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สว่นที ่1 ขอ้บงัคบัท ัว่ไป 

 
บท 1 จดุมุง่หมาย 

จดุมุง่หมำยของขอ้บังคับฉบับนีเ้พือ่จัดหำแนวทำงส ำหรับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและพนักงำนของบรษัิท 
อซีีบ่ำย จ ำกัด มหำชน (บรษัิทฯ) ในกำรตอ่สูก้ับกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบภำยในองคก์ร 
 
บท 2 หลกัการพืน้ฐาน 

1. ขอ้บังคับฉบับนี ้ ประกอบดว้ยจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธรุกจิของบรษัิทฯ รวมถงึนโยบำยกำรก ำกับ

ดแูลกจิกำร  

2. บรษัิทฯไมย่นิยอมใหม้กีำรประพฤตมิชิอบ หรอืพฤตกิรรมอืน่ๆทีส่อ่แววทจุรติเกดิขึน้ นอกจำกนี ้ จะตอ้ง

ท ำกำรสอบสวนและตดิตำมผล โดยกำรประยกุตใ์ชว้ธิกีำรแกไ้ขปัญหำตำ่งๆ ทัง้หมด ภำยในขอบเขตที่

กฎหมำยก ำหนด 

3. กำรควบคมุในเชงิป้องกันและกำรตรวจสอบทีเ่หมำะสม จะถกูน ำมำใช ้ รวมถงึกำรควบคมุและกลไกใน

กำรตรวจสอบตำมทีก่ ำหนดในนโยบำย ระบบกำรควบคมุภำยใน และขัน้ตอนกำรปฏบิัตงิำน 

4. ผูบ้ังคับบัญชำมหีนำ้ทีใ่นกำรตรวจสอบ สอบสวน และป้องกัน กำรประพฤตมิชิอบ หรอืพฤตกิรรมอืน่ๆที่

สอ่แววทจุรติ ภำยในควำมรับผดิชอบของตน รวมถงึกำรใหค้ ำแนะน ำแกผู่ใ้ตบ้ังคับบัญชำ เมือ่ตอ้งกำร

ค ำปรกึษำ 

5. บรษัิทฯมจีดุประสงคใ์นกำรสรำ้งควำมมั่นใจใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและพนักงำนบรษัิทฯ ใหม้ทีำงเลอืกใน

กำรแจง้เหตฯุทีป่ลอดภัย ดว้ยกำรจัดชอ่งทำงกำรป้องกันไมใ่หพ้นักงำนตกเป็นเหยือ่ในกำรแจง้เหตุ

ทจุรติทีพ่บเห็น 

 
บท 3 ขอบเขตขอ้บงัคบั 
         ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและพนักงำนของบรษัิทฯ มหีนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบในกำรรำยงำนเหตปุระพฤติ
มชิอบและเหตทุจุรติแกบ่รษัิทฯผำ่นชอ่งทำงกำรแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 
 
บท 4 ค านยิาม 

ค ำศัพทท์ีใ่ชใ้นกฎขอ้บังคบันีไ้ดก้ ำหนดไว ้ดังนี:้ 
 

ค ำศัพท ์
 

ค ำนยิำม 

คณะกรรมกำรประเมนิผล คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ ทีม่สีมำชกิตำมขอ้บังคบักำรประชมุและ

ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรประเมนิผล มหีนำ้ทีใ่นกำร

ประเมนิผลและพจิำรณำบทลงโทษตอ่พนักงำนบรษัิทฯ 

คณะสอบสวน เป็นคณะท ำงำน ประกอบดว้ย หัวหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หัวหนำ้

ฝ่ำยบรหิำรงำนบคุคล หัวหนำ้ส ำนักกฎหมำย และหัวหนำ้ส ำนัก

ก ำกับธรุกจิองคก์ร รวมถงึ บคุคลผูไ้ดรั้บมอบหมำยจำกรองประธำน

เจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร หรอืประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร ทมีสอบสวนจะท ำ

หนำ้ทีก่ลั่นกรอง และพจิำรณำ/สอบสวนขอ้เท็จจรงิในเบือ้งตน้ 

เกีย่วกับกำรรำยงำนเหตฯุทีเ่ขำ้มำ  

ผูบ้รหิำร ผูท้ีด่ ำรงต ำแหน่งตัง้แตผู่อ้ ำนวยกำรบรหิำรขึน้ไป รวมถงึประธำน

เจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

ผูบ้รหิำรทีไ่ดรั้บมอบหมำย ผูบ้รหิำรของส ำนักก ำกับธรุกจิองคก์ร และ/หรอื ผูบ้รหิำรทีไ่ดรั้บ

