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บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
นโยบำยกำรรับข้ อร้ องเรียน
สำรจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
บริ ษทั ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ให้ควำมสำคัญเกี่ ยวกับกำรกำกับดูแล
กิ จกำรที่ ดีมำตลอด โดยได้ดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงถูกต้องเป็ นธรรมกับทุ กฝ่ ำย และให้ควำมสำคัญในเรื่ องควำมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ จึงเปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถรำยงำน หรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับควำมผิดปกติ กำรปฏิบตั ิหน้ำที่โดยมิ
ชอบ หรื อกำรทุจริ ตในตำแหน่งหน้ำที่ อันเกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ในเรื่ องต่ำงๆ ผ่ำนทำงช่องทำง
พิเศษที่บริ ษทั กำหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้กบั พนักงำนว่ำกำรรำยงำน หรื อกำรให้ขอ้ มูลนั้นจะไม่ทำให้ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้รับควำมเดื อดร้อนเสี ยหำย กลุ่มบริ ษทั จึ งได้กำหนดกลไกสำหรับคุม้ ครอง และบรรเทำควำมเดื อดร้ อนเสี ยหำย
ให้กบั ผูท้ ี่ได้รำยงำนหรื อให้ขอ้ มูลที่ถกู กระทำโดยไม่เป็ นธรรม เช่น ถูกกลัน่ แกล้ง หรื อถูกข่มขู่
กลไกข้ำงต้นนี้ บริ ษทั เรี ยกว่ำ “Whistleblower Policy” หรื อนโยบำยกำรรับข้อร้องเรี ยน เพื่อคุม้ ครองและให้ควำมเป็ น
ธรรมแก่ พนักงำนที่ แจ้งข้อมูลหรื อให้เบำะแสเกี่ ยวกับกำรทุ จริ ต กำรปฏิ บตั ิ โดยมิ ชอบ หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย
กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั และจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั มัน่ ใจว่ำกลไกที่ กำหนดไว้น้ ี จะเป็ นประโยชน์อย่ำงมำกกับกลุ่มบริ ษทั หำกมี กำรนำไปใช้อย่ำงจริ งจัง ดังนั้น
ขอให้ทุกคนทำควำมเข้ำใจ และศึกษำในรำยละเอียดพร้อมกับนำไปปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้ให้ควำมสำคัญ และรักษำไว้ซ่ ึ งมำตรฐำนในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอรัปชัน่ ของพนักงำนทุกคนอย่ำงใกล้ชิด ในอันที่ จะรักษำไว้ซ่ ึ งประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ำยต่อไปในอนำคต
บริ ษทั ซิ งเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

นำยบุญยง ตันสกุล
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
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บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
นโยบำยกำรรับข้ อร้ องเรียน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

คำนำ
นโยบำยกำรรับข้อร้องเรี ยน เป็ นกลไกหนึ่งในอันที่จะให้ควำมคุม้ ครองและควำมเป็ นธรรมแก่พนักงำน หรื อ
ผูใ้ ห้เบำะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ต หรื อปฏิบตั ิตนโดยมิชอบของพนักงำน ซึ่ งไม่เป็ นไปตำมกฎหมำย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั และรวมถึงประมวลจริ ยธรรมทำงธุรกิจของบริ ษทั

2.

คำนิยำม
 “บริษทั ”

หมำยถึง บริ ษทั ซิ งเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

 “กลุ่มบริษทั ” หมำยถึง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั ซิ งเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
 “กรรมกำร” หมำยถึง คณะกรรมกำรของบริ ษทั
 “กำรประพฤติมิชอบ” หมำยถึง กำรกระทำใดๆ ก็ตำมที่เกี่ยวกับควำมผิดปกติ หรื อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่โดยมิ
ชอบ อันเกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั กำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ หรื อจริ ยธรรมในกำร
ดำเนิ นธุรกิจ กำรทุจริ ต หรื อปฏิบตั ิตนโดยมิชอบของพนักงำนซึ่ งไม่เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับบริ ษทั และรวมถึงประมวลจริ ยธรรมทำงธุรกิจของบริ ษทั
 “พนักงำน” หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ลูกจ้ำง ผูท้ ี่ทำสัญญำจ้ำงแรงงำน หรื อสัญญำจ้ำงพิเศษกับบริ ษทั
และรวมถึงตัวแทนขำย คู่คำ้ หรื อตัวแทนนำยหน้ำของบริ ษทั
3.

