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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผดิและการทุจริต 
(Whistleblowing Policy) 

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

1. บทน า 

บริษัท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ยึดมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี และบริษัทฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคัญในเรื่องควำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงได้ก ำหนด
นโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต เพื่อเปิดโอกำสใหผู้บ้ริหำร พนกังำนและผูม้ีสว่น
ไดเ้สียสำมำรถรำยงำน หรือให้ขอ้มูลเกี่ยวกับควำมผิดปกติในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่อง
ต่ำงๆ โดยผ่ำนทำงช่องทำงที่บริษัทฯ ก ำหนดไว ้ 

ทัง้นี ้เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นว่ำกำรรำยงำนหรือใหข้อ้มูลนั้นจะไม่ท ำใหผู้ร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลไดร้ับ
ควำมเดือดรอ้นจึงไดก้ ำหนดกลไกส ำหรบักำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลไวใ้นนโยบำยดังกลำ่ว
ขำ้งตน้ 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 สนับสนุนใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้
เสยีต่ำงๆ รอ้งเรียนและแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย 

2.2 ก ำหนดช่องทำงที่ปลอดภัยและเป็นควำมลบัในกำรรอ้งเรียนและแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและกำร
ทจุริต เพื่อช่วยใหบ้คุคลใดก็ตำม สำมำรถใหข้อ้มลูในเรื่องที่ตนเป็นกงัวลไดอ้ย่ำงมั่นใจ 

2.3 ใหค้วำมคุม้ครองพนกังำนที่ไดร้อ้งเรียนและแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต รวมทั้งใหค้วำม
ร่วมมือหรือควำมช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัทฯ ไม่ใหถ้กูกระท ำกำรอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นกำรปฏิบติัอย่ำง
ไม่เป็นธรรม 

2.4 ปอ้งกันกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตที่อำจเกิดขึน้ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย และช่วยใหส้ำมำรถตรวจ
พบและลดควำมเสยีหำยจำกกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต 

2.5 สง่เสริมภำพลกัษณแ์ละกำรมีจริยธรรมที่ดีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนกังำน 
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3. ขอบเขต 

3.1 นโยบำยฯ ฉบบันี ้บงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

3.2 นโยบำยฯ ฉบบันีค้รอบคลมุกำรกระท ำควำมผิดและกำรทุจริตที่อำจเกิดขึน้ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(ทั้ งที่ ปรำกฏแล้วหรือสงสัย) ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับผู้บริหำร พนักงำน ผู้ ให้บริกำร เจ้ำหนี ้ ลูกค้ำ  
คู่คำ้ ผูถ้ือหุน้ กรรมกำร และผูม้ีสว่นไดเ้สยี ซึ่งมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

4. นิยาม 

4.1 “นโยบำยฯ” หมำยถงึ นโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 

4.2 “ผูบ้ริหำร” หมำยถงึ ผูท้ี่ด  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรหรือเป็นผูท้ี่มีด ำรงต ำแหน่งที่มีควำมรับผิดชอบใน
กำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนในแต่ละหน่วยงำนนัน้ 

4.3 “พนักงำน” หมำยถึง พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงำนประจ ำ พนักงำนสญัญำ
จำ้งพิเศษ พนกังำนชั่วครำวของบริษัทฯ 

4.4 “กำรกระท ำผิด” หมำยถึง กำรกระท ำหรือละเวน้กำรกระท ำใดๆ ของกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำน 
ซึ่งเป็นกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ ขอ้บงัคับกำรท ำงำน ระเบียบและนโยบำยต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตลอดจน
กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

4.5 “กำรทุจริต” หมำยถึง กำรกระท ำโดยเจตนำเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมำยแก่ตนเอง ครอบครวั เพื่อน หรือบคุคลอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัตน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 

4.6 “ผูร้อ้งเรียน” หมำยถงึ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผูม้ีส่วนได้
เสียต่ำงๆ ซึ่งได้รอ้งเรียนหรือแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยดว้ยเจตนำสจุริต 

