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ขอ้บงัคบัการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้บงัคบัท ัว่ไป 

บท 1 จดุมุง่หมาย 

จุดมุ่งหมายของขอ้บังคับฉบับนี้เพือ่จัดหาแนวทางส าหรับผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและพนักงานของ
บรษัิท อซีีบ่าย จ ากดั มหาชน (บรษัิทฯ) ในการตอ่สูก้บัการทจุรติและประพฤตมิชิอบภายในองคก์ร 

บท 2 หลกัการพืน้ฐาน 
 

2.1  ขอ้บังคับฉบับนี้ประกอบดว้ยจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษัิทฯ รวมถงึนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการ  

2.2   บรษัิทฯ ไม่ยนิยอมใหม้กีารประพฤตมิชิอบหรอืพฤตกิรรมอืน่ๆ ทีส่่อแววทุจรติเกดิขึน้ นอกจากนี ้
จะตอ้งท าการสอบสวนและตดิตามผล โดยการประยุกต์ใชว้ธิีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทัง้หมด 
ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายก าหนด 

2.3 การควบคมุในเชงิป้องกนัและการตรวจสอบทีเ่หมาะสมจะถกูน ามาใช ้รวมถงึการควบคมุและกลไก
ในการตรวจสอบตามทีก่ าหนดในนโยบาย ระบบการควบคมุภายใน และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

2.4 ผูบ้ังคับบัญชามหีนา้ที่ในการตรวจสอบ สอบสวน และป้องกันการประพฤตมิชิอบหรอืพฤตกิรรม
อืน่ๆทีส่่อแววทุจรติ ภายในความรับผดิชอบของตน รวมถงึการใหค้ าแนะน าแก่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 
เมือ่ตอ้งการค าปรกึษา 

2.5 บรษัิทฯ มีจุดประสงค์ในการสรา้งความมั่นใจใหผู้ม้ ีส่วนไดส้่วนเสียและพนักงานบรษัิทฯ ใหม้ี
ทางเลอืกในการแจง้เหตุฯทีป่ลอดภยั ดว้ยการจัดชอ่งทางการป้องกันไมใ่หพ้นักงานตกเป็นเหยือ่
ในการแจง้เหตทุจุรติทีพ่บเห็น 

 
บท 3 ขอบเขตขอ้บงัคบั 
 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและพนักงานของบรษัิทฯ มหีนา้ที่และความรับผดิชอบในการรายงานเหตุ
ประพฤตมิชิอบและเหตทุจุรติแกบ่รษัิทฯ ผา่นชอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 
 

บท 4 ค านยิาม 

    ค าศัพทท์ีใ่ชใ้นขอ้บงัคบันีไ้ดก้ าหนดไว ้ดังนี ้

ค าศัพท ์ ค านยิาม 

คณะกรรมการประเมนิผล ตามกฎข อ้บั งคั บ การป ระชุมแล ะความ รับผิดชอบของ

คณะกรรมการประเมนิผล ของฝ่ายบรหิารงานบคุคล  

คณะสอบสวน คณะท างานประกอบดว้ย หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหนา้
ฝ่ายบรหิารงานบคุคล หัวหนา้ส านักกฎหมาย และหัวหนา้ส านัก
ก ากับธุรกจิองคก์ร หรอืบุคคลผูไ้ดรั้บการแต่งตัง้จากผูบ้รหิารที่
ไดรั้บมอบหมาย หรือจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือจาก
คณะกรรมการประเมนิผล 
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ผูบ้รหิาร ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งตัง้แตผู่อ้ านวยการบรหิารขึน้ไป รวมถงึประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บมอบหมาย ผูบ้รหิารของส านักก ากบัธรุกจิองคก์ร หรอืผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้
จากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

ผูบ้งัคับบญัชา พนักงานทีม่ตี าแหน่งงานอยูใ่นระดับสูงกว่า ตามสายการบังคับ

บญัชาการรายงานโดยปกต ิ

พนักงานบรษัิทฯ เป็นบุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯตาม

โครงสรา้งองค์กร ทั ้งทางตรงและทางออ้ม ภายใต ก้าร

ควบคุมดูแลของบรษัิทฯ โดยหมายรวมถึงพนักงานที่ท างาน

ภายใตข้อ้ก าหนดการจา้งงาน (พนักงานประจ า พนักงานตาม

สัญญาจา้งงาน พนักงานชั่วคราว และอื่นๆ) เช่นเดียวกับ

พนักงานชัว่คราวทีถ่กูจา้งจากบรษัิทภายนอก 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร พนักงานบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ 

