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บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการรบัเรื่องร้องเรียน 
 

 บรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) มุ่งเน้นการปฏบิตังิานด้วยความซื่อสตัย์ และเชื่อมัน่ว่า
การด าเนินธุรกจิภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดเีป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งเสรมิต่อการน าพาองค์กรไปสู่
การเตบิโตอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้ผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่ายได้มสี่วนร่วมในกระบวนการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัได้ก าหนดนโยบายในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและจดัใหม้ชีอ่งทางในการรอ้งเรยีน
และแจง้เบาะแส เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ จากทัง้บุคคลภายในบรษิทั
และจากบุคคลภายนอกที่ได้รบัผลกระทบหรอืมคีวามเสี่ยงที่จะได้รบัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั เช่น การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ผดิขอ้บงัคบั ผดิไปจากนโยบายของบรษิทั หรอืผดิต่อจรยิธรรมทาง
ธุรกิจ อีกทัง้ยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเฝ้าระวงั ติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็น
แหล่งขอ้มูลทีส่ าคญัในการปรบัปรุงบรหิารงานใหม้คีวามรดักุมและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่พบเห็น สงสัย หรือได้รับผลกระทบจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ การกระท าทีส่่อถงึการทุจรติ หรอืพฤตกิรรมที่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั
ไดม้ชีอ่งทางในการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสมายงับรษิทั 

1.2 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ มี
กระบวนการที่ชดัเจน เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ มคีวามยุตธิรรม สุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

1.3 เพื่อก าหนดมาตรการในการรกัษาความลบั ปกป้องและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถงึพยานที่
เกีย่วขอ้งไม่ใหไ้ดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการรอ้งเรยีน 

1.4 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียจากการกระท าที่ผิด
กฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรอืพฤติกรรมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบรษิทั 

2. ค านิยาม 

“นโยบาย” หมายถงึ นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

“บรษิทั” หมายถงึ บรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายถงึ กรรมการของบรษิทั 

“ผูบ้รหิาร” หมายถึง ผูด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูม้ตี าแหน่งเทยีบเท่ากบัต าแหน่งทีก่ล่าวมานี้ 
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“พนกังาน” หมายถงึ บุคคลซึ่งตกลงท างานตามสญัญาจา้งใหบ้รษิทั 

“ผูบ้งัคบับญัชา” หมายถงึ หวัหน้างานในสายงานทุกระดบัไปจนถงึกรรมการผูจ้ดัการ 

“ผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรยีน” หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่มผีลกระทบหรอือาจได้รบัผลกระทบจาก
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่พบเหน็พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ขดัต่อกฎหมาย 
จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีหรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 

“เรื่องร้องเรียน ” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดที่อยู่ในขอบเขตของเรื่อง
รอ้งเรยีนตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 ทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี้ 

3. ขอบเขตของเรื่องร้องเรียน 

 บุคคลภายในบรษิัท บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือ
ร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนตามข้อ 5 ของนโยบายฉบับนี้  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือพบเห็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั มกีารกระท าทีเ่ขา้ขา่ยในกรณดีงัต่อไปนี้ 

3.1 การประพฤตผิดิ หมายถงึ การกระท าที่ฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกจิ 
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีนโยบายป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ขอ้บงัคบั
ของบรษิทั หรอืกฎเกณฑข์องหน่วยงานราชการ 

3.2 การทุจรติ หมายถงึ การกระท าใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย
ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ ื่น ซึ่งรวมถงึการกระท าดงัต่อไปนี้ 
3.2.1 การยกัยอกทรพัย ์หมายถงึ การครอบครองทรพัยข์องผูอ้ื่นโดยเบยีดบงัเอาทรพัยน์ัน้มา

เป็นของตนหรอืของผูอ้ื่นโดยทุจรติ 
3.2.2 การคอร์รปัชัน่ หมายถงึ การใชอ้ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตน หรอืการทุจรติโดยใช้หรอือาศยัต าแหน่งหน้าที่ อ านาจและอิทธพิลที่ตนมอียู่
เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ ื่น 

3.2.3 การให้หรอืรบัสนิบน หมายถงึ การเสนอ การให้ค ามัน่สญัญา การให้หรอืการรบั หรอื
การเรยีกรอ้งทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิ หรอืเพื่อเป็นสิง่จูงใจใหบุ้คคล
กระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ทีผ่ดิกฎหมาย ขดัต่อศลีธรรมอนัด ีหรอืท าลายความไวว้างใจ 

3.2.4 การตกแต่งงบการเงนิ หมายถงึ การหลอกลวงผูอ้ื่นด้วยการสื่อสารขอ้มูลในงบการเงนิ
อนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดความจรงิโดยการบนัทึกสนิทรพัย์ หรอืรายรบัมากเกินไปหรอื
น้อยเกนิไป รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลไม่ครบถว้น  