4.7 “ผู้รับข้อร้องเรียน” หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำ
ทรพัยำกรมนษุย ์คณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือเลขำนกุำรบริษัท 
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5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

5.1 ผูบ้ริหำร 

5.1.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมผูใ้ต้บงัคับบญัชำใหป้ฏิบัติ
ตำมประมวลจรรยำบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบำยต่ำงๆ ของบริษัทฯ  

5.1.2 ส่งเสริมและจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่ เพียงพอและมี
ประสทิธิผลเพื่อปอ้งกนักำรกระท ำผิดและกำรทุจริตในสว่นงำนที่ตนเองรบัผิดชอบอยู่ รวมถงึท ำ
ควำมเขำ้ใจลกัษณะของกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตใดๆ ที่อำจเกิดขึน้ภำยในหน่วยงำนของ
ตนเอง และตระหนกัถงึควำมผิดปกติที่บง่ชีถ้งึกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต  

5.1.3 ท ำใหม้ั่นใจว่ำพนกังำนทกุคนในหน่วยงำนไดร้บัทรำบนโยบำยฯ ฉบบันี ้

5.1.4 สรำ้งสภำพแวดลอ้มที่เหมำะสม เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัผูร้อ้งเรียนในกำรแจง้เรื่องรอ้งเรียน
และเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 

5.2 พนกังำน 

5.2.1 รบัทรำบและปฏิบติัตำมนโยบำยฯ ฉบบันี ้

5.2.2 แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำในสำยงำนทรำบและหรือตำมช่องทำงที่ก  ำหนดไวใ้นนโยบำยฯ ฉบบันีโ้ดย
ทนัที หำกพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเชื่อว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตเกิดขึน้ 

5.2.3 ใหค้วำมร่วมมือและช่วยเหลือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งของบริษัทฯ ที่ท ำหน้ำที่สอบสวนเรื่อง
รอ้งเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 

5.3 ฝ่ำยบริหำรและพฒันำทรพัยำกรมนษุย ์

ใหค้ ำแนะน ำแก่ผูบ้ริหำรและพนกังำนในกำรน ำนโยบำยฯ นีไ้ปใชป้ฏิบติั รวมทัง้สื่อสำรและจัดอบรมให้
ควำมรูท้ี่จ  ำเป็น 

5.4 เลขำนกุำรบริษัท  

5.4.1 แจง้ควำมคืบหนำ้และผลกำรพิจำรณำเรื่องรอ้งเรียน/เบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตให้ 
ผูร้อ้งเรียนไดร้บัทรำบ 

5.4.2 จดัท ำทะเบียนกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต และจดัท ำรำยงำน
สรุปสง่ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยไตรมำสละครัง้ 
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6. การแจง้เร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 
6.1 ขอบเขตของกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

6.1.1 ผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้อ้งเรียนสำมำรถแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ส  ำคญัซึ่งอำจ
มีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯ ไดด้งัต่อไปนี ้

(1)   กำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย หรือกำรไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยในเรื่องบรรษัทภิบำล
จรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ กำรต่อตำ้นทจุริตคอรร์ปัชนั 

(2)   กำรฝ่ำฝืนกฎระเบยีบ และขอ้บงัคับของบริษัทฯ 

(3)   รำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถกูตอ้ง ระบบกำรควบคมุภำยในที่บกพร่อง และกำรจดัท ำ
เอกสำรทำงกำรเงินท่ีเป็นเท็จ 

(4)   กำรกระท ำที่เป็นกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

6.1.2 บริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัเรื่องรอ้งเรียนในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1)   เรื่องที่ที่ประชมุผูถ้ือหุน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำร
ผูจ้ดักำร มีมติเด็ดขำดแลว้ตำมขอบเขตอ ำนำจของตน 

(2)   เรื่องที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีมติเด็ดขำดแลว้ 