เจา้หนี้ คู่คา้ คู่แขง่ หน่วยงานราชการ หรอืผูใ้ดก็ตามทีม่สีว่นได ้

ส่วนเสียต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เป็นตน้ ตามค าจ ากัด

ความของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรม

จรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯ 

ประพฤตมิชิอบ การกระท าใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือ ฝ่าฝืน กฎ ขอ้บังคับ ของ

บรษัิทฯ รวมถงึ นโยบายการก ากับดูแลกจิการ และจรยิธรรม

จรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯ 

ผูแ้จง้เหตฯุ บคุคลผูแ้จง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ ทีเ่กดิขึน้ภายในบรษัิท

ฯ  ซึง่ผูแ้จง้เหตุฯอาจเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตามค าจ ากัดความ

ของนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมจรรยาบรรณทาง

ธรุกจิของบรษัิทฯ 

การแจง้เหตุทุจรติและประพฤติมิ

ชอบ 

เป็นกระบวนการที่ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสีย พนักงานบรษัิทฯ หรือ

บคุคลใดๆ สามารถแจง้เหตปุระพฤตมิชิอบรา้ยแรง ภายในองคก์ร 

ช่องทางการแจง้เหตุทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบ 

เป็นชอ่งทางทีจั่ดไวเ้พือ่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี พนักงานบรษัิทฯ 

หรอืบคุคลใดๆ สามารถรายงานเหตุทุจรติและประพฤตมิชิอบได ้

โดยปราศจากการตกเป็นเหยือ่และไดรั้บผลกระทบ 

การใชข้อ้มลูลับในทางทีผ่ดิ 

 

การใชข้อ้มลูในทางทีผ่ดินี้เกีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มลูและขา่วสาร

ที่เป็นความลับ ซึง่พนักงานไดรู้เ้ห็นและครอบครองโดยหนา้ที่

ความรับผิดชอบของตนเพื่อผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมใหแ้ก่

บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น โดยหวังถงึผลประโยชน์หรือเพิ่ม

ผลประโยชนใ์หแ้กต่นเอง 

การใหส้นิบน การสัญญาว่าจะให ้การเสนอว่าจะให ้หรอืการใหผ้ลประโยชน์

โดยมชิอบอันส่งผลกระทบต่อการด าเนินการและการตัดสนิใจ

ของขา้ราชการ ซึง่ผลประโยชน์นี้อาจถูกส่งไปยังตัวขา้ราชการ

เอง หรอืบุคคลอืน่หรอืนติบิุคคลอืน่ก็ได ้ความหลากหลายของ

การใหส้นิบนนัน้มขีอ้บ่งชีถ้งึการเกดิขึน้เมือ่พรรคการเมอืงหรอื

หน่วยงานรัฐไดรั้บขอ้เสนอว่าจะให ้สัญญาว่าจะใหห้รือไดรั้บ
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ผลประโยชน์ที่มผีลกระทบต่อการด าเนินการหรอืการตัดสนิใจ

โดยมชิอบของพรรคการเมอืงหรอืหน่วยงานรัฐ 

การขดัแยง้ดา้นผลประโยชน ์

 

การที่พนักงานไดป้ฏบิัต ิหรอื ละเวน้การปฏบิัตติามหนา้ที่ ซ ึง่

สง่ผลใหพ้นักงานเอง หรอืบคุคลหรอืนติบิคุคลทีม่คีวามสัมพันธ์

กบัพนักงานไดผ้ลประโยชน ์

การทจุรติ การกระท าหรอืการละเวน้การกระท า รวมถงึการบดิเบอืนความ

จรงิ ท าใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลเขา้ใจผดิ หรอืพยายามท าให ้

เขา้ใจผิด เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือ

ประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงหนา้ที่ทั ้งทางตรงหรือ

ทางออ้ม เชน่ การคอรรั์ปชั่น การยักยอก หรอื การตกแต่งบัญช ี

เป็นตน้ 

คอรรั์ปชัน่  การแสวงหาผลประโยชน์ จากต าแหน่ง บทบาท หนา้ทีท่ี่ไดรั้บ

มอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐ บรษัิท หรือองค์กรที่ปฏิบัติ

