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จริยธรรมองคก์ร (Code of Conduct) 
      ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 
 

ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “โรงพยาบาลฯ”) ไดก้ าหนดจรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้ เพื่อ
เป็นมาตรฐานและใชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัของบรษิทัฯ เพื่อใหย้ดึถอืปฏบิตัติามภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย รวมทัง้ส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิห น้าที่ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ผู้บริหารและ
พนักงานของบรษิัทฯ จะต้องรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และยดึถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัเพื่อให้การปฏบิตัิหน้าทีข่องแต่ละคน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เปิดเผย โปร่งใส และค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง   

“ผูบ้ริหาร”  หมายถงึ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนับต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่ง
เทยีบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายที่สีทุ่กราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบั
บรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 

“พนักงาน”  หมายถึง พนักงานบรษิัท ในต าแหน่งที่ต ่ากว่า ผู้บรหิาร ทัง้ที่เป็นพนักงานประจ า พนักงานชัว่คราว 
พนกังานตามสญัญาพเิศษ และพนกังานตามสญัญาจา้ง  

ข้อพึงปฏิบติั 

1. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1.1  ผูบ้รหิาร 

 ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัและได้เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูบ้รหิาร
ตอ้งพจิารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกีย่วกบัรายการที่เกีย่วโยงกนัระหว่างบรษิทัฯ อย่างรอบคอบ ดว้ยความ
ซื่อสตัย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอสิระ ภายใต้กรอบจรยิธรรมที่ด ีและด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่
เกี่ยวขอ้ง โดยค านึงถึงประโยชน์ของบรษิัทฯ เป็นหลกัส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นหลกัส าคญั 

1.2 ผูบ้รหิารและพนกังาน 

1.2.1 ผู้บรหิารหรือพนักงานต้องไม่ปฏิบตัิสิง่อื่นใดอนัเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าโดยตนเองหรือร่วมกบัผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกบัผู้เกี่ยวข้อง
ทางการคา้ของบรษิทัฯ เช่น คู่คา้ ผูร้บับรกิาร คู่แขง่ขนัทางการคา้ หรอืจากการใชโ้อกาสหรอืขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
การเป็นพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตนหรอืจากการท าธุรกจิอนัเป็นการแขง่ขนักบับรษิทัฯ 

1.2.2 ผูบ้รหิารหรอืพนกังานตอ้งรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ อย่างเตม็ก าลงัความสามารถ 
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1.2.3 ผูบ้รหิารหรอืพนักงานต้องไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิอื่นใดอนัอาจมผีลกระทบกระเทอืนถึง
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืเป็นการแขง่ขนักบับรษิทัฯ 

1.2.4 ผู้บรหิารหรอืพนักงานต้องไม่ท างานให้กบับุคคลอื่น หรอืองค์กรอื่นใด ซึ่งมกีารให้ประโยชน์ตอบแทนใน
ระหว่างเวลาท างานของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากกรรมการผูอ้ านวยการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากกรรมการผูอ้ านวยการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. นโยบายการรกัษาและการใช้ทรพัยสิ์นและข้อมูล/ความลบัของบริษทัฯ 

2.1 บรรดาวิธีการ กระบวนการ ความคิด ตลอดจนความรู้เทคนิคต่างๆ หรือความรู้ และ /หรือเทคนิควิธกีารอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิการงานหรอืการด าเนินการของบรษิทัฯ  เนื่องมาจากความคดิ  การคน้ควา้ ศกึษาวจิยั และ/หรอื
การกระท าการอื่นใดอนัเนื่องมาจากการปฏบิตัิงาน  ตามหน้าที่และตามสญัญาจ้างของผู้บรหิารและพนักงานในทุก
กรณี ใหถ้อืเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ ไม่ว่าจะไดม้กีารจดทะเบยีนหรอืจดแจง้ตามกฎหมายเกีย่วกบั
ทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืไม่ ทัง้นี้ หา้มมใิหม้กีารเผยแพร่ต่อโดยมไิดร้บัอนุญาตจากกรรมการผูอ้ านวยการ หรอืบุคคล
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูอ้ านวยการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน หรอื ที่ปรกึษาของคณะกรรมการบรหิาร ตกลงทีจ่ะรกัษา “ความลบัทางการคา้” ของ
บรษิทัฯ ทัง้หมดทีไ่ดร้บัรูห้รอืไดล่้วงรูม้าเนื่องจากการปฏบิตังิานใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยจะไม่น ามาเปิดเผย ส่งต่อไปใหผู้้
หนึ่งผูใ้ดทีไ่ม่เกีย่วขอ้งและจ าเป็น หรอืท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต รวมทัง้จะไม่กระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ
ใดๆ จนเป็นเหตุใหส้ถานะและชื่อเสยีงของบรษิทัฯ เสยีหายหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ธุรกจิของบรษิทัฯ รวม
ตลอดทัง้จะไม่ด าเนินการรบัจา้งหรอืเขา้เป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังาน หรอืใหก้ารแนะน าการปรกึษา การช่วยเหลอื หรอื
ท าสญัญาใดๆ กบันิตบิุคคลใดๆ หรอืกจิการของบุคคลทีเ่ป็นคู่แขง่ขนัทางการคา้กบับรษิทัฯ หรอืท าธุรกจิทีม่ลีกัษณะ
เหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกบักจิการของบรษิทัฯ 

