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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 
 

บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมูนิเคช่ัน เซอรว์ิส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น และมีความมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม  ภายใตก้รอบการกาํกับดูแล

กิจการที่ดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

สิ่งแวดลอ้ม และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้

เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษัิท มีนโยบายการกาํหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ

ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อใหก้ารตดัสินใจและการ

ดาํเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นไดร้บัการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ  

บริษัทจึงไดจ้ัดทาํ "นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น” เป็นลายลกัษณอ์ักษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่

ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแห่งความยั่งยืน 

1. คาํนิยาม 

“การคอรรั์ปช่ัน” (Corruption) หมายถึง การใชอ้าํนาจหนา้ที่โดยมิชอบเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท์ี่มิควร

ได ้การใหห้รือรบัสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา ใหค้าํมั่น เรียกรอ้ง ใหห้รือรบัซึ่ง

เงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดที่ไม่ถูกตอ้งแก่เจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน 

หรือผูมี้หนา้ที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วกระทาํหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ หรือ

เพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนท์างธุรกิจที่ไม่ถกูตอ้ง   

“การบริจาคเพื่อการกุศล” (Charity) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่

มีตวัตน  

“การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์” หมายถึง การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิด

ประโยชนแ์ก่ชมุชน สงัคม กลุม่ประชาชน โดยบรษัิท อาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนที่มีตวัตน 

“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือในนามบรษัิทไม่

ว่าจะเป็นทางดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือดา้นการเงิน

สามารถรวมถึงการใหกู้เ้งิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน (In – kind) เช่น การใหส้ิ่งของหรือบริการ การ

โฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซือ้บตัรเขา้ชมงานที่จดัเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินใหแ้ก่

องค์กรที่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี ้ เว้นแต่เป็นการสนับสนุนกระบวนการ

ประชาธิปไตยที่กระทาํไดต้ามกฎหมายกาํหนด  
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“เงินสนับสนุน” (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จ่ายสาํหรบัการบริการหรือผลประโยชนท์ี่ยากต่อการวัดผล

และติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเก่ียวขอ้งกับการใหส้ินบน เช่น เงินสนับสนุนอาจมีจุดประสงคแ์อบแฝง 

โดยใชก้ารกีฬาเพื่อกุศล หรือองคก์รการกุศลเป็นสิ่งบงัหนา้เพื่อก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการพิจารณาของ

เจา้หนา้ที่ของรฐั หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (ตวัอย่างความไดเ้ปรียบในการพิจารณา ไดแ้ก่ การใหส้ญัญา โอกาสทาง

ธุรกิจหรือการประมูล การลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียม การให ้ช่วยเหลือ หรือยกเลิกขอ้กาํหนดที่จะตอ้งมี

ใบอนุญาตต่างๆ ที่ไม่ถูกตอ้งตรงตามกระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิกหรือลดขอ้กาํหนด

ทางกฎหมาย หรือการใหห้รือช่วยเหลือในการเขา้ถึงเจา้หนา้ที่ของรฐั) 

“เจ้าหน้าทีข่องรัฐ” หมายถึง “เจา้หนา้ที่ของรฐั” ตามความหมายที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกัน

และปราบปรามการทุจริต และใหร้วมถึง ขา้ราชการ เจา้พนกังาน พนกังานรฐัวิสาหกิจ ลกูจา้ง ตวัแทน หรือ

บคุคลอ่ืนใด ที่เป็นตวัแทนของหน่วยงานดงัต่อไปนี ้

• กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรฐั (เช่น กรมศลุกากร สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ) 

• องคก์รระหว่างประเทศ (เช่น ธนาคารโลก กองทนุการเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ) 

• พรรคการเมือง ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรบัเลือกตั้ง (ทั้งฝ่ายรฐับาลและฝ่ายคา้น) 

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

• หน่วยงานที่มีอาํนาจกาํกับดูแล (เช่น คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ธนาคาร

แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ฯลฯ) 

• รฐัวิสาหกิจ หรือ บรษัิท หรือ องคก์รอ่ืนๆ ที่รฐั หรือหน่วยงานของรฐัเป็นเจา้ของหรือมีอาํนาจควบคมุ 

2. นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

2.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทตอ้งไม่เรียกรอ้ง ดาํเนินการ หรือยอมรบัการคอรร์ปัชั่นในทกุ

รูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม เพื่อประโยชนต่์อองคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อนและคนรูจ้กั หรือเพื่อ

ประโยชนข์องธุรกิจ โดยครอบคลมุถึงทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของบรษัิท 

2.2 บรษัิทจะตอ้งมีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนีอ้ย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจน

ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกาํหนดในการดาํเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย ทัง้นี ้หากมีการฝ่าฝืนกระทาํการใดๆ อนัเป็นการ

สนบัสนุนช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกับการคอรร์ปัชั่นจะไดร้บัการพิจารณาโทษตามระเบียบของ

บรษัิท นอกจากนี ้อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 
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3. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ และรบัผิดชอบในการกาํหนดและอนุมติันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

และกาํกบัดแูลกิจการที่ดี โดยการจดัใหมี้ระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายจดัการตระหนกัถึงความสาํคญั และไดน้าํไปปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการสอบทานใหบ้ริษัทมีการควบคมุภายในอย่าง

เพียงพอ รวมถึงระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน 

และระบบบรหิารความเสี่ยง และสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

ขอ้กาํหนด และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั 

และมีประสิทธิภาพ 

3.3 ประธานกรรมการบริหาร คณะจดัการและผูบ้ริหารมีหนา้ที่ และรบัผิดชอบในการกาํหนดใหมี้ระบบ 

ใหก้ารส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนักงานและผู้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการ

ปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ

มาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไป

อย่างถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั ระเบียบปฏิบติั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่ามี

ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงดา้นคอรร์ัปชั่นที่อาจเกิดขึน้ และ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.5 กรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร และพนกังานมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นโดยตอ้ง

ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชั่น ไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้ม 

3.6 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทที่บริษัทมีอาํนาจควบคุมตอ้งยอมรบัที่จะ

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิท 

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบติั 

4.1 บริษัทกาํหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อ

รูปแบบการคอรร์ปัชั่น ดงันี ้

• การให้และรับสินบน 

หา้มใหห้รือรบัสินบนในรูปแบบใดๆ ทัง้สิน้ เพื่อตอบแทนการใหผ้ลประโยชนท์างธุรกิจ และหา้ม

มอบหมายใหผู้อ่ื้นใหห้รือรบัสินบนแทนตนเอง  

• ความสัมพันธท์างธุรกิจและการจัดซือ้จัดจ้างกับภาครัฐ 

การดาํเนินงานของบริษัท และการติดต่องานกบัภาครฐั จะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส ซื่อสตัย ์และ

ตอ้งดาํเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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• ของขวัญ การเลีย้งรับรอง และผลประโยชนอ่ื์นๆ 

การใหห้รือรบัของขวญั ทรพัยส์ิน การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนใ์ดๆ จากลกูคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วน 

เก่ียวขอ้งกบับรษัิทใหป้ฏิบติัตามระเบียบของบรษัิท 

• การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทมีนโยบายไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม 

• การรับบริจาค การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้หรือการรับ

เงนิสนับสนุน 

บรษัิทกาํหนดว่าการรบับริจาค การบรจิาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน ์และการใหห้รือ

การรบัเงินสนบัสนนุ ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด ดงันี ้

1. ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทัง้ไม่เป็นการ

กระทาํการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสงัคมสว่นรวม 

2. ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่ไดถ้กูนาํไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

3. ต้องปฏิบั ติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมั ติการบริจาคเพื่ อการกุศล  การ

สาธารณประโยชน ์หรือเงินสนบัสนนุตามระเบียบของบรษัิท 

4. ในกรณีที่มีขอ้สงสยั ที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ใหข้อคาํปรกึษาจากฝ่ายกฎหมาย

อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสาํคัญประการอ่ืนใหเ้ป็นดุลพินิจของ

ฝ่ายจดัการ   

4.2 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสรา้ง และรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่าการคอรร์ปัชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรบัไม่ไดท้ัง้

