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นโยบำย กำรรับเรือ่ งข้อร้องเรียนจำกบุคคลภำยนอก และกำรให้ควำมคุ้มครอง
บริษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งเสริมให้ผบู้ ริหำร และพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิ รรม
และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละจรรยำบรรณธุรกิจทีม่ คี วำมหวังให้ทุกคนรำยงำนโดยสุจริต
ถึงกำรปฏิบตั ทิ ข่ี ดั หรือสงสัยว่ำจะขัดต่อเรือ่ งดังกล่ำวให้บริษทั ทรำบ เพือ่ ทีจ่ ะได้ชว่ ยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินกำร เพือ่ ให้เกิด
ควำมถูกต้องเหมำะสม โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อไปและตำมกฎหมำยหลักทรัพย์มกี ำรให้ควำมคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุจริตแก่
หน่วยงำนกำกับดูแลด้วยบริษทั ได้จดั ให้มนี โยบำยกำรรับเรือ่ งร้องเรียนและกำรให้ควำมคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
1. วัตถุประสงค์
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหำร และพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิ รรม และสำมำรถตรวจสอบได้
โดยสอดคล้องกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละจรรยำบรรณธุรกิจทีม่ คี วำมหวังให้ทุกคนรำยงำนโดยสุจริตถึงกำรปฏิบตั ทิ ข่ี ดั หรือสงสัย
ว่ำจะขัดต่อเรือ่ งดังกล่ำวให้บริษทั ทรำบ เพือ่ ทีจ่ ะได้ชว่ ยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินกำร เพือ่ ให้เกิดควำมถูกต้องเหมำะสม
โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อไป และตำมกฎหมำยหลักทรัพย์มกี ำรให้ควำมคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุจริตแก่หน่วยงำนกำกับดูแลด้วย
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบำยกำรรับเรือ่ งร้องเรียนและกำรให้ควำมคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำผูบ้ งั คับบัญชำและหน่วยงำน
เกีย่ วกับทรัพยำกรบุคคลของบริษทั จะได้ทำหน้ำทีด่ แู ลและให้คำแนะนำ ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ควำมประพฤติ และกำรกระทำ
ต่ำง ๆ ของพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรือ่ งดังกล่ำวจะได้รบั ควำมคุม้ ครอง หำกเป็ นกำรกระทำด้วยควำมสุจริตใจ
2. คำนิ ยำม
2.1 บริษทั ฯ หมำยถึง บริษทั ฟูไน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
2.2 พนักงำน หมำยถึง บุคคลำกรทุกคนของบริษทั ฟูไน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด รวมถึงกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับ
2.3 ผูร้ อ้ งเรียน แจ้งเบำะแส ให้ถอ้ ย คำให้ขอ้ มูลและมีขอ้ สงสัยหรือเชือ่ ว่ำมีเหตุอนั ควรเชือ่ โดยสุจริต ว่ำมีกำรฝำ่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตำมกฏหมำย ระเบียบ กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย ระเบียบปฎิบตั ื ข้อกำหนด หรือกฏเกณฑ์ต่ำงๆ
ของบริษทั ฯ
2.4 ผูถ้ กู ร้องเรียน หมำยถึง บุคคลทีร่ อ้ งเรียน หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีไ่ ด้รอ้ งเรียน
3. ขอบเขต
เมือ่ มีขอ้ สงสัยหรือเชือ่ ว่ำมีเหตุอนั ควรเชือ่ โดยสุจริตว่ำมีกำรฝำ่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของบริษทั ให้ผพู้ บเห็นสำมำรถแจ้งเรือ่ งได้โดยตรงที่
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล หรือ โดยตรงต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริษทั ฯ หรือหน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งนัน้ โดยตรง
4. ผูร้ บั ผิ ดชอบดูแลและควบคุม บุคคลผูส้ ำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียน
บุคคลภำยนอกทีพ่ บเห็นหรือทรำบหรือสงสัยว่ำมีกำรกระทำทีฝ่ ำ่ ฝืนกฎหมำย ระเบียบ กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี จรรยำบรรณธุรกิจ
นโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของบริษทั
5. ผูป้ ฏิ บตั ิ กำรให้ควำมคุ้มครอง
บุคคลภำยนอกทีแ่ จ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบำะแส ให้ถอ้ ยคำหรือให้ขอ้ มูลใด ๆ ตำมขอบเขตในข้อ 2. ด้วยควำมสุจริตไม่ได้มเี จตนำ
ในกำรให้รำ้ ยหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผใู้ ดหรือต่อบริษทั จะได้รบั กำรคุม้ ครองทีเ่ หมำะสมจำกบริษทั หรือกำรอืน่ ใดทีม่ ลี กั ษะ
เป็นกำรปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผูน้ นั ้ ทัง้ นี้ ถ้ำมีควำมจำเป็ นต้องมีกำรเปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกกำรคุม้ ครองบุคคลใด ก่อนทีจ่ ะ
ดำเนินกำรตำมนโยบำยนี้จนถึงทีส่ ดุ จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

6. ช่องทำงในกำรแจ้งเรื่องร้องเรียน
6.1 ช่องทำงกำรติดต่อได้ มีดงั นี้
1. โทรศัพท์ 044 - 310001 ต่อ 101 (คุณอมลณัฐ คงรักษ์ ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล )
2. E-mail : fthhr_manager@funai.co.jp (คุณอมลณัฐ คงรักษ์ ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล )
3. E-mail : fth-thai@ext.funai.co.jp (ช่องทำงร้องเรียนของบริษทั )
4. E-mail : simizush@funai.co.jp (ช่องทำงร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริษทั )
4. จดหมำย จัดส่งทำงไปรษณีย์ หรือยืน่ ส่งโดยตรง
บริษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
835 หมู่ 18 ถนนปำกช่อง - ลำสมพุง
ตำบลจันทึก อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ 30130
7. มำตรฐำนกำรปฏิ บตั ิ /รำยละเอียด)กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กลุม่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในขันตอนกำรรั
้
บเรือ่ งร้องเรียน ได้แก่
7.1 ผูแ้ จ้งข้อมูล (Caller or Claimer) : ผูแ้ จ้งข้อมูลทำงโทรศัพท์ , E-mail หรือจดหมำยทัง้ ภำยในและภำยนอกบริษทั
7.2 ผูป้ ระสำนงำนเรือ่ งร้องเรียน (Case Coordinator) : ผูท้ ท่ี ำหน้ำทีร่ บั เรือ่ ง และเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น ได้แก่ เจ้ำหน้ำทีค่ วำมปลอดภัยระดับวิชำชีพ
เจ้ำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยทรัพยำกรบุคคล, ฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล, ฝำ่ ยควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
7.3 คณะทำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง (Cas Owner) : กรรมกำรผูจ้ ดั กำร, ทีป่ รึกษำของบริษทั , ผูบ้ งั คับบัญชำหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
ของผูท้ ถ่ี กู ร้องเรียน และฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน
7.4 ผูด้ แู ลเรือ่ งระเบียบวินยั (Human Resources, HR) : ฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล
7.5 กรรมกำรผูจ้ ดั กำร (Managing Director)
8. รำยละเอียดและขันตอนกำรด
้
ำเนิ นกำร
8.1 กำรลงทะเบียนและส่งเรือ่ งต่อไป
1. ผูด้ แู ลเรือ่ งเร้องเรียน บันทึกข้อมูลจำกผูร้ อ้ งเรียนลงในแบบฟอร์มเรือ่ งร้องเรียน
2. ผูป้ ระสำนงำนลงทะเบียนรับเรือ่ งร้องเรียนในทะเบียนคุมเรือ่ งร้องเรียน และกำหนดวันแจ้งควำมคืบหน้ำของเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน
แก่ผรู้ อ้ งเรียนดังนี้
2.1 กรณีทม่ี ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั อย่ำงร้ำยแรง ให้ดำเนินกำรโดยเร็วทีส่ ดุ
2.2 กรณีทเ่ี ป็ นกำรสอบถำมทั ่วไป เช่น คำถำมเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั จะไม่มกี ำรลงทะเบียนรับเรือ่ ง แต่จะส่งให้กบั
หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งนัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ ตอบกับแก่ผสู้ อบถำม
3. เมือ่ ลงทะเบียนรับเรือ่ งร้องเรียนแล้ว ส่งให้คณะทำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินกำรหำข้อเท็จจริงและส่งสำเนำให้ฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล
ทรำบเบือ้ งต้น เพือ่ เตรียมให้คำแนะนำกำรดำเนินกำรด้ำนระเบียบวินยั หรืออืน่ ๆ
8.2 กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและสังกำร
่
1. คณะทำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง และผูด้ แู ลเรือ่ งระเบียบวินยั ดำเนินกำรหำข้อเท็จจริง /สอบสวน และให้ขอ้ แนะนำผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ให้มปี ระพฤติหรือปฏิบตั ทิ เ่ี หมำะสมต่อไป
1.1 กรณีตอ้ งมีกำรลงโทษทำงวินยั สั ่งลงโทษโดยปรึกษำกับฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคลเพือ่ ให้กำรลงโทษเป็ นไปตำมมำตรฐำนโทษด้วย
และหำกผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนไม่มอี ำนำจสังลงโทษก็
่
ให้เสนอเป็ นลำดับชัน้ ไปจนถึงผูม้ อี ำนำจแล้วแต่กรณี
1.2 กรณีตอ้ งมีกำรลงโทษทำงกฎหมำย ให้ดำเนินกำรตำมขันตอนกฎหมำย
้
ทัง้ นี้ ให้สง่ ผลกำรหำข้อเท็จจริง กำรดำเนินกำร และกำรสังลงโทษแล้
่
วแต่กรณีไปให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรเพือ่ ทรำบหรือ
พิจำรณำสั ่งกำรด้วย
2. กรณีเป็นเรือ่ งร้องเรียนจำกผูท้ ไ่ี ม่ระบุชอ่ื และไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิม่ เติมได้เพียงพอ ให้ผดู้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อมูลและควำมเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนนัน้ ไปทีก่ รรมกำรผูจ้ ดั กำร เพือ่ ขอแนวทำงกำรดำเนินกำรทีเ่ หมำะสมต่อไป หำกประธำน
เห็นว่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรเรือ่ งร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนัน้ จะถูกปิดเรือ่ งไป ให้ผดู้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนส่งสำเนำให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูป้ ระสำนงำนเรือ่ งร้องเรียนทรำบ
3. หำกคณะทำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ำผูถ้ กู ร้องเรียนไม่มคี วำมผิดหรือเป็ นเรือ่ งทีเ่ กิดจำกควำมเข้ำใจผิด
หรือได้ให้ขอ้ แนะนำแก่ผถู้ กู ร้องเรียนหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้มกี ำรประพฤติหรือปฏิบตั ทิ เ่ี หมำะสมแล้ว และพิจำรณำเห็นว่ำควรให้ปิดเรือ่ ง
โดยไม่มกี ำรลงโทษใด ๆ ให้ผดู้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนเสนอเรือ่ งดังกล่ำวแก่ผบู้ งั คับบัญชำหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงของผูท้ ถ่ี กู ร้องเรียน
เพือ่ ขออนุมตั ปิ ิดเรือ่ ง และรำยงำนแก่กรรมกำรผูจ้ ดั กำรส่งสำเนำให้ผปู้ ระสำนงำนเรือ่ งร้องเรียนทรำบ

8.3 กำรแจ้งผลสรุปต่อผูร้ อ้ งเรียน และกำรปรับปรุงแก้ไข
1. คณะทำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ขอ้ แนะนำให้มกี ำรประพฤติหรือปฏิบตั ทิ เ่ี หมำะสม หรือ
ดำเนินกำรทำงกฎหมำยแล้ว จะแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรทรำบ
2. แจ้งผลดำเนินกำรให้ผรู้ อ้ งเรียนทรำบ และคณะทำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง บันทึกกำรดำเนิกำร
เกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนไว้โดยนำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็ นรำยไตรมำส
8.4 กำรร้องเรียนโดยไม่สจุ ริต
กำรแจ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบำะแส ให้ถอ้ ยคำ หรือให้ขอ้ มูลใด ๆ พิจำรณำได้วำ่ กระทำโดยไม่สจุ ริตหรือทำผิดช่องทำง ตำมข้อ 2
ถ้ำเป็ นบุคคลภำยนอก และบริษทั ได้รบั ควำมเสียหำย บริษทั จะพิจำรณำดำเนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้วย
8.5 ควำมรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชำเหนือขึน้ ไป
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนละเลยหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยนี้ ผูบ้ งั คับบัญชำเหนือขึน้ ไป จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ด้วย

ขอแสดงควำมนับถือ

( นำยโชโก
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