เพื่อประโยชน์ในการตคีวามขอ้ก าหนดขอ้นี้ “ความลบัทางการคา้” หมายถงึ ขอ้มูลการคา้ซึง่ยงัไม่รูจ้กักนัโดยทัว่ไป 
หรอืยงัเขา้ถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแลว้ต้องเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว โดยเป็นขอ้มูลที่มปีระโยชน์ในเชงิ
พาณิชย์ เนื่องจากเป็นความลบัและเป็นขอ้มูลทีบ่รษิทัฯ ไดใ้ชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพื่อรกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี้  
ความลบัทางการค้าอาจอยู่ในระเบยีบ สญัญา หรอืขอ้ตกลงอื่นใดของบรษิัทฯ ที่ก าหนดไว้และจะมขีึน้ต่อไป หรือ
ตามทีพ่ระราชบญัญตัคิวามลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดไว ้

2.3 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ทุกคนของบริษัทฯ จะต้องเก็บรักษา 
“ความลบั” ใดๆ ทีม่ต่ีอบรษิทัฯของผูร้บับรกิาร คู่สญัญา หรอืคู่คา้ทางธุรกจิ หรอืบุคคลอื่นใด ทีไ่ดร้บัรูห้รอืไดล่้วงรูม้า
เนื่องจากการปฏบิตังิานใหแ้ก่บรษิทัฯ เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนัน้เป็นไปตามทีก่ฎหมายอนุญาตหรอืเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด อาท ิการเปิดเผยขอ้มูลตามค าสัง่ศาล หรอืตามค าสัง่ของเจ้าหน้าทีข่องรฐัอื่นใดซึง่กฎหมายไดใ้ห้
อ านาจไว ้ 

2.4 กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน หรอื ที่ปรกึษาของคณะกรรมการบริหาร ของบรษิัทฯ ต้องทราบถึงขัน้ตอน วธิกีาร
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู และปฏบิตัติาม เพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้มลูอนัเป็นความลบัถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

2.5 กรรมการผูอ้ านวยการจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบขอ้มลูทีจ่ะน าหรอืเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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2.6 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ต้องไม่ใช้หรือน าไปใช้ซึ่งทรัพย์สิน 
อนิเทอรเ์น็ต ของบรษิทัฯ โดยมจีุดประสงคใ์นเชงิพาณิชย ์หรอืประโยชน์ส่วนตวั นอกจากเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
โดยตรง 

2.7 กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน หรือ ที่ปรกึษาของคณะกรรมการบริหาร ต้องยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายระบบ
คอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯอย่างเคร่งครดั อาทเิช่น 

 ตอ้งไม่แทรกแซงความเป็นสว่นบุคคลของผูอ้ื่นผ่านทางระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 ตอ้งไม่เขา้ใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัฯทีอ่ยู่ในระบบคอมพวิเตอรเ์พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืของบุคคล
อื่น โดยใช้ได้เฉพาะส่วนที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีหน้าที่รบัผิดชอบโดยตรงและใช้เพื่อการด าเนินการตาม
ต าแหน่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนเท่านัน้ 

 ตอ้งยดึมัน่ในกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการใชอุ้ปกรณ์และเครื่องมอืเครื่องใชใ้นระบบคอมพวิเตอร์ 

 หา้มมใิหเ้ขา้สูข่อ้มลูและไฟลเ์อกสารต่างๆ ของผูใ้ชร้ายอื่นบนระบบคอมพวิเตอรโ์ดยมไิดร้บัอนุญาต 

2.8 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน หรอื ที่ปรกึษาของคณะกรรมการบรหิาร ต้องรบัทราบและปฏบิตัิตามแนวทางการใช้
ระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

2.9 หา้มน าโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าตดิตัง้ หรอืบนัทกึในระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ โดยมไิดร้บัอนุญาต 

2.10 ไม่น าโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีบ่รษิทัฯไดร้บัอนุญาตใหใ้ชไ้ปใหบุ้คคลอื่นใด ซึง่หมายรวมถงึคู่คา้ คู่สญัญา ผูร้บับรกิาร
ของบรษิทัฯ และการน าซอฟต์แวร์ไปติดตัง้เป็นการส่วนตวั นอกจากนี้ ยงัรวมถึงการใช้อนิเทอรเ์น็ตของพนักงาน  
หรอืเชื่อมต่อระบบอนิเทอร์เน็ตเพื่อโอนถ่ายขอ้มูล การเผยแพร่สิง่ลามกอนาจาร การส่งและรบัขอ้มูลข่าวสารผ่าน
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล)์ ทีล่ะเมดิต่อกฎหมาย หรอืกฎหมายว่าดว้ยลขิสทิธิ ์หรอืขดัต่อเจตนา หรอืจุดมุ่งหมายของ
นโยบาย หรอืระเบยีบปฏบิตั ิหรอืระเบยีบนโยบายระบบสารสนเทศของบรษิทัฯ หรอืละเมดิต่อพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย
การกระท าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) หรอืกฎหมายอื่นๆ 

2.11 ในระหว่างการปฏิบตัิงานตามสญัญาจ้าง กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน หรอื ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร 
จะตอ้งไม่กระท าการ ละเวน้ หรอืงดเวน้การกระท าการใดๆ อนัเป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหายสบืเนื่องมาจาก
ขอ้มลู ขา่วสาร และ/หรอืรายงานหรอืบนัทกึหรอืการสือ่สารทีเ่ป็นเทจ็หรอืไม่ถูกตอ้ง ไม่ว่าดว้ยวธิกีารใดๆ โดยเจตนา 