หนา้ทีอ่ยู ่อาท ิการใหส้นิบนเจา้หนา้ทีรั่ฐเพือ่เร่งรัดกระบวนการ

ท างานโดยมชิอบ เป็นตน้ 

การยกัยอก การลักขโมยทรัพย์สนิในการด าเนินธุรกจิ โดยบุคคลที่ไดรั้บ

มอบหมายใหม้อี านาจในการควบคมุทรัพยส์นิดังกลา่วได ้

การเลอืกปฏบิตัหิรอืล าเอยีง 

 

การใชห้รอืไม่ใชท้รัพยากรใดที่อยู่ภายใตก้ารครอบครองของ

เจา้หนา้ที่ผูม้ ีอ านาจ โดยค านึงถึงลักษณะที่มีหรือไม่มีความ

เชือ่มโยงในทางส่วนตัวกันกับเจา้หนา้ที่ดังกล่าว อย่างไม่เป็น

ธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่งถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิ

ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย สถานะของบุคคล เป็นตน้ ไม่

รวมถงึไมร่วมถงึรสนยิมความพงึพอใจสว่นบคุคล 

การคกุคามทางอ านาจ การใชอ้ านาจในทางทีผ่ดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีพ่นักงานผูม้อี านาจ 

ไดใ้ชอ้ านาจและสทิธเิด็ดขาดทีต่นมเีหนือกว่าโดยไม่มเีหตุอัน

ควร ในลักษณะที่เกนิขอบเขตของการปฏิบัติงาน โจมตีล่วง

ละเมดิผูถู้กกระท าทั ้งทางร่างกายและจติใจ ซึง่บางกรณีเป็น

ความผิดฟ้องรอ้งด าเนินคดีได  ้เช่น ผู บ้ังคับบัญชาด่าทอ

ผูใ้ตบ้ังคับบญัชาตอ่หนา้เพือ่นร่วมงานใหไ้ดรั้บความอับอายหรอื

เดือดรอ้นร าคาญ  การท ารา้ยร่างกาย การประเมินผลการ

ปฏบิตังิานไมเ่ป็นธรรม เป็นตน้  

การคกุคามทางเพศ พฤตกิรรมทางกายภาพและทางวาจาทีเ่กีย่วขอ้งกับลักษณะทาง
เพศในการล่วงละเมดิหรือคุกคามท ารา้ยที่อีกฝ่ายไม่ยนิยอม
หรอืไมพ่งึประสงค ์พนักงานผูม้อี านาจใชป้ระโยชนห์รอืโทษจาก
งานเพือ่แลกเปลีย่นใหไ้ดม้าซึง่ความพอใจทางเพศ และน าไปสู่

การสรา้งสภาพแวดลอ้มหรอืบรรยากาศในการท างานที่ไม่เป็น
มิตรก่อใหเ้กิดความอึดอัด ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย เช่น 

blackmail ลวนลามทัง้ทางวาจา สายตา หรือแมแ้ต่ทางกาย 
ตลอดจนการท าอนาจาร ขม่ขนื กระท าช าเรา เป็นตน้ 
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บท 5 เอกสารอา้งองิ 

5.1 นโยบายตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ 

5.2 กฎอ านาจการอนุมตั ิ

5.3 ขอ้บงัคับการบรหิารจัดการส าหรับกฎและขอ้บงัคับภายในบรษัิทฯ 

5.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ 

5.5 ขอ้บงัคับการก ากบัการปฏบิตัติามกฎ 

5.6 ขอ้บงัคับตอ่ตา้นการตดิสนิบน 

5.7 ขอ้บงัคับการเลีย้งรับรองและของขวัญ 

5.8 ขอ้บงัคับการประชมุและความรับผดิชอบของคณะกรรมการประเมนิผล 

5.9 ขอ้บงัคับเกีย่วกบัการสอบสวนและการลงโทษทางวนัิยพนักงาน 

5.10 ประมวลกฎหมายอาญา 

5.11 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 
 

สว่นที ่2 ระบบการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

บท 6 กระบวนการ 

6.1 ชอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติ 

(1) อเีมล ์: speakup@easybuy.co.th  

 พนักงานบรษัิทฯสามารถส่งอเีมลถ์งึ speakup@easybuy.co.th โดยขอ้ความจะถูกส่งไป

ยังหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหนา้ฝ่ายบรหิารงานบุคคล หัวหนา้ส านักกฎหมาย และหัวหนา้

