจง้เบาะแสหรอืผู้รอ้งเรยีน  และผูถู้กร้องเรยีน

ไวเ้ป็นความลบั หรอือาจเปิดเผยเฉพาะผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการสอบสวน หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในวงจ ากดั ทัง้นี้ การจะ 

เปิดเผยข้อมูลใดๆ บรษิัทจะพจิารณาอย่างรอบคอบ โดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผู้แจ้ง

เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน แหลง่ทีม่าของขอ้มลู หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 บรษิัทจะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพื่อร่วมกนัพจิารณาเบาะแสและข้อร้องเรยีนด้วย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 
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4.3 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจไม่

ปลอดภัย หรอือาจได้รบัความเดือดร้อน เสยีหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจดัการหรอืคณะกรรมการสอบสวน

ก าหนดมาตรการใหคุ้ม้ครองทีเ่หมาะสมได ้

 

5. การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง 

บรษิทัไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนและ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เพื่อท าหน้าทีร่วบรวมพยานหลกัฐาน และด าเนินการใดๆ ในการสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิของ

เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการจดัการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนนัน้ โดยกระบวนการสอบสวนตอ้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และเทีย่งธรรม 

คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ประกอบด้วยตวัแทนจากฝ่ายหรอืหน่วยงานของ

บรษิทั 3 ฝ่าย คอื 

1. ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

2. ฝ่ายตน้สงักดัของผูถู้กแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

3. ฝ่ายหรอืหน่วยงานอื่น ทีม่คีวามเป็นอสิระ เช่น ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ฯลฯ เป็นตน้ 

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

บรษิทัก าหนดช่องทางในการรบัแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน ดงันี้ 

6.1 กลอ่งรบัขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีน 

6.2 การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีนโดยตรงถงึ 

 ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจทุกระดบั 
 ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
 เลขานุการบรษิทั 
 กรรมการตรวจสอบ 

6.3 อเีมล ์: สง่โดยตรงถงึคณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้ี ่ 

 E-mail : auditcom@starflex.co.th  

6.4 ทางไปรษณยี ์: สง่โดยตรงถงึคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
189/48 - 49 หมู ่3 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเพรยีง อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 10560 
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อนึ่ง ทุกช่องทางการแจง้เบาะแส และข้อรอ้งเรยีน เลขานุการบรษิทัจะท าหน้าทีใ่นการประสานงาน

รบั-สง่เรื่อง ตดิตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่อง 

 

7. ขัน้ตอนการด าเนินการ  

7.1 กรณเีป็นการรอ้งทุกขข์องพนักงาน ใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัการท างานเรื่อง การรอ้งทุกข ์

7.2 กรณีเป็นการแจง้เบาะแส และข้อร้องเรยีน ตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้อ 2 ให้เลขานุการบรษิัท 

ประสานงานด าเนินการ ดงันี้ 

(1) ส่งเรื่องร้องเรยีนแจง้ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เพื่อพจิารณาสัง่การให้คณะกรรมการ

สอบสวนและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

(2) คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและจดัท ารายงาน

สรุปผลการตรวจสอบและความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเสนอต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(3) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พจิารณาผลการตรวจสอบ 

- กรณีไม่มสีาระส าคญัหรอืไม่มคีวามเสยีหายหรอืเป็นข้อร้องเรยีนที่ไม่ระบุชื่อและไม่

สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิได ้สง่เรื่องแจง้เลขานุการบรษิทั เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

- กรณมีสีาระส าคญั หรอืมคีวามเสยีหาย ด าเนินการตามขอ้ 7.3 

7.3 ผลการสอบสวนการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน 

(1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือได้ให้

ขอ้แนะน าแก่ผูถู้กรอ้งเรยีนหรอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งได้มกีารประพฤตหิรอืปฏบิตัทิีเ่หมาะสมแลว้ 

และไม่มกีารลงโทษใดๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจง้เลขานุการบรษิัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) กรณีผูถู้กรอ้งเรยีนมคีวามผดิ และมกีารลงโทษทางวนิัยและหรอืด าเนินคดทีางกฎหมาย

(ถา้ม)ี ประธานเจา้หน้าที่บรหิารพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ 

สรุปผลแจง้เลขานุการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.4 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการแกไ้ขปรบัปรุง 

ใหก้รรมการสอบสวนฯ แจง้ผลการด าเนินการใหผู้้รอ้งเรยีนทราบ  และสรุปแนวทางการแกไ้ข

ปรบัปรุงเสนอประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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8. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  

การแจง้เรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส ใหถ้อ้ยค า หรอืใหข้้อมลูใดๆ ถา้พสิจูน์ไดว้่ากระท าโดยไมส่จุรติ 

หรอืจงใจ กลัน่แกลง้ ใส่ร้าย บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ กรณีเป็นพนักงานจะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิัยตาม

ข้อบงัคบัการท างานและระเบยีบของบรษิัท  กรณีเป็นการกระท าโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระท าโดย

พนักงานบรษิทั และท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย บรษิทัอาจจะพจิารณาด าเนินการทางกฎหมาย ตามแต่กรณ ี

  

                                                            บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

  