2.12 กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน หรอื ที่ปรกึษาของคณะกรรมการบรหิาร จะต้องไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของ
บรษิทัฯ และ/หรอืของบรษิทัฯ อื่นใดทีอ่นุญาตใหบ้รษิทัฯใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ ไม่ว่าดว้ยสญัญา
และ/หรอืวธิกีารใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าซ ้า หรอืดดัแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรอืใหเ้ช่าต้นฉบบัหรอืส าเนา  
ไม่ว่าจะโดยแสวงหาก าไรหรอืไม่กต็าม หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานผดิจรรยาบรรณขอ้นี้บรษิทัฯมสีทิธบิอกเลกิสญัญา
จา้งไดท้นัท ี
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2.13 กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน หรอื ที่ปรกึษาของคณะกรรมการบรหิาร ต้องใช้ทรพัย์สนิของบรษิัทฯ ด้วยความ
ระมดัระวงั รบัผดิชอบ ดูแลรกัษาเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ใดๆ ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ใสภาพเรยีบรอ้ยอยู่เสมอโดย
ตดิต่อซ่อมแซมเมื่อเกดิการช ารุด 

2.14 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน หรอื ทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรหิาร ต้องไม่ฝ่าฝืนระเบยีบ หรอืค าสัง่ของบรษิทัฯ
อนัอาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ หรอืท าใหท้รพัยส์นิของบรษิทัฯเสยีหาย 

2.15 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอื ทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรหิาร ต้องรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทัฯ มใิหส้ญูหาย 
หรอืถูกท าลายไปแมม้ใิช่หน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงของตน 

2.16 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอื ทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรหิาร ตอ้งไม่น าอุปกรณ์ ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไปใช้
นอกเหนือจากการท างานใหแ้ก่บรษิทัฯ 

2.17 บรษิทัฯ ไดม้มีาตรการการใหข้อ้มลูแก่บุคคลภายนอก กรณีทีบุ่คคลภายนอกมสีว่นร่วมในการท างานทีป่รกึษา เช่น ที่
ปรกึษาของคณะกรรมการ กรรมการผูอ้ านวยการ   ทีป่รกึษางานเฉพาะกจิอื่นๆ  ลูกจา้งและพนักงานของผู้รบัจา้ง
ของบรษิทั ฯลฯ โดยบรษิทัฯ ไดม้ขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในเรื่องจรยิธรรมทีป่รกึษา  ดงันี้ 

– การให้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายเท่านัน้ (Need-to-know 
basis) 

– ท าสญัญาเกบ็รกัษาขอ้มลูความลบั (Confidentiality Agreement)  
– ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ดว้ยความเป็นกลาง  
– ไม่น าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อแสวงผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 
ผูท้ีฝ่่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรอื กฎหมายแลว้แต่กรณี  

3. นโยบายการให้หรอืรบัของขวญัหรอืส่ิงบนัเทิง 

3.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนักงานย่อมไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิหรอืประโยชน์อื่นใดจากผูเ้กีย่วขอ้งทาง
ธุรกจิ 

3.2 กรรมการ ผู้บรหิาร หรอื พนักงานอาจรบัหรอืให้ของขวญัได้ตามประเพณีนิยม โดยการรบัของขวญันัน้จะต้องไม่
สง่ผลต่อการตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆ ของผูร้บั 

3.3 หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานไดร้บัของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมทีม่มีูลค่าเกนิปกตวิสิยัจากผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ
กบับรษิทัฯ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 

4. นโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการใช้ข้อมูลภายใน  

4.1  กรรมการ และ ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

4.2  บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายใน โดยด าเนินการใหม้คีวามเสมอภาคและยุตธิรรมต่อผูถ้อื
หุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และเพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าผดิกฎหมายของบุคลากรทุกระดบัของบรษิทัฯ และ
ครอบครวัทุกคนทีไ่ดร้บัทราบ หรอือาจไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บรษิทัฯ จงึหา้มบุคคล
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ดงักล่าวท าการซือ้ขายหุน้หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขายหุ้นบรษิัทฯ ไม่ว่าจะดว้ย
ตนเองหรอืผ่านนายหน้าในขณะที่ยงัครอบครองขอ้มูลที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่  โดยบรษิัทฯ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยถอืว่าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะดงักล่าวเป็นการซื้อขายหลกัทรพัยเ์พื่อเกง็ก าไร
หรอืสร้างความได้เปรยีบให้กบับุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทัง้นี้ กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทที่
ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่มผีลหรอือาจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะต้องงดการซือ้
ขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทโดยต้องรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากที่บรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อ
สาธารณชนแลว้ (โปรดพจิารณานโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ เพิม่เตมิ)   

4.3  บรษิทัฯ ไดจ้ดัระบบรกัษาความปลอดภยัในทีท่ างานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบัและไดด้ าเนินการจ ากดัการ
เขา้ถึงขอ้มูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รบัรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวขอ้งและที่จ าเป็นเท่านัน้จึงถือเป็นหน้าที่ของ
เจา้ของขอ้มูลหรอืผูค้รอบครองขอ้มูลทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก าชบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอน
การรกัษาความปลอดภยัโดยเคร่งครดั ทัง้นี้ ผูฝ่้าฝืนการใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งถกูลงโทษทางวนิยั และ/หรอื กฎหมาย
แลว้แต่กรณี 

