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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต กำรประพฤติมิชอบ 

และกำรปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบของบริษัท มีแบบแผนที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

1.2 เพื่อให้กรรมกำร พนักงำน และบุคคลใดๆ ที่กระท ำกำรแทนบริษัท ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง 
โปร่งใส ยุติธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมำย กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจรวมทั้งระเบียบต่ำงๆ ของบริษัท 

1.3 เพื่อให้ผู้ที่ต้องกำรแจ้งถึงกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร พนักงำน หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ำกำรแทน
บริษัท ที่ขัดหรือสงสัยว่ำจะขัดต่อเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้นให้บริษัททรำบ โดยผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งต่ำงๆ 
ที่บริษัทจัดเตรียมให้  

1.4 เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสและบุคคลใดที่ให้ควำมร่วมมือกับบริษัท ด้วยควำมสุจริตใจ
ได้รับควำมคุ้มครอง รวมถึงได้รับกำรป้องกันจำกกำรถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมำจำกกำรร้องเรียนอย่ำง
เหมำะสมและเป็นธรรม  

 
2. ค านิยาม 

“บริษัท”   หมำยถึง   บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
“กรรมการ”   หมำยถึง   กรรมกำรบริษัทของบริษัท   
“พนักงาน”   หมำยถึง   ผู้บริหำร พนักงำน พนักงำนสัญญำจ้ำง ที่ปรึกษำ และลูกจ้ำงของ 
    บริษัท  
“ผู้บังคับบัญชา”  หมำยถึง   พนักงำนระดับบริหำร หรือพนักงำนระดับผู้จัดกำร ที่พนักงำน 
    ไว้วำงใจที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนตำมระเบียบนี้  
“ระเบียบ”   หมำยถึง   ระเบียบ ระเบียบปฏิบัติ ข้อก ำหนดหรือกฎเกณฑ์ท่ีเรียกชื่อ     
    อย่ำงอ่ืนและมีผลบังคับกับกำรปฏิบัติของบริษัท 
“การประพฤติผิด”  หมำยถึง  กำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือระเบียบของ 

บริษัท และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณใน
กำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงประพฤติ อันมิชอบในรูปแบบ
และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3. 

“การทุจริต”   หมำยถึง  กำรกระท ำใด ๆ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย 
     กฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงกำรกระท ำ ดังนี้ 
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- “การลักทรัพย์”  หมำยถึง ผู้ใดหรือบุคคลใดเอำทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้ำของรวมอยู่
ด้วยไปโดยทุจริต โดยต้องกำรจะครอบครองทรัพย์นั้นไว้เพื่อตนเองเอำไปขำยหรือให้กับบุคคลที่
สำมก็ตำมแต ่

- “การยักยอกทรัพย์” หมำยถึง ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้ำของ
รวมอยู่ด้วย เบียดบังเอำทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สำมโดยทุจริต 

- “การคอร์รัปชั่น” หมำยถึง บุคคลใดมีกำรเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
เอกชน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนเหล่ำนั้นใช้อ ำนำจหน้ำที่ที่มีอยู่ กำร
กระท ำ ไม่กระท ำ เร่งรัด  หรือประวิงกำรกระท ำใดอันมิชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของ
บริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย จำรีต และขนบธรรมเนียมก ำหนดให้กระท ำได้ 

 

3.  ขอบเขตของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส 
3.1. กรรมกำร พนักงำน หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ำกำรแทนบริษัท อำจถูกร้องเรียนตำมระเบียบนี้หำกมี

กำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือระเบียบของบริษัท รวมถึงนโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
 

 ทั้งนี้ เหตุกำรณ์ที่อำจน ำไปสู่กำรใช้กลไกตำมนโยบำยฉบับนี้อำจครอบคลุมกำรประพฤติอันมิชอบใน
รูปแบบต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ 

• กำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำหรือกำรยุยงให้กระท ำควำมผิด 

• กำรกระท ำที่สุ่มเสี่ยงใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรทุจริต กำรให้สินบน และกำรขู่กรรโชก 

• กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่หรือแนวทำงปฏิบัติในด้ำนกฎหมำยหรือกำรก ำกับดูแล 

• กำรกระท ำ ควำมประพฤติ หรือกำรละเว้นกำรกระท ำในทำงบัญชี รำยงำน บันทึกรำยกำร และ
แนวทำงปฏิบัติ และ/หรือกำรรำยงำนทำงกำรเงินหรือกำรควบคุมภำยในที่มีพิรุธหรือไม่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนหรือแนวทำงกำรปฏิบัติทั่วไป  

• เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพหรือควำมปลอดภัยของบุคคลใด 

• เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม 

• กำรกระท ำที่เป็นกำรกระท ำผิดร้ำยแรง 

• กำรกระท ำโดยเจตนำให้บริษัทเสียหำยหรือเสียประโยชน์ 

• กรณีที่ไม่สำมำรถแก้ไขหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนอันสมเหตุผลในกำรรำยงำนเรื่องที่อำจท ำให้
เกิดค่ำใช้จ่ำยหรือควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อบริษัทโดยไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ 

• กำรปิดบังกำรกระท ำควำมผิดประเภทต่ำงๆ ข้ำงต้นโดยเจตนำ 
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3.2. บริษัทส่งเสริมให้ผู ้แจ้งเรื ่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตน (เฉพำะกับหน่วยรับแจ้งเรื ่องร้องเรียน)         
และ/หรือให้ข้อมูลหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอ เกี่ยวกับกำรประพฤติผิด โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะ
ได้รับควำมคุ้มครองตำมข้อ 7. 

