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นโยบายช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

บริษทั ลีพฒันำผลิตภณัฑ ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัใหมี้ช่องทำงกำรร้องเรียนและกำรแจง้เบำะแส ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่
กำรรับเร่ืองร้องเรียน กำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และกำรสรุปผล รวมถึงกำรคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองและบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง เพือ่รับเร่ือง
ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบ หรือมีควำมเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั หรือจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั เกี่ยวกบักำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือ
จรรยำบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต 

ขอบเขตของการร้องเรียน 

 กำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำร หลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำร จรรยำบรรณธุรกจิ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

 กำรกระท ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต ซ่ึงหมำยถึง กำรกระท ำใดๆ เพือ่แสวงหำประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย
ส ำหรับตนเองหรือผูอ้ื่น 

บุคคลท่ีสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

พนกังำน เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือบุคคลภำยนอกท่ีพบเห็นหรือทรำบเบำะแส รวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั หรือจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทัท่ีฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบของรัฐ หรือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัรวมถึงกำรกระท ำท่ีอำจ
ส่อถึงกำรทุจริต ทั้งน้ี บริษทั ส่งเสริมใหผู้แ้จง้เร่ืองร้องเรียนเปิดเผยตวัตนใหท้รำบ และใหข้อ้มูลหลกัฐำนท่ีชดัเจนเพยีงพอ 

กระบวนการ การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

เม่ือพบเห็นเหตุกำรณ์ท่ีมีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณ
ธุรกิจ นโยบำย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงกำรกระท ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตของกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของ
บริษทั ผูร้้องเรียนสำมำรถแจง้เร่ืองผ่ำนช่องทำงในกำรร้องเรียนและกำรแจง้เบำะแส ส่วนในกรณีพนกังำน หำกพบเห็นเหตุกำรณ์
ดงักล่ำว ควรสอบถำมหรือปรึกษำผูบ้งัคบับญัชำก่อนเป็นล ำดบัแรก และหำกไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจท่ีจะท ำเช่นนั้น ใหแ้จง้เร่ืองผ่ำน
ช่องทำงในกำรร้องเรียนและกำรแจง้เบำะแส 

เม่ือผูรั้บเร่ืองร้องเรียนไดรั้บเร่ืองร้องเรียนแลว้ ใหพ้จิำรณำว่ำขอ้มูลหรือหลกัฐำนมีควำมชดัเจนเพยีงพอหรือไม่ ถำ้ไม่มีควำม
ชดัเจนเพยีงพอ และผูร้้องเรียนเปิดเผยตวัตน ใหแ้จง้กลบัไปยงัผูร้้องเรียนทรำบ แต่ถำ้มีควำมชดัเจนเพยีงพอ และแจง้กำรรับเร่ือง
ร้องเรียนดงักล่ำวไปยงัผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์เพือ่ลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน 
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จำกนั้น ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนสำมำรถพจิำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม หรือส่งเร่ืองใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูต้รวจสอบเร่ือง

ร้องเรียน) โดยพจิำรณำถึงควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินกำรตำมเน้ือหำหรือประเดน็ท่ีไดรั้บกำรร้องเรียน เพือ่ด ำเนินกำรตรวจสอบหำ
ขอ้เทจ็จริงพร้อมทั้งติดตำมควำมคืบหนำ้ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ำมีกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกบัขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1) หำกเร่ืองร้องเรียนเป็นกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบติัดำ้นบุคคลใหน้ ำส่งผูจ้ดักำรฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย ์

2) หำกเร่ืองร้องเรียนเป็นกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ นโยบำยและหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกจิ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ใหน้ ำส่งเลขำนุกำรบริษทั 

3) หำกเร่ืองร้องเรียนเป็นกำรกระท ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต ซ่ึงหมำยถึง กำรกระท ำใดๆ เพือ่แสวงหำประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดย
ชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผูอ้ื่นใหน้ ำส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

4) ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนตำม (1) (2) และ (3) เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนหรือเกี่ยวขอ้งกบัหลำยหน่วยงำน ใหน้ ำส่งประธำน
กรรมกำรบริหำร เพือ่แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเฉพำะกิจ ส ำหรับด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำว 

ผูต้รวจสอบเร่ืองร้องเรียน ตำม (1) (2) (3) (4) มีหนำ้ท่ีตรวจสอบหำขอ้เทจ็จริง ในกรณีท่ีพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำม
กฎหมำย และกฎระเบียบของบริษทั หรือกระท ำกำรทุจริตจะตอ้งไดรั้บกำรพจิำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบของบริษทั ท่ีก  ำหนดไว ้
และ/หรือ อำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผิดต่อขอ้กฎหมำย 

เม่ือกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนไดข้อ้ยติุแลว้ ผูต้รวจสอบเร่ืองร้องเรียน ตำม (1) (2) (3) (4) มีหนำ้ท่ีรำยงำนผลสรุปกำร
ตรวจสอบ ใหแ้ก่ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนทรำบ เพือ่แจง้ต่อผูร้้องเรียนต่อไป (ในกรณีท่ีผูร้้องเรียนเปิดเผยตวัตน) 

ทั้งน้ี กระบวนกำรตั้งแต่รับเร่ืองร้องเรียนจนกระทัง่แจง้กลบัไปยงัผูร้้องเรียน ควรด ำเนินกำรตำมก ำหนดระยะเวลำท่ีเหมำะสม 
การรายงานข้อมูลท่ีเป็นเท็จ 

ในกรณีท่ีกำรรำยงำนขอ้มูลไดรั้บกำรพสูิจน์แลว้ว่ำ กำรรำยงำนขอ้มูลมำนั้นเป็นเทจ็ อนัเน่ืองมำจำกเจตนำบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
หรือเป็นกำรกล่ำวร้ำยต่อผูอ้ื่น ใหถื้อว่ำผูท่ี้รำยงำนขอ้มูลนั้นมีควำมผิดทำงจรรยำบรรณของบริษทั ส่วนกำรก ำหนดบทลงโทษให้ยดึตำม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแสจะไดรั้บกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมจำกบริษทั โดยบริษทัจะเกบ็รักษำเป็น
ควำมลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่ท่ีจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย  

บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีไดรั้บทรำบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน จะตอ้งรักษำขอ้มูลใหเ้ป็นควำมลบั และไม่เปิดเผย
ต่อบุคคลอื่น เวน้แต่ท่ีจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย หำกมีกำรจงใจฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลออกไปเปิดเผย บริษทัจะด ำเนินกำร
ลงโทษตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือ ด ำเนินกำรทำงกฎหมำย แลว้แต่กรณี 
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ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนสำมำรถแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแส โดยระบุใหช้ดัเจนว่ำเป็นเอกสำรลบั ผ่ำนช่องทำง ดงัต่อไปน้ี 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือ 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ 
 เลขำนุกำรบริษทั หรือ  
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์
อีเมล์:  acct@leepattana.com 
โทรศัพท์: 0-2632-7300 ต่อ 301, 314, 319, 610, 620,  
โทรสาร: 0-2237-6018 
 

 

ในนำมคณะกรรมกำรบริษทั 

นำยนิพนธ์ ลีละศิธร 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษทั ลีพฒันำผลิตภณัฑ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ 
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