5. นโยบายเก่ียวกบัระบบควบคมุและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบญัชีและการเงิน 

5.1  นโยบายเก่ียวกบัระบบควบคมุและตรวจสอบภายใน 

จดัใหม้รีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2 นโยบายเก่ียวกบัรายการทางการบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลา 
ทัง้งบรายปีและรายไตรมาส ซึง่จดัท าตามมาตรฐานบญัชทีีย่อมรบั 

5.2.1 ความถูกตอ้งของการบนัทกึรายการ 

 การบนัทกึรายการทางธุรกจิทุกประเภทของบรษิทัฯจะตอ้งถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
โดยไม่มขีอ้จ ากดัหรอืขอ้ยกเวน้ใดๆ 

 การลงรายการบญัชแีละการบนัทกึทางธุรกจิจะต้องเป็นไปตามความเป็นจรงิ  ไม่มกีารบดิเบอืนหรอื
สรา้งรายการเทจ็ ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ กต็าม 

 บุคลากรทุกระดบัต้องด าเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนด
ต่างๆ ของบรษิทัฯ รวมทัง้มเีอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกจิทีค่รบถ้วน และใหข้อ้มูล
ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างเพยีงพอและทนัเวลา เพื่อใหผู้ท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึ การจดัท า และ
การประเมนิรายงานทางการบญัชแีละการเงนิ สามารถบนัทกึและจดัท ารายการทางการบญัชแีละ
การเงนิทุกประเภทของบรษิทัฯลงในระบบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

5.2.2 รายงานทางการบญัชแีละการเงนิ 
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 ผูบ้รหิารหรอืพนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการบดิเบอืน ปกปิดขอ้มูล หรอืสรา้งรายการเทจ็ ไม่ว่าจะ
เป็นขอ้มลูรายการทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบญัชแีละการเงนิ หรอืขอ้มลูรายการทางดา้นปฏบิตักิาร 

 ผูบ้รหิารหรอืพนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการบญัชแีละการเงนิ เป็น
ความรบัผดิชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ 

 ผูบ้รหิารหรอืพนกังานทุกคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการ จดัเตรยีม และ/หรอืใหข้อ้มูล รายการ
ทางธุรกจิ 

5.2.3 แนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย 

 บุคลากรทุกระดบัที่เกีย่วขอ้งจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบและขอ้ก าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืในต่างประเทศ เพื่อใหก้ารจดัท าบญัชแีละบนัทกึทางการเงนิของบรษิทัฯเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งและสมบรูณ์ 

 บุคลากรทุกระดบัจะต้องยดึหลกั ความซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรงในการจดัเกบ็บนัทกึ
ขอ้มลู 

6. นโยบายความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 

 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และด าเนินการใดๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึสถานภาพองคก์รโดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึแนวโน้มในอนาคตขององคก์ร ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ดว้ยเหตุผลสนับสนุนอย่าง
เพยีงพอ 

7. นโยบายการปฏิบติัต่อผูบ้ริหารหรอืพนักงาน 

 ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อผูบ้รหิารหรอืพนกังาน 

 การแต่งตัง้และโยกยา้ยผูบ้รหิารหรอืพนกังาน รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษ ตอ้งกระท าดว้ยความสุจรติใจ
และตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของผูบ้รหิารหรอืพนกังาน 

 ให้ความส าคญัต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและ
สม ่าเสมอ 

 ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารหรอืพนกังานอย่างเคร่งครดั 

8. นโยบายการปฏิบติัตนของผูบ้ริหารหรอืพนักงาน  

 พงึปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความมุ่งมัน่ ซื่อตรง โปร่งใส 
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 เคารพในสทิธขิองผูบ้รหิารหรอืพนกังานอื่น  

 ผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีเ่คารพนบัถอืของพนกังาน และพนกังานไม่พงึกระท าการใดๆ อนัเป็นการไม่
เคารพนบัถอืผูบ้งัคบับญัชา 

 พงึเป็นผูม้วีนิยัและประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบขององคก์รและประเพณีอนัดงีาม ไม่ว่าจะระบุเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรอืไม่กต็าม 

 ร่วมสรา้งและรกัษาบรรยากาศแห่งความสามคัค ีและความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัในหมู่พนักงาน พงึหลกีเลีย่ง
การกระท าใดๆ อนัอาจกระทบต่อชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ หรอืเป็นปัญหาแก่บรษิทัฯในภายหลงั 

9. นโยบายเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR)  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกจิการดว้ยความดแูลเอาใจใสต่่อผูม้สีว่นไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม

และสิง่แวดลอ้มอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ และบรษิทัฯ ยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการให้ปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่บรษิทัฯ หวงัว่าการด าเนินธุรกจิภายใต้ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและต่อต้านการทุจรติและการตดิสนิบน จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวมพรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ ควบคู่

กนัไปด้วย ทัง้นี้ บรษิัทฯไดจ้ดัท านโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อต้านการทุจริตและการติดสนิบน แบ่งเป็น 6 

หมวด ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกจิด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขนั 

ภายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึหลกัจรยิธรรม และหลกัการแข่งขนัอย่างเสมอภาคกนั รวมถงึปฏเิสธ

