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มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรอ้งเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องรอ้งเรียน การ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง หรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่ไดร้บั

ผลกระทบหรอืมีความเส่ียงที่จะไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯหรอืการปฏิบตัิหนา้ที่ของ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานของบริษัทฯ เก่ียวกับการทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทาํผิดกฎหมาย  รวมทั้งการกระทาํใดๆ ที่อาจส่อถึงการทุจริต

คอรร์ปัชั่น 

(1) ขอบเขตการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส 

• การกระทาํใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย/หลกัการกาํกบัดแูลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ 

รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

• การกระทาํใดๆ ที่ส่อไปในทางทจุริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพ่ือตนเองและหรอืผูอ้ื่น เช่น การทจุรติคอรร์ปัชั่น การยกัยอกทรพัย ์การฉอ้โกง เป็นตน้  

• การกระทาํใดๆ ที่ทาํใหพ้นกังานไดร้บัความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบตัิงาน หรอืพบเห็นระบบการควบคมุภายใน

ที่บกพรอ่งของบรษัิทฯ จนทาํใหส้งสยัไดว้า่อาจเป็นช่องทางในการทจุรติคอรร์ปัชั่น หรอืทาํใหบ้รษัิทฯ เสียผลประโยชน ์

(2) บคุคลที่สามารถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแส 

พนกังาน ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีส่วนไดร้บัผลกระทบจาก

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ หรอืจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน จากการกระทาํใดๆ ที่เขา้ข่ายขอบเขตการ

รอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ตามขอ้ (1) ขา้งตน้  

(3) การขอคาํแนะนาํ 

พนกังานหรือบคุคลทั่วไปมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

สามารถปรกึษากบั “ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน” ดงันี ้

 โทรศพัท ์02-318-9744 ตอ่ 4004 

 สง่จดหมายทางไปรษณีย ์บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์ “สายงานการเงิน” 

เลขที่ 559 ซ.ศนูยว์ิจยั 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 สง่จดหมายอิเลค็ทรอนิคส ์ที่ wisit.w@harn.co.th 

(4) ช่องทางและวิธีการแจง้เบาะแส 

ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนสามารถแจง้เรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหช้ดัเจนว่าเป็น ”เอกสารลบั”  ถึงประธาน

กรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางตอ่ไปนี ้

 เรยีน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขที่ 559 ซ.ศนูยว์ิจยั 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  chairac@harn.co.th  

 www.harn.co.th  
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(5) มาตรการปกปอ้งผูแ้จง้เบาะแส 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูที่กระทาํโดยเจตนาสจุรติ บรษัิทฯ จะดาํเนินการดงันี ้

(5.1) ผูเ้แจง้เรื่องรอ้งเรยีน ผูแ้จง้เบาะแส ตลอดจนบคุคลที่เก่ียวขอ้ง จะไดร้บัการคุม้ครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจาก 

บริษัทฯ เช่น จะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลลบต่อพนกังาน ไม่มีการเปล่ียนตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ทาํงาน พกังาน 

ข่มขู่ รบกวนการปฎิบตัิงาน เลิกจา้ง หรอื การกระทาํอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม 

(5.2) บรษัิทฯ จะเก็บเรื่องขอ้มลูเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียนเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ที่จาํเป็นตอ้ง

เปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

(5.3) บคุคลที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบเรื่องหรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน จะตอ้งรกัษาขอ้มลูใหเ้ป็นความลบั 

และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เวน้แต่เมื่อจาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝ่าฝืนนาํขอ้มูลออกไป

เปิดเผย บรษัิทฯ จะดาํเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบั และ/หรอืดาํเนินการตามกฎหมาย แลว้แตก่รณี 

(6) ขัน้ตอนการดาํเนินการสอบสวนและบทลงโทษ 

(6.1) ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ลงทะเบียนรบัเรื่องรอ้งเรียน / แจง้เบาะแส ที่ไดร้บัแจง้จากประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ รวมถึงการรบัแจง้เบาะแสการทจุรติคอรร์ปัชั่นจากการตรวจสอบตามระบบภายในของบรษัิทฯ 

