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ขอ้บงัคบัการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

 

บท 1 จดุมุง่หมาย 

จดุมุง่หมายของขอ้บงัคับฉบบันีเ้พือ่จัดหาแนวทางส าหรับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและพนักงานของ

บรษัิท อซีีบ่าย จ ากดั มหาชน (บรษัิทฯ) ในการตอ่สูก้บัการทจุรติและประพฤตมิชิอบภายในองคก์ร 

บท 2 หลกัการพืน้ฐาน 
 

1. ขอ้บังคับฉบับนี้ ประกอบดว้ยจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษัิทฯ รวมถงึนโยบายการ

ก ากบัดแูลกจิการ  

2. บรษัิทฯไม่ยนิยอมใหม้กีารประพฤตมิชิอบ หรอืพฤตกิรรมอื่นๆที่ส่อแววทุจรติเกดิขึน้ นอกจากนี ้

จะตอ้งท าการสอบสวนและตดิตามผล โดยการประยกุตใ์ชว้ธิกีารแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ทัง้หมด ภายใน

ขอบเขตทีก่ฎหมายก าหนด 

3. การควบคุมในเชงิป้องกนัและการตรวจสอบทีเ่หมาะสม จะถูกน ามาใช ้รวมถงึการควบคุมและกลไก

ในการตรวจสอบตามทีก่ าหนดในนโยบาย ระบบการควบคมุภายใน และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

4. ผูบ้ังคับบัญชามหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบ สอบสวน และป้องกัน การประพฤตมิชิอบ หรอืพฤตกิรรม

อืน่ๆทีส่อ่แววทจุรติ ภายในความรับผดิชอบของตน รวมถงึการใหค้ าแนะน าแกผู่ใ้ตบ้งัคับบญัชา เมือ่

ตอ้งการค าปรกึษา 

5. บรษัิทฯมีจุดประสงค์ในการสรา้งความมั่นใจใหผู้ม้ ีส่วนไดส้่วนเสียและพนักงานบรษัิทฯ ใหม้ี

ทางเลอืกในการแจง้เหตฯุทีป่ลอดภยั ดว้ยการจัดชอ่งทางการป้องกนัไมใ่หพ้นักงานตกเป็นเหยือ่ใน

การแจง้เหตทุจุรติทีพ่บเห็น 

 
บท 3 ขอบเขตขอ้บงัคบั 
 

         ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและพนักงานของบรษัิทฯ มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการรายงานเหตุ

ประพฤตมิชิอบและเหตทุจุรติแกบ่รษัิทฯผา่นชอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

 
บท 4 ค านยิาม 

ค าศัพท ์ ค านยิาม 

คณะกรรมการประเมนิผล คณะกรรมการของบรษัิทฯ ทีม่สีมาชกิตามขอ้บงัคับการประชมุและ

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการประเมนิผล มหีนา้ทีใ่นการ

ประเมนิผลและพจิารณาบทลงโทษตอ่พนักงานบรษัิทฯ 

คณะสอบสวน เป็นคณะท างาน ประกอบดว้ย หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หวัหนา้

ฝ่ายบรหิารงานบคุคล หวัหนา้ส านักกฎหมาย และหวัหนา้ส านักก ากบั

ธรุกจิองคก์ร รวมถงึ บคุคลผูไ้ดรั้บมอบหมายจากรองประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ทมีสอบสวนจะท า

หนา้ทีก่ลั่นกรอง และพจิารณา/สอบสวนขอ้เท็จจรงิในเบือ้งตน้ 

เกีย่วกบัการรายงานเหตฯุทีเ่ขา้มา  
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ผูบ้รหิาร ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งตัง้แตผู่อ้ านวยการบรหิารขึน้ไป รวมถงึประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บมอบหมาย ผูบ้รหิารของส านักก ากบัธรุกจิองคก์ร และ/หรอื ผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บ

แตง่ตัง้จากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ผูบ้งัคับบญัชา พนักงานทีม่ตี าแหน่งงานอยูใ่นระดับสงูกวา่ ตามสายการบงัคับ