แตง่ตัง้จำกประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

ผูบ้ังคับบัญชำ พนักงำนทีม่ตี ำแหน่งงำนอยูใ่นระดับสงูกวำ่ ตำมสำยกำรบังคับ

บัญชำกำรรำยงำนโดยปกต ิ
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พนักงำนบรษัิทฯ เป็นบคุคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับกำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯตำม

โครงสรำ้งองคก์ร ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ภำยใตก้ำรควบคมุดแูล

ของบรษัิทฯ โดยหมำยรวมถงึพนักงำนทีท่ ำงำนภำยใตข้อ้

ก ำหนดกำรจำ้งงำน (พนักงำนประจ ำ พนักงำนตำมสญัญำจำ้งงำน 

พนักงำนชัว่ครำว และอืน่ๆ) เชน่เดยีวกับพนักงำนชัว่ครำวทีถ่กูจำ้ง

จำกบรษัิทภำยนอก 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ผูบ้รหิำร พนักงำนบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ ลกูคำ้ 

เจำ้หนี ้คูค่ำ้ คูแ่ขง่ หน่วยงำนรำชกำร หรอืผูใ้ดก็ตำมทีม่สีว่นไดส้ว่น

เสยีตอ่เหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ เป็นตน้ ตำมค ำจ ำกัดควำมของ

นโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำร และจรยิธรรมจรรยำบรรณทำงธรุกจิ

ของบรษัิทฯ 

ประพฤตมิชิอบ กำรกระท ำใดๆทีผ่ดิกฎหมำย หรอื ฝ่ำฝืน กฎ ขอ้บังคับ ของบรษัิทฯ 

รวมถงึ นโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำร และจรยิธรรมจรรยำบรรณทำง

ธรุกจิของบรษัิทฯ 

ผูแ้จง้เหตฯุ บคุคลผูแ้จง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ ทีเ่กดิขึน้ภำยในบรษัิทฯ  

ซึง่ผูแ้จง้เหตฯุอำจเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตำมค ำจ ำกัดควำมของ

นโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำร และจรยิธรรมจรรยำบรรณทำงธรุกจิ

ของบรษัิทฯ 

กำรแจง้เหตทุจุรติและประพฤติ

มชิอบ 

เป็นกระบวนกำรทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี พนักงำนบรษัิทฯ หรอืบคุคล

ใดๆ สำมำรถแจง้เหตปุระพฤตมิชิอบรำ้ยแรง ภำยในองคก์ร 

ชอ่งทำงกำรแจง้เหตทุจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

เป็นชอ่งทำงทีจั่ดไวเ้พือ่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี พนักงำนบรษัิทฯ หรอื

บคุคลใดๆ สำมำรถรำยงำนเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบได ้ โดย

ปรำศจำกกำรตกเป็นเหยือ่และไดรั้บผลกระทบ 

กำรใชข้อ้มลูลับในทำงทีผ่ดิ 

 

กำรใชข้อ้มลูในทำงทีผ่ดินีเ้กีย่วขอ้งกับกำรใชข้อ้มลูและขำ่วสำรที่

เป็นควำมลับ ซึง่พนักงำนไดรู้เ้ห็นและครอบครองโดยหนำ้ทีค่วำม

รับผดิชอบของตนเพือ่ผลประโยชนท์ีไ่มเ่ป็นธรรมใหแ้กบ่คุคลอืน่

หรอืนติบิคุคลอืน่ โดยหวงัถงึผลประโยชนห์รอืเพิม่ผลประโยชน์

ใหแ้กต่นเอง 
กำรใหส้นิบน กำรสญัญำวำ่จะให ้ กำรเสนอวำ่จะให ้ หรอืกำรใหผ้ลประโยชนโ์ดยมิ

ชอบอันสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนนิกำรและกำรตัดสนิใจของ