ส านักก ากบัธรุกจิองคก์รโดยอตัโนมตั ิ 

(2) อเีมล ์: ceomailbox@easybuy.co.th  

 พนักงานบรษัิทฯสามารถส่งอีเมล์ถึง ceomailbox@easybuy.co.th โดยขอ้ความจะถูก

สง่ไปยังประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) โดยอัตโนมัต ิหลังจากนัน้ผูบ้รหิารที่ไดรั้บมอบหมาย จะ

ด าเนนิการรับแจง้เหตฯุตอ่ไป 

(3) โทรศพัทส์ายตรง 

 โทรศัพทส์ายตรง ไดจั้ดไวส้ าหรับใหพ้นักงานบรษัิทฯท าการตดิต่อและฝากขอ้ความเพือ่

รายงานเหตุฯหรอืฝากขอ้ความไวใ้หต้ดิต่อกลับ พนักงานผูแ้จง้เหตุฯสามารถเลอืกเจา้หนา้ทีต่ดิต่อ

กลับไดว้า่ใหเ้ป็นผูช้ายหรอืผูห้ญงิ เจา้หนา้ทีจ่ะท าการเก็บรหัสผา่นในการเขา้ดขูอ้ความทีฝ่ากไวแ้ยก

ตามรายบคุคล และเก็บบนัทกึขอ้ความการรายงานเหตฯุ 

(4) จดหมายจา่หนา้ถงึ “กรรมการอสิระ” 

 ผูแ้จง้เหตุฯรวมถงึพนักงานบรษัิทฯ สามารถแจง้ หรอืรายงานเหตุฯใหแ้ก ่“กรรมการอสิระ” 

โดยใหส้ง่จดหมายมายงัทีอ่ยูข่องส านักงานใหญบ่รษัิทฯ ซึง่หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูรั้บ

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

 ผูแ้จง้เหตุฯภายนอกองค์กร สามารถส่งอเีมล์ถงึ whistleblowing@easybuy.co.th โดย

ขอ้ความจะถูกส่งไปยังหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหนา้ฝ่ายบรหิารงานบุคคล หัวหนา้ส านัก

กฎหมาย และหัวหนา้ส านักก ากบัธรุกจิองคก์รโดยอตัโนมตั ิ

 ผูแ้จง้เหตุฯ รวมถงึพนักงานบรษัิทฯ สามารถใช ้“แบบฟอรม์การแจง้เหตุทจุรติและประพฤติ

มชิอบ” ที่อยู่ในอนิทราเน็ต และเว็บไซต์ของบรษัิทฯได ้โดยกรอกรายละเอียดเหตุทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ และสง่ผ่านชอ่งทางอเีมล ์และ/หรอืทางไปรษณีย ์รายงานการแจง้เหตฯุ ทีไ่ดก้รอก

ลงบนแบบฟอรม์การแจง้เหตฯุ ทกุฉบบั จะถกูควบคมุและจัดเก็บไวโ้ดยส านักก ากบัธรุกจิองคก์ร 

6.2 การแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

 ผูแ้จง้เหตุฯ สามารถทีจ่ะเปิดเผยหรอืไมเ่ปิดเผยตัวตน ในการแจง้เหตุทุจรติและประพฤตมิิ

ชอบผ่านช่องทางการรับแจง้เหตุฯไดโ้ดยตรง ทัง้นี้ บรษัิทฯ ส่งเสรมิใหผู้แ้จง้เหตุฯเปิดเผยตัวตน 

และใหข้อ้มลูหลักฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอเกีย่วกบัการกระท าทีเ่ป็นความผดิ  

 ในกรณีทีผู่แ้จง้เหตุฯไม่เปิดเผยตัวตนผูรั้บเรือ่งหรอืคณะสอบสวนจะท าการตรวจสอบความ

ชดัเจนของขอ้มลูทีร่ะบรุายละเอยีดขอ้เท็จจรงิและหลักฐาน และจะไมรั่บเรือ่งหากเป็นกรณี ดังนี ้

(1) เรือ่งทีไ่มร่ะบพุยาน หลักฐาน หรอืพฤตกิารณ์การกระท าการทจุรติหรอืประพฤตผิดิทีช่ดัเจน 