บญัชาการรายงานโดยปกต ิ

พนักงานบรษัิทฯ เป็นบคุคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯตาม

โครงสรา้งองคก์ร ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ภายใตก้ารควบคมุดแูล

ของบรษัิทฯ โดยหมายรวมถงึพนักงานทีท่ างานภายใตข้อ้ก าหนดการ

จา้งงาน (พนักงานประจ า พนักงานตามสญัญาจา้งงาน พนักงาน

ชัว่คราว และอืน่ๆ) เชน่เดยีวกบัพนักงานชัว่คราวทีถ่กูจา้งจากบรษัิท

ภายนอก 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร พนักงานบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ 

เจา้หนี ้คูค่า้ คูแ่ขง่ หน่วยงานราชการ หรอืผูใ้ดกต็ามทีม่สีว่นไดส้ว่น

เสยีตอ่เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ เป็นตน้ ตามค าจ ากดัความของ

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมจรรยาบรรณทางธรุกจิ

ของบรษัิทฯ 

ประพฤตมิชิอบ การกระท าใดๆทีผ่ดิกฎหมาย หรอื ฝ่าฝืน กฎ ขอ้บงัคับ ของบรษัิทฯ 

รวมถงึ นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมจรรยาบรรณทาง

ธรุกจิของบรษัิทฯ 

ผูแ้จง้เหตฯุ บคุคลผูแ้จง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ ทีเ่กดิขึน้ภายในบรษัิทฯ  

ซึง่ผูแ้จง้เหตฯุอาจเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตามค าจ ากดัความของ

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมจรรยาบรรณทางธรุกจิ

ของบรษัิทฯ 

การแจง้เหตทุจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

เป็นกระบวนการทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี พนักงานบรษัิทฯ หรอืบคุคลใดๆ 

สามารถแจง้เหตปุระพฤตมิชิอบรา้ยแรง ภายในองคก์ร 

ชอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติ

และประพฤตมิชิอบ 

เป็นชอ่งทางทีจั่ดไวเ้พือ่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี พนักงานบรษัิทฯ หรอื

บคุคลใดๆ สามารถรายงานเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบได ้โดย

ปราศจากการตกเป็นเหยือ่และไดรั้บผลกระทบ 

การใชข้อ้มลูลับในทางที่

ผดิ 

 

การใชข้อ้มลูในทางทีผ่ดินีเ้กีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มลูและขา่วสารที่

เป็นความลับ ซึง่พนักงานไดรู้เ้ห็นและครอบครองโดยหนา้ทีค่วาม

รับผดิชอบของตนเพือ่ผลประโยชนท์ีไ่มเ่ป็นธรรมใหแ้กบ่คุคลอืน่หรอื

นติบิคุคลอืน่ โดยหวังถงึผลประโยชนห์รอืเพิม่ผลประโยชนใ์หแ้ก่

ตนเอง 

การใหส้นิบน การสญัญาวา่จะให ้การเสนอวา่จะให ้หรอืการใหผ้ลประโยชนโ์ดยมิ

ชอบอนัสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิการและการตัดสนิใจของ

ขา้ราชการ ซึง่ผลประโยชนน์ีอ้าจถกูสง่ไปยงัตัวขา้ราชการเอง หรอื



 

  หนา้ 3 จาก 11  
 

บคุคลอืน่หรอืนติบิคุคลอืน่กไ็ด ้ความหลากหลายของการใหส้นิบนนัน้

มขีอ้บง่ชีถ้งึการเกดิขึน้เมือ่พรรคการเมอืงหรอืหน่วยงานรัฐไดรั้บ

ขอ้เสนอวา่จะให ้สญัญาวา่จะใหห้รอืไดรั้บผลประโยชนท์ีม่ผีลกระทบ

ตอ่การด าเนนิการหรอืการตดัสนิใจโดยมชิอบของพรรคการเมอืงหรอื

หน่วยงานรัฐ 

การขดัแยง้ดา้น

ผลประโยชน ์

 