พฤตกิรรมใดๆ กต็ามที่ขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ การ

เรยีก รบั และใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติทางการคา้ เป็นตน้ นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัไดเ้คารพต่อสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา

ของผูอ้ื่น โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหบุ้คลากรปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา อาท ิการ

ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ อกีทัง้ บรษิทัฯ มโีครงการรณรงคก์ารส่งเสรมิและปลูกจติใต้

ส านึกใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ ในทุกระดบัชัน้ใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย 

หมวดท่ี 2 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพในสทิธมินุษยชน โดยก าหนดใหแ้พทย ์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทยอ์ื่น ๆ 

รวมถงึพนกังานปฏบิตัต่ิอผูป่้วยและผูม้าใชบ้รกิารดว้ยความเสมอภาค ดว้ยมาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมด และไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผู้

มารบับรกิารในโรงพยาบาลฯ 
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ผูม้าใชบ้รกิารทุกคนไดร้บัการบรกิารทีเ่สมอภาคตามสทิธทิีผู่ป่้วยพงึไดร้บัทุกประการ โดยไม่ค านึงถงึความแตกต่าง

เรื่องเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจติใจ สถานภาพทางสงัคม ทางบรษิทัฯ มีช่องทางใหผู้ม้าใชบ้รกิาร

มสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทางรอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม 

บรษิัทฯ มุ่งเน้นให้ความส าคญัและเคารพในสทิธผิู้ป่วย โดยได้บรรจุหวัขอ้อบรมเรื่องสทิธผิู้ป่วยในการปฐมนิเทศ

พนกังานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพื่อใหพ้นกังานรบัทราบ เขา้ใจและน าไปปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง พรอ้มทัง้สือ่สารใหผู้ป่้วยรบัทราบถงึสทิธแิละ

หน้าที ่โดยมกีารตดิประกาศตามจุดบรกิารต่าง ๆ ในบรษิทัฯ  

หมวดท่ี 3 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที่

จะช่วยเพิม่มลูค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนาคต 

ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้  

1) เคารพสทิธขิองพนกังานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 

2) จดัใหม้กีระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจา้งงานที่เป็นธรรม รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทน และการ
พจิารณาผลงานภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม  

3) สง่เสรมิการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้กีารอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลากรเขา้ร่วมสมัมนา และ
ฝึกอบรมวชิาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลกูฝังทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมี 

4) จดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนกังานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้ง
ชพี เป็นตน้ และนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด เช่น สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล ประกนัอุบตัเิหตุ เป็นตน้ 
รวมถงึการใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศกึษาแก่บุตร เงนิช่วยฌาปนกจิ เป็น
ตน้  

5) มุ่งเน้นการจดัระเบยีบสภาพแวดลอ้มการท างาน เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน และจดัสวสัดกิาร
ต่าง ๆ เช่น น ้าดื่มที่สะอาดปลอดภัยในสถานประกอบการ จดัห้องน ้าสะอาด จดัหอพกัที่ปลอดภัยและ
เพียงพอ พร้อมทัง้อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การบริการ Internet รวมทัง้ให้สวสัดิการในการ
รกัษาพยาบาลกบับุคลากรทุกคน 

6) ด าเนินการให้พนักงานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามยัในสถานที่ท างานที่ดี โดยจดัให้มี
มาตรการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถงึจดัการ
ฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุอนามยัทีด่ ีและดแูลสถานทีท่ างานใหถู้กสขุลกัษณะ มคีวามปลอดภยั
อยู่เสมอ 

7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมหรอื
การกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ  รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนกังานทีร่ายงานเรื่องดงักล่าว 
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หมวดท่ี 4 ความรบัผิดชอบต่อผูร้บับริการ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ร้บับรกิารมสีุขภาพทีด่ ีไดร้บัความพงึพอใจ 

และตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิาร โดยมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิต่อผู้รบับรกิารด้วยความรบัผดิชอบพร้อมดู แลเอาใจใส่

ผู้รบับรกิารเสมือนเป็นบุคคลในครอบครวัของบรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้จดัให้มแีพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มคีวาม

ช านาญในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทยท์ีม่คีุณภาพและทนัสมยั เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูร้บับรกิารไดร้บั

การรกัษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบรษิัทฯ ได้น ามาตรฐานและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกบั

โรงพยาบาลระดบัสากลมาใชใ้นกระบวนการใหบ้รกิารผูป่้วย เช่น Joint Commission International Accreditation Standards 

รวมถงึยดึมัน่ในการรกัษาขอ้มลูของผูร้บับรกิารไวเ้ป็นความลบัและไม่น าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นทางมชิอบ นอกจากนี้ บรษิทัฯ 

ยงัจดัให้มกีจิกรรมต่าง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดแีละยัง่ยนื ไม่ว่าจะระหว่างผู้รบับรกิาร หรอืระหว่างผู้รบับรกิารกบั

บรษิทัฯ  

หมวดท่ี 5 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานเกี่ยวกบัการจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั รวมถึงได้
ด าเนินการและควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม อาท ิพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าจดัมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.  2545 ขอ้บญัญัติ
กรุงเทพมหานครเรื่องการเกบ็ ขน และก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอย พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม เรื่องก าหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพษิทีจ่ะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสยีลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรอืออกสู่
สิง่แวดลอ้มรวมถงึกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเมื่อเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนั
เน่ืองมาจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมทัง้บรษิทัฯ มกีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า ทัง้นี้ บรษิทัฯมรีะบบ
การบ าบดัของเสยีจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมนิระบบบริหารจดัการสิง่แวดล้อม โดย
ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