เพยีงพอทีจ่ะด าเนนิการสบืสวนสอบสวนขอ้เท็จจรงิได ้

(2) เรือ่งทีฝ่่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งมหีนา้ทีห่รอืไดว้นิจิฉัยเสร็จเด็ดขาดอยา่งเป็นธรรมแลว้ ตามกฎ

และ  ขอ้บังคับภายในของบรษัิทฯ  เช่น การรายงานเหตุการณ์ไม่ปกตหิรือการกระท าผิด

กฎหมายแรงงาน หรอืไดรั้บไวพ้จิารณา และไมม่หีลักฐานใหมซ่ ึง่เป็นสาระส าคัญเพิม่เตมิ 

6.3 การแตง่ต ัง้ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(1) หากสมาชกิใดของคณะสอบสวน มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ ซึง่ถูก

รายงานโดยผูแ้จง้เหตุฯ ใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร พจิารณาและแต่งตัง้บคุคลอืน่เขา้มารับหนา้ที่

และความรับผดิชอบแทน โดยใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามความรับผดิชอบของคณะสอบสวน 

(2) ในกรณีทีร่ะดับหัวหนา้ฝ่ายหรอืผูบ้รหิารใด ถกูแจง้หรอืรายงานเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบจาก

ผูแ้จง้เหตฯุ อาจใหค้ณะกรรมการประเมนิผล พจิารณาและแตง่ตัง้สมาชกิของทมีสอบสวนไดเ้ป็นการ

เฉพาะโดยใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามความรับผดิชอบของคณะสอบสวน  

(3) การแต่งตัง้ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย ใหจ้ัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

การรักษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลับ อาท ิหนังสอืบนัทกึ อเีมล ์เป็นตน้ ตลอดจนพจิารณาถงึการมสีว่นได ้

เสยี และการตรวจสอบถว่งดลุประกอบดว้ย  

6.4 ข ัน้ตอนการด าเนนิการสอบสวน 

(1) สมาชกิของคณะสอบสวนผูท้ีไ่ดรั้บการแจง้เหตุฯ จะท าการแจง้ขอ้มูลทีเ่กีย่วกับเหตุทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบทีไ่ดรั้บเขา้มาแกค่ณะท างานเพือ่รับทราบผ่านทางอเีมล ์หรอืท าการประชมุภายใน 3 

วันท าการ นับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้เหตฯุ 
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(2) หัวหนา้ส านักก ากับธุรกจิองคก์ร หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมาย จะรายงานเรือ่งทีไ่ดรั้บเขา้มาแก่

ผูบ้รหิารที่ไดรั้บมอบหมาย และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รับทราบโดยไม่ชักชา้ และจะจัด

ประชุมโดยเชญิสมาชกิจากคณะสอบสวน และ/หรือหัวหนา้ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อท าการ

กลั่นกรอง สอบสวน และประเมนิขอ้เท็จจรงิ จนกวา่จะพบขอ้เท็จจรงิและขอ้สรปุ 

(3) คณะสอบสวนจะเสนอขอ้เท็จจรงิจากการสอบสวนที่มีอยู่พรอ้มขอ้สรุปต่อผูบ้รหิารที่ไดรั้บ

มอบหมายและ/หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นการด าเนนิการตอ่ไปตามกฎ

ขอ้บงัคับของบรษัิทฯทีเ่กีย่วขอ้ง จงึจะสิน้สดุหนา้ทีข่องคณะสอบสวน 

(4) ในกรณีทีบ่คุคลใดกระท าความผดิหรอืแจง้ความอันเป็นเท็จอันเป็นการฝ่าฝืนขอ้บังคับเกีย่วกับ

การท างานของบรษัิทฯจากฝ่ายบรหิารงานบุคคล อาจถูกพจิารณาบทลงโทษตามขอ้บังคับของ

บรษัิทฯทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.5 ระยะเวลาในการด าเนนิการสอบสวน 

 ระยะเวลาในการสอบสวนโดยปกตขิองคณะสอบสวนด าเนนิการไม่ควรเกนิ 30 วันท าการ

นับจากวันที่ไดรั้บแจง้เหตุฯ และอาจจะขยายระยะเวลาสอบสวนต่อไปไดอ้กี โดยขึน้อยู่กับความ

