นโยบายการแจ้ งเบาะแส
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ ได้ สนันสนุนให้ บคุ ลากรของบริ ษัทและผู้ทมี่ ีสว่ นได้ เสียในทุกภาคส่วน
ร่วมกันสอดส่องดูแลการ
ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริ ษัทได้ จดั ช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ รวมถึงการ
รับแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร (whistleblowing) ทังจาก
้
พนักงานเอง และผู้มีสว่ นได้ เสียอืน่ เพื่อให้ เป็ นไปตามการปฎิบตั ติ ามการดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษัทจะรับฟั งทุกข้ อร้ องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทังให้
้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย กาหนดระยะเวลา
สอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรี ยนจะถูกปิ ดเป็ นความลับ ผู้ร้องเรี ยนจะได้ รับความคุ้มครอง ไม่ให้ ถกู กลัน่ แกล้ ง ทังใน
้
ระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น สอดคล้ องกับหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
1.2. เพื่อตะหนักถึงการให้ ความสาคัญกับการรับฟั ง การรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากบุคลากรภายในองค์กร หรื อ จาก
บุคคลภายนอก ซึง่ จะเป็ นเครื่ องมือในการช่วยเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ในกลุม่ ฯ
1.3. เพื่อป้องกันความเสีย่ งและเพิม่ ประสิทธิภาพของกลไกระบบเตือนภัยล่วงหน้ า ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทสามารถป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับผู้มีสว่ นได้ เสีย และทาให้ บริษัทและบริ ษัทในกลุม่ ได้ ปรับปรุงประสิทธิ ภาพการ
ดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2. ขอบเขตของการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส


การกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรื อ นโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการ



การกระทาที่อาจส่อถึงการทุจริ ต ซึง่ หมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วย
กฎหมายสาหรับตนเองหรื อผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์ รัปชัน่ การฉ้ อโกง เป็ นต้ น



พบการกระทาที่ทาให้ เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อบริ ษัท



การได้ รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
บุคคลที่สามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรียน
พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรื อทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้ รับผลกระทบจาก
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ และหลักการกากับดูแลกิจการ รวมถึงการกระทาที่อาจส่อถึงการ
ทุจริ ต ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ ผ้ แู จ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนเปิ ดเผยตัวตนให้ ทราบ และให้ ข้อมูลหลักฐานทีช่ ดั เจนเพียงพอ

ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทในกลุ่ม ไม่ สามารถรับเรื่องร้ องเรียนที่เข้ ากรณีดังต่ อไป
- เรื่ องที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบของบริ ษัทรับไว้ พิจารณาเสร็ จสิ ้นแล้ ว และไม่มพี ยานหลักฐาน
ใหม่ ซึง่ เป็ นสาระสาคัญเพิ่มเติม
- กรณีบตั รสนเท่ห์ หรื อข้ อร้ องเรี ยน ข้ อกล่าวหาที่ไม่มีระบุชื่อและทีอ่ ยูท่ ี่แท้ จริ งของผู้ร้องเรียน หรื อ ผู้กล่าวหา
- เรื่ องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรื อระบุพฤติการณ์การกระทาการทุจริ ตที่ชดั แจ้ งเพียงพอที่จะดาเนินการสืบหา
ข้ อเท็จจริงได้
- เรื่ องที่มีการฟ้องร้ องเป็ นคดีอยูใ่ นศาล หรื อที่ศาลพิพากษา หรื อ มีคาสัง่ เด็ดขาดแล้ ว
3. การร้ องเรียน
การร้ องเรี ยนให้ ทาเป็ นหนังสือ หรื อกรอกแบบฟอร์ มที่มีอยูใ่ น website โดยมีรายละเอียดการร้ องเรี ยน ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อและนามสกุล ที่อยูห่ รื อที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ และ e- mail ของผู้ร้องเรี ยน
(2) ชื่อและนามสกุล ผู้ถกู ร้ องเรี ยน (ถ้ ามี)
(3) วัน เดือน ปี ที่ร้องเรี ยน
(4) วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ผ้ รู ้ องเรียนพบเห็นพฤติกรรม หรื อ เหตุการณ์
(5) ข้ อเท็จจริงและการกระทาของผู้ถกู ร้ องเรี ยนที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเห็นว่าอยูใ่ นขอบเขตของเรื่ องร้ องเรียน
(6) เอกสารหลักฐานประกอบการร้ องเรี ยน (ถ้ ามี)
(7) หรื อใช้ แบบฟอร์ มเรื่ องร้ องเรี ยนจากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ครบถ้ วน

โดยดาเนินการกรอกข้ อมูลและรายละเอียดให้

(8) ให้ ดาเนินการส่ง หรื อ ติดตามเรื่ องร้ องเรียน โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
(8.1) ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน หรื อ
(8.2) ส่งทาง E- Mail: whistleblower@buildersmart.com
(8.3) โทรศัพท์ ถึง เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-683-4900 ต่อ 408
(8.4) ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง เลขานุการบริ ษัท
4. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
1)
รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต้ องเป็ นความจริง มีความชัดเจน หรื อ
พอที่จะนาสืบหาข้ อเท็จจริ ง เพื่อดาเนินการต่อไปได้

2)
ข้ อมูลที่ได้ รับจะถือเป็ นความลับ และไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน
หากไม่ได้ รับ ความยินยอม
3)

ผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน จะได้ รับความคุ้มครอง ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน หรื อบุคคลภายนอก

4)
ระยะเวลาในการดาเนินการเรื่ องร้ องเรี ยน ขึ ้นอยูก่ บั ความซับซ้ อนของเรื่ อง ความเพียงพอของเอกสาร
หลักฐานที่ได้ รับ จากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคาชี ้แจงของผู้ถกู ร้ องเรี ยน
5)
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง ต้ องเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าทีจ่ าเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง แหล่งที่มา ของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ผู้แจ้ งข้ อมูล หมายถึง

ผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน

ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน

เลขานุการบริ ษัท

ผู้ประสานงานเรื่ อง
ร้ องเรี ยน

เลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่หาข้ อเท็จจริ ง โดยประสานงานกับผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้ อง และ
ทารายงานสรุปของการค้ นหาข้ อเท็จจริง รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ผู้ดแู ลเรื่ องร้ องเรี ยน

ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ถกู ร้ องเรี ยน หรื อผู้บงั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ของฝ่ าย
งานที่ถกู ร้ องเรียน

6 กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้ องเรียน
6.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่ อง
6.1.1

เลขานุการบริ ษัท ลงทะเบียนรับเรื่ องร้ องเรี ยน และกาหนดวันแจ้ งความคืบหน้ าของเรื่ องที่ร้องเรี ยน แก่ผ้ ู
ร้ องเรี ยน ดังนี ้
 กรณีทมี่ ีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทอย่างร้ ายแรง ให้ ดาเนินการโดยด่วนที่สดุ
 กรณีอนื่ ให้ ดาเนินการโดยเร็ว

6.1.2

เลขานุการบริ ษัท ลงบันทึกข้ อมูลจากผู้ร้องเรี ยน ดังนี ้
 ชื่อผู้ร้องเรี ยน ยกเว้ นกรณีที่ไม่ได้ ระบุชื่อ
 วันที่ร้องเรียน
 ชื่อบุคคล หรื อเหตุการณ์ที่ร้องเรี ยน
 ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ

6.1.3

ขันตอนการรวบรวมข้
้
อเท็จจริ งและการตรวจสอบ
เมื่อลงทะเบียนรับเรื่ องร้ องเรียนแล้ ว เลขานุการบริ ษัท ดาเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริงโดยทางานร่วมกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ถกู ร้ องเรี ยน หรื อผู้บงั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ของฝ่ ายงานที่ถกู
ร้ องเรี ยน เพื่อทารายงานผลการตรวจสอบ และให้ ความเห็นนาเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบและสาเนา
เรื่ องให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) เพื่อทราบเรื่ อง
อนึง่ ถ้ าข้ อร้ องเรี ยนเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการบริ ษัท ให้ สง่ สาเนาเรื่ องให้
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่ต้องสาเนาให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารทราบเรื่ อง

6.1.4

กรณีเป็ นเรื่ องร้ องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ เพียงพอ ให้ เลขานุการบริ ษัทส่ง
รายงาน ผลการตรวจสอบข้ อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนนันไปที
้ ค่ ณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หากคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เห็นว่าไม่สามารถ
ดาเนินการตามข้ อร้ องเรี ยนได้ ข้ อร้ องเรี ยนนัน้ จะถูกปิ ดเรื่ องไป

6.1.5

หากตรวจสอบข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ผู้ถกู ร้ องเรี ยนไม่มีความผิด เป็ นเรื่ องทีเ่ กิดจากความเข้ าใจผิด และ
พิจารณาเห็นว่า ควรให้ ปิดเรื่ องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ เลขานุการบริษัทส่งรายงาน ผลการตรวจสอบ
ข้ อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรียนนันไปที
้ ค่ ณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร หาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เห็นว่าผู้ถกู ร้ องเรี ยนไม่มีความผิดจริง ข้ อร้ องเรี ยนนัน้
จะถูกปิ ดเรื่ องไป

6.1.6

หากตรวจสอบข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ผู้ถกู ร้ องเรี ยนมีความผิดจริง ให้ เลขานุการบริ ษัทส่งรายงาน ผลการ
ตรวจสอบข้ อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนนันไปที
้ ค่ ณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร เพื่อพิจารณาและดาเนินการสัง่ การต่อไป

6.2 การแจ้ งผลสรุปต่อผู้ร้องเรี ยน และการปรับปรุงแก้ ไข
6.2.1 เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่แจ้ งผลการดาเนินการให้ กบั ผู้ร้องเรี ยนทราบ และบันทึกผลของการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่ องร้ องเรี ยนไว้ โดยนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส

6.2.2 เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่ ติดตามผลการปรับปรุงแก้ ไข (ถ้ ามี) และรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบ
7. การร้ องเรียนโดยไม่ สุจริต
หากการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรียน ให้ ถ้อยคา หรื อให้ ข้อมูลใด ๆ ที่พิสจู น์ได้ วา่ เป็ นการกระทาโดยไม่สจุ ริ ต กรณีเป็ น
บุคลากรของบริษัท จะได้ รับการลงโทษทางวินยั แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกที่เป็ นผู้กระทาให้ บริษัทได้ รับความเสียหาย
ทางบริ ษัทจะดาเนินคดีกบั บุคคลนันต่
้ อไป
8. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
8.1 บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน และผู้ถกู ร้ องเรี ยน เป็ นความลับ
8.2 บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของ
ข้ อมูล หรื อบุคคล ที่เกี่ยวข้ อง
8.3 ผู้ที่ได้ รับความเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
8.4 กรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้ รับความไม่ปลอดภัย หรื อ
อาจเกิด ความเดือดร้ อนเสียหาย ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง สามารถร้ องขอให้ บริษัท
กาหนดมาตรการคุ้มครองทีเ่ หมาะสม ก็ได้ หรื อบริ ษัทอาจกาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่า เป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มทีจ่ ะเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย
หรื อความไม่ปลอดภัย
8.5 บริ ษัทจะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน ไม่วา่ จะโดยการเปลีย่ นแปลงตาแหน่งงาน
ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้ าง หรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการ
ปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง

