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มาตรการการรองเรียนและแจงเบาะแส

ได้รบั การอนุ มัติ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง� ที� 3/2564 เมื�อวันที� 14 พฤษภาคม 2564
โดยให้มีผลใช้บังคับ ตัง� แต่วน
ั ที� 14 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
บริษั ท ฯ ได้จัด ให้มี ช่ อ งทางในการร้อ งเรีย น และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุม กระบวนการรับ เรื่อ งร้อ งเรีย น การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุ ปผล รวมทั้งการให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งและบุคคลที่เกี่ ยวข้อง หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รบั
ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบตั ิหน้าที่ของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่อาจส่อถึงการทุจริต
คอร์รปั ชั่น
(1) ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
• การกระทําใดๆ ที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
• การกระทําใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อตนเองและหรือผูอ้ ่นื เช่น การทุจริตคอร์รปั ชั่น การยักยอกทรัพย์ การฉ้อโกง เป็ นต้น
• การกระทําใดๆ ที่ทาํ ให้พนักงานได้รบั ความไม่เป็ นธรรมจากการปฏิบตั ิงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายใน
ที่บกพร่องของบริษัทฯ จนทําให้สงสัยได้วา่ อาจเป็ นช่องทางในการทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือทําให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์
(2) บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส
พนักงาน ผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีส่วนได้รบั ผลกระทบจาก
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน จากการกระทําใดๆ ที่เข้าข่ายขอบเขตการ
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตามข้อ (1) ข้างต้น
(3) การขอคําแนะนํา
พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีขอ้ สงสัยหรือต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
สามารถปรึกษากับ “ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน” ดังนี ้
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(4) ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส
ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารให้ชดั เจนว่าเป็ น ”เอกสารลับ” ถึงประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี ้
 เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
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(5) มาตรการปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแส
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะดําเนินการดังนี ้
(5.1) ผูเ้ แจ้งเรื่องร้องเรียน ผูแ้ จ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะได้รบั การคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจาก
บริษัทฯ เช่น จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงาน ไม่มีการเปลี่ยนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทาํ งาน พักงาน
ข่มขู่ รบกวนการปฎิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรม
(5.2) บริษัทฯ จะเก็บเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ท่ีจาํ เป็ นต้อง
เปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย
(5.3) บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั ทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ
และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เมื่อจําเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝ่ าฝื นนําข้อมูลออกไป
เปิ ดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

(6) ขัน้ ตอนการดําเนินการสอบสวนและบทลงโทษ
(6.1) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ที่ได้รบั แจ้งจากประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ รวมถึงการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชั่นจากการตรวจสอบตามระบบภายในของบริษัทฯ
เว้นแต่ สายงานการเงิน เป็ นผูท้ ่ถี กู ร้องเรียน ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูแ้ จ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(6.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ พิจารณามอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการสั่ง
การหรือมอบหมายผูท้ ่เี หมาะสมในการสอบสวนและสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีท่มี ีมลู เพียงพอ ตามชัน้ ความลับหรือตามอํานาจ
หน้าที่ ดังนี ้
• ร้องเรียนเรื่องไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากการปฏิบตั ิงานหรือกระทําผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
มอบหมายฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
• แจ้งเบาะแสหรือพบเหตุการณ์จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการของพนักงานทุกระดับที่อาจ
กระทําการทุจริตคอร์รปั ชั่น มอบหมายผูอ้ าํ นวยการสายงานที่รบั ผิดชอบโดยตรง หรือผูบ้ ริหารระดับ
เหนือขึน้ ไป หรือบุคคลภายนอกอื่น เช่น ผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบบัญชี หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม
• กรณี เป็ นการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของผูบ้ ริหาร กรรมการบริษั ท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ จะต้องมอบหมายให้ผูบ้ ริหารระดับเหนือขึน้ ไป หรือบุคคลภายนอกอื่น
เช่น ผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบบัญชี หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม
(6.3) ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจะต้องตัง้ คณะสอบสวนรวมกันอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีตวั แทนจากฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล ผูอ้ าํ นวยการสายงานที่รบั ผิดชอบโดยตรง อีก 2 คน หรือเพิ่มขึน้ จากฝ่ ายบัญชีหรือการเงิน ตามความเหมาะสมของเรื่อง
ที่จะพิจารณา โดยทุกคนจะต้องไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสนัน้ ๆ
(6.4) คณะสอบสวนดําเนิ นการหาข้อเท็ จจริงด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผู้อ่ื นที่
เกี่ ยวข้อง หรืออาจขอให้หน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้องร่วมให้ขอ้ เท็จจริงเกี่ ยวกับแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการสรุ ปผล โดย
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ยกเว้นที่มีความซับซ้อน ต้องหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติม ให้ดาํ เนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
(6.5) หากเรื่องร้องเรียนจากผูไ้ ม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ หรือพบว่าผูถ้ ูกร้องเรียนไม่มี
ความผิ ด หรือเป็ นเรื่องที่ เกิ ดจากความเข้าใจผิด ให้คณะสอบสวนส่งรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบข้อเท็ จจริง ไปที่ ประธาน
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
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เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี เพื่อขอแนวทางการดําเนินการต่อที่เหมาะสมต่อไป หากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าไม่สามารถดําเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ให้ดาํ เนินการตามข้อ 6.8
(6.6) ในกระบวนการสอบสวนนัน้ คณะสอบสวนจะต้องดําเนินการด้วยความยุติธรรมและไม่เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผทู้ ่ี
ไม่เกี่ยวข้อง และต้องบันทึกการสอบสวน และเก็ บหลักฐานทั้งที่เป็ นเอกสารหรือข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ อย่างน้อย 3 ปี หรือ
จนกว่าจะสิน้ สุดอายุความทางกฎหมาย เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีหลักฐานเพียงพอหากต้องนําไปใช้ในชัน้ ศาล
(6.7) คณะสอบสวน จัดทํารายงานสรุ ปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมบทลงโทษ กรณี เป็ นความผิดต่อกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เป็ นดังนี ้
• กรณี พ นัก งานหรือ ผู้บ ริห าร เป็ น ผู้ก ระทํา ความผิ ด ให้ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห ารเป็ น ผู้พิ จ ารณาสั่ง
ดําเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท่มี ีอาํ นาจตามกฏหมาย
• กรณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท เป็ นผูก้ ระทําความผิด ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูพ้ ิจารณาสั่งดําเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีมี
อํานาจตามกฏหมาย
• กรณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูก้ ระทําความผิด ให้คณะกรรมการบริษั ท เป็ นผูพ้ ิจารณาสั่ง
ดําเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท่มี ีอาํ นาจตามกฏหมาย
(6.8) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ปิ ดเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลตอบกลับต่อผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส สรุปแนวทาง
การแก้ไขหรือป้องกัน (ถ้ามี) เพื่อนําไปปรับปรุ งนโยบาย หรือแนวทางปฏิบตั ิ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรัดกุมและ
ทันสมัย รวมถึงจัดทํารายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
(7) การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สจุ ริต
หากพบว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เป็ นการกระทําโดยไม่สจุ ริต หรือการรายงานข้อมูลมานัน้ เป็ นเท็จ อัน
เนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็ นการกล่าวร้ายต่อผูอ้ ่นื กรณีเป็ นพนักงานของบริษัทฯ จะถือว่ามีความผิดทาง
จรรยาบรรณของบริษัท ฯ ส่วนการกําหนดบทลงโทษ ให้ยึดตามระเบี ยบข้อบังคับของบริษัท ฯ และหรือบทบัญ ญั ติของ
กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง และกรณี เป็ นบุคคลภายนอก หากการกระทําดังกล่าวทําให้บริษัทฯ ได้รบั ความเสียหาย บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
(8) บทลงโทษ
บริษั ท มี ความมุ่งมั่น ในการส่งเสริม ให้ค ณะกรรมการบริษั ท ผู้บ ริห าร และพนักงานทุกระดับ ของบริษั ท มี
จิตสํานึกการปฎิบัติหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ทุกรู ป แบบทั้งทางตรงและ
ั ่ นฉบับนีต้ ่อคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ทางอ้อม และทําการสื่อสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั
พนักงานทุกระดับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) และต่อสาธารณชน รวมทัง้ ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจเพื่อยึดถือปฎิบตั ิอย่างจริงจัง
ดังนัน้ การละเว้นไม่ปฎิบตั ิตามถือเป็ นการกระทําที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัท ซึ่งต้องได้รบั การพิจารณา
โทษทางวินัย การไม่รบั รู ก้ ับมาตรการนีไ้ ม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฎิบตั ิตามได้ และในกรณี ท่ีการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ส่งผลให้มีความผิดตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิ ท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ ระทําผิดนั้น การลงโทษพิจารณาตาม
ข้อเท็จจริงหลังการสอบสวนสิน้ สุด โดยให้อยู่ในวิจารณญานของผูพ้ ิจารณาลงโทษ หรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานที่มี
อํานาจ โดยแบ่งเป็ นการลงโทษทางวินยั และทางกฎหมาย ดังต่อไปนี ้
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น