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกำสให้พนักงำนได้มีช่องทำงในกำรรำยงำน หรื อร้องเรี ยนข้อมูลอันอำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่
บริ ษทั และสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั พนักงำนที่แจ้งเบำะแสว่ำกำรรำยงำนหรื อให้ขอ้ มูลนั้นจะไม่ทำให้ผรู ้ ้องเรี ยน
หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รับควำมเดือดร้อนเสี ยหำย บริ ษทั จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุม้ ครอง และบรรเทำควำม
เดือดร้อนเสี ยหำยให้กบั ผูท้ ี่ได้รำยงำนหรื อให้ขอ้ มูลที่ถกู กระทำโดยไม่เป็ นธรรม เช่น ถูกกลัน่ แกล้ง หรื อถูกข่มขู่
กลไกข้ำงต้นนี้ บริ ษทั เรี ยกว่ำ “Whistleblower Policy” หรื อนโยบำยกำรรับข้อร้องเรี ยน เพื่อคุม้ ครองและให้
ควำมเป็ นธรรมแก่พนักงำนที่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริ ต กำรปฏิบตั ิโดยมิชอบ หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั และจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั

4.

ขอบเขต
เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงำนของบริ ษทั ยินดี ที่จะรำยงำนหรื อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกำรทุจริ ตและกำรประพฤติมิชอบ
ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมมัน่ ใจในกำรให้กำรคุม้ ครองและควำมเป็ นธรรมแก่ผรู ้ ำยงำน หรื อร้องเรี ยนเบำะแส
เกี่ยวกับกำรทุจริ ต กำรปฏิบตั ิโดยมิชอบ หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั และจริ ยธรรม
ในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
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5.

