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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน  
 

สำรจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”)  ใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีมำตลอด โดยไดด้ ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกตอ้งเป็นธรรมกบัทุกฝ่ำย และให้ควำมส ำคญัในเร่ืองควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ จึงเปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถรำยงำน  หรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัควำมผิดปกติ  กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยมิ
ชอบ หรือกำรทุจริตในต ำแหน่งหนำ้ท่ี อนัเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในเร่ืองต่ำงๆ ผ่ำนทำงช่องทำง
พิเศษท่ีบริษทัก ำหนดไว ้

ทั้งน้ีเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัพนกังำนว่ำกำรรำยงำน  หรือกำรให้ขอ้มูลนั้นจะไม่ท ำใหผู้ร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูล
ไดรั้บควำมเดือดร้อนเสียหำย   กลุ่มบริษทัจึงไดก้ ำหนดกลไกส ำหรับคุม้ครอง  และบรรเทำควำมเดือดร้อนเสียหำย
ใหก้บัผูท่ี้ไดร้ำยงำนหรือใหข้อ้มลูท่ีถกูกระท ำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถกูกลัน่แกลง้ หรือถกูข่มขู่ 

กลไกขำ้งตน้น้ี บริษทัเรียกวำ่ “Whistleblower Policy”  หรือนโยบำยกำรรับขอ้ร้องเรียน  เพ่ือคุม้ครองและใหค้วำมเป็น
ธรรมแก่พนักงำนท่ีแจง้ขอ้มูลหรือให้เบำะแสเก่ียวกบักำรทุจริต กำรปฏิบติัโดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

บริษทั มัน่ใจว่ำกลไกท่ีก ำหนดไวน้ี้จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกกบักลุ่มบริษทั หำกมีกำรน ำไปใชอ้ย่ำงจริงจงั ดงันั้น 
ขอใหทุ้กคนท ำควำมเขำ้ใจ และศึกษำในรำยละเอียดพร้อมกบัน ำไปปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดใ้หค้วำมส ำคญั และรักษำไวซ่ึ้งมำตรฐำนในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และ
นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรัปชัน่ ของพนกังำนทุกคนอย่ำงใกลชิ้ด ในอนัท่ีจะรักษำไวซ่ึ้งประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ำยต่อไปในอนำคต 

       

 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                                                                                

      นำยบุญยง ตนัสกุล 
 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัย่อย 

นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

อนุมัตโิดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที ่203  เมื่อวนัที ่14 พฤศจิกำยน 2557 
 
 
สำรบัญ 
 

1. ค ำน ำ 

2. ค ำนิยำม 

3. วตัถุประสงค ์

4. ขอบเขต 

5. นโยบำยกำรรับขอ้ร้องเรียนและขั้นตอนในกำรปฏิบติั 

6. กำรพิจำรณำและอนุมติันโยบำย 

7. นโยบำยและแนวทำงปฏิบติั 
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1. ค ำน ำ 

นโยบำยกำรรับขอ้ร้องเรียน เป็นกลไกหน่ึงในอนัท่ีจะใหค้วำมคุม้ครองและควำมเป็นธรรมแก่พนกังำน หรือ
ผูใ้หเ้บำะแสขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต หรือปฏิบติัตนโดยมิชอบของพนกังำน ซ่ึงไม่เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั และรวมถึงประมวลจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทั 

 

2. ค ำนิยำม 

 “บริษทั” หมำยถึง บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  

 “กลุ่มบริษทั” หมำยถึง บริษทั และบริษทัยอ่ยของ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 “กรรมกำร”  หมำยถึง คณะกรรมกำรของบริษทั 

 “กำรประพฤติมิชอบ” หมำยถึง กำรกระท ำใดๆ กต็ำมท่ีเก่ียวกบัควำมผดิปกติ หรือกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยมิ
ชอบ อนัเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั กำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั หรือจริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจ กำรทุจริต หรือปฏิบติัตนโดยมิชอบของพนกังำนซ่ึงไม่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบับริษทั และรวมถึงประมวลจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทั 

