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นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการโรงพยาบาล 
ของ 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 
 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
40 (สีส่บิ) ของก าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยเชื่อมโยงกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ หากไม่มเีหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงนิ
ปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั  

ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ และบรษิัทฯ อาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายที่ก าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงนิ และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนเพื่อบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิัท ภาวะเศรษฐกจิ  และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

ทัง้นี้ มตขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เว้น
แต่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงาน
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 

 
2. นโยบายการหาผูบ้ริหารมาสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญั (Succession Plan) 

 

 การวางแผนการสบืทอดตําแหน่ง (Succession Planning) คอื การจดัเตรยีมคนเพื่อทดแทนหรอืรองรบัตําแหน่งงาน
ใดงานหนึ่งไวล่้วงหน้า ซึง่เป็นการเตรยีมบุคลากรเพื่อรองรบัการเตบิโตขององคก์ร โดยจดัทําเฉพาะตําแหน่งงานบรหิารที่
สาํคญั เช่น กรรมการผูอ้ํานวยการ ผูบ้รหิารระดบัสูง เป็นต้น และมกีารกําหนดระบบการพฒันาบุคคลที่จะเป็นผูส้บืทอด 
(Successor) อย่างเป็นระบบในระยะยาว 

1. หลกัการ 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารวางแผนการสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบรหิารงานที่

เหมาะสม สาํหรบัผูบ้รหิารตัง้แต่ ระดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการขึน้ไป  จนถงึระดบักรรมการผูอ้าํนวยการ ซึง่มกีระบวนการสรรหา
ทีช่ดัเจน โปร่งใส  โดยพจิารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จรยิธรรมและความเป็นผู้นํา เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มของบุคลากรใหส้ามารถรองรบัและสอดคลอ้งกบัการเตบิโตของธุรกจิ รวมทัง้มกีารประเมนิประสทิธภิาพและศกัยภาพ
ของผูบ้รหิาร สง่เสรมิเพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหเ้หมาะสม รวมทัง้ตดิตามผลการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจ
ไดว้่าการดาํเนินงานของบรษิทัจะสามารถดาํเนินต่อไปได ้
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2. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารบัผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารที่สําคญัทุกระดับให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไดผู้บ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี โดยมคีณะกรรมการบรษิทักาํหนดใหม้แีผน
สบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดตําแหน่งกรรมการผูอ้ํานวยการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ใน
กรณีที่กรรมการผู้อํานวยการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การ
บริหารงานของบริษัทสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่ อง โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ดูแลการจดัทําแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan)  และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อทราบเป็นระยะ ๆ ดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถงึกํากบัดูแลใหก้จิการมกีารบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้จีํานวน 
ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม ดงันี้ 

2.1  กรรมการผูอ้าํนวยการ  
เมื่อตําแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการว่างลงหรอืผูอ้ยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งได ้บรษิทัจะ

มอบหมายใหผู้บ้รหิารในระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัรองกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นผูร้กัษาการในตําแหน่ง จนกว่าจะมกีารสรร
หาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักําหนด และต้องเป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ ความรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
สรรหา เพื่อนําเสนอผูท้ีม่คีวามเหมาะสมใหด้าํรงตําแหน่งแทนต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี)  

2.2 ผูบ้รหิารระดบัสงู  
เมื่อตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้ํานวยการขึน้ไปจนถงึระดบัรองกรรมการผูอ้ํานวยการว่างลง

หรอืผูอ้ยู่ในตําแหน่งดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งได ้บรษิทัจะนําเสนอผูส้บืทอดตําแหน่งทีค่ดัเลอืกไวโ้ดย 
รองกรรมการผูอ้ํานวยการทีดู่แลฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล  (ในกรณีทีต่ําแหน่งทีว่่างลง คอื รองกรรมการ

ผู้อํานวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อํานวยการ ) และนําเสนอต่อกรรมการ
ผูอ้าํนวยการเพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้  

ทัง้นี้ การวางแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารสูงตัง้แต่ระดับผู้ช่วยผู้อํานวยการขึ้นไป จนถึงระดับ
กรรมการผูอ้าํนวยการ มกีระบวนการ ดงันี้ 

1.  วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกจิของบรษิัทในด้านกลยุทธ์ของบรษิัท นโยบาย แผนการลงทุน 
แผนงานการขยายตวั 

2.  ประเมนิความพรอ้มของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละแผนการดาํเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว 

3. กาํหนดแผนสรา้งความพรอ้มของกาํลงัคนโดยจะพฒันาเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการปฏบิตังิานของพนกังาน  

4.  สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพฒันาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and 
Development) ไวไ้ดล่้วงหน้า ก่อนพนกังานจะเกษยีณหรอืออกจากตําแหน่งก่อนเวลา 

5. กําหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึง
ปรารถนาของพนักงานในตําแหน่งนัน้ๆ และจดัทําแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (Individual Development 
Plan) 
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6.  คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของพนกังานเพื่อพจิารณาความเหมาะสม 
7.  ใชเ้ครื่องมอืทดสอบและประเมนิบุคลากรเพื่อวเิคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 
8.  ระบุผูส้บืทอดตําแหน่ง จากการประเมนิและวเิคราะห์ศกัยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมกีารแจ้งให้

พนกังานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรยีมรบัมอบและเรยีนรูง้าน และกาํหนดหาผูส้บืทอดตําแหน่งสาํรอง 
9.  พฒันาและประเมนิพนกังานทีค่าดว่าจะเป็นผูส้บืทอดตําแหน่งว่าจะสามารถมพีฒันาการ และสรา้งผลงาน

