
 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแส 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  

บริษัทและบริษัทในกลุม่ได้สนนัสนนุให้บคุลากรของบริษัทและผู้ทีม่ีสว่นได้เสยีในทกุภาคสว่น ร่วมกนัสอดสอ่งดแูลการ
ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยบริษัทได้จดัช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถงึการ
รับแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัพฤตกิรรมที่อาจสอ่ถงึการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร (whistleblowing)  ทัง้จาก
พนกังานเอง และผู้มีสว่นได้เสยีอืน่  เพื่อให้เป็นไปตามการปฎิบตัติามการดแูลกิจการท่ีดี  

บริษัทจะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส ่ รวมทัง้ให้ความเป็นธรรมแกท่กุฝ่าย ก าหนดระยะเวลา
สอบสวนอยา่งเหมาะสม ช่ือของผู้ ร้องเรียนจะถกูปิดเป็นความลบั ผู้ ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ไมใ่ห้ถกูกลัน่แกล้ง ทัง้ใน
ระหวา่งการสอบสวน และภายหลงัการสอบสวน 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1. เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุม่เป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพมากขึน้ สอดคล้องกบัหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีด ี

1.2. เพื่อตะหนกัถึงการให้ความส าคญักบัการรับฟัง การรับเร่ืองร้องเรียนจากบคุลากรภายในองค์กร หรือ จาก
บคุคลภายนอก ซึง่จะเป็นเคร่ืองมือในการชว่ยเฝา้ระวงั ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทและบริษัท
ในกลุม่ฯ  

1.3. เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งและเพิม่ประสทิธิภาพของกลไกระบบเตือนภยัลว่งหน้า ซึง่จะท าให้บริษัทสามารถปอ้งกนั
ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้เสยี และท าให้บริษัทและบริษัทในกลุม่ได้ปรับปรุงประสทิธิภาพการ
ด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

 การกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  

 การกระท าที่อาจสอ่ถึงการทจุริต ซึง่หมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง เป็นต้น  

 พบการกระท าที่ท าให้เกิดความสงสยั และเกิดผลเสยีตอ่บริษัท 

 การได้รับความไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบตัิงาน  

บุคคลที่สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
พนกังาน เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง หรือบคุคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถงึบคุคลที่ได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ  ที่ฝ่าฝืน 
หรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ   รวมถงึการกระท าที่อาจสอ่ถงึการ
ทจุริต ทัง้นี ้บริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนเปิดเผยตวัตนให้ทราบ และให้ข้อมลูหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ 



 

 

 
ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทในกลุ่ม ไม่สามารถรับเร่ืองร้องเรียนที่เข้ากรณีดังต่อไป 
- เร่ืองที่คณะกรรมการสบืสวนสอบสวนตามระเบียบของบริษัทรับไว้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว และไมม่พียานหลกัฐาน

ใหม ่ซึง่เป็นสาระส าคญัเพิ่มเตมิ  
- กรณีบตัรสนเทห์่ หรือข้อร้องเรียน ข้อกลา่วหาที่ไมม่ีระบช่ืุอและทีอ่ยูท่ี่แท้จริงของผู้ ร้องเรียน หรือ ผู้กลา่วหา 
- เร่ืองที่ไมร่ะบพุยานหลกัฐานหรือระบพุฤติการณ์การกระท าการทจุริตที่ชดัแจ้งเพียงพอท่ีจะด าเนินการสบืหา

ข้อเท็จจริงได้ 
- เร่ืองที่มีการฟอ้งร้องเป็นคดีอยูใ่นศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือ มีค าสัง่เด็ดขาดแล้ว 

3. การร้องเรียน 

การร้องเรียนให้ท าเป็นหนงัสอื หรือกรอกแบบฟอร์มที่มีอยูใ่น website โดยมีรายละเอียดการร้องเรียน ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ช่ือและนามสกลุ ท่ีอยูห่รือที่ท างาน หมายเลขโทรศพัท์ และ e- mail ของผู้ ร้องเรียน 