 “พนักงำน” หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ริหำร ลูกจำ้ง ผูท่ี้ท  ำสญัญำจำ้งแรงงำน หรือสญัญำจำ้งพิเศษกบับริษทั 
และรวมถึงตวัแทนขำย คู่คำ้ หรือตวัแทนนำยหนำ้ของบริษทั 

 

3. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดมี้ช่องทำงในกำรรำยงำน หรือร้องเรียนขอ้มลูอนัอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่
บริษทั และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังำนท่ีแจง้เบำะแสวำ่กำรรำยงำนหรือใหข้อ้มูลนั้นจะไม่ท ำใหผู้ร้้องเรียน
หรือผูใ้หข้อ้มูลไดรั้บควำมเดือดร้อนเสียหำย บริษทัจึงไดก้ ำหนดกลไกส ำหรับคุม้ครอง และบรรเทำควำม
เดือดร้อนเสียหำยใหก้บัผูท่ี้ไดร้ำยงำนหรือใหข้อ้มลูท่ีถกูกระท ำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถกูกลัน่แกลง้ หรือถูกข่มขู่ 
กลไกขำ้งตน้น้ี บริษทัเรียกวำ่ “Whistleblower Policy” หรือนโยบำยกำรรับขอ้ร้องเรียน เพ่ือคุม้ครองและให้
ควำมเป็นธรรมแก่พนกังำนท่ีแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บำะแสเก่ียวกบักำรทุจริต กำรปฏิบติัโดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบติั
ตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

 

4. ขอบเขต 

เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังำนของบริษทัยินดี  ท่ีจะรำยงำนหรือใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวกบักำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบ 
ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรใหก้ำรคุม้ครองและควำมเป็นธรรมแก่ผูร้ำยงำน หรือร้องเรียนเบำะแส
เก่ียวกบักำรทุจริต กำรปฏิบติัโดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั และจริยธรรม
ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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5. นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน และขั้นตอนในกำรปฏิบัติ 

5.1 ผู้ที่มสิีทธิร้องเรียน 

ผูมี้สิทธิในกำรแจง้ขอ้มลู รวมถึงขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
(1) พนกังำน และ/หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีพบเห็นกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืน กฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั 

หรือจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
(2) พนกังำน และ/หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีถูกกลัน่แกลง้ ข่มขู่ ถูกลงโทษทำงวินยั เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูก

พกังำน ให้ออกจำกงำน หรือถูกเลือกปฏิบติัดว้ยวิธีกำรอนัไม่ชอบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภำพกำรจำ้งงำน 
อนัเน่ืองมำจำกกำรท่ีตนไดร้้องเรียน ให้ขอ้มูล หรือจะให้ขอ้มูล ช่วยเหลือในขั้นตอนกำรสืบสวน
สอบสวน หรือรวบรวมขอ้เทจ็จริงใหแ้ก่ผูรั้บร้องเรียน รวมไปถึงกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี กำรเป็นพยำน 
กำรใหถ้อ้ยค ำ หรือกำรใหค้วำมร่วมมือใดๆ ต่อศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ 

5.2 ผู้รับข้อร้องเรียน 

ผุร้้องเรียน สำมำรถแจง้ขอ้มูล หรือขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ อนัเกิดจำกควำมประพฤติมิชอบ กำรทุจริต และกำรไม่
ปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัต่ำงๆไดท่ี้ผูรั้บขอ้ร้องเรียนท่ำนใดท่ำนหน่ึง ดงัน้ี 
(1) ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบัท่ีตนเองไวว้ำงใจ 
(2) ผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคลและบริหำร 
(3) ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(4) เลขำนุกำรบริษทั 
(5) กรรมกำรบริษทัคนหน่ึงคนใด 