ขำ้รำชกำร ซึง่ผลประโยชนน์ีอ้ำจถกูสง่ไปยังตัวขำ้รำชกำรเอง หรอื

บคุคลอืน่หรอืนติบิคุคลอืน่ก็ได ้ ควำมหลำกหลำยของกำรใหส้นิบน

นัน้มขีอ้บง่ชีถ้งึกำรเกดิขึน้เมือ่พรรคกำรเมอืงหรอืหน่วยงำนรัฐไดรั้บ

ขอ้เสนอวำ่จะให ้ สญัญำวำ่จะใหห้รอืไดรั้บผลประโยชนท์ีม่ ี

ผลกระทบตอ่กำรด ำเนนิกำรหรอืกำรตัดสนิใจโดยมชิอบของพรรค

กำรเมอืงหรอืหน่วยงำนรัฐ 

กำรขดัแยง้ดำ้นผลประโยชน์ 
 

กำรทีพ่นักงำนไดป้ฏบิัต ิ หรอื ละเวน้กำรปฏบิัตติำมหนำ้ที ่ ซ ึง่สง่ผล

ใหพ้นักงำนเอง หรอืบคุคลหรอืนติบิคุคลทีม่คีวำมสมัพันธก์ับ

พนักงำนไดผ้ลประโยชน ์

กำรทจุรติ กำรกระท ำหรอืกำรละเวน้กำรกระท ำ รวมถงึกำรบดิเบอืนควำมจรงิ 

ท ำใหบ้คุคลหรอืกลุม่บคุคลเขำ้ใจผดิ หรอืพยำยำมท ำใหเ้ขำ้ใจผดิ 

เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ผลประโยชนท์ำงกำรเงนิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด หรอื

เพือ่หลกีเลีย่งหนำ้ทีทั่ง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรคอรรั์ปชัน่ กำร
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ยักยอก หรอื กำรตกแตง่บัญช ีเป็นตน้ 

คอรรั์ปชัน่  กำรแสวงหำผลประโยชน์ จำกต ำแหน่ง บทบำท หนำ้ทีท่ีไ่ดรั้บ

มอบหมำยจำกหน่วยงำนภำครัฐ บรษัิท หรอืองคก์รทีป่ฏบิัตหินำ้ทีอ่ยู ่

อำท ิ กำรใหส้นิบนเจำ้หนำ้ทีรั่ฐเพือ่เรง่รัดกระบวนกำรท ำงำนโดยมิ

ชอบ เป็นตน้ 

กำรยักยอก กำรลักขโมยทรัพยส์นิในกำรด ำเนนิธรุกจิ โดยบคุคลทีไ่ดรั้บ

มอบหมำยใหม้อี ำนำจในกำรควบคมุทรัพยส์นิดังกลำ่วได ้

กำรเลอืกปฏบิตัหิรอืล ำเอยีง 

 

กำรใชห้รอืไมใ่ชท้รัพยำกรใดทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรครอบครองของ

เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจ โดยค ำนงึถงึลักษณะทีม่หีรอืไมม่คีวำม

เชือ่มโยงในทำงสว่นตัวกันกับเจำ้หนำ้ทีด่ังกลำ่ว (เชน่ ดำ้นควำมเชือ่

ทำงจรยิธรรมหรอืควำมเชือ่ศำสนำ) 

กำรคกุคำมทำงอ ำนำจ กำรใชอ้ ำนำจในทำงทีผ่ดิทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรทีพ่นักงำนผูม้อี ำนำจ ได ้

ใชอ้ ำนำจและสทิธเิด็ดขำดของตนเพือ่ใหผ้ลประโยชนอ์ยำ่งไมเ่ป็น

ธรรมแกผู่อ้ ืน่หรอืนติบิคุคลอืน่ )หรอื โดยกำรใชอ้ ำนำจและสทิธิ

เด็ดขำดของตนเพือ่กำรกดีกันอยำ่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูอ้ ืน่หรอืนติ ิ

บคุคลอืน่( 

กำรคกุคำมทำงเพศ พฤตกิรรมทำงกำยภำพและทำงวำจำทีเ่กีย่วขอ้งกับลักษณะทำงเพศ

ในกำรลว่งละเมดิหรอืคกุคำมท ำรำ้ยทีอ่กีฝ่ำยไมย่นิยอมหรอืไมพ่งึ

ประสงคแ์ละน ำไปสูส่ภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนอดึอดัเครยีดและไม่

เป็นมติร 
 

บท 5 เอกสารอา้งองิ 

5.1. นโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ 

5.2. กฎอ ำนำจกำรอนุมัต ิ

5.3. ขอ้บังคับกำรบรหิำรจัดกำรส ำหรับกฎและขอ้บังคับภำยในบรษัิทฯ 

5.4. จรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธรุกจิ 

5.5. ขอ้บังคับกำรก ำกับกำรปฏบิัตติำมกฎ (Compliance Regulation) 

