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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร
(Anti-corruption Policy)
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2562 ได้อนุมัตินโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นภำยในองค์กร (Anti-corruption Policy) ซึ่งบริษัทและบริษัทในเครือ มีควำม
ตระหนักยึดมั่นกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงจรรยำบรรณทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยนโยบำยฉบับนี้ให้ขยำยไปถึงตัวแทน คู่สัญญำหรือบุคคลใดที่กระทำกำรในนำมของ
บริษัทและบริษัทย่อย และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติ
ทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นภำยในองค์กร โดยให้ฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้
คานิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรให้และ/หรือติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำร
เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่ำจะให้ เรียกร้อง รับ หรือยอมจะรับซึ่งเงิน สด หรือสิ่งของแทน
เงินสด ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม เช่น กำรให้ของขวัญหรือบริกำร กำรให้เงินสดหรือ
สิ่งของแทนเงินสด ทรัพย์สิน หรือกำรเอื้อประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยเป็น กำรกระทำใด ๆ กับเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ท ำธุรกิจกับกลุ่มบริษัททั้งโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม เพื่อให้คู่ค้ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมถึงพนักงำน ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ อันเป็นกำรให้ได้ข้อตกลงและหรือสั ญญำธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสม ยกเว้นกรณีที่
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจำรีตประเพณีในทำงกำรค้ำให้กระท ำได้
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเสนอให้ กำรมอบ คำมั่นสัญญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง รวมถึงกำรให้หรือรับเงิน สดหรือสิ่งของ
แทนเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) หมำยถึง กำรช่วยเหลือ ทำงด้ำนกำรเงิน
กำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้สิ่งของหรือบริกำรอื่นๆ แก่พรรคกำรเมือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง รวมถึง
กำรโฆษณำส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น พรรคกำรเมื อ ง กำรระดมทุ น หรื อ กำรบริ จ ำคเงิ น ให้ แ ก่ อ งค์ ก รที ่ มี
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคกำรเมือง กำรเปิดโอกำสให้พนักงำนลำหยุดโดยไม่รับค่ำจ้ำงจำกนำยจ้ำง หรือ
เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ เพื่อร่วมดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรณรงค์ทำงกำรเมือง
กลุ่มบริษัท หมำยถึง บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน) และรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ของบริษัท ตำมนิยำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
กรรมกำรกลุ่มบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน จะไม่เรียกร้อง ดำเนินกำร หรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่น
ทุ ก รู ป แบบไม่ ว ่ ำ กรณี ใ ดๆ ทั ้ ง โดยทำงตรงและทำงอ้ อ ม เพื ่ อ ประโยชน์ ต ่ อ ตนเอง เพื ่ อ น และคนรู ้ จั ก
โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษัทและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ และ
บทบำทหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีกำรสอบทำน และทบทวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่นนี้อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริษัทมีหน้ำที่กำหนดนโยบำย กำกับดูแล ให้มีระบบต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งติดตำมกำรดำเนินงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำ ฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังค่ำนิยมดังกล่ำวให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และกลุ่ม
บริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
2. คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ทบทวนนโยบำย เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และให้ควำมเห็นชอบในกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัทรวมทั้งให้ควำมเห็น และข้อแนะน ำที่เป็นประโยชน์ในกำรจั ด ท ำ
แผนงำน และกำรนำมำตรกำรไปปฏิบัติ
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำง
กำรเงินและบัญชี ระบบกำรควบคุมภำยใน และกระบวนกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำม
กฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนทำงจริยธรรมที่ดี
4. ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่นำนโยบำยนี้ไปปฏิบัติ สื่อสำรและส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับ ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติหน้ำที่ได้โดยปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพิจำรณำนำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนี้ไปใช้ตำมควำม
เหมำะสม ตลอดจนน ำควำมเห็ น และข้ อ แนะน ำของคณะกรรมกำร กลุ ่ ม บริ ษ ั ท และ/หรื อ
คณะกรรมกำรชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงกำรทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ กำร
รำยงำนประเด็นปัญหำต่ำงๆ ที่พบต่อ คณะกรรมกำรกลุ่มบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยตำม
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
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แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยต้อง
ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม กำรติดสินบนและกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์
อื่นใดกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้อื่น หรือ
สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจแก่บริษัท
2. บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ในประเทศไทย และในทุกประเทศที่ตัวแทนของบริษัทประกอบธุรกิจในนำมของบริษัท
3. หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนกำรกระทำใดๆ ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมนโยบำยฉบับนี้ ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม จะได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้หรือมีโทษทำง
กฎหมำย ทั้งนี้ บุคลำกรของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องทำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำน หำกพบเห็นกำรกระทำที่ขัดต่อนโยบำยนี้ หรือเมื่อพบเห็น
หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรกระทำที่เข้ำ ข่ำยคอร์รัปชั่น ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ บุคคลที่รับผิดชอบ
หรือหน่วยงำน/บุคคลที่รับผิดชอบทรำบโดยทันที หรือแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนที่กำหนดไว้ และ
ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบกลุ่มบริษัท
4. ผู้บังคับบัญชำที่เพิกเฉยกำรฝ่ำผืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี้โดยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำของตน
หรือทรำบถึงกำรกระทำดังกล่ำวแต่ล้มเหลวในกำรจัดกำรแก้ไขหรือแจ้งเบำะแส จะได้รับกำรพิจำรณำ
ทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้
5. กลุ่มบริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิ เสธหรือแจ้งข้อมูลเรื่องกำรคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัท โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบแก่กรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำนใดๆ แม้กำรปฏิเสธดังกล่ำวจะทำให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ
และกลุ่มบริษัทจะดำเนินกำรตำมมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน
กำรคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด ตำมที่กำหนดในนโยบำย ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของกลุ่ม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ที่กระทำกำรคอร์รัปชั่น เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจของพนักงำนจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบและมำตรกำรกำรลงโทษที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และอำจจะได้รับโทษ
ตำมกฎหมำยหำกกำรกระทำนั้นผิดกฎหมำย
7. กลุ่มบริษัทจะสื่อสำรนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทำงกำรแจ้ง ข้อมูล
ข้อร้องเรียน บทลงโทษ หรือข้อเสนอแนะ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกลุ่มบริษัทผ่ำนทำงช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น กำรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนักงำน ระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของบริษัทและรำยงำน
ประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและนำนโยบำยไปปฏิบัติ
3

8. กลุ่มบริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง และไม่มีนโยบำยให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองทั้งใน
รูป แบบกำรสนับ สนุน เงิน กำรให้บริกำรต่ำงๆ หรือปัจจัยต่ำง ๆ ที่ไม่ได้เป็นตัว เงิน อย่ำงไรก็ดี
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย มีสิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง เช่นกำรใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กำรลง
ประชำมติ เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน ทรัพยำกร
หรือเวลำในกำรปฏิบัติงำนของบริษัท ให้บริกำรในนำมของบริษัท หรืออ้ำงชื่อบริษัท ในกำรสนับสนุน
กิจกรรมทำงกำรเมือง หรือกระทำกำรใดๆ ที่อำจทำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ให้กำรสนับสนุนฝ่ำยใด
9. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือกำรให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่ำงๆ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบและคู่มือ
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท
10. เนื่องจำกบริษัทเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ดีกับคู่ค้ำต่ำงๆ นโยบำยนี้
จึงไม่ห้ำมกำรกระทำใดๆ ที่โปร่งใสและเป็นส่วนหนึ่งกำรของดำเนินธุรกิจตำมปกติ ซึ่งมีกฎหมำย
ข้อบังคับ ธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือหลักปฏิบัติทำงกำรค้ำให้กระทำได้ เช่นกำรให้ควำมบันเทิง
กำรเลี้ยงรับรอง กำรให้หรือรับของขวัญในโอกำสพิเศษตำมสมควรและได้กระทำอย่ำงสมเหตุสมผล
ตำมแนวทำงจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ
11. กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ส ะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นต่อนโยบำยและ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ตั้งแต่กำรคัดเลือกบุคลำกร กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้
ผลตอบแทน กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่งำนอย่ำงเหมำะสม
โปร่งใส เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ ให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนดำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจ
ว่ำมีบุคลำกรที่มีทักษะเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรนำนโยบำยนี้ไปปฏิบัติ
12. กลุ่มบริษัทจัดให้มีกำรตรวจสอบระบบงำนภำยในครอบคลุมกิจกรรมที่ส ำคัญของกลุ่มบริษัทอย่ำง
สม่ำเสมอ เช่น งำนด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรทำสัญญำ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ำ
ระบบกำรควบคุมภำยในจะบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบวิธีปฏิบัติงำน ข้อก ำหนด กฎระเบียบ และให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
13. กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งครอบคลุมด้ำนกำรเงิน กำรดำเนินกำรของกระบวนกำร
ทำงบัญชี และกำรเก็ บ บัน ทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนกำรอื่น ๆ ภำยในกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้องกั บ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น และมีกำรสื่อสำรผลกำรควบคุมภำยในให้บุคลำกรที่รับผิดชอบทรำบ
14. กลุ่มบริษัทจัดให้มีระเบียบปฏิบัติด้ำนอำนำจดำเนินกำรภำยในองค์กรที่ชัดเจน รัดกุม มี ประสิทธิภำพ
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
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15. ผู้ใดกระทำกำรใดโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือเลือก
ปฏิบัติ ด้วยวิธีกำรอันไม่ชอบธรรมต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ เบำะแส หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนหรือเบำะแสตำมนโยบำยนี้อันเนื่องมำจำกกำรร้องเรียน หรือกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำ
ควำมผิด ให้ถือว่ำผู้นั้นกระทำผิดวินัยและต้องรับผิดชอบชดใช้ ควำมเสียหำยแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรกระทำดังกล่ำว ตลอดจนรับผิดในทำงแพ่งและทำงอำญำหรือตำมกฎหมำยอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
16. กำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับของบริษัทและ
บริษัทย่อยโดยสำมำรถแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่นได้โดยนิรนำม โดยผ่ำนวิธีกำรและช่องทำง
ดังต่อไปนี้
16.1 ทำงอีเมล ติดต่อ
ผศ. ดร. กัญญำรัตน์ สำนโอฬำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
อีเมล : scm.advise.bod@successmore.com
16.2 ทำงไปรษณีย์ ติดต่อ
ผศ. ดร. กัญญำรัตน์ สำนโอฬำร
ที่อยู่ : 777/137 The Room Rama 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ภำยในองค์กรนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
เป็นต้นไป

………………………………………………..
(นำยณรงค์ฤทธิ์ ถำวรวิศิษฐพร)
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน)
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