การทีพ่นักงานไดป้ฎบิตั ิหรอื ละเวน้การปฏบิตัติามหนา้ที ่ซ ึง่สง่ผล

ใหพ้นักงานเอง หรอืบคุคลหรอืนติบิคุคลทีม่คีวามสมัพันธก์บัพนักงาน

ไดผ้ลประโยชน ์

การทจุรติ การกระท าหรอืการละเวน้การกระท า รวมถงึการบดิเบอืนความจรงิ ท า

ใหบ้คุคลหรอืกลุม่บคุคลเขา้ใจผดิ หรอืพยายามท าใหเ้ขา้ใจผดิ 

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนท์างการเงนิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด หรอื

เพือ่หลกีเลีย่งหนา้ทีท่ัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การคอรรั์ปชัน่ การ

ยกัยอก หรอื การตกแตง่บญัช ีเป็นตน้ 

คอรรั์ปชัน่  การแสวงหาผลประโยชน ์จากต าแหน่ง บทบาท หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐ บรษัิท หรอืองคก์รทีป่ฏบิตัหินา้ทีอ่ยู ่

อาท ิการใหส้นิบนเจา้หนา้ทีรั่ฐเพือ่เรง่รัดกระบวนการท างานโดยมิ

ชอบ เป็นตน้ 

การยกัยอก การลกัขโมยทรัพยส์นิในการด าเนนิธรุกจิ โดยบคุคลทีไ่ดรั้บ

มอบหมายใหม้อี านาจในการควบคมุทรัพยส์นิดังกลา่วได ้

การเลอืกปฏบิตัหิรอื

ล าเอยีง 

 

การใชห้รอืไมใ่ชท้รัพยากรใดทีอ่ยูภ่ายใตก้ารครอบครองของ

เจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจ โดยค านงึถงึลักษณะทีม่หีรอืไมม่คีวามเชือ่มโยง

ในทางสว่นตัวกนักบัเจา้หนา้ทีด่ังกลา่ว (เชน่ ดา้นความเชือ่ทาง

จรยิธรรมหรอืความเชือ่ศาสนา) 

การคกุคามทางอ านาจ การใชอ้ านาจในทางทีผ่ดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีพ่นักงานผูม้อี านาจ ได ้

ใชอ้ านาจและสทิธเิด็ดขาดของตนเพือ่ใหผ้ลประโยชนอ์ยา่งไมเ่ป็น

ธรรมแกผู่อ้ ืน่หรอืนติบิคุคลอืน่ (หรอื โดยการใชอ้ านาจและสทิธิ

เด็ดขาดของตนเพือ่การกดีกนัอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูอ้ ืน่หรอืนติบิคุคล

อืน่) 

การคกุคามทางเพศ พฤตกิรรมทางกายภาพและทางวาจาทีเ่กีย่วขอ้งกบัลักษณะทางเพศ

ในการลว่งละเมดิหรอืคกุคามท ารา้ยทีอ่กีฝ่ายไมย่นิยอมหรอืไมพ่งึ

ประสงคแ์ละน าไปสูส่ภาพแวดลอ้มการท างานอดึอดัเครยีดและไม่

เป็นมติร 

 

บท 5 เอกสารอา้งองิ 

5.1 นโยบายตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ 

5.2 กฎอ านาจการอนุมตั ิ

5.3 ขอ้บงัคับการบรหิารจัดการส าหรับกฎและขอ้บงัคับภายในบรษัิทฯ 
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5.4 จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ 

5.5 ขอ้บงัคับการก ากบัการปฏบิตัติามกฎ (Compliance Regulation) 

5.6 ขอ้บงัคับตอ่ตา้นการตดิสนิบน 

5.7 ขอ้บงัคับการเลีย้งรับรองและของขวัญ 

5.8 ขอ้บงัคับการประชมุและความรับผดิชอบของคณะกรรมการประเมนิผล 

5.9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 

 
 
สว่นที ่2 ระบบการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

บท 6 กระบวนการ 

         6.1 การแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

                 (1) ผูแ้จง้เหตฯุ สามารถทีจ่ะเปิดเผยหรอืไมเ่ปิดเผยตัวตน ในการแจง้เหตทุจุรติและประพฤติ