5.6. ขอ้บังคับตอ่ตำ้นกำรตดิสนิบน 

5.7. ขอ้บังคับกำรเลีย้งรับรองและของขวญั 

5.8. ขอ้บังคับกำรประชมุและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรประเมนิผล 

 
 

สว่นที ่2 ระบบการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

บท 6 กระบวนการ 

         6.1 การแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

(1) ผูแ้จง้เหตุฯ สำมำรถทีจ่ะเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยตัวตน ในกำรแจง้เหตุทุจรติและประพฤตมิิ

ชอบผำ่นชอ่งทำงกำรรับแจง้เหตฯุไดโ้ดยตรง 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ สง่เสรมิใหผู้แ้จง้เหตุฯเปิดเผยตัวตน และใหข้อ้มูลหลักฐำนทีช่ัดเจนเพียงพอ

เกีย่วกับกำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิ  

ในกรณีที่ผูแ้จง้เหตุฯไม่เปิดเผยตัวตนผูรั้บเรือ่งหรอืคณะสอบสวนจะท ำกำรตรวจสอบควำม

ชัดเจนของขอ้มูลทีร่ะบุรำยละเอยีดขอ้เท็จจรงิและหลักฐำน และจะไม่รับเรือ่งหำกเป็นกรณี 

ดังนี ้
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(1.1) เรือ่งทีไ่ม่ระบพุยำน หลักฐำน หรอืพฤตกิำรณ์กำรกระท ำกำรทุจรติหรอืประพฤตผิดิที่

ชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำรสบืสวนสอบสวนขอ้เท็จจรงิได ้

(1.2) เรื่องที่ฝ่ำยงำนที่เกีย่วขอ้งมีหนำ้ที่หรอืไดว้นิิจฉัยเสร็จเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรมแลว้ 

ตำมกฎและขอ้บังคับภำยในของบรษัิทฯ  เชน่ กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไมป่กตหิรอืกำร

กระท ำผิดกฎหมำยแรงงำน หรือไดรั้บไวพ้ิจำรณำ และไม่มีหลักฐำนใหม่ซึ่งเป็น

สำระส ำคัญเพิม่เตมิ 

 

(2) คณะสอบสวนจะท ำกำรแจง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วกับเหตทุุจรติและประพฤตมิชิอบทีไ่ดรั้บเขำ้มำแก่

คณะท ำงำนผำ่นทำงอเีมล ์หรอืท ำกำรประชมุภำยใน 3 วนัท ำกำร นับจำกวนัทีไ่ดรั้บแจง้เหตุ

ฯ 

(3) หัวหนำ้ส ำนักก ำกับธรุกจิองคก์รหรอืบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมำยจะจัดประชมุโดยเชญิสมำชกิ

จำกคณะสอบสวนและหัวหนำ้ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อท ำกำรกลั่นกรอง สอบสวน และ

ประเมนิขอ้เท็จจรงิ จนกวำ่จะพบขอ้เท็จจรงิและขอ้สรปุ 

(4) คณะสอบสวนจะเสนอขอ้เท็จจรงิจำกกำรสอบสวนทีม่อียู่ พรอ้มขอ้สรุป ต่อผูบ้รหิำรทีไ่ดรั้บ

มอบหมำย เพื่อพจิำรณำและใหค้วำมเห็น ก่อนแจง้คณะกรรมกำรประเมนิผลเพื่อท ำกำร

พจิำรณำและตัดสนิตอ่ไป 

(5) ระยะเวลำในกำรสอบสวนโดยปกตขิองคณะสอบสวน และคณะกรรมกำรประเมนิผลไม่ควร

เกนิ 30 วัน นับจำกวันที่ไดรั้บแจง้เหตุฯ และอำจจะขยำยระยะเวลำสอบสวนต่อไปไดอ้ีก 

โดยขึน้อยูก่ับควำมเพยีงพอของขอ้เท็จจรงิและพยำนหลักฐำนในแตล่ะคด ี

(6) หลังจำกเสร็จสิน้แต่ละคดี คณะสอบสวนจะด ำเนินกำรแจง้เหตุดังกล่ำว แก่หัวหนำ้ฝ่ำย