บรษิทัฯ มกีารจดัการระบบก าจดัของเสยีโดยการว่าจา้งนิตบิุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานเพื่อท าหน้าที่
จดัการและก าจดัสิง่ปฏกิลู รวมถงึขยะตดิเชือ้ ขยะอนัตราย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมาจากการ
จดัการระบบของเสยีทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 

บริษัทฯ สามารถว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลฯ ซึง่เป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวงัการเกดิอนัตรายต่อสขุภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ โดยการตรวจวดั
และประเมนิสภาพแวดลอ้มในการท างาน ทัง้ในดา้นกายภาพ ดา้นเคม ีและดา้นชวีภาพ โดยผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการตรวจวดัจะ
น าไปใช้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในเรื่องการควบคุมและป้องกนัอนัตราย การเฝ้าระวงัอนัตราย และโรคจากการท างานที่อาจ
เกดิขึน้ 

หมวดท่ี 6 การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการมสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จงึมนีโยบายในการใหค้วาม
ช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมและจดัใหม้โีครงการช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมอย่างต่อเนื่อง  
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10. นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการด าเนินงาน และยงัท าใหเ้กดิความโปร่งใสต่อนกัลงทุนอนั
จะท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีอง
บรษิทัฯ ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี้  

 หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders)  

บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่างๆของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละ
เจา้ของบรษิทัฯ เช่น สทิธใินการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลก าไรจากบรษิทัฯ สทิธใิน
การไดร้บัขอ้มูลอย่างเพยีงพอ สทิธต่ิาง ๆ ในการประชุมผูถ้ือหุ้น สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการร่วมตดัสนิใจใน
เรื่องส าคญัของบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนุมตัิ
ธุรกรรมทีส่ าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ  รวมถึงการแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธแิละขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มพีนัธกจิในการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

(1) บริษัทฯ จะจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบ
ล่วงหน้าและประกาศโฆษณาในหนงัสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัหรอืระยะเวลาอื่นใดตามทีก่ฎหมายหรอืกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งประกาศก าหนด นอกจากนี้บรษิทัฯ จะน าขอ้มลูดงักล่าวประกาศลงในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตวัเอง บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

(3) ในการจดัประชุมผู้ถือหุ้นบรษิัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดนิทาง รวมถึงเลือกวนัเวลาที่เหมาะสม และ
จดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(4) ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ 
ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค าถามในวาระต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างอสิระก่อนการลงมตใินวาระใด ๆ และจะมกีรรมการและผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค าถามในทีป่ระชุม  

(5) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนในสาระส าคญัเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจดัท าเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ และน าสง่ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

 หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ราย
ย่อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยหรอืต่างดา้ว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) ในการด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะใหโ้อกาสแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยก่อนเริม่
การประชุม ประธานในทีป่ระชุมจะชีแ้จงวธิกีารใชส้ทิธอิอกเสยีง และวธินีับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่้องลงมตใินแต่ละวาระ และ
ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ซกัถามใน
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แต่ละวาระโดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสม และเพยีงพอ โดยประธานในทีป่ระชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไว ้
บรษิทัฯ  จะไม่น าเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิใด ๆ ทีไ่ม่จ าเป็นต่อทีป่ระชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผูถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลาใน
การศกึษาอย่างเพยีงพอก่อนการตดัสนิใจ 

(2) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ เป็นรายคน  
นอกจากนี้ บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ เป็นการ
ล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ  

(3) สนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะในรูปแบบทีส่อดคลอ้งกบัประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนด
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5 พ.ศ. 2550) ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถ ก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออก
เสยีง โดยไดจ้ดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉนัทะเฉพาะส าหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

(4) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สทิธิในการ
ลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉันทะ โดยเสนอให้มกีรรมการอสิระเขา้ประชุมและลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้ือหุ้น เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธเิลอืกกรรมการอสิระคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ได้ 

(5) สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

(6) บรษิทัฯ ได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมสี่วนได้เสยีในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพจิารณาใน
วาระที่เกีย่วขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ และบนัทกึส่วนได้เสยีดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  
รวมทัง้หา้มมใิหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะทีจ่ะไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระในวาระทีเ่กีย่วขอ้งมี
สว่นร่วมในการประชุมในวาระนัน้ ๆ  

(7) บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการน าขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัและอาจมผีลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรอืหน่วยงานที่ทราบขอ้มูลภายในน าขอ้มูลดงักล่าวไป
เปิดเผยต่อหน่วยงานหรอืบุคคลอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง จนกว่าบรษิทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้ รวมทัง้บรษิทัฯ 
ยงัก าหนดใหก้รรมการบรษิทัฯ กรรมการบรหิาร ผู้บรหิาร พนักงานและลูกจา้งของบรษิทัฯ รวมถงึทีป่รกึษากรรมการบรหิาร ทีไ่ด้
รบัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญัและอาจมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ รวมถึงขอ้มูลทาง
การเงนิจะตอ้งงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 30 วนัก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว  ทัง้นี้ กรณีที่มีการฝ่าฝืน
ขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จะถอืเป็นความผดิทางวนิยัและพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี   

หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (Consideration on the Role of Interested 
Persons) และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ถอืหุน้และ
พนกังาน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่คา้ ผูร้บับรกิาร เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าการสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จาก
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพฒันาธุรกจิของบรษิทัฯดงันัน้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดูแลอย่างด ีนอกจากนี้  บรษิทัฯ ยงัไดค้ านึงถงึสทิธิ
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ตามแนวทางดงัต่อไปนี้  
ผูถ้ือหุ้น : บรษิทัฯ จะด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งผลการด าเนินงานทีด่แีละ

การเจรญิเติบโตที่มัน่คง เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผย
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ขอ้มลูดว้ยความโปร่งใสและเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้  

พนักงาน : บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกรายอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่ถึงกบัพนักงานทุกคน
และพยายามสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยู่กบับรษิทัฯ เพื่อพฒันาองคก์ร
ต่อไป อีกทัง้ยงัได้ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั เป็นตน้ 

คู่ค้า : บรษิทัฯ มกีระบวนการในการคดัเลอืกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แขง่ขนับนขอ้มลูทีเ่ท่าเทยีมกนั และคดัเลอืกคู่คา้
ดว้ยความยุตธิรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้ของบรษิทัฯ  นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงั
ไดจ้ดัท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจดัใหม้รีะบบตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าได้มกีารปฏบิตัิตามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบรษิทัฯ ซือ้สนิคา้จากคู่คา้ตามเงื่อนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏบิตัติาม
สญัญาต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

ผูร้บับริการ : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้ร ับบริการโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับรกิารให้ครบถ้วนและครอบคลุมใหม้ากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง
ความพงึพอใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิารในระยะยาว นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหข้อ้มูลทีถู่กต้องเกีย่วกบัการบรกิาร
ของบรษิทัฯ รวมทัง้ยงัจดัใหม้ชีอ่งทางใหผู้ร้บับรกิารของบรษิทัฯ สามารถแจง้ปัญหาหรอืการใหบ้รกิารทีไ่ม่
เหมาะสมเพื่อทีบ่รษิทัฯ จะไดป้้องกนั และแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการบรกิารของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

เจ้าหน้ี : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสญัญาที่มต่ีอเจ้าหนี้เป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคืนเงนิต้น 
ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่แข่ง : บรษิทัฯ ประพฤตติามกรอบการแข่งขนัทีด่ ีมจีรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้สนับสนุน
และสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและ
ส่วนรวม 

: บรษิทัฯ ใสใ่จและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติของผูค้นทีม่สี่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส านึกและความ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ บรษิทัฯ พยายามเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ป็นการสรา้ง
และรกัษาไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มและสงัคมตลอดจนสง่เสรมิวฒันธรรมในทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัฯ ด าเนินกจิการอยู่ 

นอกจากนี้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท าผดิทางกฎหมาย 
ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯผ่าน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลบั โดย
กรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ต่อไป 
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 หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

(1) บรษิทัฯ ให้ความส าคญัต่องบการเงนิ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิและรายงานให้คณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัสนับสนุนให้มี
การจดัท าค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ
การเงนิในทุกไตรมาส  

(2) บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัทฯ  
และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ  จ านวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีทีผ่่าน 

(3) บรษิทัฯ จะเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารกบับรษิทัฯ  

(4) บรษิัทฯ จะจดัให้มีรายงานนโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบรหิาร
ความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏบิตัติาม
นโยบายดงักล่าวรวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล 

(5) บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในทีด่ ีและไดจ้ดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดและปฏบิตัิงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมกีารตรวจสอบเป็น
ระยะและจดัท ารายงานสง่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณา 

 หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ โดยเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทส าคญัใน
การก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มจี านวนอย่างน้อย 5 คน และมกีรรมการบรษิทัฯ ทีม่คีุณสมบตัเิป็นอสิระไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและตอ้งไม่ต ่ากว่า 3  คนอนัจะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดย
กรรมการอสิระจะมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเหน็ว่าบุคคลนัน้สมควรด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ นอกจากนี้ กรรมการของบรษิทัฯ สามารถเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอื่นได้ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและ/หรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งโดยจะต้องแจ้งต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหร้บัทราบทุกครัง้ก่อนการเขา้ด ารงต าแหน่งดว้ย  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิทัฯ  ดงันี้ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีส่อบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เพื่อท าหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการ
บรหิารงาน การควบคุมภายใน ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ และการปฏบิตัิตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ช่วย
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สนับสนุนการก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง และก ากบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง  
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานของ
บรษิทั รวมทัง้การสอบทานรายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส
และน่าเชื่อถอื 

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี้ กรรมการบริหารไม่
จ าเป็นตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทั เพื่อท าหน้าทีช่่วยสนับสนุนคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และค าสัง่ใด ๆ รวมทัง้เป้าหมายที่
ก าหนดไวภ้ายใตก้รอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

(3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
อย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอสิระ เพื่อท าหน้าทีส่รรหา
บุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อ านวยการ จดัท า
นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงนิสด หลกัทรพัย ์หรอือื่นใด) ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อ านวยการ รวมทัง้การปรับเงินเดือนของกรรมการ
ผูอ้ านวยการ เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณาและอนุมตัต่ิอไป (แลว้แต่กรณี)  