นโยบำยกำรรับข้ อร้ องเรียน และขั้นตอนในกำรปฏิบัติ
5.1 ผู้ที่มสี ิ ทธิร้องเรียน
ผูม้ ีสิทธิ ในกำรแจ้งข้อมูล รวมถึงข้อร้องเรี ยนต่ำงๆ ได้แก่
(1) พนักงำน และ/หรื อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ที่พบเห็นกำรกระทำที่ฝ่ำฝื น กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั
หรื อจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
(2) พนักงำน และ/หรื อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ที่ถูกกลัน่ แกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทำงวินยั เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูก
พักงำน ให้ออกจำกงำน หรื อถูกเลือกปฏิบตั ิ ดว้ ยวิ ธีกำรอันไม่ชอบที่ เกี่ ยวเนื่ องกับสภำพกำรจ้ำงงำน
อันเนื่ องมำจำกกำรที่ ตนได้ร้องเรี ยน ให้ขอ้ มูล หรื อจะให้ขอ้ มูล ช่ วยเหลือในขั้นตอนกำรสื บสวน
สอบสวน หรื อรวบรวมข้อเท็จจริ งให้แก่ผรู ้ ับร้องเรี ยน รวมไปถึงกำรฟ้ องร้องดำเนินคดี กำรเป็ นพยำน
กำรให้ถอ้ ยคำ หรื อกำรให้ควำมร่ วมมือใดๆ ต่อศำลหรื อหน่วยงำนของรัฐ
5.2 ผู้รับข้ อร้ องเรียน
ผุร้ ้องเรี ยน สำมำรถแจ้งข้อมูล หรื อข้อร้องเรี ยนต่ำงๆ อันเกิดจำกควำมประพฤติมิชอบ กำรทุจริ ต และกำรไม่
ปฏิบตั ิตำมข้อบังคับต่ำงๆได้ที่ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยนท่ำนใดท่ำนหนึ่ ง ดังนี้
(1) ผูบ้ งั คับบัญชำทุกระดับที่ตนเองไว้วำงใจ
(2) ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคลและบริ หำร
(3) ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
(4) เลขำนุกำรบริ ษทั
(5) กรรมกำรบริ ษทั คนหนึ่ งคนใด
5.3 วิธีกำรร้ องเรียน
ผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถร้องเรี ยนต่อผูร้ ับข้อร้องเรี ยนข้ำงต้น ด้วยวิธีกำรใดวิธีหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
(1) ร้องเรี ยนได้โดยตรงด้วยวำจำ หรื อลำยลักษณ์อกั ษร
(2) ผ่ำนทำงไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ (E-Mail) ของผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
(3) ส่ งข้อร้องเรี ยนโดยจดหมำย ไปยังผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
ในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริ งหรื อหลักฐำนที่ชดั เจนเพียงพอที่
แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั หรื อ
จริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ในกำรร้องเรี ยนจะถือเป็ นควำมลับที่สุด และผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถร้องเรี ยนได้มำกกว่ำหนึ่ งช่องทำง และไม่
จำเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ ้องเรี ยน แต่หำกเปิ ดเผยตนเองจะทำให้บริ ษทั สำมำรถแจ้งผลกำรดำเนิ นกำรหรื อ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ทรำบได้
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5.4 ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริง
เมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะดำเนินกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริ งดังนี้
(1) ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริ ง หรื ออำจมอบหมำยให้บุคคล
หรื อหน่วยงำนที่ไว้วำงใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริ ง
(2) ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยสำมำรถเชิญให้พนักงำนคนหนึ่งคนใดมำให้ขอ้ มูล หรื อ
ขอให้จดั ส่ งเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพื่อกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริ ง
(3) หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็ นควำมจริ ง บริ ษทั จะดำเนิ นกำรดังต่อไปนี้
ก. ในกรณี ที่ขอ้ ร้องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่กลุ่มบริ ษทั กระทำผิดกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ
จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนหรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกผูร้ ับข้อ
ร้องเรี ยนจะเสนอเรื่ องพร้อมควำมเห็น และกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิที่ถกู ต้อง ต่อผูม้ ีอำนำจ
ดำเนินกำรในบริ ษทั เพื่อพิจำรณำดำเนินกำร
ข. ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องสำคัญ เช่น เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่อเสี ยงภำพลักษณ์ หรื อฐำนะทำงกำรเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ขัดแย้งกับนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั หรื อเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร
ระดับสูง เป็ นต้น ให้เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อ
พิจำรณำ
ค. ในกรณี ที่ขอ้ ร้องเรี ยนก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยอันไม่ควรต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
จะมีกำรเสนอวิธีกำร
บรรเทำควำมเสี ยหำยที่เหมำะสมและเป็ นธรรมให้กบั ผูเ้ สี ยหำย
5.5 ช่ องทำงในกำรติดต่ อบริษทั
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสำมำรถแสดงควำมเห็นผ่ำนช่องทำงกำรสื่ อสำรกับบริ ษทั ได้ ดังนี้
ผู้รับข้ อร้ องเรียน
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
หมำยเลขโทรศัพท์
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
auditcommittee@singerthai.co.th
เลขำนุกำรบริ ษทั
cs@singerthai.co.th
0-2352-4727
โดยที่อยู่ทำงไปรษณีย์ได้ แก่
บริ ษทั ซิ งเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ตู้ ปณ. 17 ที่ทำกำรไปรษณี ยบ์ ำงรัก
เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
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5.6 กำรคุ้มครองปกป้ องผู้ที่แจ้ งข้ อมูลหรือให้ เบำะแส
บริ ษทั ได้จดั ให้มีข้ นั ตอนและกระบวนกำรในกำรปกป้ องผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อเบำะแสต่อบริ ษทั ดังนี้
1
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6

ผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยอำจทำให้เกิดควำมเสี ยหำยกับ
ตนเอง แต่ตอ้ งระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริ ง หรื อหลักฐำนที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำ มีเหตุอนั
ควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั หรื อจริ ยธรรมในกำร
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เกิดขึ้น
อย่ำงไรก็ตำมหำกเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทำให้ผรู ้ ับข้อ
ร้องเรี ยนสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ วขึ้น
บริ ษทั จะถือข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวเป็ นควำมลับ และจะเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย และควำมเสี ยหำยของผูร้ ำยงำน แหล่งที่มำของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ผูร้ ับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รับรู ้ไว้ในชั้นควำมลับสู งสุ ด และไม่เปิ ดเผยต่อ
บุคคลอื่น หำกฝ่ ำฝื นถือเป็ นกำรกระทำควำมผิดวินยั
กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่ปลอดภัย หรื ออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสี ยหำย ผู ้
ร้องเรี ยนสำมำรถร้องขอให้บริ ษทั กำหนดมำตรกำรคุม้ ครองที่เหมำะสมได้ หรื อบริ ษทั อำจกำหนด
มำตรกำรคุม้ ครองโดยผูร้ ้องเรี ยนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำม
เสี ยหำย หรื อควำมไม่ปลอดภัย
พนักงำนที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีกำรที่ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีกำรที่ไม่เหมำะสม หรื อ
ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมำจำกกำรที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรี ยน ได้แจ้ง
ข้อมูล ร้องเรี ยน หรื อให้เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริ ตหรื อกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ หรื อจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
รวมไปถึงกำรที่บุคคลอื่นนั้นฟ้ องร้อง
ดำเนินคดี เป็ นพยำน ให้ถอ้ ยคำ หรื อให้ควำมร่ วมมือใดๆ ต่อศำลหรื อหน่วยงำนของรัฐ ถือเป็ นกำร
กระทำควำมผิดวินยั ที่ตอ้ งได้รับโทษ ทั้งนี้ อำจได้รับโทษตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้หำกกำรกระทำนั้น
ถือเป็ นกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
ผูท้ ี่ได้รับควำมเดือดร้อนเสี ยหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสี ยหำยด้วยวิธีกำร หรื อกระบวนกำรที่ มี
ควำมเหมำะสม และเป็ นธรรม

กำรพิจำรณำและอนุมตั นิ โยบำย
6.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจำรณำและให้กำรรับรองนโยบำยฉบับนี้
บริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิต่อไป

เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร

6.2 ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและบริ หำรของบริ ษทั จะทบทวนนโยบำยของบริ ษทั ฉบับนี้อย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำ
ทุกปี หรื อตำมควำมเหมำะสม และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ
อนุมตั ิหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตำมกำรนำนโยบำยฉบับนี้ไปปฏิบตั ิ ให้คำแนะนำต่ำงๆ
และนำมำประกำศใช้ไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
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ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งนี้หำกต้องมีกำรปรับปรุ งใดๆ ต้อง
ดำเนินกำรโดยเร็ วที่สุด
6.3 กรณี มีกำรทบทวนนโยบำย
ก. กรณี มีกำรแก้ไขส่ วนใดส่ วนหนึ่งของนโยบำยฉบับนี้
จะต้องได้รับกำรรับรองจำกกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
ข. หำกกำรทบทวนนโยบำยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ
ให้นำเสนอแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่ออนุมตั ิ และแจ้งเพื่อทรำบให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นลำดับต่อไป
7

นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ
นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิของกำรรับข้อร้องเรี ยน ได้ช้ ีแจงรำยละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ในข้อมูลเบื้องต้นแล้ว

ประกำศ ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2558
บริ ษทั ซิ งเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

นำยบุญยง ตันสกุล
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