แผนงำนและประสำนงำนองคก์ร เพือ่บันทกึเป็นรำยงำนเหตกุำรณ์ไมป่กต ิ

(7) หำกสมำชกิใดของคณะสอบสวน มสีว่นเกีย่วขอ้งกับกำรกระท ำทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ ซึง่

ถูกรำยงำนโดยผูแ้จง้เหตุฯ ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ท ำกำรแต่งตัง้บุคคลอืน่เขำ้มำรับ

หนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบแทน 

(8) ในกรณีทีร่ะดับหัวหนำ้ฝ่ำยหรอืผูบ้รหิำรถกูแจง้หรอืรำยงำนเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบจำก

ผูแ้จง้ เหตฯุ ใหค้ณะกรรมกำรประเมนิผลพจิำรณำแตง่ตัง้สมำชกิของทมีสอบสวนไดเ้ป็นกำร

เฉพำะโดยใหป้ฏบิัตหินำ้ทีต่ำมควำมรับผดิชอบของคณะสอบสวน 

(9) ในกรณีที่บุคคลใดกระท ำควำมผดิ หรือแจง้ควำมอันเป็นเท็จ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้บังคับ

เกี่ยวกับกำรท ำงำนของบรษัิทฯจำกฝ่ำยบรหิำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรประเมนิผลจะ

พจิำรณำบทลงโทษตำมกฎเกณฑท์ีไ่ดก้ ำหนดไว ้หรอืตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

                6.2 ชอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติ 

               (1) อเีมล ์: speakup@easybuy.co.th  

พนักงำนบรษัิทฯสำมำรถส่งอีเมล์ถงึ speakup@easybuy.co.th โดยขอ้ควำมจะถูกส่งไปยัง

หัวหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หัวหนำ้ฝ่ำยบรหิำรงำนบุคคล หัวหนำ้ส ำนักกฎหมำย และหัวหนำ้

ส ำนักก ำกับธรุกจิองคก์รโดยอัตโนมัต ิ
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          (2) อเีมล ์: ceomailbox@easybuy.co.th  

พนักงำนบรษัิทฯสำมำรถสง่อเีมลถ์งึ ceomailbox@easybuy.co.th โดยขอ้ควำมจะถูกสง่ไปยัง

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร (CEO) โดยอัตโนมัต ิหลังจำกนัน้ ผูบ้รหิำรทีไ่ดรั้บมอบหมำย หรอืรอง

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรทำ่นอืน่ เพือ่ด ำเนนิกำรรับแจง้เหตฯุนัน้ๆ 

                (3) โทรศัพทส์ำยตรง 

โทรศัพทส์ำยตรง ไดจั้ดไวส้ ำหรับใหพ้นักงำนบรษัิทฯท ำกำรตดิตอ่และฝำกขอ้ควำมเพือ่รำยงำน

เหตุฯหรอืฝำกขอ้ควำมไวใ้หต้ดิต่อกลับ พนักงำนผูแ้จง้เหตฯุสำมำรถเลอืกเจำ้หนำ้ทีต่ดิตอ่กลับ

ไดว้ำ่ใหเ้ป็นผูช้ำยหรอืผูห้ญงิ เจำ้หนำ้ทีจ่ะท ำกำรเก็บรหัสผำ่นในกำรเขำ้ดขูอ้ควำมทีฝ่ำกไวแ้ยก

ตำมรำยบคุคล และเก็บบันทกึขอ้ควำมกำรรำยงำนเหตฯุ 

(4) จดหมำยจำ่หนำ้ถงึ “กรรมกำรอสิระ” 

ผูแ้จง้เหตฯุรวมถงึพนักงำนบรษัิทฯ สำมำรถแจง้ หรอืรำยงำนเหตฯุใหแ้ก ่ “กรรมกำรอสิระ” โดย

ใหส้ง่จดหมำยมำยังทีอ่ยูข่องส ำนักงำนใหญบ่รษัิทฯ ซึง่หัวหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะเป็นผูรั้บ

จดหมำย 

          (5) อเีมล ์: whistleblowing@easybuy.co.th 

ผูแ้จง้เหตฯุภำยนอกองคก์ร สำมำรถสง่อเีมลถ์งึ whistleblowing@easybuy.co.th โดยขอ้ควำม

จะถูกสง่ไปยังหัวหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หัวหนำ้ฝ่ำยบรหิำรงำนบคุคล หัวหนำ้ส ำนักกฎหมำย 