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 
Committee : RMC) ขึน้เพื่อท าหน้าทีช่่วยสนับสนุนการก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร 
ก ากบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม ก าหนด
กฎเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัใินดา้นต่าง ๆ รวมถึงก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมีการด าเนินงานและปฏบิตัิตามนโยบายเกีย่วกบัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและน าเสนอรายงานบรหิารความเสีย่งและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้จดัให้มเีลขานุการบรษิัทฯ  เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ  และการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยการใหค้ าแนะน าในเรื่อง
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีาร
ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ  

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และมหีน้าทีก่ าหนด
นโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมทัง้ก ากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อ
ประโยชน์ระยะยาวแก่ผูถ้อืหุน้ภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ขณะเดยีวกนัก็
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย ทัง้นี้ โดยมรีายละเอยีดตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ 

2.1. นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อน าเสนอ
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี้การจดัท าคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการ มวีตัถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารทบทวน
นโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 
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2.2. หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดขอ้พงึปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัฯ  ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิตั ิดงันี้  

(ก) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  

(ข) จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธต่์อผูร้บับรกิาร  

(ค) จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธต่์อคู่คา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และเจา้หนี้ 

(ง) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อพนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

ทัง้นี้บรษิทัฯ จะประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบและปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั 

2.3. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิัทฯ มนีโยบายขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ มี
เหตุผลและเป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่ ีเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอื
เกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหบ้รษิทัฯ ทราบ และต้องไม่เขา้ร่วม
การพจิารณา รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินรายการดงักล่าว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
สอดคลอ้งกบักฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.4. การควบคุมภายใน 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในเพื่อการก ากบัดแูลและการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิาร
และระดบัปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก (outsource) เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบทีว่างไว ้

2.5. การบรหิารความเสีย่ง 

บรษิัทฯ ได้จดัให้มกีารก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่งให้ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้การ
ก ากบัดแูลใหม้รีะบบ หรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม 

2.6. รายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝ่ีายบญัชแีละผูส้อบบญัชมีาประชุม
ร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อ
งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ  รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ 
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3. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประเมินตนเอง 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อยทุกไตรมาส และมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตามความ
จ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระประชุมชดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บรษิัทฯ จะ
จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
รกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ  ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้เพื่อให้
คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเีหตุจ าเป็นเร่ งด่วน และจะจดัให้มกีาร
บนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้โดยในการ
ประชุมทุกครัง้จะจดัใหม้ผีูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มูลและรายละเอยีดประกอบการตดัสนิใจทีถู่กต้อง
และทนัเวลา 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  ตอ้งมกีรรมการบรษิทัฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการ
บรษิทัฯ ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรษิทัฯ ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได ้ใหก้รรมการบรษิทัฯ ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรษิทัฯ คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม การลงมตใิหใ้ชเ้สยีงขา้งมากและ
หากมกีรรมการคดัคา้นมตดิงักล่าว ใหบ้นัทกึค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการบรษิทัฯ 
คนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบรษิัทฯ ซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใดจะไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ สนับสนุนให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรบัปรุงและแกไ้ขการด าเนินงาน โดยมกีารก าหนดหวัขอ้ทีจ่ะประชุมชดัเจนก่อนทีจ่ะวดัผลการประเมนิดงักล่าว เพื่อรวบรวม
ความเหน็และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  

4. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ ไดแ้ก่ ค่าเบีย้ประชุม ในการนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบ
ได้กับระดับที่ปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ  และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว ส่วน
ผูบ้รหิารจะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนและโบนสัประจ าปี โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารรวมกนัจะต้องไม่เป็นจ านวนทีสู่งผดิปกติเมื่อเทยีบกบั
ผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉลีย่ของบรษิทัฯ ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะค านึงถงึ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อพจิารณารปูแบบ และหลกัเกณฑก์าร
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ 

5. การพฒันากรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
ในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ  เช่น กรรมการบรษิทัฯกรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทัฯ  เป็น
ต้น เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและใหค้วามรู้อาจกระท าเป็นการภายในบรษิทัฯ  หรอืใช้
บรกิารของสถาบนัภายนอกกไ็ด ้
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ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึจดัใหม้กีารแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจดัให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและ
พนักงาน โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผูอ้ านวยการ  จะก าหนดช่วงเวลาและ
พจิารณาผลการปฏบิตังิานดงักล่าวเพื่อเป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ เพื่อพฒันาผูบ้รหิารและพนกังานใหม้ี
ความรูค้วามสามารถในการท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนัได้ 

การติดตามดแูละให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

1) ในกรณีหากพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายของบรษิทัฯทีเ่กีย่วขอ้งหรอืยนิยอม
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามกีารฝ่าฝืนดงักล่าว ผูบ้รหิารหรอืพนกังานจะตอ้งรายงานตรงต่อฝ่ายทรพัยากรบุคคล โดยใหฝ่้าย
ทรพัยากรบุคคลจะเป็นผู้ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการท างานในเรื่อง
ดงักล่าวต่อไป 

2) บรษิทัฯจะมกีารทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกจิทุก ๆ 1 ปี เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบัภาวการณ์และสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct) ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานนี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่
วนัที ่30 มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

 

 

                   บรรณพจน์ ดามาพงศ ์

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ)์ 
ประธานกรรมการบรษิทั 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 