เพยีงพอของขอ้เท็จจรงิและพยานหลักฐานในแตล่ะคด ี

6.6 การรายงาน 

(1) หลังจากเสร็จสิน้ขัน้ตอนการด าเนนิการสอบสวนแลว้ คณะสอบสวนจะด าเนนิการแจง้เฉพาะเรือ่ง

ทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอืผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บมอบหมาย ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็น ใหม้กีาร

ด าเนนิการต่อไปตามกฎขอ้บังคับของบรษัิทฯทีเ่กีย่วขอ้ง แก่หัวหนา้ฝ่ายแผนงานและประสานงาน

องคก์ร เพือ่บนัทกึเป็นรายงานเหตกุารณ์ไมป่กต ิ

(2) ภายหลังจากการสอบสวนเสร็จสิน้ตามขัน้ตอนการด าเนนิการสอบสวน คณะสอบสวนจะแจง้ยุติ

การด าเนนิการสอบสวนใหแ้กผู่แ้จง้เหตฯุ รับทราบภายใน 7 วันท าการ 

6.7 การรกัษาขอ้มลูเป็นความลบัและการปกป้องผูแ้จง้เหต ุ

 คณะกรรมการประเมนิผล คณะสอบสวน ผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บมอบหมายหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย

ในการปฏบิัตงิานใดๆ ที่เกีย่วขอ้งกับเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้ จะตอ้งปกป้องขอ้มูลทีไ่ดรั้บรายงาน หรอืที่

เกีย่วขอ้งกับเรือ่งรอ้งเรียนใหเ้ป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอืน่ หากมีการจงใจฝ่าฝืนน า

ขอ้มลูออกไปเปิดเผย จะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวนัิยของบรษัิทฯ  

 การแจง้เหตุใดๆ ก็ตามที่เป็นการรายงานโดยสุจรติ จะไดรั้บการปกป้องไวเ้ป็นความลับ

ภายใตน้โยบายบรษัิทฯ การเปิดเผยตัวตนของผูแ้จง้เหตุและผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีจะตอ้งไดรั้บการ

ยนิยอมจากผูนั้น้กอ่น เวน้แต ่การเปิดเผยดังกลา่วเป็นไปตอ่เจา้หนา้ทีต่ ารวจหรอืหน่วยงานราชการที่

เกีย่วขอ้งเท่านัน้ การปกป้องตามหัวขอ้นี้คอืการปกป้องผูแ้จง้เหตุและผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี รวมถงึ

พนักงานบรษัิทฯ จากการตกเป็นเหยือ่อนัเป็นผลจากการรายงานเหตฯุนัน้ 

 ผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสีย ซึง่สงสัยหรือรายงานขอ้สงสัยเรื่องการกระท าที่ไม่สุจรติหรือการ

กระท าทีค่ลา้ยคลงึกัน อันบุคคลนัน้ไดรู้เ้ห็น ถา้บุคคลดังกล่าวรอ้งขอก็ควรไดส้ทิธทิีจ่ะไม่เปิดเผย

ตัวตน ผูบ้งัคับบญัชาไมค่วรสง่เสรมิใหพ้นักงานตัง้ขอ้กลา่วหาทีเ่ป็นเท็จ หรอืกระท าการโดยมเีจตนา

มุง่ปองรา้ย หากมกีารพบผูม้เีจตนารา้ย หรอืการกล่าวหาทีเ่ป็นเท็จเกดิขึน้ จะตอ้งไดรั้บการลงโทษ

ทางวนัิยของบรษัิทฯ หรอืถกูด าเนนิคดตีามกฎหมายจนถงึทีส่ดุ 
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บท 7 แผนผงัการปฏบิตังิาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

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

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

-โทรศพัทส์ายตรง; ฝากขอ้ความไปทีร่ะบบ IVR (CO & PN) 

-จดหมายถงึ “กรรมการอสิระ”; (IA) 

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

 

 

แจง้ขอ้มูลแกค่ณะสอบสวน  

ภายใน 3 วนัท าการ นับจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/

หรอืผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

สรปุผล 

ใหค้วามเห็น/พจิารณา 

 