และหัวหนำ้ส ำนักก ำกับธรุกจิองคก์รโดยอัตโนมัต ิ 

ผูแ้จง้เหตฯุ รวมถงึพนักงำนบรษัิทฯ สำมำรถใช ้ “แบบฟอรม์กำรแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ” ทีอ่ยูใ่นอนิทรำเน็ต และเว็บไซตข์องบรษัิทฯได ้ โดยกรอกรำยละเอยีดเหตทุจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ และสง่ผำ่นชอ่งทำงอเีมล ์ และ/หรอืทำงไปรษณีย ์ รำยงำนกำรแจง้เหตฯุ ทีไ่ด ้

กรอกลงบนแบบฟอรม์กำรแจง้เหตฯุทกุฉบับ จะถกูควบคมุและจัดเก็บไวโ้ดยส ำนักก ำกับธรุกจิ

องคก์ร 

           6.3 การปกป้องผูแ้จง้เหต ุ

กำรแจง้เหตใุดๆก็ตำมทีเ่ป็นกำรรำยงำนโดยสจุรติ จะไดรั้บกำรปกป้องไวเ้ป็นควำมลับภำยใต ้

นโยบำยบรษัิทฯ กำรเปิดเผยตัวตนของผูแ้จง้เหตแุละผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะตอ้งไดรั้บกำรยนิยอม

จำกผูนั้น้กอ่น เวน้แต ่ กำรเปิดเผยดังกลำ่วเป็นไปตอ่เจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจหรอืหน่วยงำนรำชกำรที่

เกีย่วขอ้งเทำ่นัน้ กำรปกป้องตำมหัวขอ้นีค้อืกำรปกป้องผูแ้จง้เหตแุละผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมถงึ

พนักงำนบรษัิทฯ จำกกำรตกเป็นเหยือ่อันเป็นผลจำกกำรรำยงำนเหตฯุนัน้ 

ผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่สงสัยหรอืรำยงำนขอ้สงสัยเรือ่งกำรกระท ำทีไ่ม่สจุรติหรอืกำรกระท ำที่

คลำ้ยคลงึกัน อันบุคคลนั้นไดรู้เ้ห็น ถำ้บุคคลดังกล่ำวรอ้งขอก็ควรไดส้ทิธทิี่จะไม่เปิดเผยตัวตน 

ผูบ้ังคับบัญชำไมค่วรสง่เสรมิใหพ้นักงำนตัง้ขอ้กลำ่วหำทีเ่ป็นเท็จ หรอืกระท ำกำรโดยมเีจตนำมุง่ปอง

รำ้ย หำกมกีำรพบผูม้เีจตนำรำ้ย หรอืกำรกลำ่วหำทีเ่ป็นเท็จเกดิขึน้ จะตอ้งไดรั้บกำรลงโทษทำงวนัิย

ของบรษัิทฯ หรอืถกูด ำเนนิคดตีำมกฎหมำยจนถงึทีส่ดุ 
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บท 7 แผนผงัการปฏบิตังิาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สิน้สดุการท างาน 

ผูแ้จง้เหตทุจุรติ 

และประพฤตมิชิอบ 

 

ชอ่งทางการแจง้เหตทุุจรติและประพฤตมิชิอบ 
-อเีมล;์ speakup@easybuy.co.th (สง่ถงึ หัวหนำ้ฝ่ำย IA, PN, CO& LG) 

-อเีมล;์ ceomailbox@easybuy.co.th (สง่ถงึ CEO Executive in charge) 

-โทรศพัทส์ำยตรง; ฝำกขอ้ควำมไปทีร่ะบบ IVR (CO & PN) 

-จดหมำยถงึ “กรรมกำรอสิระ”; (IA) 

-อเีมล;์ whistleblowing@easybuy.co.th (สง่ถงึ หัวหนำ้ฝ่ำย IA, PN, CO& LG) 

 

คณะสอบสวน 
(IA, PN, LG, CO และฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง) 

คณะกรรมการประเมนิผล 

กลัน่กรอง/สอบสวน/ขอ้สรุป 

น ำเสนอตอ่ 

พจิำรณำตัดสนิ 

เร ิม่ตน้ 

ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ใหค้วำมเห็น 

พจิำรณำ 
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บท 8 บทบาทและความรบัผดิชอบ  

8.1 คณะสอบสวน 

8.1.1  ปฏบิัตหินำ้ทีเ่ป็นศนูยรั์บแจง้เหตฯุของชอ่งทำงกำรแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ  

