มาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแส
บริษัท ฯ ไดจั ดให มี ชอ งทางในการรองเรีย น และการแจ งเบาะแส ซึ่ งครอบคลุ ม กระบวนการรับ เรื่อ ง
รองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลที่เกี่ยวของ หรือผู
มีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิด
กฎหมาย รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น
1. ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส
• การกระทํ าใดๆ ที่ ฝ าฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย นโยบาย/หลั ก การกํ ากั บ ดู แ ลกิ จ การ หรื อ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
• การกระทําใดๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย เพือ่ ตนเองและหรือผูอื่น เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน
• การกระทําใดๆ ที่ทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการ
ควบคุมภายในที่บกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น
หรือทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชน
2. บุคคลทีส่ ามารถแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแส
พนักงาน ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีสวนไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จากการ
กระทําใดๆ ที่เขาขายขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส ตามขอ 1. ขางตน
3. การขอคําแนะนํา
พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น สามารถปรึกษากับ “ประธานเจาหนาที่การเงิน” ดังนี้
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4. ชองทางการรองเรียน
ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ”
ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้
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• จดหมาย

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
• อีเมล
chairac@harn.co.th
• ทางเว็ปไซต www.harn.co.th
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ เป น ผู รั บ เรื่ อ งโดยตรง โดยผู แ จ ง เบาะแสไม
จําเปนตองระบุชื่อตนเองหากมีความประสงคจะไมเปดเผย ทั้งนี้บริษัทฯสนับ สนุนใหผูแจงเรื่องรองเรียนและ
เบาะแสเปดเผยตัวตนใหผูมีหนาที่รับเรื่องรองเรียนและเบาะแสทราบ ตลอดจนใหขอมูลหลักฐานที่ชัดเจนอยาง
เพียงพอที่จะดําเนินการตอไป
5. ขั้นตอนการดําเนินการสอบสวนและบทลงโทษ
5.1 ประธานเจ าหน าที่ ก ารเงิ น ลงทะเบี ย นรับ เรื่อ งรอ งเรีย น / แจ งเบาะแส ที่ ได รับ แจ งจากประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ รวมถึงการรับแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นจากการตรวจสอบตาม
ระบบภายในของบริษัทฯ เวนแต สายงานการเงิน เปนผูที่ถูกรองเรียน ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูแจงเรื่อง
โดยตรงตอประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
5.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ พิจารณามอบหมายประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ใน
การสั่งการหรือมอบหมายผูที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาขอเท็จจริง ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
• รองเรียนเรื่องไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานหรือกระทําผิดกฎระเบียบ ขอบังคับของ
บริษัทฯ มอบหมายฝายทรัพยากรบุคคล
• แจงเบาะแสหรือพบเหตุการณจากการตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการของพนักงานทุกระดับที่
อาจกระทํ าการทุ จ ริต คอรรัป ชั่ น มอบหมายผู อํานวยการสายงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง หรื อ
ผูบริหารระดับเหนือขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกอื่น เชน ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบบัญชี หรือ
บุคคลอื่นที่เหมาะสม
• กรณี เป นการรองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทําผิดของผูบริหารระดับสูง ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ จะต อ งมอบหมายให ผู บ ริ ห ารระดั บ เหนื อ ขึ้ น ไป หรื อ
บุคคลภายนอกอื่น เชน ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม
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5.3 ผู ที่ ได รับ มอบหมายจะต อ งตั้ งคณะสอบสวนรวมกั น อย างน อ ย 3 คน โดยต องมี ตั วแทนจากฝ าย
ทรัพยากรบุคคล ผูอํานวยการสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง อีก 2 คน หรือเพิ่มขึ้นจากฝายบัญชีหรือการเงิน ตาม
ความเหมาะสมของเรื่องที่จะพิจารณา โดยทุกคนจะตองไมมีสวนไดสวนเสียในเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นๆ
5.4 คณะสอบสวนดําเนินการหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวน
ผู อื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง หรือ อาจขอให ห น วยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ งรวมให ข อ เท็ จ จริง เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ ง เพื่ อ
ประโยชนในการสรุปผล โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ยกเวนที่มีความซับซอน ตองหาหลักฐานและ
พยานเพิ่มเติม ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 60 วัน
5.5 หากเรื่อ งรอ งเรีย นจากผู ไม ระบุ ชื่ อ และไม ส ามารถหาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได เพี ย งพอ หรือ พบวาผู ถู ก
รองเรียนไมมีความผิด หรือเปนเรื่องที่เกิดจากความเขาใจผิด ใหคณะสอบสวนสงรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ไปที่ ประธานเจาหนาที่ บ ริห าร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ แล วแตกรณี เพื่ อขอแนวทางการ
ดําเนินการตอที่เหมาะสมตอไป หากประธานเจาหนาที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นวาไมสามารถ
ดําเนินการตามขอรองเรียนได ใหดําเนินการตามขอ 3.1
5.6 ในกระบวนการสอบสวนนั้น คณะสอบสวนจะตองดําเนินการดวยความยุติธรรมและไมเปดเผยขอมูล
แกผูที่ไมเกี่ยวของ และตองบันทึกการสอบสวน และเก็บหลักฐานทั้งที่เปนเอกสารหรือขอมูลอิเล็คทรอนิกส อยาง
นอย 3 ป หรือจนกวาจะสิ้นสุดอายุความทางกฎหมาย เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีหลักฐานเพียงพอหากตองนําไปใช
ในชั้นศาล
5.7 คณะสอบสวน จั ดทํ ารายงานสรุป ผลการตรวจสอบขอเท็ จจริง พรอมบทลงโทษ กรณี เป น การ
กระทําผิดที่มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวชัดเจน ใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูส่ังดําเนินการ
ลงโทษ หากเปนกรณีนอกเหนือจากนั้น ใหประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ เปนผูพจิ ารณาลงโทษ
คําตัดสินของประธานกรรมการตรวจสอบถือเปนอันสิ้นสุด กรณีที่มีการสั่งการใหลงโทษทางกฎหมาย สงเรื่องตอให
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเปนผูดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย
5.8 ประธานเจาหนาที่การเงิน ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลตอบกลับตอผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส สรุป
แนวทางการแกไขหรือปองกัน (ถามี) เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ให มี ค วามรัด กุ ม และทั น สมั ย รวมถึง จัด ทํ ารายงานสรุป ผลเสนอต อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ รายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส
6. การรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต
หากพบวาการรองเรียนหรือแจงเบาะแส เปนการกระทําโดยไมสุจริต หรือการรายงานขอมูลมานั้นเปน
เท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนขอเท็จจริง หรือเปนการกลาวรายตอผูอื่น กรณีเปนพนักงานของบริษัทฯ จะ
ถือวามีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ สวนการกําหนดบทลงโทษ ใหยึดตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
และหรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ และกรณีเปนบุคคลภายนอก หากการกระทําดังกลาวทําใหบริษัทฯ
ไดรบั ความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
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กลไกการคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะดําเนินการดังนี้
1. ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและ
เป น ธรรมจากบริษัท ฯ เช น จะไม ลดตําแหน ง ลงโทษ หรือ ให ผ ลลบต อพนั ก งาน ไม มีก ารเปลี่ ยนตําแหน งงาน
ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรม
2. บริษัทฯ จะเก็บเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่
จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย
3. บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปน
ความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอื่น เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ
ฝาฝน นําขอมู ลออกไปเป ด เผย บริษัท ฯ จะดําเนิน การลงโทษตามระเบีย บขอ บังคับ และ/หรือ ดําเนิน การตาม
กฎหมาย แลวแตกรณี

หนา 4/5

หนา 5/5