 ทัง้นี้ บรษิทัไม่สามารถรบัเรื่องรอ้งเรยีนในกรณดีงัต่อไปนี้ 
(1)  เรื่องทีท่ี่ผูป้ระชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ

มมีตเิดด็ขาดแลว้ตามขอบเขตอ านาจของตน 
(2)  เรื่องทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมมีตเิดด็ขาดแลว้ 
(3)  เรื่องทีม่กีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่ในศาล หรอืทีศ่าลมคี าพพิากษาหรอืมคี าสัง่เดด็ขาดแลว้ 
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(4)  บตัรสนเท่ห์ หรอืเรื่องรอ้งเรยีน ขอ้กล่าวหา ทีไ่ม่ระบุชือ่และที่อยู่ทีแ่ท้จรงิของผูร้อ้งเรยีนหรอื
ผูก้ล่าวหา 

(5)  เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤตผิดิทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะน าสบืขอ้เทจ็จรงิต่อไปได ้

(6)  เรื่องที่สายงานส่งเสรมิธุรกจิ หรอืหน่วยงานอื่นที่มอี านาจ ได้รบัไวพ้ิจารณาหรอืได้วนิิจฉัย
เดด็ขาดอย่างเป็นธรรมแลว้ และไม่มพียานหลกัฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคญัเพิม่เตมิ 

4. บุคคลท่ีเก่ียวข้องและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

4.1 ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน ได้แก่ ผู้ที่พบเหน็ ทราบ หรอืสงสยัโดยสุจรติ ไม่วา่ตนเองจะได้รบัความ
เสยีหายหรอืไม่กต็าม ว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทั มกีารประพฤตผิดิตาม
ขอ้ 3 

4.2 ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ เลขานุการบรษิทั หรอืหน่วยงานอื่นทีบ่รษิทัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ 
โดยผู้รบัเรื่องร้องเรียนดงักล่าวมีหน้าที่ต้องส่งเรื่องร้องเรียนที่ได้รบัให้ผู้ประสานงานเรื่อง
รอ้งเรยีนเพื่อด าเนินการต่อไป 

4.3 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ ฝา่ยตรวจสอบภายใน หรอืผูท้ีบ่รษิทัมอบหมาย ใหม้หีน้าที่
รวบรวม พจิารณาความชดัเจนเพยีงพอของพยานหลกัฐานในเบื้องต้น และส่งขอ้ร้องเรยีนที่
ผา่นการพจิารณาให้ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน รวมถงึจดัเกบ็ขอ้มูล บนัทกึความคบืหน้าและ
สรุปผล ตดิตามและปรบัเปลี่ยนสถานะของเรื่องร้องเรยีน และก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มูลที่
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรยีน และมีหน้าที่ก ากบัดูแลให้การด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียนและ
เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามนโยบายฉบบันี้ 

4.4 ผูถู้กร้องเรยีน ได้แก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัทีถู่กรอ้งเรยีน หรอืกล่าวหา
โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่ามีการประพฤติผดิตามขอ้  3 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
พบวา่มบีุคคลอื่นเป็นผูร้่วมกระท าการ สนบัสนุนการกระท า จา้งวานหรอืสัง่การ เกีย่วกบัเรื่อง
รอ้งเรยีน ใหถ้อืวา่บุคคลอื่นนัน้เป็นผูถู้กร้องเรยีนดว้ย 

4.5 ผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของ
บริษัทที่ได้รบัการขอความร่วมมือจากผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน หรือผู้ตรวจสอบเรื่อง
รอ้งเรยีนในการใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือาจมคีวามเกีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

4.6 ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน 
4.6.1 กรณทีีเ่ป็นการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประพฤตผิดิในลกัษณะการฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม

กฎหมายหรอืระเบยีบต่าง ๆ  ตามขอ้ 3.1 และ 3.2 ใหผู้ช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (สายงาน
ส่งเสรมิธุรกจิ) เป็นผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน 

4.6.2 กรณทีีเ่รื่องรอ้งเรยีนตามขอ้ 3.1 และ 3.2 เป็นเรื่องซบัซ้อนเกีย่วกบัหลายหน่วยงาน ให้
กรรมการผู้จดัการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิขึ้นเป็นกรณีเฉพาะเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าว 
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4.6.3 กรณีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูถู้กรอ้งเรยีน คณะกรรมการบรษิทัจะเป็น
ผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการตรวจสอบตามความ
เหมาะสม 

ทัง้นี้ ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนจะตอ้งไม่มสี่วนไดเ้สยีกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

4.7 ให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้อี านาจตดัสนิผลสรุปเรื่องร้องเรยีนและสัง่ลงโทษผูเ้กี่ยวข้องกบั
เรื่องร้องเรียน เว้นแต่กรณีการตัดสินผลสรุปเรื่องร้องเรียนและสัง่ลงโทษกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา 

