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E.L.F. Co., Ltd. Grievance Procedure
Introduction
ELF’s aim is to ensure that employees with a grievance relating to their employment or those
wishing to inform management of some form of misconduct (whistle blowing) can use this
procedure to help resolve grievances as quickly and as fairly as possible. ELF wishes to give
two options for employees to seek corrective action for grievances, one where the employee
can remain anonymous and another more direct route intended for matters of a serious
nature.
No employee should fear any form of retaliation as a consequence of reporting a grievance.
Managers are strictly prohibited to take any retaliatory action towards a staff member
reporting a grievance.

Informal discussions
If an employee has a grievance about their employment they should discuss it informally
with an immediate supervisor. We hope that the majority of concerns will be resolved this
way.

Method 1: Complaint / Suggestion box
Step 1 – Statement of grievance
If the informal discussion with immediate superiors didn’t result in a satisfactory remedy to
the employee, they may wish to submit a written complaint. For employees wishing to
remain anonymous they can fill out the grievance form (Appendix 1) and leave the personal
information blank and drop it in one of the four red boxes located in each of the employee
bathrooms. Blank forms can be found next to the red boxes and shall be replenished at least
weekly when emptying the boxes.
Step 2 – Statement collection
The content of the red box will be checked weekly by an HR officer. If multiple complaints
are found, the most salient will be addressed first.
Step 3 – Grievance meeting
A committee of HR manager and relevant managers will convene to discuss the grievance
that has been filed and reach a resolution. The meeting should be held within a month of the
grievance statement being collected.
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Step 4 – Documenting and reporting
The results of the meeting where applicable should be displayed publicly with personal data
being kept confidential (please see our personal data policy). The HR Manager will keep a log
file to document all grievances.

Method 2: Formal written complaint
Step 1 – Statement of grievance
If the employee feels that the matter has not been resolved through informal discussions,
they should put the grievance in writing using the grievance form (Appendix 1) and give it to
an immediate supervisor. From this point on the person submitting the grievance document
must be protected from any form of retaliation for doing so. Blank forms can be found next
to one of the four red boxes located in each of the employee bathrooms and shall be
replenished at least weekly when emptying the boxes.
Step 2 – Grievance meeting
• Within 5 working days the supervisor will respond, in writing, to the statement,
inviting the employee to attend a meeting where the alleged grievance can be
discussed. This meeting should be scheduled to take place as soon as possible and
normally 5 working days notice of this meeting will be provided to the employee and
they will be informed of their right to be accompanied.
• Employees must take all reasonable steps to attend the meeting, but if for any
unforeseen reason the employee, or the employer, can’t attend, the meeting must
be rearranged.
• Should an employees companion be unable to attend then the employee must make
contact within 10 days of the date of the letter to arrange an alternative date that
falls within 20 days of the original date provided. These time limits may be extended
by mutual agreement.
• After the meeting the supervisor hearing the grievance must write to the employee
informing them of any decision or action and offering them the right of appeal. This
letter should be sent within 5 working days of the grievance meeting and should
include the details on how to appeal.
Step 3 – Appeal
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• If the matter is not resolved to the employees’ satisfaction they must set out their
grounds of appeal in writing within 5 working days of receipt of the decision letter.
• Within 5 working days of receiving an appeal letter, the employee should receive a
written invitation to attend an appeal meeting. The appeal meeting should be taken
by a more senior manager not involved in the original meeting.
• After the appeal meeting the senior manager must inform the employee in writing of
their decision within 5 working days of the meeting. Their decision is final.

Step 4 – Documenting and reporting
The results of the meeting where applicable should be displayed publicly with personal data
being kept confidential (please see our personal data policy). The HR Manager will keep a log
file of all grievances with results of the meetings and appeals process.