3.3. ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตนให้ทรำบ ผู้ประสำนงำนเรื่องร้องเรียน เมื่อรับเรื ่อง
ร้องเรียนจะพิจำรณำถึงข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนว่ำ มีข้อมูลที่ระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริง หรือ
หลักฐำนที่มีชัดเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รับเรื่องร้องเรียนหำกเป็นไปตำมกรณี ดังนี้  
(1) เรื่องที่ไม่ระบุพยำน หลักฐำน หรือพฤติกำรณ์กระท ำกำรทุจริต หรือประพฤติผิดที่ชัดเจนเพียง

พอที่จะด ำเนินกำรสืบสอบสวนข้อเท็จจริงได้ 
(2) เรื ่องที ่กลุ ่มงำนทรัพยำกรบุคคลและบริหำรธุรกิจ ตำมระเบียบปฏิบัติว่ำด้วยกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล  เรื่องวินัย กำรลงโทษ และกำรร้องทุกข์ของบริษัท หรือเรื่องที่หน่วยงำนที่มี
อ  ำนำจได ้ร ับไว ้พ ิจำรณำ หร ือได ้ว ิน ิจฉ ัยเสร ็จเด ็ดขำดอย่ำงเป ็นธรรมแล้ว และไม่มี
พยำนหลักฐำนใหม่ซึ่งเป็นสำระส ำคัญเพ่ิมเติม 

 
4. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส 
 บุคคลใดที่ทรำบเรื่องร้องเรียนหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่ำตนเองจะได้รับควำมเสียหำยหรือไม่ก็ตำมว่ำ

กรรมกำร พนักงำน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระท ำกำรแทนบริษัท มีกำรประพฤติผิด สำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียน
หรือเบำะแส โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส เปิดเผยตัวตน และ/หรือ ให้ข้อมูล
หลักฐำนที่ชัดเจนมำกพอเกี่ยวกับกำรประพฤติผิดของผู้ถูกร้องเรียน และควรแจ้งข้อมูลในกำรติดต่อเพ่ือ
เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรกับบริษัท 

 

5. การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ 
กรณีที่มีหลักฐำนปรำกฏชัดแจ้งเพียงพอว่ำผู้แจ้งเรื ่องร้องมีพฤติกำรณ์ชัดแจ้งว่ำแจ้งหรือกล่ำวหำผู ้ถูก
ร้องเรียนโดยไม่สุจริต (เช่น เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ส่วนตัวหรือมีเจตนำท ำให้เกิดควำม
แตกแยกภำยในกลุ่มบริษัท) หรือเป็นข้อมูลที่พนักงำนไม่เชื่ออย่ ำงแท้จริงว่ำเป็นควำมจริง (เช่น ข่ำวลือ) 
หรือในกรณีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรกระท ำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว กำรกระท ำดังกล่ำวจะถือเป็น
ควำมผิดทำงวินัยและอำจถือเป็นกำรกระท ำผิดร้ำยแรง บริษัทจะจัดให้มีกำรด ำเนินกำรสอบสวน          
เพ่ือพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบริษัทต่อไป โดยบริษัท จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือปกป้องชื่อเสียงของ
ผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้  
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5.1. ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสเป็นพนักงำน ให้ด ำเนินกำรสอบสวน เพื่อพิจำรณำลงโทษ
ตำมระเบียบบริษัทว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

5.2. ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสเป็นบุคคลภำยนอก และบริษัทได้รับควำมเสียหำย บริษัท
อำจพิจำรณำด ำเนินคดีกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วย 

 
6. บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ 

6.1. คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำยให้กรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลและก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบำะแสที่ผ่ำนเข้ำมำตำมช่องทำงที่ก ำหนด 

6.2. คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตั้งให้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส โดยท ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียน
หรือข้อมูลเบำะแสที่ผ่ำนเข้ำมำตำมช่องทำงที่ก ำหนดไว้ในข้อ 9. 