5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายงัผู้ร ับเรื่องร้องเรียนตามข้อ 4.2 ผ่านช่อง
ทางการแจ้งเรื่องรอ้งเรยีนดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ บรษิทัสนับสนุนใหผู้แ้จ้งเรื่องรอ้งเรยีนเปิดเผยตวัตน และ/หรอื
ใหข้อ้มูลหลกัฐานทีช่ดัเจนและเพยีงพอเกีย่วกบัการประพฤตผิดิของผูถู้กรอ้งเรยีน รวมถงึแจง้ขอ้มูลในการ
ตดิต่อเพื่อเป็นชอ่งทางในการสื่อสารกบับรษิทั 

5.1 โทรศพัท ์: 0 5544 4495, 0 5544 0372, 0 5583 0777, 09 8282 0321 
5.2 โทรสาร  : 0 5544 0371 
5.3 ไปรษณยี ์: บรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
           เลขที ่49/47 ถนนเจษฎาบดนิทร ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์ 
           จงัหวดัอุตรดติถ ์53000 
5.4 ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์: saksiam@saksiam.co.th, secretary@saksiam.co.th 
5.5 เวบ็ไซต ์: www.saksiam.com 

6. การให้ความคุ้มครองและรกัษาความลบั 

6.1 ผูแ้จ้งเรื่องร้องเรยีนและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รบัความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการ
เปลีย่นแปลงหรอืโยกยา้ยต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรอืการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัิ
อย่างไม่เป็นธรรม 

6.2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัการร้องเรยีน และขอ้มูลของผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรยีน จะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลบั 
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่จ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

6.3 บุคคลใด ๆ ที่ไดร้บัทราบเรื่องรอ้งเรยีน หรอืขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีน จะต้องปกปิด
ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลอื่นที่
เกีย่วขอ้ง เวน้แต่กรณทีีม่คีวามจ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินการตามนโยบายฉบบันี้ 
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7. การจดัการกบัเรื่องร้องเรียน 

7.1 ระยะเวลาด าเนินการ 
7.1.1 ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนตอ้งส่งเรื่องใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนภายใน 3 วนัท าการนบัแต่

วนัทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนจากผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน 
7.1.2 ผูป้ระสานงานเรื่องร้องเรยีนต้องส่งเรื่องให้ผูต้รวจสอบเรื่องร้องเรยีนภายใน 7 วนัท า

การนับแต่วนัที่ได้รบัเรื่องร้องเรียนจากผู้รบัเรื่องร้องเรียน กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ประสานงานเรื่อง
รอ้งเรยีนเสนอกรรมการผูจ้ดัการเพื่อพจิารณาอนุมตัขิยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ 

7.1.3 ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนตอ้งพจิารณาและรายงานผลสรุปเรื่องรอ้งเรยีนซึ่งยุตแิลว้ ให้ผู้
ประสานงานเรื่องร้องเรยีนทราบภายใน 30 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้รบัเรื่องร้องเรยีน
จากผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน 

7.2 การรายงาน 
7.2.1 ผูป้ระสานเรื่องร้องเรยีนมหีน้าที่รายงานผลสรุปเรื่องรอ้งเรยีนให้แก่ ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน 

ผู้รบัเรื่องร้องเรยีน ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

7.2.2 กรณผีูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน และ/หรอืผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนตรวจสอบหลกัฐาน
ในเบื้องต้นและพบว่าเรื่องร้องเรยีนอาจมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อชื่อเสยีง การ
ด าเนินธุรกจิ และ/หรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทั ตอ้งรายงานเรื่องดงักล่าวใหผู้บ้รหิาร
ทราบทนัท ีเพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไป 

7.2.3 ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนมหีน้าที่จดัท าทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และจดัท ารายงานสรุปเสนอ
คณะกรรมการบรหิารรบัทราบอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ 

8. บทลงโทษ 

 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้ รวมทัง้มพีฤตกิรรมที่เป็นการกลัน่แกล้ง ข่มขู่ หรอื
เลอืกปฏบิตัติ่อผูแ้จง้เรื่องร้องเรยีน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีนดว้ยวธิกีารอนัมชิอบ ถอืวา่ผูน้ัน้
กระท าผดิวนิัย และต้องรบัผดิชอบชดใชค้วามเสยีหายแก่บรษิทัหรอืผู้ที่ได้รบัผลประทบจากการกระท า
ดงักล่าว 

โดยนโยบายการรบัเรื่องร้องเรียน ได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม
ครัง้ท่ี 6/2562 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 

ประกาศ ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

 

 

(นายศวิพงศ ์ บุญสาล)ี 

กรรมการผูจ้ดัการ 