External grievances
For any stakeholder outside of E.L.F. that wishes to put forward a complaint or grievance
they may contact either our Purchasing and Inventory Manger Mr. Paul Evans
(Paul@elf925.com)
or
our
head
of
HR
Ms.
Wipaporn
Amnuaysuk
(Hr_wipaporn@elf925.com). The complaint will be handled either according to method 1 or
2 depending on the outside entity’s requirement for anonymity. If the entity is known, they
will be contacted to take part in the meetings as stated in method 2. As another option to
contact our company we will provide a grievance contact form on our CSR website:
https://www.elf925.com/Corporate-Social-Responsibility
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ขัน้ ตอนพิ จารณารับเรื่องร้องทุกข์ของบริษทั อี.แอล.เอฟ จากัด
บทนา
บริษทั อี.แอล.เอฟ จำกัด มีจุดมุ่งหมำยให้พนักงำนผูซ้ ่งึ มีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรปฏิบตั งิ ำนหรือผูซ้ ่งึ ต้องกำรแจ้งให้
ผู้บริหำรทรำบถึงกำรประพฤติมิชอบในบำงรูปแบบ สำมำรถส่ง เรื่องร้องทุกข์ได้โดยดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนดังระบุ
เพื่อให้สำมำรถช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วและเป็ นธรรมทีส่ ุด โดยพนักงำนสำมำรถเปิ ดเผยหรือไม่เปิ ดเผยตัวตนตำม
ควำมสมัครใจสำหรับกรณีรอ้ งทุกข์ดงั กล่ำว
พนักงำนไม่ควรกลัวกำรตอบโต้กลับในรูปแบบใดๆก็ตำม อันเป็ นผลมำจำกกำรรำยงำนควำมคับข้องใจหรือข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ต่ำงๆ กำรกระทำกำรตอบโต้ใดๆโดยผู้จดั กำรต่อพนักงำนใต้บงั คับบัญชำซึ่งเป็ นผูย้ นื เรื่องคับข้องใจนัน้ ๆถือ
เป็ นสิง่ ต้องห้ำมและไม่พงึ ปฏิบตั ิ
การอภิ ปรายแบบไม่เป็ นทางการ
หำกพนักงำนมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรปฏิบตั งิ ำน ให้ปรึกษำกับหัวหน้ำงำนทันที บริษทั หวังว่ำข้อข้องใจส่วนใหญ่จะ
ได้รบั กำรแก้ไขหรือคลีค่ ลำยด้วยวิธนี ้ี

กระบวนการยื่น/พิ จารณาคาร้อง แบบที่ 1: กล่องร้องเรียนร้องทุกข์ / ข้อเสนอแนะ
ขัน้ ตอนที่ 1 – ข้อความร้องทุกข์
หำกกำรปรึกษำอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรกับ หัวหน้ำงำนไม่ได้รบั กำรคลี่คลำยแก้ไขหรือผลไม่เป็ นที่น่ำพอใจ พวกเขำอำจ
ต้อ งกำรส่ งค ำร้อ งเรีย นเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร สำหรับ พนั ก งำนที่ป ระสงค์จ ะไม่ เปิ ด เผยชื่อ พวกเขำสำมำรถกรอก
แบบฟอร์มกำรร้องทุกข์ (ภำคผนวก 1) โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และนำข้อควำมร้องทุกข์ดงั กล่ำวใส่กล่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์สแี ดงทีอ่ ยู่ในห้องน้ ำของพนักงำนแต่ละคน แบบฟอร์มกำรร้องเรียนร้องทุกข์ถูกจัดเตรียมไว้บริเวณ
ใกล้เคียงกล่องร้องเรียนสีแดง และมีกำรแบบฟอร์มเติมอย่ำงน้อยทุกสัปดำห์เมื่อเปิ ดกล่องเพื่อตรวจสอบคำร้อง
ขัน้ ตอนที่ 2 – การรวบรวมข้อความร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจ้ำหน้ ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะทำกำรตรวจสอบคำร้องสัปดำห์ละครัง้ กรณี ท่มี ีคำร้องเรียนหลำยคำร้อง บริษัทจะ
พิจำรณำคำร้องทีส่ ำคัญทีส่ ุดก่อนและดำเนินกำรแก้ไขตำมลำดับ
ขัน้ ตอนที่ 3 – การประชุม/หารือเกี่ยวกับคาร้องเรียน/ร้องทุกข์
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คณะกรรมกำรผูจ้ ดั กำรแผนกทรัพยำกรบุคคลและผูจ้ ดั กำรแผนกอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องจะเข้ำร่วมประชุมเพื่อหำรือเกีย่ วกับคำ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อดำเนินกำรแก้ไข กำรประชุม ดังกล่ำวควรจะจัดขึ้นภำยในเดือนนัน้ ๆหลังจำกกำรรวมรวมคำ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่ำงๆ
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ขัน้ ตอนที่ 4 – การจัดทาเอกสารและการรายงาน