(2) ช่ือและนามสกลุ ผู้ถกูร้องเรียน (ถ้าม)ี 

(3) วนั เดือน ปี ท่ีร้องเรียน 

(4) วนั เดือน ปี และสถานท่ีที่ผู้ ร้องเรียนพบเห็นพฤตกิรรม หรือ เหตกุารณ์ 

(5) ข้อเท็จจริงและการกระท าของผู้ถกูร้องเรียนที่ผู้ ร้องเรียนเห็นวา่อยูใ่นขอบเขตของเร่ืองร้องเรียน 

(6) เอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี) 

(7) หรือใช้แบบฟอร์มเร่ืองร้องเรียนจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยด าเนินการกรอกข้อมลูและรายละเอียดให้
ครบถ้วน 

(8) ให้ด าเนินการสง่ หรือ ติดตามเร่ืองร้องเรียน โดยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(8.1)  สง่ทาง internet ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือ 

(8.2) สง่ทาง E- Mail: whistleblower@buildersmart.com 

(8.3) โทรศพัท์ ถึง เลขานกุารบริษัท หมายเลขโทรศพัท์ 02-683-4900 ตอ่ 408 

(8.4) สง่จดหมายลงทะเบยีนถึง เลขานกุารบริษัท 

4. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  

1) รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ ต้องเป็นความจริง มีความชดัเจน หรือ
พอท่ีจะน าสบืหาข้อเท็จจริง เพื่อด าเนินการตอ่ไปได้  
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2) ข้อมลูที่ได้รับจะถือเป็นความลบั และไมม่ีการเปิดเผยช่ือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนตอ่สาธารณชน 
หากไมไ่ด้รับ ความยินยอม  

3) ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครอง ไมว่า่จะเป็นพนกังาน หรือบคุคลภายนอก  

4) ระยะเวลาในการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ขึน้อยูก่บัความซบัซ้อนของเร่ือง ความเพียงพอของเอกสาร
หลกัฐานท่ีได้รับ จากผู้ ร้องเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐาน และค าชีแ้จงของผู้ถกูร้องเรียน  

5) ผู้ รับข้อร้องเรียน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบักระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้อง
เป็นความลบั จะเปิดเผยเทา่ทีจ่ าเป็น โดยค านงึถึงความปลอดภยั และความเสยีหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหลง่ที่มา ของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

5. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ผู้แจ้งข้อมลู หมายถงึ  ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 

ผู้ รับเร่ืองร้องเรียน เลขานกุารบริษัท 

ผู้ประสานงานเร่ือง
ร้องเรียน 

เลขานกุารบริษัทท าหน้าที่หาข้อเท็จจริง โดยประสานงานกบัผู้มสีว่นเก่ียวข้อง และ
ท ารายงานสรุปของการค้นหาข้อเท็จจริง รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียน ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของผู้ที่ถกูร้องเรียน หรือผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป ของฝ่าย
งานท่ีถกูร้องเรียน 

6 กระบวนการในการจัดการกับเร่ืองที่มีการร้องเรียน  

6.1 การลงทะเบยีน และสง่เร่ือง  

6.1.1 เลขานกุารบริษัท ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และก าหนดวนัแจ้งความคืบหน้าของเร่ืองที่ร้องเรียน แก่ผู้
ร้องเรียน ดงันี ้

  กรณีทีม่ีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทอยา่งร้ายแรง ให้ด าเนนิการโดยดว่นท่ีสดุ  

 กรณีอืน่ ให้ด าเนินการโดยเร็ว  



 

 

6.1.2 เลขานกุารบริษัท ลงบนัทกึข้อมลูจากผู้ ร้องเรียน ดงันี ้ 

 ช่ือผู้ ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไมไ่ด้ระบช่ืุอ  

 วนัท่ีร้องเรียน  

 ช่ือบคุคล หรือเหตกุารณ์ที่ร้องเรียน  

 ข้อมลูที่เก่ียวข้องอื่น ๆ  

6.1.3 ขัน้ตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงและการตรวจสอบ 

เมื่อลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว เลขานกุารบริษัท ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงโดยท างานร่วมกบับคุคล
ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของผู้ที่ถกูร้องเรียน หรือผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป ของฝ่ายงานท่ีถกู
ร้องเรียน เพื่อท ารายงานผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและส าเนา
เร่ืองให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อทราบเร่ือง   