8.1.2  ด ำเนินกำรกลั่นกรองรำยงำนที่เขำ้มำในเบือ้งตน้จำกผูแ้จง้เหตุฯ โดยพจิำรณำควำมเป็นไปได ้

และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรรำยงำนนัน้ 

8.1.3  พจิำรณำขอ้เท็จจรงิและพยำนหลักฐำนจำกผูแ้จง้เหตุฯ หัวหนำ้ฝ่ำยงำนที่เกีย่วขอ้ง และ/หรอื

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.1.4  ในบำงรปูกำร คณะสอบสวนอำจรวบรวมขอ้เท็จจรงิจำกกำรสบืสวนในทำงออ้ม        

8.1.5  หัวหนำ้ส ำนักก ำกับธรุกจิองคก์ร หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมำย ท ำกำรจดบันทกึรำยงำนกำรประชมุ และ 

น ำเสนอขอ้สรปุตอ่ผูบ้รหิำรทีไ่ดรั้บมอบหมำย  

8.1.6  ผูท้ี่ไดรั้บมอบหมำยในฐำนะเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประเมินผลน ำเสนอขอ้สรุปและ

บทลงโทษพนักงำนตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผล 

8.2 ผูบ้รหิำรทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

      8.2.1   พจิำรณำขอ้เท็จจรงิ และพยำนหลักฐำน กรณีมกีำรแจง้เหตฯุเขำ้มำผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ  

      8.2.2   พจิำรณำและใหค้วำมเห็นเพิม่เตมิก่อนคณะกรรมกำรสอบสวนน ำขอ้เท็จจรงิ พยำนหลักฐำน 

และขอ้สรปุ 

                เขำ้ประชมุกับคณะกรรมกำรประเมนิผล 

8.3 หัวหนำ้งำนของฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.3.1  ใหก้ำรสนับสนุนคณะสอบสวน โดยกำรสบืสวนขอ้เท็จจรงิอืน่ๆและพยำนหลักฐำนตำ่งๆส ำหรับ

เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

8.3.2  เขำ้รว่มประชมุกับคณะสอบสวน เมือ่ไดรั้บกำรรอ้งขอ เพือ่ยืน่หรอืแจง้ขอ้เท็จจรงิของเหตทุจุรติ

และประพฤตมิชิอบทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกับฝ่ำยงำนทีอ่ยูใ่นควำมดแูลรับผดิชอบของตน 

8.4 คณะกรรมกำรประเมนิผล 

8.4.1  พจิำรณำ และท ำกำรตัดสนิประเด็นตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับพนักงำนบรษัิทฯ และ/หรอืระบบควบคมุ

ภำยใน 

8.4.2  สำมำรถมอบหมำยแตง่ตัง้สมำชกิของคณะสอบสวนเป็นกำรเฉพำะ ในกรณีทีห่ัวหนำ้ฝ่ำยงำน 

และ/หรอืผูบ้รหิำรเป็นผูถ้กูรำยงำนวำ่มสีว่นเกีย่วขอ้งกับเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบจำกผูแ้จง้

เหตฯุ 

บท 9 เอกสารแนบ 

1.ตวับง่ชีข้องการฉอ้โกงและการทจุรติ  

ตอ่ไปนีเ้ป็นตัวบง่ชี ้ )สญัญำณอันตรำย (ทีจ่ะสำมำรถแสดงถงึควำมเป็นไปไดข้องกำรทจุรติและกำรฉอ้โกง : 

 

ตวับง่ชีเ้ป็นรายบคุคลทีอ่าจจะถกูชกัจงูใหท้ าการทจุรติได ้

 มหีนีส้นิสว่นบคุคลสงูอยำ่งผดิปกต ิ

 มกีำรใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชวีติมำกเกนิกวำ่ฐำนะ 

 มนีสิยัชอบกำรเสีย่งโชคมำกกวำ่ปกต ิ

 มปัีญหำดำ้นแอลกอฮอล/์ยำเสพตดิ 

 มปัีญหำทำงครอบครัว 

 มคีวำมรูส้กึวำ่ไดรั้บคำ่จำ้งนอ้ยเกนิไป 

 มคีวำมรูส้กึวำ่ไมไ่ดรั้บกำรยอมรับในเรือ่งผลกำรปฏบิัตงิำน 

 มสีมัพันธใ์กลช้ดิกับผูจั้ดหำวสัดหุรอืใหบ้รกิำรแกบ่รษัิท 

 มทัีศนคตแิบบผลประโยชนแ์ลกเปลีย่น 
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 มคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะ “ตอ่ตำ้นระบบ” 

