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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน) 
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการแจ#งเบาะแสการกระทําผิด 

และการให#ความคุ#มครองผู#ให#ข#อมูล 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให%ความสําคัญในเรื่องบทบาทของผู%มีส,วนได%เสีย การเป/ดเผยข%อมูล และ
ความโปร,งใสเป2นอย,างยิ่ง  บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการแจ%งเบาะแสการกระทําผดิและการให%ความคุ%มครอง
ผู%ให%ข%อมูลเพ่ือเป2นเครื่องมือท่ีช,วยให%บริษัทฯ ได%รับทราบเรื่องร%องเรียนการกระทําผิดทางกฎหมาย ระเบียบข%อบังคับ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ หรือนโยบายต,อต%านการทุจริตคอร�รัปช่ันของบริษัทฯ  

วัตถุประสงค� 

เพ่ือให%เป2นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ เป/ดโอกาสให%ผู%มีส,วนได%เสียท้ังภายในและภายนอกองค�กรแจ%งเบาะแสการ

ประพฤติผิดหรือข%อร%องเรียนที่เกี่ยวข%องกับการประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระบบควบคุมภายในที่บกพร,อง 

การกระทําที่ฝ>าฝ?นหรือไม,ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข%อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริตคอร�รัปชั่น เพื่อนําไปสู,การ

ปรับปรุงการบริหารงานให%มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

โดยบริษัทฯ มีกลไกในการคุ%มครองพนักงานหรือผู%แจ%งเบาะแสในการกระทําความผิดดังกล,าว โดยจะไม,เป/ดเผยช่ือ ท่ีอยู, หรือข%อมูลใด ๆ 

ที่สามารถระบุตัวผู%ร%องเรียนได% และเก็บรักษาข%อมูลของผู%ร%องเรียนไว%เป2นความลับ เพื่อให%ผู%แจ%งเบาะแสและผู%ร%องเรียนมั่นใจว,าจะ

ไม,ได%รับผลกระทบจากการแจ%งเบาะแสและการร%องเรียนดังกล,าว 

ขอบเขตของเรื่องร#องเรียน 

1. เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว,ามีการกระทําผิดหรือการทุจริตคอร�รัปชั่นที่เกี่ยวข%องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือ

ทางอ%อม เช,น เมื่อพบเห็นบุคคลในบริษัทฯ ติดสินบน/รับสินบน เจ%าหน%าท่ีของหน,วยงานรัฐบาลหรือหน,วยงานเอกชน 

2. การประพฤติผิดข%อกําหนดของหน,วยงานที่กํากับดูแล ฝ>าฝ?นหรือไม,ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ นโยบายต,อต%านการทุจริตคอร�รัปช่ัน ข%อบังคับ หรือระเบียบของบริษัทฯ  

3. การกระทําใดที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต,อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทําให%สงสัย

ว,าอาจจะเป2นช,องทางในการทุจริต หรือเกิดผลประโยชน�ทับซ%อนกับบริษัทฯ 

4. การกระทําใด ๆ ซ่ึงอาจทําให%บริษัทฯ เสียผลประโยชน� และกระทบต,อช่ือเสียงของบริษัทฯ 

บุคคลท่ีเก่ียวข#องและหน#าท่ีความรับผิดชอบ  

1. ผู#แจ#งเรื ่องร#องเรียน ได%แก, ผู %ที ่พบเห็น ทราบ หรือสงสัยโดยสุจริต ไม,ว,าตนเองจะได%รับความเสียหายหรือไม,ก็ตามว,า 

กรรมการ ผู%บริหาร พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกระทําการแทนบริษัทฯ มีการประพฤติผิด  

2. ผู#รับเรื่องร#องเรียน ได%แก, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน%าที่ต%องส,งเรื่องร%องเรียนที่ได%รับให%ผู%ประสานงานเรื่อง

ร%องเรียนเพ่ือดําเนินการต,อไป  

3. ผู#ประสานงานเรื่องร#องเรียน  ได%แก, กลุ,มงานตรวจสอบภายใน หรือ ผู%ที่ได%รับการแต,งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบให%มี

หน%าที่รวบรวม พิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต%น และส,งเรื่องร%องเรียนให%ผู%ตรวจสอบเรื ่อง

