นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
-----------------------------------------------------บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวัง
ในเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุ้น
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กีย่ วข้อง จึงกาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เพือ่ ใช้ถอื เป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์
ตามทีบ่ ริษทั ได้มโี ยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จึงได้กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้ผมู้ สี ่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันมั
่ นใจว่
่ า บริษทั มีช่องทางและกระบวนการในการ
แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนทีโ่ ปร่งใส ปลอดภัย และเป็ นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้องเรียน

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
เมือ่ มีข้อสงสัย เชื่อว่า หรือมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทาที่ไม่สจุ ริตหรือไม่โปร่งใส หรือ
มีการฝ่ าฝืนหลักปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรื่อง
2.1 นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษทั
2.2 การกากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษทั
2.3 กฎหมาย ข้อกาหนดของทางการ

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
บุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผูท้ ่ที ราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ใน
ข้อ 2 สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่อบริษทั ได้ ตามช่องทางในการแจ้ง (ข้อ 6)
4. การให้ความคุ้มครอง
4.1 บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้รอ้ งเรียน และผูถ้ ูกร้องเรียน
ไว้เป็ นความลับ หรืออาจเปิ ดเผยเฉพาะผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจากัด ทัง้ นี้ การจะ
เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้ง
เบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 บริษัทจะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน เพื่อร่ วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้ว ย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
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4.3 กรณี ท่ผี ู้ ร้อ งเรีย น หรือ ผู้ท่ีให้ ความร่ ว มมือ ในการตรวจสอบข้อ เท็จจริง เห็ นว่ าตนอาจไม่
ปลอดภัย หรือ อาจได้รบั ความเดือดร้อ น เสีย หาย สามารถร้องขอให้ฝ่ ายจัดการหรือคณะกรรมการสอบสวน
กาหนดมาตรการให้คมุ้ ครองทีเ่ หมาะสมได้
5. การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
บริษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทาหน้ าทีร่ วบรวมพยานหลักฐาน และดาเนินการใดๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของ
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนัน้ โดยกระบวนการสอบสวนต้อง
เป็ นไปอย่างโปร่งใส และเทีย่ งธรรม
คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ ายหรือหน่ วยงานของ
บริษทั 3 ฝ่ าย คือ
1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ ายต้นสังกัดของผูถ้ ูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
3. ฝ่ ายหรือหน่ วยงานอื่น ทีม่ คี วามเป็ นอิสระ เช่น ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ฯลฯ เป็ นต้น
6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
บริษทั กาหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ดังนี้
6.1 กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
6.2 การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึง





ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจทุกระดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุ การบริษทั
กรรมการตรวจสอบ

6.3 อีเมล์ : ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ท่ี
E-mail : auditcom@starflex.co.th
6.4 ทางไปรษณีย์ : ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
189/48 - 49 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
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อนึ่ง ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เลขานุ การบริษทั จะทาหน้าทีใ่ นการประสานงาน
รับ-ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่อง

7. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
7.1 กรณีเป็ นการร้องทุกข์ของพนักงาน ให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับการทางานเรื่อง การร้องทุกข์
7.2 กรณีเป็ นการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรีย น ตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้อ 2 ให้เลขานุ การบริษัท
ประสานงานดาเนินการ ดังนี้
(1) ส่งเรื่องร้องเรีย นแจ้งประธานเจ้าหน้ าที่บริห าร เพื่อพิจารณาสังการให้
่
คณะกรรมการ
สอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(2) คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทารายงาน
สรุปผลการตรวจสอบและความเห็นหรือข้อเสนอแนะเสนอต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(3) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร พิจารณาผลการตรวจสอบ
- กรณีไม่มสี าระสาคัญหรือไม่มคี วามเสียหายหรือเป็ นข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุช่อื และไม่
สามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ ส่งเรื่องแจ้งเลขานุ การบริษทั เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
- กรณีมสี าระสาคัญ หรือมีความเสียหาย ดาเนินการตามข้อ 7.3
7.3 ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
(1) กรณี ผู้ ถู ก ร้อ งเรีย นไม่ ม ีค วามผิด หรือ เป็ นเรื่อ งที่เกิด จากความเข้ าใจผิด หรือ ได้ ให้
ข้อแนะนาแก่ผถู้ ูกร้องเรียนหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้มกี ารประพฤติหรือปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมแล้ว
และไม่มกี ารลงโทษใดๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ้งเลขานุ การบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) กรณีผถู้ ูกร้องเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินัยและหรือดาเนินคดีทางกฎหมาย
(ถ้ามี) ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ
สรุปผลแจ้งเลขานุ การบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
7.4 การแจ้งผลสรุปต่อผูร้ อ้ งเรียน และการแก้ไขปรับปรุง
ให้กรรมการสอบสวนฯ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้รอ้ งเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงเสนอประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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8. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต
การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคา หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสจู น์ ได้ว่ากระทาโดยไม่สจุ ริต
หรือจงใจ กลันแกล้
่
ง ใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็ นพนักงานจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ข้อ บังคับการทางานและระเบีย บของบริษัท กรณี เป็ นการกระท าโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระท าโดย
พนักงานบริษทั และทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย บริษทั อาจจะพิจารณาดาเนินการทางกฎหมาย ตามแต่กรณี

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
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