เวน้แต ่สายงานการเงิน เป็นผูท้ี่ถกูรอ้งเรยีน ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้จง้เรื่องโดยตรงตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

(6.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ พิจารณามอบหมายประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ในการสั่ง

การหรอืมอบหมายผูท้ี่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาขอ้เท็จจรงิในกรณีที่มีมลูเพียงพอ ตามชัน้ความลบัหรอืตามอาํนาจ

หนา้ที่ ดงันี ้

• รอ้งเรยีนเรื่องไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏิบติังานหรือกระทาํผิดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

มอบหมายฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

• แจง้เบาะแสหรือพบเหตุการณ์จากการตรวจสอบเก่ียวกับการดาํเนินการของพนักงานทุกระดบัที่อาจ

กระทาํการทุจริตคอรร์ปัชั่น มอบหมายผูอ้าํนวยการสายงานที่รบัผิดชอบโดยตรง หรือผูบ้ริหารระดับ

เหนือขึน้ไป หรอืบคุคลภายนอกอื่น เช่น ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัชี หรอืบคุคลอื่นที่เหมาะสม   

• กรณีเป็นการรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระทาํผิดของผูบ้ริหาร กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัเหนือขึน้ไป หรือบุคคลภายนอกอื่น 

เช่น ผูต้รวจสอบภายใน  ผูต้รวจสอบบญัชี หรอืบคุคลอื่นที่เหมาะสม   

(6.3) ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจะตอ้งตัง้คณะสอบสวนรวมกันอย่างนอ้ย 3 คน โดยตอ้งมีตวัแทนจากฝ่ายทรพัยากร

บคุคล ผูอ้าํนวยการสายงานที่รบัผิดชอบโดยตรง อีก 2 คน หรอืเพิ่มขึน้จากฝ่ายบญัชีหรือการเงิน ตามความเหมาะสมของเรื่อง

ที่จะพิจารณา โดยทกุคนจะตอ้งไม่มีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสนัน้ๆ   

(6.4) คณะสอบสวนดาํเนินการหาข้อเท็จจริงด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผู้อื่นที่

เก่ียวขอ้ง หรืออาจขอใหห้น่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้งร่วมใหข้อ้เท็จจริงเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ถูกตอ้ง เพื่อประโยชนใ์นการสรุปผล โดย

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั ยกเวน้ที่มีความซบัซอ้น ตอ้งหาหลกัฐานและพยานเพิ่มเติม ใหด้าํเนินการแลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 

(6.5) หากเรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้พียงพอ หรือพบว่าผูถู้กรอ้งเรียนไม่มี

ความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเขา้ใจผิด ให้คณะสอบสวนส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ไปที่ประธาน
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เจา้หนา้ที่บรหิาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ แลว้แต่กรณี เพื่อขอแนวทางการดาํเนินการต่อที่เหมาะสมต่อไป หากประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่ไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้รอ้งเรยีนได ้ใหด้าํเนินการตามขอ้ 6.8 

(6.6) ในกระบวนการสอบสวนนัน้ คณะสอบสวนจะตอ้งดาํเนินการดว้ยความยติุธรรมและไม่เปิดเผยขอ้มลูแก่ผูท้ี่

ไม่เก่ียวขอ้ง และตอ้งบันทึกการสอบสวน และเก็บหลักฐานทั้งที่เป็นเอกสารหรือขอ้มูลอิเล็คทรอนิกส ์อย่างนอ้ย 3 ปี หรือ

จนกวา่จะสิน้สดุอายคุวามทางกฎหมาย เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มีหลกัฐานเพียงพอหากตอ้งนาํไปใชใ้นชัน้ศาล 

(6.7) คณะสอบสวน จดัทาํรายงานสรุปผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริง พรอ้มบทลงโทษ กรณีเป็นความผิดต่อกฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ หรอืบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เป็นดงันี ้