มชิอบผ่านช่องทางการรับแจง้เหตุฯไดโ้ดยตรง ทัง้นี้ บรษัิทฯ ส่งเสรมิใหผู้แ้จง้เหตุฯ

เปิดเผยตัวตน และใหข้อ้มลูหลักฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอเกีย่วกบัการกระท าทีเ่ป็นความผดิ 

ในกรณีที่ผูแ้จง้เหตุฯไม่เปิดเผยตัวตนผูรั้บเรือ่งหรอืคณะสอบสวนจะท าการตรวจสอบ

ความชดัเจนของขอ้มลูทีร่ะบรุายละเอยีดขอ้เท็จจรงิและหลักฐาน และจะไมรั่บเรือ่งหาก

เป็นกรณี ดังนี ้

(1.1) เรือ่งทีไ่มร่ะบพุยาน หลักฐาน หรอืพฤตกิารณ์การกระท าการทจุรติหรอืประพฤตผิดิ

ทีช่ดัเจน เพยีงพอทีจ่ะด าเนนิการสบืสวนสอบสวนขอ้เท็จจรงิได ้

(1.2) เรือ่งทีฝ่่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งมหีนา้ทีห่รอืไดว้นิจิฉัยเสร็จเด็ดขาดอยา่งเป็นธรรมแลว้ 

ตามกฎและขอ้บังคับภายในของบรษัิทฯ  เช่น การรายงานเหตุการณ์ไม่ปกตหิรอืการ

กระท าผิดกฎหมายแรงงาน หรือไดรั้บไวพ้ิจารณา และไม่มีหลักฐานใหม่ซึ่งเป็น

สาระส าคัญเพิม่เตมิ 

            (2) คณะสอบสวนจะท าการแจง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วกับเหตุทุจรติและประพฤตมิชิอบทีไ่ดรั้บเขา้มา

แกค่ณะท างานผ่านทางอเีมล ์หรอืท าการประชมุภายใน 3 วันท าการ นับจากวันทีไ่ดรั้บ

แจง้เหตฯุ 

            (3) หัวหนา้ส านักก ากับธุรกจิองค์กรหรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจะจัดประชุมโดยเชญิ

สมาชกิจากคณะสอบสวนและหัวหนา้ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อท าการกลั่นกรอง 

สอบสวน และประเมนิขอ้เท็จจรงิ จนกวา่จะพบขอ้เท็จจรงิและขอ้สรปุ 

            (4) คณะสอบสวนจะเสนอขอ้เท็จจรงิจากการสอบสวนที่มอียู่ พรอ้มขอ้สรุป ต่อผูบ้รหิารที่

ไดรั้บมอบหมาย เพือ่พจิารณาและใหค้วามเห็น กอ่นแจง้คณะกรรมการประเมนิผลเพือ่

ท าการพจิารณาและตัดสนิตอ่ไป 

 (5) ระยะเวลาในการสอบสวนโดยปกตขิองคณะสอบสวน และคณะกรรมการประเมนิผลไม่

ควรเกนิ 30 วัน นับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้เหตฯุ และอาจจะขยายระยะเวลาสอบสวนตอ่ไปได ้

อกี โดยขึน้อยูก่บัความเพยีงพอของขอ้เท็จจรงิและพยานหลักฐานในแตล่ะคด ี

 (6) หลังจากเสร็จสิน้แต่ละคด ีคณะสอบสวนจะด าเนนิการแจง้เหตุดังกล่าว แก่หัวหนา้ฝ่าย

แผนงานและประสานงานองคก์ร เพือ่บนัทกึเป็นรายงานเหตกุารณ์ไมป่กต ิ
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 (7) หากสมาชกิใดของคณะสอบสวน มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ 

ซึง่ถูกรายงานโดยผูแ้จง้เหตุฯ ใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ท าการแต่งตัง้บุคคลอืน่เขา้

มารับหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบแทน 

                 (8) ในกรณีทีร่ะดับหัวหนา้ฝ่ายหรอืผูบ้รหิารถกูแจง้หรอืรายงานเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ

จากผูแ้จง้ เหตฯุ ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลพจิารณาแตง่ตัง้สมาชกิของทมีสอบสวนได ้

เป็นการเฉพาะโดยใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามความรับผดิชอบของคณะสอบสวน 

 (9) ในกรณีทีบ่คุคลใดกระท าความผดิ หรอืแจง้ความอนัเป็นเท็จ อนัเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคับ

เกีย่วกับการท างานของบรษัิทฯจากฝ่ายบรหิารงานบุคคล คณะกรรมการประเมนิผลจะ

พจิารณาบทลงโทษตามกฎเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.2 ชอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติ 

(1) อเีมล ์: speakup@easybuy.co.th  

พนักงานบรษัิทฯสามารถสง่อเีมลถ์งึ speakup@easybuy.co.th โดยขอ้ความจะถูกสง่ไปยังหัวหนา้ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน หัวหนา้ฝ่ายบรหิารงานบุคคล หัวหนา้ส านักกฎหมาย และหัวหนา้ส านักก ากับธุรกจิ

องคก์รโดยอตัโนมตั ิ

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

พนักงานบรษัิทฯสามารถสง่อเีมลถ์งึ ceomailbox@easybuy.co.th โดยขอ้ความจะถูกสง่ไปยังประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น ผูบ้ริหารที่ไดรั้บมอบหมาย หรือรองประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิารทา่นอืน่ เพือ่ด าเนนิการรับแจง้เหตฯุนัน้ๆ 

(3) โทรศัพทส์ายตรง 

โทรศัพทส์ายตรง ไดจั้ดไวส้ าหรับใหพ้นักงานบรษัิทฯท าการตดิต่อและฝากขอ้ความเพือ่รายงานเหตุฯ

หรอืฝากขอ้ความไวใ้หต้ดิต่อกลับ พนักงานผูแ้จง้เหตุฯสามารถเลอืกเจา้หนา้ทีต่ดิต่อกลับไดว้่าใหเ้ป็น

ผูช้ายหรอืผูห้ญงิ เจา้หนา้ทีจ่ะท าการเก็บรหัสผ่านในการเขา้ดูขอ้ความทีฝ่ากไวแ้ยกตามรายบคุคล และ

เก็บบนัทกึขอ้ความการรายงานเหตฯุ 

(4) จดหมายจา่หนา้ถงึ “กรรมการอสิระ” 

ผูแ้จง้เหตฯุรวมถงึพนักงานบรษัิทฯ สามารถแจง้ หรอืรายงานเหตฯุใหแ้ก ่“กรรมการอสิระ” โดยใหส้ง่

จดหมายมายงัทีอ่ยูข่องส านักงานใหญบ่รษัิทฯ ซึง่หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูรั้บจดหมาย 

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

ผูแ้จง้เหตุฯภายนอกองคก์ร สามารถส่งอเีมล์ถงึ whistleblowing@easybuy.co.th โดยขอ้ความจะถูก

สง่ไปยงัหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหนา้ฝ่ายบรหิารงานบคุคล หัวหนา้ส านักกฎหมาย และหัวหนา้

ส านักก ากบัธรุกจิองคก์รโดยอตัโนมตั ิ 

ผูแ้จง้เหตฯุ รวมถงึพนักงานบรษัิทฯ สามารถใช ้“แบบฟอรม์การแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ” ทีอ่ยู่

ในอนิทราเน็ต และเว็บไซตข์องบรษัิทฯได ้โดยกรอกรายละเอยีดเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ และ

สง่ผา่นชอ่งทางอเีมล ์และ/หรอืทางไปรษณีย ์รายงานการแจง้เหตฯุ ทีไ่ดก้รอกลงบนแบบฟอรม์การแจง้

เหตฯุทกุฉบบั จะถกูควบคมุและจัดเก็บไวโ้ดยส านักก ากบัธรุกจิองคก์ร 
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6.3 การรกัษาขอ้มลูเป็นความลบัและการปกป้องผูแ้จง้เหต ุ

คณะกรรมการประเมนิผล คณะสอบสวน ผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บมอบหมายหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใน

การปฏบิตังิานใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้ จะตอ้งปกป้องขอ้มลูทีไ่ดรั้บรายงาน หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัเรือ่งรอ้งเรยีนใหเ้ป็นความลับ และไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลอืน่ หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มลูออกไป

เปิดเผย จะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวนัิยของบรษัิทฯ  

การแจง้เหตุใดๆก็ตามทีเ่ป็นการรายงานโดยสุจรติ จะไดรั้บการปกป้องไวเ้ป็นความลับภายใต ้
นโยบายบรษัิทฯ การเปิดเผยตัวตนของผูแ้จง้เหตแุละผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผู ้
นัน้กอ่น เวน้แต่ การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปต่อเจา้หนา้ทีต่ ารวจหรอืหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 
การปกป้องตามหัวขอ้นี้คอืการปกป้องผูแ้จง้เหตุและผูท้ีม่สีว่นไดส้่วนเสยี รวมถงึพนักงานบรษัิทฯ จาก
การตกเป็นเหยือ่อนัเป็นผลจากการรายงานเหตฯุนัน้ 

 
ผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่สงสัยหรอืรายงานขอ้สงสัยเรือ่งการกระท าทีไ่ม่สจุรติหรอืการกระท าที่

คลา้ยคลึงกัน อันบุคคลนั้นไดรู้เ้ห็น ถา้บุคคลดังกล่าวรอ้งขอก็ควรไดส้ ิทธิที่จะไม่เปิดเผยตัวตน 
ผูบ้งัคับบญัชาไมค่วรสง่เสรมิใหพ้นักงานตัง้ขอ้กลา่วหาทีเ่ป็นเท็จ หรอืกระท าการโดยมเีจตนามุง่ปองรา้ย 
หากมกีารพบผูม้เีจตนารา้ย หรอืการกล่าวหาที่เป็นเท็จเกดิขึน้ จะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวนัิยของ
บรษัิทฯ หรอืถกูด าเนนิคดตีามกฎหมายจนถงึทีส่ดุ 
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บท 7 แผนผงัการปฏบิตังิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สิน้สดุการท างาน 

ผูแ้จง้เหตทุจุรติ 

และประพฤตมิชิอบ 
 

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) 

 

คณะสอบสวน 

(IA, PN, LG, CO และฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

คณะกรรมการประเมนิผล 

กลัน่กรอง/สอบสวน/ขอ้สรุป 

น าเสนอตอ่ 

พจิารณาตัดสนิ 

พจิารณา 

ใหค้วามเห็น 

เร ิม่ตน้ 

ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

mailto:speakup@easybuy.co.th
mailto:ceomailbox@easybuy.co.th
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บท 8 บทบาทและความรบัผดิชอบ  

8.1 คณะสอบสวน 

8.1.1  ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นศนูยรั์บแจง้เหตฯุของชอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ  

8.1.2  ด าเนนิการกลั่นกรองรายงานทีเ่ขา้มาในเบือ้งตน้จากผูแ้จง้เหตุฯ โดยพจิารณาความเป็นไป

ไดแ้ละผลกระทบจากสถานการณ์การรายงานนัน้ 

8.1.3  พจิารณาขอ้เท็จจรงิและพยานหลักฐานจากผูแ้จง้เหตุฯ หัวหนา้ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ/

หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.1.4  ในบางรปูการ คณะสอบสวนอาจรวบรวมขอ้เท็จจรงิจากการสบืสวนในทางออ้ม        

8.1.5  หัวหนา้ส านักก ากับธุรกจิองคก์ร หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย ท าการจดบนัทกึรายงานการประชมุ 

และ น าเสนอขอ้สรปุตอ่ผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บมอบหมาย  

8.1.6  ผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการประเมนิผลน าเสนอขอ้สรุปและ

บทลงโทษพนักงานตอ่คณะกรรมการประเมนิผล 

8.2 ผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

      8.2.1   พจิารณาขอ้เท็จจรงิ และพยานหลักฐาน กรณีมกีารแจง้เหตฯุเขา้มาผา่นชอ่งทางตา่งๆ  