การกระทาํธุรกรรมกบัภาครฐั และภาคเอกชน 

4.3 กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดบั ไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํที่เขา้ข่าย

การคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบรษัิท ตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วาม

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจาก

บุคคลภายนอก ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียน และการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด

และการทจุรติหรือระเบียบที่บรษัิทกาํหนด 

4.4 บริษัทตอ้งใหค้วามเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอรร์ัปชั่นหรือแจ้งเรื่องคอรร์ัปชั่นที่

เก่ียวข้องกับบริษัทโดยบริษัทจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ

คอรร์ปัชั่น หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการคอรร์ปัชั่น ตามที่บริษัทกาํหนดไวใ้นนโยบาย 

แมว่้าการกระทาํนัน้จะทาํใหบ้รษัิทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  
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4.5 กรรมการ และผูบ้ริหารทุกระดับของบริษัทจะตอ้งแสดงความซื่อสตัย ์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษัท และฝ่ายทรพัยากร

มนุษยร์บัผิดชอบในการเผยแพร่ความรู ้สรา้งความเขา้ใจ และส่งเสริมใหพ้นักงานทุกระดับยึดถือ

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเสริมสรา้งใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

องคก์ร  

4.6 นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนีใ้หค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหา

หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนกังาน โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารทาํความเขา้ใจกับพนกังาน เพื่อใชใ้นกิจกรรม

ทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.7 การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใหใ้ชแ้นวปฏิบติัตามที่กาํหนดไวใ้น “นโยบาย

การกาํกับดูแลกิจการที่ดี” รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน

แนวทางปฏิบติัอ่ืนใดที่บรษัิทจะกาํหนดขึน้ต่อไป 

4.8 บริษัทกําหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอรร์ัปชั่นผ่านสื่อทั้งภายในและ

ภายนอก เช่น  ประกาศ เว็บไซตข์องบรษัิท และรายงานประจาํปี โดยนโยบายดงักล่าวของบริษัทเป็น

การปฏิบติัภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

5. เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

1) พบเห็นการกระทาํที่ทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม เช่น พบเห็น

บคุคลในองคก์รติดสินบน/รบัสินบน เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรฐับาล หรือหน่วยงานเอกชน 

2) พบเห็นการกระทาํที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายใน

ของบรษัิทจนทาํใหส้งสยัไดว่้าอาจจะเป็นช่องทางในการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

3) พบเห็นการกระทาํที่ทาํใหบ้รษัิทเสียผลประโยชน ์กระทบต่อชื่อเสียงของบรษัิท 

4) พบเห็นการกระทาํที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือขอ้พึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของ

บรษัิท 
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6. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปช่ัน  

บรษัิทเปิดใหมี้ช่องทางในการรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใหพ้นกังานและผูมี้สว่น

ไดเ้สียทกุฝ่าย สามารถรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อนาํไปสูก่ารพฒันาบคุลากร และการ

บรหิารจดัการ ช่องทางดงัต่อไปนี ้

6.1 อีเมล ์: cg@tkc-srvices.com 

6.2 ไปรษณีย ์: ระบหุนา้ซองถึง  

6.2.1 ประธานกรรมการบรหิาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6.2.2 ผูบ้รหิารฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 

โดยสง่มายงัที่ตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษัิท : เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรงัสิต 60 แยก 18-1-2 แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร (สาํนกังานใหญ่)  

6.3 เว็บไซต ์: https://www.tkc-services.com/ 

ในกรณีผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน มีขอ้รอ้งเรียนประธานกรรมการบรหิาร หรือคณะกรรมการบรหิาร ขอให้

ท่านสง่เรื่องรอ้งเรียนมายงัประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

บุคคลที่สามารถแจง้เบาะแสหรือข้อรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชั่น คือ ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของ

บรษัิท ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี ้ภาครฐับาล ชุมชน สงัคม ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษัิท 

ทัง้นี ้ไม่ว่าท่านจะแจง้ดว้ยวิธีใดดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทจะรกัษาความลบัของท่านเป็นอย่างดี  

7. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้รอ้งเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ  