5.3 วธิีกำรร้องเรียน 

ผูร้้องเรียนสำมำรถร้องเรียนต่อผูรั้บขอ้ร้องเรียนขำ้งตน้ ดว้ยวิธีกำรใดวิธีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ร้องเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวำจำ หรือลำยลกัษณ์อกัษร 
(2) ผำ่นทำงไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) ของผูรั้บขอ้ร้องเรียน 
(3) ส่งขอ้ร้องเรียนโดยจดหมำย ไปยงัผูรั้บขอ้ร้องเรียน 

 
ในกรณีท่ีผูร้้องเรียนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ ตอ้งระบุรำยละเอียดขอ้เทจ็จริงหรือหลกัฐำนท่ีชดัเจนเพียงพอท่ี
แสดงให้เห็นวำ่มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีกำรกระท ำท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั หรือ
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเกิดข้ึน  

ทั้งน้ีในกำรร้องเรียนจะถือเป็นควำมลบัท่ีสุด และผูร้้องเรียนสำมำรถร้องเรียนไดม้ำกกวำ่หน่ึงช่องทำง และไม่
จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้้องเรียน แต่หำกเปิดเผยตนเองจะท ำให้บริษทัสำมำรถแจง้ผลกำรด ำเนินกำรหรือ
รำยละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีร้องเรียนให้ทรำบได ้
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5.4 ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะด ำเนินกำรสอบสวนหำขอ้เทจ็จริงดงัน้ี 

(1) ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะเป็นผูด้  ำเนินกำรตรวจสอบ  และรวบรวมขอ้เทจ็จริง หรืออำจมอบหมำยใหบุ้คคล
หรือหน่วยงำนท่ีไวว้ำงใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจริง 

(2) ผูรั้บขอ้ร้องเรียนหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยสำมำรถเชิญใหพ้นกังำนคนหน่ึงคนใดมำใหข้อ้มลู หรือ
ขอใหจ้ดัส่งเอกสำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมำเพ่ือกำรตรวจสอบหำขอ้เทจ็จริง 

(3) หำกตรวจสอบแลว้พบวำ่เป็นควำมจริง บริษทัจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
ก. ในกรณีท่ีขอ้ร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทักระท ำผิดกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ

จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ผูรั้บขอ้ร้องเรียนหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกผูรั้บขอ้
ร้องเรียนจะเสนอเร่ืองพร้อมควำมเห็น และก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง ต่อผูมี้อ  ำนำจ
ด ำเนินกำรในบริษทั เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร  

ข. ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส ำคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียงภำพลกัษณ์ หรือฐำนะทำงกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั ขดัแยง้กบันโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร
ระดบัสูง เป็นตน้ ใหเ้สนอเร่ืองต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
พิจำรณำ 

ค. ในกรณีท่ีขอ้ร้องเรียนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยอนัไม่ควรต่อผูใ้ดผูห้น่ึง จะมีกำรเสนอวิธีกำร
บรรเทำควำมเสียหำยท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหำย 

5.5 ช่องทำงในกำรตดิต่อบริษทั 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถแสดงควำมเห็นผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรกบับริษทัได ้ดงัน้ี 
ผู้รับข้อร้องเรียน ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ หมำยเลขโทรศัพท์ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ auditcommittee@singerthai.co.th  
เลขำนุกำรบริษทั cs@singerthai.co.th 0-2352-4727 

 

โดยที่อยู่ทำงไปรษณีย์ได้แก่ 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ตู ้ปณ. 17 ท่ีท ำกำรไปรษณียบ์ำงรัก 

เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  

 

 

mailto:auditcommittee@singerthai.co.th
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5.6 กำรคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแส 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรปกป้องผูใ้หข้อ้มลู หรือเบำะแสต่อบริษทั ดงัน้ี 

1 ผูร้้องเรียนสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกบั
ตนเอง แต่ตอ้งระบุรำยละเอียดขอ้เทจ็จริง หรือหลกัฐำนท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่  มีเหตุอนั
ควรเช่ือวำ่มีกำรกระท ำท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั หรือจริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเกิดข้ึน อยำ่งไรกต็ำมหำกเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองก็จะท ำใหผู้รั้บขอ้
ร้องเรียนสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งรวดเร็วข้ึน 