• กรณีพนักงานหรือผู้บริหาร เป็นผู้กระทําความผิด ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสั่ง

ดาํเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรอืรอ้งทกุขก์ลา่วโทษตอ่พนกังานเจา้หนา้ที่ที่มีอาํนาจตามกฏหมาย 

• กรณีประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการบริษัท เป็นผูก้ระทาํความผิด ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผูพ้ิจารณาสั่งดาํเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานเจา้หน้าที่ที่มี

อาํนาจตามกฏหมาย  

• กรณีประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูก้ระทาํความผิด ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผูพ้ิจารณาสั่ง

ดาํเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรอืรอ้งทกุขก์ลา่วโทษตอ่พนกังานเจา้หนา้ที่ที่มีอาํนาจตามกฏหมาย  

(6.8) ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ปิดเรื่องรอ้งเรียนและแจง้ผลตอบกลบัต่อผูร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแส สรุปแนวทาง

การแกไ้ขหรือป้องกัน (ถา้มี) เพื่อนาํไปปรบัปรุงนโยบาย หรือแนวทางปฏิบติั และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งใหมี้ความรดักุมและ

ทนัสมยั รวมถึงจดัทาํรายงานสรุปผลเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นรายไตรมาส 

(7) การรอ้งเรยีนหรือแจง้เบาะแสโดยไม่สจุรติ 

หากพบว่าการรอ้งเรียนหรอืแจง้เบาะแส เป็นการกระทาํโดยไม่สจุรติ หรือการรายงานขอ้มลูมานัน้เป็นเท็จ อนั

เน่ืองมาจากเจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ หรอืเป็นการกลา่วรา้ยตอ่ผูอ้ื่น กรณีเป็นพนกังานของบรษัิทฯ จะถือวา่มีความผิดทาง

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ส่วนการกาํหนดบทลงโทษ ใหย้ึดตามระเบียบขอ้บังคับของบริษัทฯ และหรือบทบัญญัติของ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และกรณีเป็นบุคคลภายนอก หากการกระทาํดังกล่าวทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความเสียหาย บริษัทฯ จะ

พิจารณาดาํเนินการตามกฎหมาย  

(8) บทลงโทษ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทมี

จิตสาํนึกการปฎิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส ซื่อสัตยส์ุจริต และต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม และทาํการส่ือสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์ปัชั่นฉบับนีต้่อคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังานทกุระดบั บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ตวัแทนทางธุรกิจ (ถา้มี) และต่อสาธารณชน รวมทัง้ส่งเสริมพฒันาใหเ้กิดความรู ้

ความเขา้ใจเพื่อยดึถือปฎิบติัอย่างจรงิจงั 

ดงันัน้ การละเวน้ไม่ปฎิบติัตามถือเป็นการกระทาํที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัท ซึ่งตอ้งไดร้บัการพิจารณา

โทษทางวินัย การไม่รบัรูก้ับมาตรการนีไ้ม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฎิบติัตามได ้และในกรณีที่การทุจริตคอรร์ปัชั่น

ส่งผลใหมี้ความผิดตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิที่จะดาํเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ระทาํผิดนั้น การลงโทษพิจารณาตาม

ขอ้เท็จจรงิหลงัการสอบสวนสิน้สดุ โดยใหอ้ยู่ในวิจารณญานของผูพ้ิจารณาลงโทษ หรือรอ้งทกุขก์ลา่วโทษต่อเจา้พนกังานที่มี

อาํนาจ โดยแบง่เป็นการลงโทษทางวินยัและทางกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
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พนกังานและผูบ้รหิาร กรรมการบรษัิท 

1.การดาํเนินการทางวินยั ไดแ้ก่ ตกัเตือนดว้ยวาจา, ตกัเตือน

เป็นลายลกัษณอ์กัษร, เลิกจา้ง หรอื ไลอ่อก 

การดาํเนินการทางกฎหมายทัง้คดีทางแพ่งและอาญา และ

พิจารณารอ้งทกุขก์ลา่วโทษตอ่คณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