(3)   เรื่องที่มีกำรฟอ้งรอ้งเป็นคดีอยู่ในศำล หรือที่ศำลพิพำกษำ หรอืมีค ำสั่งเด็ดขำดแลว้ 

(4)   เรื่องรอ้งเรียนท่ีไม่ระบพุยำน หรอืไม่มีเบำะแส หลกัฐำน หรือกำรกระท ำกำรทจุริตหรือ
ประพฤติผิดที่ชดัเจนเพียงพอที่จะน ำสบืขอ้เท็จจริงต่อไปได ้

(5)   เรื่องที่ฝ่ำยบริหำรและพฒันำทรพัยำกรมนษุยข์องบริษัทฯ หรอืหน่วยงำนอื่นท่ีมีอ  ำนำจ 
ไดร้บัไวพ้ิจำรณำ หรือไดว้ินิจฉยัเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรมแลว้ และไมม่ีพยำนหลกัฐำน
ใหม่ซึ่งเป็นสำระส ำคญัเพิ่มเติม 

6.2 ผูร้อ้งเรียนสำมำรถแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรอืแจง้เบำะสมกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
ดงัต่อไปนี ้

6.2.1 จดหมำยสง่ทำงไปรษณีย ์
ติดต่อ: คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ที่อยู่: บริษัท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 104/2 ม.1 ต.ไทยำวำส อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 73210 
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6.2.2 จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 
ติดต่อ: คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
E-mail address: auditcommitee@buonothailand.com 

6.3 ผูร้อ้งเรียนควรระบรุำยละเอียดต่ำงๆ ที่ชดัเจนเพียงพอเพื่อใหส้ำมำรถน ำไปสอบขอ้เท็จจริงได ้เช่น 
บคุคลที่เกี่ยวขอ้ง ลกัษณะและรำยละเอียดของเหตุกำรณ ์วนัท่ีและขอ้มลู นอกจำกนี  ้ผูร้อ้งเรียนไม่
จ  ำเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรียน แต่หำกเปิดเผยตนเองจะท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถแจง้ผลกำร
ด ำเนินกำรหรือรำยละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้งเรียนใหท้รำบได ้

7. การด าเนินการของบริษัทฯ 

7.1 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้  ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออำจมอบหมำยใหบ้คุคลหรือ
หน่วยงำนที่ไวว้ำงใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจริง โดยตอ้งพิจำรณำเรื่องรอ้งเรียนดังกล่ำวใหแ้ลว้เสร็จ
ภำยใน 45 วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีผูร้บัขอ้รอ้งเรียนไดร้บัเรื่องรอ้งเรียน 

7.2 ผูร้ับขอ้รอ้งเรียนหรือผูไ้ดร้ับมอบหมำยสำมำรถเชิญพนักงำนมำใหข้อ้มูล หรือขอใหจ้ัดส่งเอกสำรใดๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งมำเพื่อตรวจสอบหำขอ้เท็จจริง 

7.3 หำกตรวจสอบแลว้พบว่ำเป็นควำมจริง บริษัทฯ จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

7.3.1 ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่องกำรกระท ำผิดกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคับ หรือจรรยำบรรณ 
ของบริษัทฯ ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมำยจะเสนอพร้อมควำมเห็น และก ำหนด
แนวทำงในกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเสนอต่อผู้มีอ  ำนำจด ำเนินกำรในบริษัท ฯ เพื่ อพิจำรณำ
ด ำเนินกำร และในกรณีที่เป็นเรื่องส ำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภำพลกัษณ์ หรือ
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ หรือขัดแย้งกับนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ
เกี่ยวขอ้งกบัผูบ้ริหำรระดบัสงู เป็นตน้ ใหเ้สนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ 

7.3.2 ในกรณีที่ข้อเรียกร้องก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีกำรบรรเทำควำม
เสยีหำยท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมต่อผูเ้สยีหำย 