2 บริษทั จะถือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำม
ปลอดภยั และควำมเสียหำยของผูร้ำยงำน แหล่งท่ีมำของขอ้มลู หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี
ผูรั้บผิดชอบในทุกขั้นตอนจะตอ้งเกบ็รักษำขอ้มลูท่ีไดรั้บรู้ไวใ้นชั้นควำมลบัสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อ
บุคคลอ่ืน หำกฝ่ำฝืนถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดวินยั 

3 กรณีท่ีผูร้้องเรียนเห็นวำ่ตนอำจไดรั้บควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย ผู ้
ร้องเรียนสำมำรถร้องขอใหบ้ริษทั ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมได ้ หรือบริษทัอำจก ำหนด
มำตรกำรคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอกไ็ด ้ หำกเห็นวำ่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดควำม
เสียหำย หรือควำมไม่ปลอดภยั 

4 พนกังำนท่ีปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีกำรท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบติัดว้ยวิธีกำรท่ีไม่เหมำะสม หรือ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบุคคลอ่ืนนั้น อนัมีเหตุจูงใจมำจำกกำรท่ีบุคคลอ่ืนนั้นไดร้้องเรียน ไดแ้จง้
ขอ้มลู ร้องเรียน หรือใหเ้บำะแสเก่ียวกบักำรทุจริตหรือกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมไปถึงกำรท่ีบุคคลอ่ืนนั้นฟ้องร้อง
ด ำเนินคดี เป็นพยำน ใหถ้อ้ยค ำ หรือใหค้วำมร่วมมือใดๆ ต่อศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ ถือเป็นกำร
กระท ำควำมผิดวินยัท่ีตอ้งไดรั้บโทษ ทั้งน้ีอำจไดรั้บโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวห้ำกกำรกระท ำนั้น
ถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย 

5 ผูท่ี้ไดรั้บควำมเดือดร้อนเสียหำยจะไดรั้บกำรบรรเทำควำมเสียหำยดว้ยวิธีกำร หรือกระบวนกำรท่ีมี
ควำมเหมำะสม และเป็นธรรม 
 

6 กำรพจิำรณำและอนุมตันิโยบำย 

6.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพิ้จำรณำและใหก้ำรรับรองนโยบำยฉบบัน้ี  เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

6.2 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและบริหำรของบริษทั จะทบทวนนโยบำยของบริษทัฉบบัน้ีอยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ ำ
ทุกปี หรือตำมควำมเหมำะสม และเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
อนุมติัหำกมีกำรเปล่ียนแปลง รวมทั้งก ำกบั และติดตำมกำรน ำนโยบำยฉบบัน้ีไปปฏิบติั ใหค้ ำแนะน ำต่ำงๆ 
และน ำมำประกำศใชไ้ปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
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ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยอยำ่งทนัท่วงที ทั้งน้ีหำกตอ้งมีกำรปรับปรุงใดๆ ตอ้ง
ด ำเนินกำรโดยเร็วท่ีสุด 

6.3 กรณีมีกำรทบทวนนโยบำย  
ก. กรณีมีกำรแกไ้ขส่วนใดส่วนหน่ึงของนโยบำยฉบบัน้ี จะตอ้งไดรั้บกำรรับรองจำกกรรมกำร

ตรวจสอบ  เพ่ือน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัต่อไป 
ข. หำกกำรทบทวนนโยบำยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลูใดๆ ใหน้ ำเสนอแก่คณะกรรมกำร

ตรวจสอบเพ่ืออนุมติั  และแจง้เพ่ือทรำบใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัเป็นล ำดบัต่อไป 
 

7 นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ 

นโยบำยและแนวทำงปฏิบติัของกำรรับขอ้ร้องเรียน ไดช้ี้แจงรำยละเอียดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ 

 

ประกำศ ณ วนัท่ี 15 ตุลำคม  2558 
       บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                                                                                

      นำยบุญยง ตนัสกุล 
 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

 