ร%องเรียน รวมถึงจัดเก็บข%อมูลบันทึกความคืบหน%าและผลสรุป ติดตามและปรับเปลี่ยนสถานะของเรื่องร%องเรียน และกําหนด
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สิทธิการเข%าถึงข%อมูลท่ีเก่ียวกับเรื่องร%องเรียน และมีหน%าท่ีกํากับดูแลให%การดําเนินการเก่ียวกับเรือ่งร%องเรียน แล%วเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามนโยบายฉบับน้ี 

4. ผู#ให#ความร1วมมือในการตรวจสอบเรื่องร#องเรียน ได%แก, กรรมการ ผู%บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่ได%รับการขอ

ความร,วมมือจากผู%ประสานงานเรื่องร%องเรียนหรือผู%ตรวจสอบเรื่องร%องเรียนในการให%ข%อมูลที่เก่ียวข%อง หรืออาจมีความ

เก่ียวข%องกับเรื่องร%องเรียน  

5. ผู#ถูกร#องเรียน ได%แก, กรรมการ ผู%บริหารและพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย,อย หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทําการแทนบริษัทฯ 

หรือบริษัทย,อยท่ีถูกร%องเรียนหรือกล,าวหาว,ามีการประพฤติผิด ในกรณีท่ีผู%ตรวจสอบเรื่องร%องเรียนพบว,ามีบุคคลอ่ืนเป2นผู%ร,วม

กระทําการ สนับสนุนกระทําการ จ%างวานหรือสั่งการเก่ียวกับเรื่องร%องเรียน ให%ถือว,าบุคคลอ่ืนน้ันเป2นผู%ถูกร%องเรียนด%วย  

6. ผู#ตรวจสอบเร่ืองร#องเรียน มีหน%าท่ีทําการตรวจสอบเรื่องร%องเรียนและสรุปผลการตรวจสอบเพ่ือรายงานต,อผู%มีอํานาจตัดสิน

ผลสรุปเรื่องร%องเรียนและสั่งลงโทษ 

6.1. กรณีที่เป2นการร%องเรียนที่เกี่ยวข%องกับพนักงาน ให%ผู%บริหารสูงสุดกลุ,มงานตรวจสอบภายใน และผู%บริหารสูงสดุกลุ,ม

งานทรัพยากรมนุษย�เป2นผู%ตรวจสอบเรื่องร%องเรียน  

6.2. กรณีท่ีเป2นการร%องเรียนท่ีเก่ียวข%องกับกลุ,มงานตรวจสอบภายในและ/หรือกลุ,มงานทรัพยากรมนุษย� ให%คณะกรรมการ

ตรวจสอบแต,งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร%องเรียน   

6.3. กรณีที่เป2นการร%องเรียนที่เกี่ยวข%องกับผู%บริหาร ให%คณะกรรมการตรวจสอบแต,งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่อง

ร%องเรียน ท้ังน้ี กรรมการตรวจสอบเรื่องร%องเรียนทุกคนจะต%องไม,มีส,วนได%เสียกับเรื่องร%องเรียน 

6.4. กรณีที ่เป2นการร%องเรียนที่เกี่ยวข%องกับกรรมการ ให%คณะกรรมการบริษัทแต,งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่อง

ร%องเรียน ท้ังน้ี กรรมการตรวจสอบเรื่องร%องเรียนทุกคนจะต%องไม,มีส,วนได%เสียกับเรื่องร%องเรียน 

7. ผู#มีอํานาจตัดสินผลสรุปเร่ืองร#องเรียนและสั่งลงโทษ  

7.1. กรณีการตัดสินผลสรุปเรื่องร%องเรียนและสั่งลงโทษพนักงาน ให%คณะกรรมการตรวจสอบเป2นผู%พิจารณาอนุมัติ 

7.2. กรณีการตัดสินผลสรุปเรื่องร%องเรียนและสั่งลงโทษกรรมการหรือผู%บริหารของบริษัทฯ ให%คณะกรรมการบริษัทเป2นผู%

พิจารณาอนุมัติ  

ช1องทางในการแจ#งเรื่องร#องเรียน  

พนักงานและผู%มีส,วนได%เสียทุกกลุ,มสามารถแจ%งเบาะแสการกระทําผิดต,อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได%หลายช,องทางท่ี 