6.3. ผู ้ที ่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที ่บริหำร จัดกำร รวบรวม คัดกรอง 
ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบำะแสที่ได้รับ พิจำรณำควำมชัดแจ้งเพียงพอของพยำนหลักฐำนใน
เบื้องต้น และหำกมีข้อมูลควำมจริงจะด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐำนและพยำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.4. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะอนุกรรมกำรเพื่อสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรทุจริต และพิจำรณำข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนรวมถึงข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ เพิ่มเติม  และหำกเห็นว่ำ
กำรประพฤติผิดที่กิดขึ้น เกิดจำกควำมตั้งใจ หรือมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีสำระส ำคัญ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำด ำเนินกำรโดยใช้มำตรกำรที่เหมำะสม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวให้ถูกต้อง 

6.5. บริษัทจะแจ้งกำรด ำเนินกำร แก้ไข ปรับปรุง ตำมข้อร้องเรียนหรือเบำะแสที่ได้รับมำ ให้ผู้ร้องเรียน
หรือผู้แจ้งเบำะแสได้ทรำบตำมข้ันตอนภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 

6.6. ผู้ถูกร้องเรียนได้แก่ กรรมกำร พนักงำน หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ำกำรแทนของบริษัท ที่ถูกร้องเรียก
หรือกล่ำวหำ  โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่ำมีกำรประพฤติผิดข้อ 2. 

6.7. ในกำรพิจำรณำเรื่องที ่ได้รับร้องเรียนหรือเบำะแส หำกพบว่ำมีบุคคลอื่นเป็นผู ้ร่วมกระท ำกำร
สนับสนุนกำรกระท ำ จ้ำงวำน หรือสั่งกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้วย ให้ถือว่ำบุคคลอื่นนั้นเป็นผู้ถูก
ร้องเรียนด้วย 

6.8. ผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ได้แก่ กรรมกำร พนักงำน หรือบุคคลภำยนอกที่
ได้รับกำรขอควำมร่วมมือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรืออำจเกี่ยวข้อง
กับเรื่องร้องเรียน 
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7. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสจะได้รับควำมคุ้มครองที่เหมำะสมจำกบริษัท เช่น ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ต ำแหน่งงำน หรือลักษณะงำน และสถำนที่ท ำงำน รวมไปถึงกำรไม่พักงำน ไม่ข่มขู่ หรือรบกวนกำร
ปฏิบัติงำน กำรเลิกจ้ำง หรือกำรอื่นใดที่มีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส หรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบำะแส      
จะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำย 
  

บุคคลใด ๆ ที่ได้รับทรำบเรื่องกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนหรือเบำะแสตำมระเบียบนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส หรือที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสให้เป็นควำมลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน โดยค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้แจ้งร้องเรียนหรือเบำะแส แหล่งที่มำของข้อมูล หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีควำมจ ำเป็นในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
หำกมีกำรจงใจฝ่ำฝืนน ำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัย และ/หรือ ด ำเนินกำร
ทำงกฎหมำยกบัผู้ที่ฝ่ำฝืน แล้วแต่กรณี 
 

นอกจำกนี้ บริษัทจะไม่ยอมให้มีกำรกระท ำใดๆ อันเป็นกำรตอบโต้พนักงำนที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส 
และจะด ำเนินกำรทำงวินัยต่อบุคคลที่พบว่ำได้กระท ำกำรตอบโต้ดังกล่ำว  โดยบริษัทจะด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนที่เหมำะสมเพ่ือป้องกันมิให้สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและ/หรือควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรท ำงำนของ
พนักงำนที่แสดงตนและแจ้งเบำะแสเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้รับผลกระทบ    
 

8. ระยะเวลาการสอบสวน 
 กำรสอบสวนจะเริ่มด ำเนินกำรโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถท ำได้ โดยค ำนึงถึงลักษณะควำมร้ำยแรงของ   
ข้อกล่ำวหำ/ข้อร้องเรียน และจะด ำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพและ
รำยละเอียดของกำรสอบสวน กำรตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหำข้อสรุปของกำรไต่สวน และจะด ำเนินกำร
ภำยใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับข้อกล่ำวหำ/ข้อร้องเรียน 
 

9. ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส  
ผู ้แจ้งเรื ่องร้องเรียนสำมำรถแจ้งเรื ่องร้องเรียนหรือเบำะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเอกสำรลับ             
ผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้ 
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9.1 จดหมำยส่งทำงไปรษณีย์ 
 ติดต่อ: ผศ. ดร. กัญญำรัตน์    สำนโอฬำร    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 ที่อยู่: 777/137 The Room Rama 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 9.2 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
     ติดต่อ: ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  E-mail address:  scm.info.bod@successmore.com 
 
10. บทลงโทษ 

ผู้ใดกระท ำกำรใดโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง
ข่มขู่ ลงโทษทำงวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีกำรอันไม่ชอบธรรม เนื่องมำจำกกำรร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนหรือเบำะแส หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื ่องร้องเรียนหรือเบำะแสตำมระเบียบนี้ ถือว่ำผู้นั้น
กระท ำผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ควำมเสียหำยแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำ
ดังกล่ำว ตลอดจนรับผิดในทำงแพ่งและทำงอำญำหรือตำมกฎหมำยอื่นต่อไปด้วย 

 
นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิดนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่25 กุมภำพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

 
 

……………………….…………………….. 
(นำยณรงค์ฤทธิ์   ถำวรวิศิษฐพร) 

ประธำนกรรมกำรบริษัท 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

 
 

      
 