ที่อยู่ หรือขอ้มลูใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บรกัษาขอ้มูลของผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้ห้

ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รบัผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านั้น  

ที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วได ้ 

ในกรณีที่มีการรอ้งเรียน ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร นั้น คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะทาํหนา้ที่ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบคุคลที่ใหข้อ้มลูในการสืบสวนหา

ข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดรอ้น อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส 

รอ้งเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้้อมูลโดยขอให้ผู้รอ้งเรียนส่งเรื่องรอ้งเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยตรง  

• ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุม้ครองผู้แจ้ง

เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลที่ใหข้อ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความ

เดือนรอ้น อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจง้เบาะแส  รอ้งเรียน การเป็น

พยาน หรือการใหข้อ้มลู 
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• ประธานกรรมการบริหารสามารถมอบหมายงานใหก้บัผูบ้รหิารคนใดคนหนึ่ง ทาํหนา้ที่แทนในการใช้

ดุลยพินิจสั่งการคุม้ครองความปลอดภัยของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้

ขอ้มูลได ้โดยผู้บริหารที่ไดร้บัมอบหมาย ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเรื่องที่ไดร้บัแจ้งเบาะแส หรือ

รอ้งเรียน ทัง้โดยทางตรง หรือทางออ้ม (เช่น ผูถ้กูกลา่วหา เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนโดยตรง) 

ทัง้นี ้ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบติัหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน มีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียนและ

เอกสารหลักฐานของผู้รอ้งเรียนและผู้ให้ข้อมูลไวเ้ป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่

เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายกาํหนด 

8. ข้ันตอนการดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

1) เม่ือไดร้บัการแจง้เบาะแส ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลั่นกรอง สืบสวนขอ้เท็จจรงิ 

2) ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจรงิ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ อาจจะมอบหมายใหต้วัแทน แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน

ไดท้ราบ 

3) หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มูลหรือหลกัฐานที่มีมีเหตุอันควรเชื่อไดว่้า ผูท้ี่ถูกกล่าวหาได้

กระทาํการทุจริตคอรร์ปัชั่นจริง บริษัทจะใหส้ิทธิผูถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหาและใหส้ิทธิผูถู้ก

กล่าวหาพิสูจนต์นเองโดยการหาขอ้มลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการกระทาํอนัทจุรติคอรร์ปัชั่น ตามที่ไดถ้กูกลา่วหา 

4) หากผูถ้กูกลา่วหา ไดก้ระทาํการทุจรติคอรร์ปัชั่นจรงิ การทุจรติคอรร์ปัชั่นนัน้ ถือว่าเป็นการกระทาํผิดต่อ

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น และขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผูถู้ก

กล่าวหาจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทไดก้าํหนดไว ้และหากการกระทาํ

ทุจริตคอรร์ปัชั่นนัน้มีความผิดตามกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดอาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายดว้ย ทัง้นี ้

โทษทางวินยัตามระเบียบของบรษัิท ใหค้าํตดัสินของประธานกรรมการบรหิารถือเป็นอนัสิน้สดุ 

ในกรณีที่ มีการรอ้งเรียน ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร นั้น คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษัิทใหร้ว่มกนัพิจารณาและกาํหนดโทษตามที่เห็นสมควร 

  



นโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption Policy) 

บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 
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9. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน  

เพื่อใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น บรษัิทจะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

1) บริษัทติดประกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในองคก์รสามารถ

อ่านได ้

2) บรษัิทเผยแพรน่โยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบรษัิท เช่น เว็บไซต ์

บรษัิท อีเมล ์รายงานประจาํปี รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจาํปี (56-1) เป็นตน้ 

3) บรษัิทจะจดัใหมี้การอบรมนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นกบัพนกังานใหม่ทกุคน 

4) บรษัิทจะมีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างสมํ่าเสมออย่างนอ้ย 1 ครัง้ ในแต่ละปี 

 

 

 

 

………………………………………..……….… 
(นายกิตติศักดิ ์อมรชัยโรจนกุ์ล) 

ประธานกรรมการบรษัิท 
 