หน้า 3/5

พนักงานและผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษัท
1.การดําเนินการทางวินยั ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา, ตักเตือน การดําเนินการทางกฎหมายทัง้ คดีทางแพ่งและอาญา และ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร, เลิกจ้าง หรือ ไล่ออก
พิจารณาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2.การดําเนินการทางกฎหมายทัง้ คดีทางแพ่งและอาญา
แผนภาพแสดงขั�นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล
ร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแส





ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์
อีเมล์
เว็บไซค์บริษัท
ผู้รับเรื่อง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ลงทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 พิจารณามอบหมายผูท
้ ี่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาข้อเท็จจริง ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจหน้าที่
 ผูท
้ ี่ได้รับมอบหมาย ดําเนินการหาข้อเท็จจริงด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออาจ
ขอให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถกู ต้อง เพือ่ ประโยชน์ในการสรุ ปผล โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน ยกเว้นมีความซับซ้อนต้องหาหลักฐานและพยานเพิม่ เติมให้ดาํ เนินการภายใน 60 วัน
 สรุ ปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมบทลงโทษ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูพ
้ จิ ารณาลงโทษ
การลงโทษ
ทางวินัย
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อักษร

เลิกจ้าง
ไล่ออก

ทางกฏหมาย
ตักเตือน
ปรับ
จําคุก

การรายงานผล
ปิ ดเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลตอบกลับต่อผูร้ ้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
สรุ ปแนวทางการแก้ไขหรือป้องกัน (ถ้ามี)
จัดทํารายงานสรุ ปผลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
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แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมพัฒนาให้ความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องนีแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยัง
กําหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่องสําคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรณธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ จะไม่ดาํ เนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โดย

1. หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ตามที่กาํ หนดไว้จะได้รบั โทษทางวินยั
2. หากมีการกระทําที่เชื่อได้ว่าทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาส่งเรือ่ ง
ให้เจ้าหน้าที่รฐั ดําเนินการต่อไป
3. หากพนัก งานของบริษั ท ฯ ประสบปั ญ หาในการตัด สิ น ใจหรือ ปฏิ บัติ งานเกี่ ย วกับ หลัก การกํากับ ดูแ ลกิ จ การ /
จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มิได้กาํ หนดไว้ในในเอกสารฉบับนี ้ ให้ตงั้ คําถามเกี่ยวกับการกระทํานัน้ กับตนเองดังต่อไปนี ้
• การกระทํานัน้ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่
• การกระทํานัน้ ส่งผลเสียต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
• การกระทํานัน้ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
• การกระทํานัน้ เป็ นที่ยอมรับ และสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น อาจปรึกษากรณี ดงั กล่าวต่อผูบ้ ังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิด
ความรอบคอบต่อการดําเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
ทัง้ นี ้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่ องทางต่ างๆ ตามที่ ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษั ทฯ
ดังต่อไปนี ้


เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจยั 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
chairac@harn.co.th
www.harn.co.th

โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแสเพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งข้อ
ร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว
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