คณะสอบสวน 

(IA, PN, LG, CO และ/หรอื  

ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

กลัน่กรอง/สอบสวน/ขอ้สรุป 

ผูแ้จง้เหตุทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

รายงานแกป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

และ/หรอื ผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

อเีมล ์

สิน้สดุการท างาน 

รายงาน 
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บท 8 บทบาทและความรบัผดิชอบ  

8.1 คณะสอบสวน 

8.1.1 ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นศนูยรั์บแจง้เหตฯุของชอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ  

8.1.2 ด าเนนิการกลั่นกรองรายงานทีเ่ขา้มาในเบือ้งตน้จากผูแ้จง้เหตฯุ โดยพจิารณาความเป็นไปได ้

และผลกระทบจากสถานการณ์การรายงานนัน้ 

8.1.3 รวบรวมและพจิารณาขอ้เท็จจรงิ พยานหลักฐาน จากผูแ้จง้เหตุฯ หัวหนา้ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

และ/หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.1.4 ในบางรปูการ คณะสอบสวนอาจรวบรวมขอ้เท็จจรงิจากการสบืสวนในทางออ้ม        

8.1.5 หัวหนา้ส านักก ากับธุรกจิองคก์ร หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายท าการจดบันทกึรายงานการประชมุ 

และ น าเสนอขอ้สรปุตอ่ ผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บมอบหมาย และ/หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

8.2 ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

8.2.1 พจิารณาขอ้เท็จจรงิ และพยานหลักฐาน ทีถ่กูรวบรวมใหโ้ดยคณะสอบสวน ทีม่กีารแจง้เหตุฯ

เขา้มาผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ  

8.2.2 พจิารณาและใหค้วามเห็นเพิม่เตมิกอ่น น าขอ้เท็จจรงิ พยานหลักฐาน และขอ้สรปุใหป้ระธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิารพจิารณาใหม้กีารด าเนนิการตอ่ไปตามกฎขอ้บงัคับของบรษัิทฯทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.3 หวัหนา้งานของฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.3.1 ใหก้ารสนับสนุนคณะสอบสวน โดยการสบืสวนขอ้เท็จจรงิอืน่ ๆ และพยานหลักฐานต่าง ๆ 

ส าหรับเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

8.3.2 เขา้ร่วมประชมุกับคณะสอบสวน เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ เพื่อยืน่หรอืแจง้ขอ้เท็จจรงิของเหตุ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัฝ่ายงานทีอ่ยูใ่นความดแูลรับผดิชอบของตน 

8.4 คณะกรรมการประเมนิผล 

8.4.1 พจิารณา และท าการตัดสนิประเด็นตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎขอ้บงัคับของบรษัิทฯ  

8.4.2 สามารถมอบหมายแตง่ตัง้สมาชกิของคณะสอบสวนเป็นการเฉพาะ ในกรณีทีห่ัวหนา้ฝ่ายงาน 

และ/หรอืผูบ้รหิารเป็นผูถ้กูรายงานวา่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบจากผูแ้จง้เหตุ

ฯ 
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บท 9 เอกสารแนบ 

1. ตวับง่ชีข้องการฉอ้โกงและการทจุรติ  

ตอ่ไปนีเ้ป็นตัวบง่ชี ้(สญัญาณอนัตราย) ทีจ่ะสามารถแสดงถงึความเป็นไปไดข้องการทจุรติและการ

ฉอ้โกง : 

ตวับง่ชีเ้ป็นรายบคุคลทีอ่าจจะถกูชกัจงูใหท้ าการทจุรติได ้

• มหีนีส้นิสว่นบคุคลสงูอยา่งผดิปกต ิ

• มกีารใชจ้า่ยในการด ารงชวีติมากเกนิกวา่ฐานะ 

• มนีสิยัชอบการเสีย่งโชคมากกวา่ปกต ิ

• มปัีญหาดา้นแอลกอฮอล ์/ ยาเสพตดิ 

• มปัีญหาทางครอบครัว 

• มคีวามรูส้กึวา่ไดรั้บคา่จา้งนอ้ยเกนิไป 

• มคีวามรูส้กึวา่ไมไ่ดรั้บการยอมรับในเรือ่งผลการปฏบิตังิาน 

• มสีมัพันธใ์กลช้ดิกบัผูจั้ดหาวัสดหุรอืใหบ้รกิารแกบ่รษัิท 

• มทีัศนคตแิบบผลประโยชนแ์ลกเปลีย่น 

• มคีวามตอ้งการทีจ่ะ “ตอ่ตา้นระบบ” 

