
บริษัท หาญ เอ็นจิเนยีริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 

HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED 

มาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแส



 

 

มาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแส 
 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่อง

รองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลที่เกี่ยวของ หรือผู

มีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการ

ปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิด

กฎหมาย  รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น 

1. ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

• การกระทําใดๆ ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ  ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  

• การกระทําใดๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ

ดวยกฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผูอ่ืน เชน การทุจริต การคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง 

เปนตน  

• การกระทําใด ๆ ที่ทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการ

ควบคุมภายในที่บกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น 

หรือทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชน 

2. บุคคลท่ีสามารถแจงเร่ืองรองเรียนและเบาะแส 

พนักงาน ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีสวนไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จากการ

กระทําใดๆ ที่เขาขายขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส ตามขอ 1. ขางตน  

3. การขอคําแนะนํา 

 พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น สามารถปรึกษากับ “ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ” ดังนี้ 

 โทรศัพท 02-2030868 ตอ 415 

 สงจดหมายทางไปรษณีย  บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชัน่ส  สายงานกํากับดูแลกิจการ 
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4. ชองทางการรองเรียน 

ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ”  

ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้ 

• จดหมาย  เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชัน่ส จํากัด (มหาชน) 

   เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9   

   แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

• อีเมล      chairac@harn.co.th 

• ทางเว็ปไซต  www.harn.co.th 

 

วิธีการแจงเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสทางเว็บไซค 
 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับเรื่องโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไม

จําเปนตองระบุชื่อตนเองหากมีความประสงคจะไมเปดเผย  ทั้งนี้บริษัทฯสนับสนุนใหผูแจงเรื่องรองเรียนและ

เบาะแสเปดเผยตัวตนใหผูมีหนาที่รับเรื่องรองเรียนและเบาะแสทราบ ตลอดจนใหขอมูลหลักฐานที่ชัดเจนอยาง

เพียงพอที่จะดําเนินการตอไป  

 5. ข้ันตอนการดําเนินการสอบสวนและบทลงโทษ 

5.1  ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนที่ไดรับแจงจากประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  เวนแตสายงานกํากับดูแลกิจการ เปนผูที่ถูกรองเรียน ใหประธาน

กรรมการตรวจสอบเปนผูแจงเรื่องโดยตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร 
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5.2  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ พิจารณามอบหมายผูที่เหมาะสมในการสอบสวน

และสอบหาขอเท็จจริง ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจหนาที่ เชน  รองเรียนเรื่องไมไดรับความเปน

ธรรมจากการปฏิบัติงานหรือกระทําผิดกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ  มอบหมายฝายทรัพยากร

บุคคล   หรือการแจงเบาะแสเกี่ยวกับการดําเนินการของพนักงานทุกระดับที่อาจกระทําการทุจริต

คอรรัปชั่น  มอบหมายผูบริหารที่ รับผิดชอบโดยตรง หรือผูบริหารระดับเหนือขึ้นไป หรือ

บุคคลภายนอกอ่ืน เชน ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอ่ืนที่เหมาะสม  ทั้งนี้ผูรวม

สอบสวนทุกคนจะตองไมมีสวนไดสวนเสียในเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นๆ   

5.3  ผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง

สอบสวนผูอ่ืนที่เกี่ยวของ  หรืออาจขอใหหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของรวมใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อประโยชนในการสรุปผล  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ยกเวนที่มี

ความซับซอน ตองหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติม ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 60 วัน 

5.4  หากเรื่องรองเรียนจากผูไมระบุชื่อ และไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดเพียงพอ หรือพบวาผูถูก

รองเรียนไมมีความผิด หรือเปนเรื่องที่เกิดจากความเขาใจผิด  ใหผูที่ไดรับมอบหมายสงรายงาน

สรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจรงิ ไปที่ประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอแนวทางการดําเนินการตอ

ที่เหมาะสมตอไป  หากประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นวาไมสามารถดําเนินการตามขอรองเรียนได 

ใหดําเนินการตามขอ 5.6   

5.5  ผูที่ไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมบทลงโทษ  กรณีเปนการ

กระทําผิดที่มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวชัดเจน  ใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผู

สั่งดําเนินการลงโทษ  หากเปนกรณีนอกเหนือจากนั้น ใหประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

ตรวจสอบ เปนผูพิจารณาลงโทษ  คําตัดสินของประธานกรรมการตรวจสอบถือเปนอันสิ้นสุด  กรณีที่

มีการสั่งการใหลงโทษทางกฎหมาย สงเรื่องตอใหที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเปนผูดําเนินการตาม

ขั้นตอนตามกฎหมาย 

5.6   ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการปดเรื่องรองเรียนและแจงผลตอบกลับตอผูรองเรียนหรือแจง

เบาะแส  สรุปแนวทางการแกไขหรือปองกัน (ถามี) เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ 

และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของใหมีความรัดกุมและทันสมัย  รวมถึงจัดทํารายงานสรุปผลเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส 

  

 

 

 

 

หนา 3/4 



 

 

6. การรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต 

หากพบวาการรองเรียนหรือแจงเบาะแส เปนการกระทําโดยไมสุจริต หรือการรายงานขอมูลมานั้นเปนเท็จ  

อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนขอเท็จจริง หรือเปนการกลาวรายตอผูอ่ืน กรณีเปนพนักงานของบริษัทฯ จะถือวา

มีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ สวนการกําหนดบทลงโทษ ใหยึดตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  

และหรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ  และกรณีเปนบุคคลภายนอก หากการกระทําดังกลาวทําใหบริษัทฯ 

ไดรับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย  

 

กลไกการคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

 เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต  บริษัทจะดําเนินการดังนี้ 

1.  ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและ

เปนธรรมจากบริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน 

ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู   รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอ่ืนใดที่ไมเปนธรรม   

2.  บริษัทฯ จะเก็บเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ  เวนแตที่

จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย 

3.  บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปน

ความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแตเม่ือจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ 

ฝาฝนนําขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตาม

กฎหมาย แลวแตกรณี 
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