อนึง่ ถ้าข้อร้องเรียนเป็นเร่ืองเก่ียวกบั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท ให้สง่ส าเนาเร่ืองให้
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยไมต้่องส าเนาให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารทราบเร่ือง 

6.1.4 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผู้ไมร่ะบช่ืุอ และไมส่ามารถหาข้อมลูเพิ่มเตมิได้เพียงพอ ให้เลขานกุารบริษัทสง่
รายงาน ผลการตรวจสอบข้อมลู และความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนนัน้ไปท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นวา่ไมส่ามารถ
ด าเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนัน้จะถกูปิดเร่ืองไป 

6.1.5 หากตรวจสอบข้อเทจ็จริงแล้วพบวา่ ผู้ถกูร้องเรียนไมม่ีความผิด เป็นเร่ืองทีเ่กิดจากความเข้าใจผิด และ
พิจารณาเห็นวา่ ควรให้ปิดเร่ืองโดยไมม่ีการลงโทษใด ๆ ให้เลขานกุารบริษัทสง่รายงาน ผลการตรวจสอบ
ข้อมลู และความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนนัน้ไปท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร หาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นวา่ผู้ถกูร้องเรียนไมม่ีความผิดจริง ข้อร้องเรียนนัน้
จะถกูปิดเร่ืองไป 

6.1.6 หากตรวจสอบข้อเทจ็จริงแล้วพบวา่ ผู้ถกูร้องเรียนมีความผดิจริง ให้เลขานกุารบริษัทสง่รายงาน ผลการ
ตรวจสอบข้อมลู และความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนนัน้ไปท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เพื่อพิจารณาและด าเนินการสัง่การตอ่ไป 

6.2 การแจ้งผลสรุปตอ่ผู้ ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข  

6.2.1 เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่แจ้งผลการด าเนินการให้กบัผู้ ร้องเรียนทราบ และบนัทกึผลของการด าเนินการเก่ียวกบั 
เร่ืองร้องเรียนไว้ โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส  



 

 

6.2.2  เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่ ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

7. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค า หรือให้ข้อมลูใด ๆ ที่พิสจูน์ได้วา่เป็นการกระท าโดยไมส่จุริต กรณีเป็น
บคุลากรของบริษัท จะได้รับการลงโทษทางวินยั แตห่ากเป็นบคุคลภายนอกที่เป็นผู้กระท าให้บริษัทได้รับความเสยีหาย 
ทางบริษัทจะด าเนินคดีกบับคุคลนัน้ตอ่ไป  

8. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน  

8.1 บริษัทจะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน และผู้ถกูร้องเรียน เป็นความลบั  

8.2 บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเทา่ที่จ าเป็น โดยค านงึถึงความปลอดภยั และความเสยีหายของผู้รายงานแหลง่ที่มาของ
ข้อมลู หรือบคุคล ที่เก่ียวข้อง  

8.3 ผู้ที่ได้รับความเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  

8.4 กรณีที่ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นวา่ตนอาจได้รับความไมป่ลอดภยั หรือ
อาจเกิด ความเดือดร้อนเสยีหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัท
ก าหนดมาตรการคุ้มครองทีเ่หมาะสม ก็ได้ หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่ เป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มทีจ่ะเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย 
หรือความไมป่ลอดภยั  

8.5 บริษัทจะไมก่ระท าการใดอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน ไมว่า่จะโดยการเปลีย่นแปลงต าแหนง่งาน 
ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน ขม่ขู ่ รบกวนการปฏิบตังิาน เลกิจ้าง หรือกระท าการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการ
ปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

 