1. Website ของบริษัทฯ ที่ www.noblehome.com ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ�” ในส,วนหัวข%อ “แจ%งเบาะแสการกระทําผิด
และทุจริตคอร�รัปช่ัน”  

2. Email: cg@noblehome.com 
3. ศูนย�รับแจ%งข%อมูล 

   ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      ท่ีอยู, : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ, 
      เลขท่ี 1035 อาคาร โนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
      เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
      โทรศัพท� : 0-2251-9955 ต,อ 1500 
      แฟกซ�: 0-2251-9977 
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บริษัทฯ สนับสนุนให%ผู%แจ%งเรื่องร%องเรียนเป/ดเผยตัวตน และ/หรือ ให%ข%อมูลหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอ ทั้งนี้บริษัทฯ จะรักษา
ข%อมูลส,วนตัวของผู%ให%ข%อมูลไว%เป2นความลับ 

กระบวนการจัดการกับเรื่องร#องเรียน  

ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเร่ืองร#องเรียน 

1. เมื่อได%รับเรื่องร%องเรียน ผู%รับเรื่องร%องเรียน พิจารณาผู%ถูกร%องเรียนในเรื่องที่ได%รับการร%องเรียนก,อนส,งให%ผู%ประสานงานเรื่อง

ร%องเรียน ในกรณีท่ีผู%ถูกร%องเรียนเป2นกลุ,มงานตรวจสอบภายในต%องแจ%งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแต,งตั้งผู%ประสานงาน

เรื่องร%องเรียน ท้ังน้ี ต%องดําเนินการให%เสร็จสิ้นและส,งเรื่องร%องเรียนไปยังผู%ประสานงานเรื่องร%องเรียนภายใน 3 วันทําการ นับ

จากวันท่ีได%รับเรื่องร%องเรียน  

2. ผู%ประสานงานเรื่องร%องเรียน รวบรวม พิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐาน เพ่ือตรวจสอบเบ้ืองต%น และพิจารณา

เรื่องร%องเรียน และส,งรายงานเรื่องร%องเรียน และพยานหลักฐานไปยังผู%ตรวจสอบเรื่องร%องเรียน (ตามข%อ 6.1-6.4) ภายใน 7 

วันทําการนับแต,ได%รับเรื่องจากผู%รับเรื่องร%องเรียน  ในกรณีท่ีเป2นเรื่องร%องเรียนท่ีไม,ระบุช่ือและไม,สามารถหาข%อมูลหลกัฐานได%

เพียงพอ ให%เสนอต,อประธานเจ%าหน%าที่บริหารร,วม และนําเสนอต,อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอป/ดข%อร%องเรียน หรือ 

พิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมต,อไป 

3. ผู%ตรวจสอบเรื่องร%องเรียน ทําการตรวจสอบเรื่องร%องเรียนและสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อรายงานต,อผู%มีอํานาจตัดสินผลสรุป

เรื่องร%องเรียนและสั่งลงโทษ ตามข%อ (7.1 – 7.2) ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ีได%รับเรื่องจากผู%ประสานงานเรื่องร%องเรียน 

กรณีขอข%อมูลเพิ่มเติมจากผู%ประสานงานเรื่องร%องเรียนเพื่อการพิจารณา ผู%ประสานงานเรื่องร%องเรียนและผู%ตรวจสอบเรื่อง

ร%องเรียนต%องดําเนินการให%แล%วเสร็จภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ีได%รับเรื่องจากผู%ประสานงานเรื่องร%องเรียนในครั้งแรก 

4. ผู%มีอํานาจตัดสินผลสรุปเรื่องร%องเรียนและสั่งลงโทษ พิจารณาคําสั่งตัดสิน บทลงโทษ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีได%รับ

เรื่องจากผู%ตรวจสอบเรื่องร%องเรียน 

5. เมื่อได%ผลสรุปเรื่องร%องเรียนซึ่งยุติแล%วและคําสั่งลงโทษของผู%มีอํานาจตามข%อ 7. แล%ว ผู%ตรวจสอบเรื่องร%องเรียนแจ%งผล