2.การดาํเนินการทางกฎหมายทัง้คดีทางแพ่งและอาญา  

จัดทาํรายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ ือ่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

การรายงานผล

ปิดเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลตอบกลบัต่อผ ูร้้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

สรุปแนวทางการแก้ไขหรือปอ้งกัน (ถ้ามี)

เลกิจ้าง จาํคุก

ไลอ่อก

ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือน

ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ปรับ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผ ูพ้จิารณาลงโทษ

การลงโทษ

ทางวินัย ทางกฏหมาย

ขอให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถกูต้อง เพ ือ่ประโยชน์ในการสรุปผล โดยดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน

 30 วัน ยกเว้นมีความซับซ้อนต้องหาหลกัฐานและพยานเพ ิม่เติมให้ดาํเนินการภายใน 60 วัน

 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมบทลงโทษ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย

 พจิารณามอบหมายผ ูท้ี่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาข้อเท็จจริง ตามชั้นความลบัหรือตามอาํนาจหน้าที่

 ผ ูท้ี่ได้รับมอบหมาย ดาํเนินการหาข้อเท็จจริงด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลกัฐาน รวมทั้งสอบสวนผ ูอ้ื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออาจ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ลงทะเบียน

   อีเมล ์

   เว็บไซค์บริษัท

ผู้รับเรื่อง

แผนภาพแสดงขั�นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล

ร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแส

   สง่จดหมายทางไปรษณีย ์
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แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏบิัตติามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

บริษัทฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะตอ้งรบัทราบ และ

ปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบรษัิทฯ  

โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมพฒันาใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนีแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั

กาํหนดใหผู้บ้ริหารทกุระดบัจะตอ้งดแูลรบัผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสาํคญัในการส่งเสรมิใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชา ใหม้ี

ความรูค้วามเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ จรรยาบรณธุรกิจ ของบรษัิทฯ อย่างเครง่ครดั 

บรษัิทฯ จะไม่ดาํเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรอืขดักบันโยบายและหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โดย 

1. หากกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานกระทาํผิดหลกัการหรอืแนวปฏิบตัิตา่งๆ ตามที่กาํหนดไวจ้ะไดร้บัโทษทางวินยั  

2. หากมีการกระทาํที่เช่ือไดว้่าทาํผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบและขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษัิทฯ จะพิจารณาส่งเรือ่ง

ใหเ้จา้หนา้ที่รฐัดาํเนินการตอ่ไป 

3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการ / 

จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มิไดก้าํหนดไวใ้นในเอกสารฉบบันี ้ใหต้ัง้คาํถามเก่ียวกบัการกระทาํนัน้กบัตนเองดงัตอ่ไปนี ้

• การกระทาํนัน้ขดัตอ่กฎหมายหรอืไม ่

• การกระทาํนัน้สง่ผลเสียตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของบรษัิทฯ อย่างรา้ยแรงหรอืไม ่

• การกระทาํนัน้สง่ผลเสียตอ่ภาพลกัษณข์องบรษัิทฯ หรอืไม ่

• การกระทาํนัน้เป็นที่ยอมรบั และสามารถเปิดเผยตอ่สงัคมไดห้รอืไม ่

หากพบว่ามีความเส่ียงต่อขอ้หนึ่งขอ้ใดขา้งตน้ อาจปรกึษากรณีดงักล่าวต่อผูบ้ังคบับัญชาอีกทางหนึ่งเพ่ือใหเ้กิด

ความรอบคอบตอ่การดาํเนินการในขัน้ตอนตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากพนกังานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทาํผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการกาํกบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 

ให้แจ้งข้อรอ้งเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นมาตรการการรอ้งเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 เรยีน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขที่ 559 ซ.ศนูยว์ิจยั 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  chairac@harn.co.th  

 www.harn.co.th  

โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสเพ่ือคุม้ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูแ้จง้ขอ้

รอ้งเรยีนหรอืขอ้กลา่วหาดงักลา่ว 

 

 

 

 




