


 

 

มาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่อง
รองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลที่เกี่ยวของ หรือผู
มีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เก่ียวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิด
กฎหมาย  รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น 

1.  ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

• การกระทําใดๆ ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ  ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  

• การกระทําใดๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย เพือ่ตนเองและหรือผูอ่ืน เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน  

• การกระทําใดๆ ที่ทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการ
ควบคุมภายในที่บกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น 
หรือทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชน 

2. บุคคลทีส่ามารถแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแส 

พนักงาน ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีสวนไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จากการ
กระทําใดๆ ที่เขาขายขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส ตามขอ 1. ขางตน  

3. การขอคําแนะนํา 

 พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น สามารถปรึกษากับ “ประธานเจาหนาที่การเงิน” ดังนี ้
 โทรศัพท 02-2030868 ตอ 415 

 สงจดหมายทางไปรษณีย  บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชัน่ส  สายงานการเงิน  
19/20-22 ซ.ศูนยวิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

   สงจดหมายอิเล็คทรอนิคส ที่ wisit.w@harn.co.th  
 

4. ชองทางการรองเรียน 

ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ”  

ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้ 
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• 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 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับเรื่องโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไม
จําเปนตองระบุชื่อตนเองหากมีความประสงคจะไมเปดเผย ทั้งนี้บริษัทฯสนับสนุนใหผูแจงเรื่องรองเรียนและ
เบาะแสเปดเผยตัวตนใหผูมีหนาที่รับเรื่องรองเรียนและเบาะแสทราบ ตลอดจนใหขอมูลหลักฐานที่ชัดเจนอยาง
เพียงพอที่จะดําเนินการตอไป  

5.  ข้ันตอนการดําเนินการสอบสวนและบทลงโทษ 

5.1  ประธานเจาหนาที่การเงิน ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแส ที่ไดรับแจงจากประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  รวมถึงการรับแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นจากการตรวจสอบตาม
ระบบภายในของบริษัทฯ เวนแต สายงานการเงิน เปนผูที่ถูกรองเรียน ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูแจงเรื่อง
โดยตรงตอประธานเจาหนาทีบ่ริหาร   

5.2  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  พิจารณามอบหมายประธานเจาหนาที่บริหาร ใน
การสั่งการหรือมอบหมายผูที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาขอเท็จจริง ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจ
หนาที่ ดังนี ้

• รองเรียนเรื่องไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานหรือกระทําผดิกฎระเบยีบ ขอบังคับของ
บริษัทฯ  มอบหมายฝายทรัพยากรบุคคล 

• แจงเบาะแสหรือพบเหตุการณจากการตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการของพนักงานทุกระดับที่
อาจกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น มอบหมายผูอํานวยการสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือ
ผูบริหารระดับเหนือขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกอ่ืน เชน ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบบัญชี หรือ
บุคคลอ่ืนที่เหมาะสม   

• กรณีเปนการรองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทําผิดของผูบริหารระดับสูง  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ จะตองมอบหมายใหผูบริหารระดับเหนือข้ึนไป หรือ
บุคคลภายนอกอ่ืน เชน ผูตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอ่ืนที่เหมาะสม   
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5.3  ผูที่ไดรับมอบหมายจะตองต้ังคณะสอบสวนรวมกันอยางนอย 3 คน โดยตองมีตัวแทนจากฝาย
ทรัพยากรบุคคล ผูอํานวยการสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง อีก 2 คน หรือเพิ่มข้ึนจากฝายบัญชีหรือการเงิน ตาม
ความเหมาะสมของเรื่องที่จะพิจารณา โดยทุกคนจะตองไมมีสวนไดสวนเสียในเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นๆ   

5.4  คณะสอบสวนดําเนินการหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวน
ผูอ่ืนที่เกี่ยวของ  หรืออาจขอใหหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของรวมใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อ
ประโยชนในการสรุปผล  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ยกเวนที่มีความซับซอน ตองหาหลักฐานและ
พยานเพิ่มเติม ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 60 วัน 

5.5  หากเรื่องรองเรียนจากผูไมระบุชื่อ และไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดเพียงพอ หรือพบวาผูถูก
รองเรียนไมมีความผิด หรือเปนเรื่องที่เกิดจากความเขาใจผิด ใหคณะสอบสวนสงรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ไปที่ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ แลวแตกรณี เพื่อขอแนวทางการ
ดําเนินการตอที่เหมาะสมตอไป  หากประธานเจาหนาที่บริหาร หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นวาไมสามารถ
ดําเนินการตามขอรองเรียนได ใหดําเนินการตามขอ 3.1 

5.6  ในกระบวนการสอบสวนนั้น คณะสอบสวนจะตองดําเนินการดวยความยุติธรรมและไมเปดเผยขอมูล
แกผูที่ไมเกี่ยวของ และตองบันทึกการสอบสวน และเก็บหลักฐานทั้งที่เปนเอกสารหรอืขอมูลอิเล็คทรอนิกส อยาง
นอย 3 ป หรือจนกวาจะสิ้นสุดอายุความทางกฎหมาย เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีหลักฐานเพียงพอหากตองนําไปใช
ในชั้นศาล 

  5.7  คณะสอบสวน จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมบทลงโทษ  กรณีเปนการ
กระทําผิดที่มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวชัดเจน  ใหประธานเจาหนาที่บรหิารเปนผูสั่งดําเนินการ
ลงโทษ  หากเปนกรณีนอกเหนือจากนั้น ใหประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ เปนผูพิจารณาลงโทษ  
คําตัดสินของประธานกรรมการตรวจสอบถือเปนอันสิ้นสุด กรณีที่มีการสั่งการใหลงโทษทางกฎหมาย สงเรื่องตอให
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเปนผูดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย 

5.8   ประธานเจาหนาที่การเงิน ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลตอบกลับตอผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส สรุป
แนวทางการแกไขหรือปองกัน (ถามี) เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
ใหมีความรัดกุมและทันสมัย รวมถึงจัดทํารายงานสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส 

6. การรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต 

หากพบวาการรองเรียนหรือแจงเบาะแส เปนการกระทําโดยไมสุจริต หรือการรายงานขอมูลมานั้นเปน
เท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนขอเท็จจริง หรือเปนการกลาวรายตอผูอ่ืน กรณีเปนพนักงานของบริษัทฯ จะ
ถือวามีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ สวนการกําหนดบทลงโทษ ใหยึดตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 
และหรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ และกรณีเปนบุคคลภายนอก หากการกระทําดังกลาวทําใหบริษัทฯ 
ไดรบัความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย  

หนา 3/5 



 

 

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 ไมเปดเผยตอผูไมเก่ียวของ เวนแตที่
จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย 

3.  บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปน
ความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแตเม่ือจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ 
ฝาฝนนําขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตาม
กฎหมาย แลวแตกรณ ี
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