ผลกำรประชุม ควรได้รบั กำรแสดงต่อสำธำรณะ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ย่นื คำร้องจะถูกเก็บเป็ นควำมลับ
(โปรดดูน โยบำยข้อมูลส่วนบุ คคลของเรำ) ผู้จดั กำรฝ่ ำยทรัพ ยำกรบุ คคลจะเป็ น ผู้บ ัน ทึกข้อมูลคำร้องเรีย น
ทัง้ หมด

กระบวนการยื่น/พิ จารณาคาร้อง แบบที่ 2: การยื่นคาร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างเป็ น
ทางการ
ขัน้ ตอนที่ 1 – ข้อความร้องทุกข์

หำกพนักงำนรูส้ กึ ว่ำคำร้องดังกล่ำวไม่ได้รบั กำรแก้ไขผ่ำนกำรพูดคุยอย่ำงไม่ เป็ นทำงกำร พวกเขำควรยื่นคำ
ร้องเรียนเป็ นลำยลักษณ์โดยใช้แบบฟอร์มกำรร้องทุกข์ (ภำคผนวก 1) และมอบให้หวั หน้ำงำนทันที จำกกรณีน้ีผู้
ที่ย่นื คำร้องทุก ข์จะต้องได้รบั กำรปกป้ องจำกกำรตอบโต้ หรือกระทำกำรอื่น ๆในรูป แบบใดๆ แบบฟอร์มกำร
ร้องเรียนร้องทุกข์ถูกจัดเตรียมไว้บริเวณใกล้เคียงกล่องร้องเรียนสีแดง และมีกำรแบบฟอร์มเติมอย่ำงน้อยทุกสัปดำห์เมือ่
เปิ ดกล่องเพื่อตรวจสอบคำร้อง
ขัน้ ตอนที่ 2 – การรวบรวมข้อความร้องเรียน/ร้องทุกข์
• หัวหน้ ำงำนจะตอบรับด้วยรูปแบบของจดหมำยภำยใน 5 วันทำกำร เพื่อเชิญพนักงำนมำร่วมประชุม ที่ซ่ึง
สำมำรถอภิปรำยเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์นนั ้ ๆ กำรประชุมนี้ควรมีกำรจัดขึน้ อย่ำงรวดเร็วทีส่ ุด และโดยปกติ
ภำยใน 5 วันทำกำร หนังสือกำรประชุมนี้จะถูกยื่นต่อพนักงำนผูย้ ่นื คำร้อง และจะได้รบั กำรแจ้งสิทธิทค่ี วรรับ
ในกำรดำเนินกำรขัน้ ต่อไป
• พนักงำนผูย้ ่นื คำร้อง ต้องปฏิบตั ิตำมทุกขัน้ ตอนอย่ำงมีเหตุผลและเข้ำร่วมประชุม ในกรณีท่มี เี หตุผลที่ไม่ได้
คำดกำรณ์ไว้ทท่ี ำให้พนักงำนผู้ย่นื คำร้อง หรือนำยจ้ำงไม่สำมำรถเข้ำ ร่วมประชุมได้ จะต้องมีกำรกำหนดวัน
ประชุมขึน้ ใหม่
• ถ้ำพนั ก งำนผู้ย่ืน คำร้อง ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุ ม ได้ จะมีก ำรท ำสัญ ญำภำยใน 10 วัน จำกวัน เขีย น
จดหมำย เพื่อกำหนดวันประชุมครัง้ ต่อไป ซึง่ ต้องอยู่ภำยใน 20 วัน จำกวันทีก่ ำหนดเดิม ข้อกำหนดด้ำนเวลำ
นี้อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมกำรตกลงของทัง้ สองฝ่ ำย
• หลังจำกกำรประชุม หัวหน้ำงำนทีไ่ ด้ยนิ เรื่องร้องทุกข์ต้องเขียนถึง พนักงำนผูย้ ่นื คำร้อง แจ้งถึงคำตัดสินหรือ
กำรกระทำ และข้อเสนอสิทธิทค่ี วรร้องขอ จดหมำยนี้ควรส่งภำยใน 5 วันทำกำรหลังจำกกำรประชุม และควรมี
รำยละเอียดวิธกี ำรร้องขอ/กำรอุทธรณ์
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ขัน้ ตอนที่ 3 – การร้องขอ/การอุทธรณ์
• ถ้ำเรื่องร้องทุกข์ไม่ได้รบั แก้ปัญหำตำมควำมพึงพอใจของลูกจ้ำง พนักงำนผู้ย่นื คำร้อง ต้องยื่นอุทธรณ์ เป็ น
จดหมำยภำยใน 5 วันทำกำรหลังจำกได้รบั จดหมำยกำรตัดสินใจ/ผลของคำร้อง
• ภำยใน 5 วันทำกำรหลังจำกได้รบั จดหมำยอุทธรณ์ พนักงำนผูย้ ่นื คำร้องควรได้รบั จดหมำยเชิญ เพื่อเข้ำร่วม
กำรประชุมอุทธรณ์ กำรประชุมนี้ควรมีผจู้ ดั กำรระดับสูงขึน้ ไปเข้ำร่วมด้วย และไม่เกีย่ วข้องกับกำรประชุมครัง้
แรก
• หลังจำกกำรประชุมอุทธรณ์ ผู้จดั กำรระดับสูงจะต้องแจ้งลูกจ้ำงเป็ นจดหมำย เกี่ยวกับคำตัดสิน /ผลคำร้อง
ภำยใน 5 วันทำกำรหลังจำกกำรประชุม และคำตัดสินนี้ถอื เป็ นทีส่ น้ิ สุด
ขัน้ ตอนที่ 4 – การจัดทาเอกสารและการรายงาน
ผลกำรประชุมควรได้รบั กำรแสดงต่อสำธำรณะ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผูย้ ่นื คำร้องจะถูกเก็บเป็ นควำมลับ (โปรดดู
นโยบำยข้อมูลส่วนบุคคลของเรำ)
ผูจ้ ดั กำรแผนกทรัพยำกรบุคคลจะเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลคำร้องเรียนและกำรอุทธรณ์
ทัง้ หมด