 มปีระวตัอิำชญำกรรม 

 ไมม่กีำรหยดุงำนพักผอ่น 

 ไมอ่นุญำตใหใ้ครเขำ้ใกลพ้ืน้ทีง่ำนในควำมรับผดิชอบของตน 

 ไมเ่ปิดเผยควำมขดัแยง้ในผลประโยชน์ 

 

ตวับง่ชีข้องโอกาสทีจ่ะท าการทจุรติ 

 มกีำรหมนุเวยีนพนักงำนส ำคัญ ๆ อยำ่งรวดเร็ว จำกกำรลำออกหรอืกำรไลอ่อก 

 มกีำรบรหิำรทีไ่มซ่ือ่สตัยแ์ละครอบง ำ 

 มโีปรแกรมกำรอบรมไมเ่พยีงพอ 

 มโีครงสรำ้งธรุกจิทีซ่บัซอ้น 

 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในไมม่ปีระสทิธผิล 

 มปัีญหำตอ่เนือ่งกับหน่วยงำนรำชกำรทีอ่อกกฎระเบยีบ 

 มกีำรบันทกึรำยกำรบัญชปีลำยปีอยำ่งผดิปกต ิ
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2.แบบฟอรม์การแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 
 

แบบฟอรม์การแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

 

เลขที ่WB…….../20….……    เขยีนวนัที…่…………………........... 

 

1. ระบสุถำนที ่วนัเดอืนปี เวลำทีเ่กดิเหตหุรอืพบเหตกุำรณ์ 

 สถำนที…่…………………………………………………………………………………………..……………… 

 วนั เดอืน ปี…………………………………………… เวลำ……………………………….………………….. 

 

2. ระบบุคุคลผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในเหตกุำรณ์ 

 2.1 ชือ่ – สกลุ บคุคลตน้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

 1………………………………………………..………. 2……………………………….……………………… 

 ……………………………………………………………..……………………………………………………... 

 

 2.2 ชือ่ – สกลุ ของพยำนบคุคล/ผูท้ีอ่ยูร่ว่มในเหตกุำรณ์ 

 1……………………………………..…………………. 2……………………………………………………… 

 3………………………………………………..………. 4……………………………………………………… 

 5………………………………………………..………. 6……………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

3. ระบหุรอือธบิำยเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ 

 ………………………………………………….…………………………………………………………...……… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ระบเุอกสำรหรอืหลักฐำนทีอ่ำจใชเ้ป็นเบำะแสในกำรสบืสวน 

 …….………………………………………………………………………………………………...……….…….. 

    …….……………………………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  โปรดระบขุอ้มลูของตัวท่ำน (ท่ำนสำมำรถประสงคไ์มอ่อกนำมได)้ และเบอรท์ีส่ำมำรถตดิตอ่

กลับ บรษัิทฯจะปิดขอ้มลูของทำ่นไวเ้ป็นควำมลับ โดยจะเปิดเผยเฉพำะเหตจุ ำเป็นเทำ่นัน้ 

 ชือ่ – สกลุ………………………………………..…….รหัสพนักงำน………………….………………….. 

 หน่วยงำน................................................เบอรต์ดิตอ่…………………………………………. 

 .………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

********* ขอขอบคณุส ำหรับขอ้มลูกำรแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ   *********  
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ภาคผนวก 

การแกไ้ขและยกเลกิกฎขอ้บงัคบันี ้

กำรแกไ้ขและยกเลกิกฎขอ้บังคับนีจ้ะถกูน ำเสนอโดยหัวหนำ้ส ำนักก ำกับองคก์ร และผำ่นกำรอนุมัตจิำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ตำมกฎอ ำนำจกำรอนุมัตขิองบรษัิทฯ  

 

ความถีใ่นการปรบัปรงุกฎขอ้บงัคบันี ้

กฎขอ้บังคับนีจ้ะท ำกำรทบทวนทกุปีนับจำกวนัทีม่ผีลบังคับใช ้นอกจำกนี ้กฎขอ้บังคับนีอ้ำจมกีำรปรับปรงุ

ตำมระยะเวลำทีเ่หมำะสม ถำ้มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข หรอืยกเลกิ 

 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

ขอ้บังคับนีม้ผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่15 ธันวำคม 2561 
 

 