• มปีระวัตอิาชญากรรม 

• ไมม่กีารหยดุงานพักผอ่น 

• ไมอ่นุญาตใหใ้ครเขา้ใกลพ้ืน้ทีง่านในความรับผดิชอบของตน 

• ไมเ่ปิดเผยความขดัแยง้ในผลประโยชน ์
 

ตวับง่ชีข้องโอกาสทีจ่ะท าการทจุรติ 

• มกีารหมนุเวยีนพนักงานส าคัญ ๆ อยา่งรวดเร็ว จากการลาออกหรอืการไลอ่อก 

• มกีารบรหิารทีไ่มซ่ือ่สตัยแ์ละครอบง า 

• มโีปรแกรมการอบรมไมเ่พยีงพอ 

• มโีครงสรา้งธรุกจิทีซ่บัซอ้น 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในไมม่ปีระสทิธผิล 

• มปัีญหาตอ่เนือ่งกบัหน่วยงานราชการทีอ่อกกฎระเบยีบ 
มกีารบนัทกึรายการบญัชปีลายปีอยา่งผดิปกต ิ
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2.แบบฟอรม์การแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 
 

                                แบบฟอรม์การแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

 

เลขที ่WB…….../20….……    เขยีนวันที…่…………………................. 

 

1. ระบสุถานที ่วันเดอืนปี เวลาทีเ่กดิเหตหุรอืพบเหตกุารณ์ 

 สถานที…่…………………………………………………………………………………………..……………… 

 วัน เดอืน ปี…………………………………………… เวลา……………………………….………………….. 

 

2. ระบบุคุคลผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในเหตกุารณ์ 

 2.1 ชือ่ – สกลุ บคุคลตน้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

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

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

 

 2.2 ชือ่ – สกลุ ของพยานบคุคล/ผูท้ีอ่ยูร่ว่มในเหตกุารณ์ 

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

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

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

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

 

3. ระบหุรอือธบิายเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 

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

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

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

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

4.  ระบเุอกสารหรอืหลักฐานทีอ่าจใชเ้ป็นเบาะแสในการสบืสวน 

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

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

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

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

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

5.  โปรดระบุขอ้มูลของตัวท่าน (ท่านสามารถประสงค์ไม่ออกนามได)้ และเบอรท์ี่สามารถ

ตดิต่อกลับ บรษัิทฯจะปิดขอ้มลูของท่านไวเ้ป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะเหตุจ าเป็น

เทา่นัน้ 

 ชือ่ – สกลุ………………………………………..…….รหัสพนักงาน………………….………………….. 

 หน่วยงาน................................................เบอรต์ดิตอ่………………………………………….. 

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

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

 

        ********* ขอขอบคณุส าหรับขอ้มลูการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ ********* 
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ภาคผนวก 

การแกไ้ขและยกเลกิขอ้บงัคบัการควบคมุระดบัองคก์รฉบบันี ้

การแกไ้ขและยกเลกิมนัียส าคัญใดๆ ในขอ้บังคับการควบคุมระดับองคก์รนี้จะตอ้งถูกน าเสนอโดยส านัก

ก ากบัธรุกจิองคก์ร คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมตั ิ

รอบการทบทวนขอ้บงัคบัการควบคมุระดบัองคก์รฉบบันี ้ 

ขอ้บงัคับการควบคมุระดับองคก์รฉบบันีก้ าหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าทกุปีนับจากวันทีม่ผีลบงัคับใช ้

อย่างไรก็ตาม อาจการมกีารทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากมกีารแกไ้ขหรอืยกเลกิเนื้อหาที่มี

นัยส าคัญ 

ขอ้บังคับการควบคุมระดับองค์กรฉบับนี้ไดรั้บการทบทวนครัง้ล่าสุด โดยไม่มีการแกไ้ขเนื้อหาที่มี

นัยส าคัญ และรับทราบโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ เมือ่วันที ่18 พฤศจกิายน 2564 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

ขอ้บังคับการควบคุมระดับองคก์รฉบบันี้ไดรั้บการพจิารณาและอนุมัตโิดยคณะกรรมการบรษัิทฯ วันที ่13 

ธันวาคม 2561  

ขอ้บงัคับนีม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่15 ธันวาคม 2561  

 

 

 

 