การยื่นคาร้องเรียน/ร้องทุกข์จากภายนอก
สำหรับผูท้ ไ่ี ด้มสี ่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รบั ผลกระทบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม จำก บริษทั อี.แอล.เอฟ จำกัด ทีป่ ระสงค์จะ
ยื่นคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจต่ำงๆ พวกเขำสำมำรถติดต่อทัง้ ผูจ้ ดั กำรแผนกจัดซื้อและสินค้ำคงคลังของทำงบริษทั นำย
พอล อี แ วนส์ (Paul@elf925.com) หรื อ ผู้ จ ั ด กำรแผนกทรัพ ยำกรบุ ค คลของบริ ษั ท คุ ณ วิ ภ ำพร อ ำนวยสุ ข
(Hr_wipaporn@elf925.com) กำรยื่นคำร้องเรียนจะได้รบั กำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรยื่น/พิจำรณำคำร้อง แบบที่ 1
หรือ 2 ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับข้อ กำหนดของหน่ วยงำนภำยนอกสำหรับ กำรไม่ เปิ ดเผยตัวตน หำกทรำบว่ำเป็ น บุ คคลหรือ
หน่วยงำนใดพวกเขำจะได้รบั กำรติดต่อจำกบริษทั เพื่อให้เข้ำร่วมกำรประชุมตำมทีร่ ะบุไว้ในกระบวนกำรยื่นพิจำรณำคำ
ร้องแบบที่ 2 อีกทำงเลือกในกำรติดต่อ บริษัท เรำจะจัดทำแบบฟอร์มกำรติดต่อกำรยื่นคำร้องบนเว็บไซต์ CSR ของ
เรำ: https://www.elf925.com/Corporate-Social-Responsibility
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บริษัท อี.แอล.เอฟ. จำกัด / E.L.F. Co. Ltd.
75 หมู่ที่ 10 ตำบลบำงครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130 โทร 02 463 2183 – 6 / Tax. 0105545062504
75 Moo 10 Bang Kru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 THAILAND Tel. 02 463 2183 – 6 / Tax. 0105545062504

Appendix 1: Grievance Form

Approved by:

(Jasper Hillaud, Managing Director)
Page 8 of 8

(Date + Company Stamp)
PR-MM-003 Rev00//24 July 20