      8.2.2   พจิารณาและใหค้วามเห็นเพิม่เตมิกอ่นคณะกรรมการสอบสวนน าขอ้เท็จจรงิ พยานหลักฐาน                  

และขอ้สรปุเขา้ประชมุกบัคณะกรรมการประเมนิผล 

8.3 หวัหนา้งานของฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.3.1  ใหก้ารสนับสนุนคณะสอบสวน โดยการสบืสวนขอ้เท็จจรงิอื่นๆและพยานหลักฐานต่างๆ

ส าหรับเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

8.3.2  เขา้ร่วมประชมุกับคณะสอบสวน เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ เพือ่ยืน่หรอืแจง้ขอ้เท็จจรงิของเหตุ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัฝ่ายงานทีอ่ยูใ่นความดแูลรับผดิชอบของตน 

8.4 คณะกรรมการประเมนิผล 

8.4.1  พจิารณา และท าการตัดสนิประเด็นต่างๆที่เกีย่วขอ้งกับพนักงานบรษัิทฯ และ/หรอืระบบ

ควบคมุภายใน 

8.4.2   สามารถมอบหมายแต่งตัง้สมาชกิของคณะสอบสวนเป็นการเฉพาะ ในกรณีทีห่ัวหนา้ฝ่าย

งาน และ/หรอืผูบ้รหิารเป็นผูถู้กรายงานว่ามสีว่นเกีย่วขอ้งกับเหตุทุจรติและประพฤตมิชิอบ

จากผูแ้จง้เหตฯุ 

บท 9 เอกสารแนบ 

1.ตวับง่ชีข้องการฉอ้โกงและการทจุรติ  

ตอ่ไปนีเ้ป็นตัวบง่ชี ้(สญัญาณอนัตราย) ทีจ่ะสามารถแสดงถงึความเป็นไปไดข้องการทจุรติและการ

ฉอ้โกง : 

ตวับง่ชีเ้ป็นรายบคุคลทีอ่าจจะถกูชกัจงูใหท้ าการทจุรติได ้

• มหีนีส้นิสว่นบคุคลสงูอยา่งผดิปกต ิ

• มกีารใชจ้า่ยในการด ารงชวีติมากเกนิกวา่ฐานะ 

• มนีสิยัชอบการเสีย่งโชคมากกวา่ปกต ิ

• มปัีญหาดา้นแอลกอฮอล ์/ ยาเสพตดิ 
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• 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)้ และเบอร์ที่

สามารถตดิต่อกลับ บรษัิทฯจะปิดขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นความลับ โดยจะเปิดเผย
เฉพาะเหตจุ าเป็นเทา่นัน้ 

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

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

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

การแกไ้ขและยกเลกิขอ้บงัคบัการควบคมุระดบัองคก์รฉบบันี ้

การแกไ้ขและยกเลกิมนัียส าคัญใดๆในขอ้บังคับการควบคุมระดับองคก์รนี้จะตอ้งถูกน าเสนอโดยส านัก

ก ากบัธรุกจิองคก์ร คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมตั ิ

รอบการทบทวนขอ้บงัคบัการควบคมุระดบัองคก์รฉบบันี ้ 

ขอ้บงัคับการควบคมุระดับองคก์รฉบบันีก้ าหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าทกุปีนับจากวันทีม่ผีลบงัคับใช ้

อย่างไรก็ตาม อาจการมกีารทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากมกีารแกไ้ขหรอืยกเลกิเนื้อหาที่มี

นัยส าคัญ 

ขอ้บังคับการควบคุมระดับองค์กรฉบับนี้ไดรั้บการทบทวนครัง้ล่าสุด โดยไม่มีการแกไ้ขเนื้อหาที่มี

นัยส าคัญ และรับทราบโดยคณะกรรมการบรษัิทฯเมือ่วันที ่26 พฤศจกิายน 2563 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

ขอ้บงัคับการควบคมุระดับองคก์รฉบบันีไ้ดรั้บการพจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษัิทฯ วันที ่13 

ธันวาคม 2561 

ขอ้บงัคับนีม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่15 ธันวาคม 2561 

 