ดังกล,าวให%ผู%ประสานงานเรื่องร%องเรียนทราบ 

6. ผู%ประสานงานเรื่องร%องเรียนรายงานผลสรุปเรื่องร%องเรียนต,อผู%แจ%งเรื่องร%องเรียน ผู%รับเรื่องร%องเรียน ผู%ถูกร%องเรียน ผู%ให%ความ

ร,วมมือในการตรวจสอบเรื่องร%องเรียน หรือบุคคลอ่ืน ตามความจําเป2นและเหมาะสม 

7. ในกรณีจําเป2นที่ไม,สามารถดําเนินการให%แล%วเสร็จภายในระยะเวลาที ่กําหนด ให%ผู %ตรวจสอบเรื ่องร%องเรียนนําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล%วแต,กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการตรวจสอบได% 

ครั้งละไม,เกิน 7 วันทําการ ทั้งนี้หากไม,ดําเนินการให%แล%วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือไม,ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบ

ตามที่กําหนดไว%ข%างต%น ให%ถือว,าผู%ประสานงานเรื่องร%องเรียน หรือผู%ตรวจสอบเรื่องร%องเรียน ไม,ปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี 

และต%องทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลต,อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การรายงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน%าท่ีรายงานข%อเท็จจริงโดยตรงต,อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แล%วเห็นสมควรต,อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และ/หรือเพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข%องกับนโยบายกํากับดูแล
กิจการ และ/หรือเรื่องท่ีมีผลกระทบต,อผู%บริหารระดับสูง  



นโยบายและแนวปฏบิตัเิร�อ่งการแจงเบาะแสการกระทาํผ�ด 
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การให#ความคุ#มครองผู#แจ#งเรื่องร#องเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวข#อง  

1. เพ่ือเป2นการคุ%มครองสิทธิของผู%แจ%งเรื่องร%องเรียนและผู%ให%ข%อมูลกระทําโดยสุจริต ข%อมูลเก่ียวกับเรื่องร%องเรียน และข%อมูลของ

ผู%แจ%งเรื่องร%องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป2นความลับ ไม,เป/ดเผยต,อบุคคลที่ไม,เกี่ยวข%อง เว%นแต,จําเป2นจะต%องเป/ดเผยตาม

ข%อกําหนดของกฎหมาย 

2. ผู%แจ%งเรื่องร%องเรียนจะได%รับความคุ%มครองที่เหมาะสม เช,น ไม,มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย%ายตําแหน,งงาน ลักษณะงาน 

สถานท่ีทํางานของพนักงาน ข,มขู, รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ%าง หรือ การอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป2นการปฏิบัติอย,างไม,เป2นธรรม 

3. บุคคลใด ๆ ท่ีได%รับทราบเรื่องร%องเรียน หรือข%อมูลท่ีเก่ียวข%องกับเรื่องร%องเรียน จะต%องปกปeองข%อมูลดังกล,าวให%เป2นความลับ

ไม,เป/ดเผยต,อบุคคลอื่นที่ไม,เกี่ยวข%อง เว%นแต,กรณีที่มีความจําเป2นในขั้นตอนการดําเนินการตามนโยบายฉบับนี้หรือตามท่ี

กฎหมายกําหนด หากมีการจงใจฝ>าฝ?นนําข%อมูลไปเป/ดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดําเนินการทาง

กฎหมายกับผู%ท่ีฝ>าฝ?นแล%วแต,กรณี   

การลงโทษ 

ผู%ใดฝ>าฝ?นหรือไม,ปฏบัิติตามนโยบายฉบับน้ีไม,ว,าโดยจงใจหรอืโดยประมาท รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีเป2นการกลั่นแกล%ง ข,มขู, ลงโทษทาง

วินัย หรือเลือกปฏิบัติต,อผู%แจ%งเรื่องร%องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข%องกับเรื่องร%องเรียนด%วยวิธีการอันมิชอบ ถือว,าผู%น้ันกระทําผิดวินัย 

บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการลงโทษให%เป2นไปตามระเบียบว,าด%วยข%อบังคับเก่ียวกับการทํางาน วินัยพนักงานของบริษัทและ/หรือ 

ข%อกฎหมายท่ีเก่ียวข%อง 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 



 

 

 


