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เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมูนิเคชั่น เซอรวิ์ส จาํกัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทจึงมีการกาํหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมโดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานยึดถือและปฏิบติั

ตาม ควบคู่ไปกับขอ้บังคับและระเบียบของบริษัท โดยมุ่งหวังใหก้ารบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 

ชัดเจน เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศักด์ิศรี ควรแก่ความเชื่อมั่นและไวว้างใจของคู่คา้ ลูกคา้และ

ประชาชน โดยมีเนือ้หาครอบคลมุในเรื่อง ดงันี ้

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทจะปฏิบัติและดูแลใหพ้นักงานที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 

ดงัต่อไปนี ้

(1) ประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และดาํเนินงานธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ทัง้

ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทาํความดีต่อบคุคล กลุม่ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

(2) ปฏิบติัต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินคา้และบรกิาร โดยไม่เลือกปฏิบติั 

(3) ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาํเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู ้

ความสามารถอย่างเต็มที่ดว้ยความระมัดระวัง ดว้ยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถ

อา้งอิงไดร้วมทัง้ถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

(4) ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลกูคา้ที่ตนไดล้่วงรูม้าเนื่องจากการดาํเนินธุรกิจ อันเป็นขอ้มูลที่ตามปกติ

วิสยัจะพงึสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(5) เปิดใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้ก่ียวกบัความไม่สมบรูณข์องสินคา้และบรกิาร 

(6) เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูของสินคา้ และบรกิารอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

(7) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กับลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามขอ้ตกลงหรือ

เง่ือนไขไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกรว่มกนั 

2. ข้อพึงปฏิบัติสาํหรับผู้บริหาร 

พนกังานระดบัผูบ้ริหารทุกคนตอ้งปฏิบติัตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งต่างๆ ของบริษัท

และของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กลา่วคือ 

(1) ตอ้งสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คาํสั่ง ข้อตกลง ประกาศ หรือ

หนงัสือเวียนของบรษัิท ซึ่งประกาศใหพ้นกังานทกุคนทราบโดยเครง่ครดั 

(2) ตอ้งปฏิบติังานในหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเที่ยงธรรม ตลอดจนตอ้งรายงานเหตกุารณ์

ที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรพัยส์ินของบรษัิทโดยเรว็ 

(3) ตอ้งสภุาพ ใหเ้กียรติ และใหค้วามนบัถือต่อผูร้ว่มงาน 

(4) ตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความตัง้ใจ วิริยะอุตสาหะ รกัษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของ

บริษัท เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีใหแ้ก่พนักงานโดยทั่วไป เพื่อใหบ้ริษัท มีความกา้วหน้า และ

เป็นไปอย่างถกูตอ้งตามครรลองธรรม 
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(5) ตอ้งรักษาไวซ้ึ่งผลประโยชนแ์ละความลับของบริษัท ของลูกคา้ หรือที่เก่ียวกับกิจการใดๆ ที่

บริษัทไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ อันเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตัว

บุคคลของบริษัท จะตอ้งกระทาํตามแนวทางที่ถูกตอ้งเหมาะสมที่ไดร้บัอนญุาตเท่านัน้ และตอ้ง

กระทาํดว้ยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนกังานของบรษัิท 

และภายหลงัจากพน้สภาพของพนกังานของบริษัท พนกังานทุกคนตกลงจะรกัษาขอ้มลูอนัเป็น

ความลับดังกล่าวข้างตน้ไว้เป็นความลับ หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อ่ืนหรือใช้ข้อมูล

ดังกล่าวในเรื่องอ่ืนใดนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท  พนักงานตกลงยินยอม

รบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่บรษัิท ตามที่เกิดขึน้จรงิทกุประการ 

(6) ตอ้งช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรพัยส์ินของบริษัท โดยมิใหเ้สียหายหรือสญูหายไม่ว่าจาก

บุคคล หรือจากภัยพิบัติใดๆ เท่าที่สามารถจะทาํไดอ้ย่างเต็มที่ รวมทัง้ไม่นาํสิ่งของใดๆ ไม่ว่า

อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ประโยชนส์่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืนที่ไม่ได้

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

(7) บรหิารงานโดยยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้สง่เสรมิใหมี้คณุธรรมและจรยิธรรมในทุก

ระดับของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแกปั้ญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่

อาจเกิดขึน้ในบรษัิท 

(8) ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ิด มีความยติุธรรม ไม่มีอคติ 

(9) ตอ้งพรอ้มที่จะทาํงานเป็นทีม และสามารถรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

ตอ้งปฏิบติัตาม ตลอดจนตอ้งสนับสนุน และช่วยควบคมุกาํกับพนักงานในบังคับบัญชาใหป้ฏิบัติตาม