7.4 บริษัทฯ จะแจง้ควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเรื่องรอ้งเรียน หรือกำรกระท ำผิด หรือกำรทุจริต
ใหก้บัผูร้อ้งเรียนท่ีเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์E-mail หรือช่องทำงกำรติดต่อที่ใหไ้ว ้ภำยใน 15 
วนัท ำกำร นับแต่วนัท่ีเรื่องดงักลำ่วยติุแลว้ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีควำมจ ำเป็นเรื่องขอ้มูลสว่นบคุคลและ
กำรรักษำควำมลบั บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถใหข้้อมูลในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบสวนหรือกำร
ลงโทษทำงวินยัได ้
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8. การจดัท าทะเบียนและการรายงาน 

เลขำนกุำรบริษัท มีหนำ้ที่จดัท ำทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต และ
จดัท ำรำยงำนสรุปกำรรบัแจง้ขอ้มูลกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง
ที่ไดด้ ำเนินกำรพิจำรณำแลว้หรืออยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำอย่ำง
นอ้ยไตรมำสละครัง้ 

9. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ทีแ่จง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแส และผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

9.1 บริษัทฯ จะคุม้ครองผูร้อ้งเรียนและผูท้ี่แจง้ข้อมูลอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที่
สำมำรถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลไว้เป็นควำมลับโดยจะจ ำกัดกำรเข้ำถึงขอ้มูลให้
เฉพำะผูม้ีหนำ้ที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องที่รอ้งเรียนเท่ำนั้นที่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูล
ดงักลำ่วได ้

9.2 บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเท่ำที่จ  ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผูร้อ้งเรียน
หรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงแหลง่ที่มำของขอ้มลู หรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้ง 

9.3 ผูร้อ้งเรียน ผูท้ี่แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บำะแสะ และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง มีสิทธิไดร้บักำรชดเชย กำรบรรเทำควำม
เสยีหำยดว้ยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

9.4 ผูร้ับข้อรอ้งเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในกำรสืบหำข้อเท็จจริง มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล 
รำยละเอียดขอ้รอ้งเรียน รวมทั้งเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดที่เกี่ยวขอ้งเป็นควำมลบั หำ้มเปิดเผยขอ้มูล
ต่อบุคคลอื่นที่ ไม่มีหน้ำที่ เกี่ยวข้องโดยเด็ดขำด เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมควำมจ ำเป็นในกำร
ปฏิบติังำนหรือเป็นกำรปฏิบติัตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

9.5 ห้ำมผู้บริหำรเลิกจ้ำง พักงำน ลงโทษทำงวินัย หรือขู่ว่ำจะด ำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรที่พนักงำนได้
รอ้งเรียนหรือแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต หำกผูใ้ดกระท ำดงักลำ่วจะถกูลงโทษทำงวินยั 
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10. บทลงโทษ 

ผูใ้ดกระท ำกำรใดโดยจงใจหรือประมำทเลนิเล่อ ไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยฯ ฉบบันี ้รวมทั้งมีพฤติกำรณท์ี่
กลั่นแกลง้ข่มขู่ ลงโทษทำงวินัย หรือเลือกปฏิบติั ดว้ยวิธีกำรอันไม่ชอบเนื่องมำจำกกำรรอ้งเรียนต่อ  
ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องรอ้งเรียนกับนโยบำยฯ ฉบบันี ้ถือว่ำผูน้ั้นกระท ำผิด
วินยั และตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้วำมเสยีหำยแก่บริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรกระท ำดงักลำ่ว 
ตลอดจนรบัผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งต่อไปดว้ย 

11. การแจง้ขอ้ร้องเรียนทีเ่ป็นเทจ็ 

หำกบริษัทฯ พบว่ำกำรรอ้งเรียน หรือกำรใหถ้อ้ยค ำใดๆ เป็นกำรกระท ำที่มีเจตนำไม่สจุริต บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบัผูร้อ้งเรียนหรือใหข้อ้มลูเท็จดงักลำ่ว 

           นโยบำยนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตฉบับนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้
พิจำรณำและอนมุติั ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565  

                                                                                        

           นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป  
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