
 
 

 

 

นโยบายการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน  
 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ

เป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ นอกจากนี้บริษัทคาดหวังว่า 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการดังกล่าว 

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้น 

เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถ

แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาอันสุจริต มายังบริษัทได้ หากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือมีเหตุอันควรสงสัย) 

การกระท าหรือสงสัยว่ามีการกระท าที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ  

 

1. ขอบเขตการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ส าคัญ (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือ

สงสัย) ดังต่อไปนี้ 

1.1 การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายใน

เรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 

1.2 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดท าเอกสารทางการ

เงินที่เป็นเท็จ 

1.3 เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัท  

 

2. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

การกระท าผิดตามที่ระบุในข้อ 1. ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1 แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึง

ชื่อของบุคคลผู้กระท าความผิดและเหตุการณ์กระท าผิดที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้า

มี) อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ

เปิดเผยนั้นจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะ

ท าให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.2 ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นการกระท าความผิดตามที่ระบุในข้อ 1. 

สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้ 

2.2.1 แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง และหรือ บุคคลที่ตนไว้ใจ หรือ 

2.2.2 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

ที่ E-mail: hr@builtland.co.th  โทร 02-584 2013 ต่อ 191 หรือ 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.2.3 ส่งทางไปรษณีย์ถึง กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้ 

เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120    

2.2.4 ทางเว็บไซต์บริษัท: www.builtland.co.th  หรือ 

2.2.5    จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ กรรมการตรวจสอบที่ E-mail: cg@builtland.co.th 

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งข้อร้องเรียนให้กรรมการ

ตรวจสอบโดยพลัน      

 

3. กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

 

3.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือ

เบาะแสการกระท าความผิดด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยบริษัทจะมอบหมายให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ท าหน้าที่เป็นผู้

ตรวจสอบฯ ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากล่ันกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้

แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ 

3.2 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจะน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณารับทราบ และส่ังการหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินการพร้อมทั้งแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3.3 ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางใน

การด าเนินการให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาส่ังการและ

ก าหนดแนวทางการด าเนินการแก้ไข และพิจารณาก าหนดบทลงโทษต่อไป 

3.4 กรณีที่พบการกระท าความผิดจริง บริษัทจะด าเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือด าเนินคดี 

ทางกฎหมายกับผู้กระท าความผิด และก าหนดมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

อย่างเหมาะสม 

3.5 บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดและการทุจริต ให้กับผู้แจ้ง

เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยตนเองกับบริษัท อย่างไรก็ตามในบางครั้งด้วยเหตุผลความจ าเป็น

ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการ

สอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยได้ 

 

4. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่

สุจริต จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทตามมาตรการ ดังนี้ 

4.1 บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้

ข้อมูลหรือความร่วมมือได้  

 

 

 

 

 



 
 

 

4.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ ตลอดจน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความ

เสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ โดยการเข้าถึงข้อมูลจะ

จ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น 

4.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ ที่ได้รับความไม่ปลอดภัย หรือที่

ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้  

4.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็น

ธรรม 

4.5 บริษัทจะไม่ท าการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความ

ร่วมมือ ไม่ว่าโดยการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน ส่ังพักงาน ข่มขู่ รบกวน

การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

 

5. การรักษาความลับ 

บุคคลใดๆ ที่ ได้รับทราบข้อมูลการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียน จะต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้

ข้อมูลหรือความร่วมมือ เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยต้องค านึงถึงความ

ปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นในขั้นตอนการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืน

น าข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทจะด าเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน 

แล้วแต่กรณี 

 

6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีเป็นเท็จ 

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยค าหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า

เป็นการกระท าที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ หรือต้ังใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เป็นพนักงานของบริษัท 

บริษัทจะพิจารณาด าเนินการลงโทษผู้ที่ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

แล้วแต่กรณี แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระท านั้นท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณา

ด าเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2561 และปรับปรุงแก้ไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2561 

โดยมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 17  ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

   ( นายสมชาย   ศิริสมฤทัย ) 

  ประธานกรรมการ 

                                        บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 