ระเบียบ วินัย และข้อกําหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร ์ข้อมูลคอมพิวเตอร ์ข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรข์องบรษัิท อย่างเครง่ครดั เพื่อใหก้ารใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรข์องบรษัิท เป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง และป้องกันมิใหเ้กิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลกัษณข์อง

บรษัิท 

3. ข้อไม่พึงปฏิบัติสาํหรับผู้บริหาร 

พนกังานระดบัผูบ้รหิารทกุคนพงึงดเวน้ไม่ปฏิบติัหรือประพฤติตนไปในทางที่จะนาํไปสูค่วามเสื่อมเสียของ

บรษัิท และของตนเอง กลา่วคือ 

(1) ใชเ้วลาทาํงานของบรษัิท ไปทาํอย่างอ่ืน หรือใชป้ระโยชนส์ว่นตวั 

(2) ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพื่อ

ประโยชนส์ว่นตวัหรือผูอ่ื้น หรือเป็นผูถื้อหุน้ที่มีอาํนาจครอบงาํการจดัการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหาย

ต่อบรษัิท ไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจทาํใหเ้สื่อมเสียต่อตาํแหน่งหนา้ที่และเกียรติคณุของบรษัิท  

(4) แจง้หรือใชข้อ้ความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้ความจรงิที่ควรแจง้ต่อบรษัิท 
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(5) ทาํงานดว้ยความประมาทเลินเล่อ กระทาํการใดๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ

ผูบ้รหิารที่ดี เพื่อใหง้านลลุว่งไปโดยถกูตอ้งและสจุรติ 

(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น ซึ่งอาจจะเป็นผล

เสียหายต่อบรษัิท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

(7) ขดัขวาง หรือกระทาํการใดๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบติังานโดยชอบของผูมี้อาํนาจหนา้ที่ใน

บรษัิท หรือออกคาํสั่งใดๆ ใหพ้นกังานปฏิบติัในทางมิชอบหรือผิดจรยิธรรม 

(8) ทาํผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัสง่ผลเสียหายใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่ว่าโดยเจตนา

หรือไม่ก็ตาม 

(9) เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อัตราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผูอ่ื้น ไม่ว่าโดยเจตนา

หรือไม่ก็ตาม 

(10) เรียกรบั หรือยินยอมจะรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดจากลูกคา้ ผูค้า้ คู่คา้ คู่แข่ง หรือบุคคล

อ่ืนใด ที่ทาํธุรกิจกับบริษัท หรือการเลีย้งรบัรอง ซึ่งพิสูจนไ์ดว่้าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเวน้

ของขวญัตามประเพณีนิยม หรือการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ

ธุรกิจอนันาํมาซึ่งชื่อเสียงทางการคา้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายการใหห้รือรบัของขวญั และการเบิกจ่ายค่ารบัรอง 

(11) ใหส้ินบนไม่ว่าโดยตรง หรือผ่านบคุคลที่สาม และ/หรือ ใชอิ้ทธิพลอย่างไม่ถกูตอ้งต่อตวัแทนของ

รฐั ลกูคา้หรือคู่คา้ ซึ่งนบัว่าเป็นการขดัแยง้ต่อนโยบายของบรษัิท 

(12) กระทาํการเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแกไ้ขดว้ยประการใดๆ ในบนัทกึหรือขอ้มลูใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง 

หรือบิดเบอืนผลการดาํเนินงาน และการบนัทกึบญัชีใหผ้ิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่า

เพื่อจดุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม 

(13) ชาํระเงิน หรือจดัการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทาํใหเ้ขา้ใจไดว่้าส่วนหนึ่งของการชาํระเงิน หรือ

การจัดการทางธุรกิจนั้นๆ มีจุดประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากวัตถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุในเอกสารเพื่อ

การชาํระเงิน หรือการจดัการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบคุคลที่มีหนีส้ินลน้พน้ตวั หรือมีเหตผุลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายใหส้นันษิฐานไดว่้ามี

หนีส้ินลน้พน้ตวั 

(15) ไม่รกัษาขอ้มลูทางทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท หรือที่บริษัทไดม้าจากการปฏิบัติหนา้ที่ของ

พนกังาน  

(16) ลอกเลียนแบบผลงานและทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

(17) กระทาํการใดๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

(18) ใหห้น่วยงานที่ไม่ใช่สายจดัซือ้ขอการสนบัสนนุจากผูค้า้หรือคู่คา้ (หากมีความจาํเป็นที่จะตอ้งขอ

การสนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชนข์องบริษัท ใหห้น่วยงานต่างๆ หารือกับสายจัดซือ้เพื่อเป็น
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ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ยกเว้น การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสาย

การตลาดและพฒันาธุรกิจเป็นผูร้บัผิดชอบ) 

(19) กระทาํการอันเป็นการละเลย หรือเอือ้อาํนวยแก่บุคคลใดๆ ที่จะเขา้มาแสวงหาประโยชน ์หรือ

เขา้ถึง หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอรข์องบริษัท 

โดยมิชอบ หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากบรษัิท หรือจงใจ สนบัสนนุ ยินยอมใหเ้กิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่ง

การกระทาํผิดของผูใ้หบ้ริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย

อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

4. การกาํหนดโทษผู้บริหาร 

(1) การฝ่าฝืนที่ไม่รา้ยแรง: ผูบ้ริหารจะไดร้บัหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งจะระบุลกัษณะ

ของการฝ่าฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อาศัยเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยใหโ้อกาสผูบ้ริหารดังกล่าว

โต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นาํเสนอเรื่อง

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา และใหถื้อคาํตดัสินของคณะกรรมการบรษัิทเป็น

ที่สิน้สดุ หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผูบ้ริหารไม่แกไ้ขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรก

ตามที่ไดร้บัหนงัสือเตือนนัน้ ผูบ้รหิารดงักลา่วจะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเครง่ครดั ซึ่งอาจรวมถึง

การเลิกจา้งได ้

(2) การฝ่าฝืนรา้ยแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี ้เช่น การใหห้รือการรบัสินบน การฉ้อโกงการ

เปิดเผยขอ้มลูความลบั หรือทรพัยส์ินทางปัญญาของบรษัิทต่อบุคคลที่สาม และการกระทาํใดๆ 

ที่เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสาร

สาํคัญใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่

จาํเป็นตอ้งออกหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 

5. ข้อพึงปฏิบัติสาํหรับพนักงาน 

เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งการทาํงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

(1) พนักงานพึงปฏิบัติงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และดว้ยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และ

ปรบัปรุงประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พื่อประโยชนต่์อตนเองและบรษัิท 

(2) พนกังานพงึประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการทาํงานของบรษัิทโดยเครง่ครดั 

(3) พนกังานพงึใหค้วามเคารพและเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชาที่สั่งการโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบียบ

ขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(4) พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกัน และเอือ้เฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ ซึ่งจะนาํไปสูค่วามเสียหายต่อบคุคลอ่ืน และบรษัิท 

(5) พนกังานพึงเคารพสิทธิ และใหเ้กียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนาํขอ้มลูหรือเรื่องราวของผูอ่ื้น

ทัง้ในเรื่องเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเรื่องสว่นตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณใ์นลกัษณะที่จะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายทัง้ต่อพนกังาน และต่อบรษัิท 
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(6) พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรบัของขวัญใดๆ ที่อาจทาํใหต้นเองรูส้ึกอึดอัดในการปฏิบัติหนา้ที่ใน

ภายหนา้ หากหลีกเลี่ยงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

(7) พนักงานไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที่ หรือประโยชนจ์ากหนา้ที่การงาน แสวงหาผลประโยชนส์่วนตน 

หรือพรรคพวก หรือทาํธุรกิจแข่งขนักบับรษัิท 

(8) พนกังานพงึปฏิบติั ต่อลกูคา้ คู่คา้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และดว้ยความเสมอภาค 

(9) พนกังานพงึรกัษาความลบัของลกูคา้ คู่คา้ และองคก์รอย่างเครง่ครดั 

(10) พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ไดร้บัทราบใหผู้้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เม่ือเรื่องที่รบัทราบอาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน หรือชื่อเสียงของบรษัิท 

(11) พนักงานพึงรกัษาดูแลสิทธิประโยชน ์และทรัพยส์ินของบริษัทใหมี้สภาพดี ใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์

อย่างเต็มที่ ประหยดั มิใหส้ิน้เปลือง สญูเปลา่ เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

6. บทกาํหนดโทษพนักงาน 

กรณีที่พนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะที่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท ใหพ้ิจารณาไป

ตามโครงสรา้งการจัดองคก์รของบริษัท และระเบียบขอ้บังคับเก่ียวกับการทาํงาน ทัง้นี ้ใหแ้ต่ละฝ่ายงานเป็นผู้

พิจารณาเองในเบือ้งตน้และสรุปเรื่องส่งต่อใหผู้บ้ังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เก่ียวข้องต่อไป เพื่อตัดสิน

ความผิดพรอ้มทัง้ระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้รุนแรงและ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉยัของตน้สงักดัได ้ก็ใหน้าํเรื่องเขา้สูฝ่่ายบริหารของบริษัท 

เพื่อพิจารณาหาขอ้สรุปและกาํหนดโทษต่อไป  

การกาํหนดโทษ 

(1) ตกัเตือนดว้ยวาจา 

(2) ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 

(3) ตดัค่าจา้ง 

(4) พกังาน 

(5) เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

(6) ดาํเนินคดีตามกฎหมาย  

 

 

 

 
 

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

ประธานกรรมการบรษัิท 