ตามทีค่าดหวงัไดจ้รงิ หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลีย่นตวัย่อมสามารถทาํได ้
 

 
3. นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ 
 

เพื่อใหก้ระบวนการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูอ้ํานวยการ มคีวามโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีสอดคล้องกบักลุยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของ
บริษัท ระดบัและองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษา
กรรมการทีม่คีุณภาพ บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จงึไดก้ําหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์น
การกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้าํนวยการ ดงันี้ 

1. กระบวนการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น  
การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ 

ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาและก าหนดค่าตอบแทน และด าเนินการ ดงันี้ 

1.1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพจิารณา
ภายในกรอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผูอ้ านวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์  
ก าหนดแนวทาง ดงันี้ 
2.1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการ      

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร) 

การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ค านึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่ง

จะต้องปฏบิตัิตามหลกั Fiduciary Duty ความรบัผดิชอบ ความทุ่มเท คุณค่าทีไ่ด้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 

รวมทัง้การจูงใจกรรมการที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมกบัความจ าเป็นของบรษิัท โดยก าหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทน

กรรมการ ดงันี้ 

2.1.1 ค่าตอบแทนประจ า (Retainer Fee) จ่ายใหก้บักรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นรายเดอืน ไมว่่าจะมกีาร
ประชุมคณะกรรมการหรอืไม่กต็าม  พจิารณาก าหนดระดบัของค่าตอบแทนโดยค านงึถงึปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 
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o แนวปฏบิตัใินอุตสาหกรรม 
o ผลประกอบการและขนาดของธุรกจิ 
o ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการทีต่้องการสรรหา หรอืภาวะความต้องการของ

บรษิทัในขณะนัน้ 
2.1.2 ค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee) จ่ายใหก้บักรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายใหเ้ฉพาะ

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ แบ่งเป็น 
o ค่าเบีย้ประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
o ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

2.1.3 ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Inventive Fee) เป็นค่าตอบแทนพเิศษทีจ่่ายใหก้บักรรมการปีละครัง้ 
โดยพจิารณาจากมลูค่าทีส่รา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ เช่น ผลก าไรของบรษิทั หรอืเงนิปันผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ แต่ทัง้นี้จะไม่ท าให้
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัมุ่งเน้นทีผ่ลประกอบการระยะสัน้ 

2.1.4 ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น (ทัง้รูปแบบที่เป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ) โดยอาจพิจารณาเป็น
จ านวนแน่นอนในอตัราคงทีห่รอือาจวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าที่
ประชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ 

2.2. ค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ านวยการ 
การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ านวยการ เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิซึง่

ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั ประเภทและระดบั
ของค่าตอบแทนทัง้ทีเ่ป็นเงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิทั และผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิาน 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการผูอ้ านวยการ ดงันี้ 
2.2.1. ค่าตอบแทนประจ า ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนประจ าอื่นๆ  ซึ่งการพิจารณาก าหนดระดับ

ค่าตอบแทนค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ดงันี้ 
o ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ 
o แนวปฏบิตัใินอุตสาหกรรมทีม่ขีนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 
o ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน (กรณีพจิารณาเพิม่ค่าตอบแทน) 

2.2.2. สวสัดกิารรกัษาพยาบาล  เป็นไปตามสวสัดกิารทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบั และคู่มอืพนกังาน 
2.2.3. ค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทนพเิศษอื่นๆ  พจิารณาจากผลการประเมนิ

การปฏบิตังิาน ซึง่ตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
 
4. นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ผูอ้ านวยการ 
 
 เพื่อใหก้ระบวนการดําเนินงานด้านการกํากบั ควบคุมและบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดี 
และเพื่อตดิตามผล / ประเมนิการบรรลุตามวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ บรษิทัฯ โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั 
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(มหาชน) (“บรษิัทฯ”) จงึได้กําหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการผูอ้ํานวยการ มกีาร
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นขอ้มูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูอ้าํนวยการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา และเพิม่ประสทิธผิล
การทาํงานของคณะกรรมการแบบทัง้คณะและรายบุคคล โดยมหีลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการประเมนิผลงาน ดงันี้ 

1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบรหิาร 

1.1 หลกัเกณฑ ์
ประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 1 ครัง้ ทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล โดยก าหนดช่วงเวลาในการประเมนิผล

ภายในเดอืนมกราคมของแต่ละปี 

1.2 แบบประเมนิผล  
1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 
2) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 
3) แบบประเมนิของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 
4) แบบประเมนิของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิท่านอื่น) 

1.3 กระบวนการประเมนิ  
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์คะแนนในการ

ประเมนิผลในแต่ละหวัขอ้หลกัตามแบบประเมนิผล 
2) ฝ่ายเลขานุการบรษิทัฯ น าส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการทุก

คน ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล 
3) คณะกรรมการน าส่งแบบประเมนิกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิทัฯ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมนิ

รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบในการประชุมคณะกรรมการครัง้แรกของปี 

1.4 เกณฑใ์นการใหค้ะแนนและสรุปผลการประเมนิ 
 เกณฑใ์นการใหค้ะแนน แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

ระดบั คะแนน เกณฑท์ีไ่ด ้
1 85-100 ระดบัดมีาก 
2 75-84 ระดบัด ี
3 65-74 ค่อนขา้งด ี
4 50-64 พอใช ้
5 ต ่ากว่า 50 ควรปรบัปรุงและพจิารณาโดยเรง่ด่วน 
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2. การประเมินผลงานของกรรมการผูอ้ านวยการ  

2.1 หลกัเกณฑ ์
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ านวยการ ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ภายในระยะของการประเมนิผลพนักงานบรษิัทฯ 
ประจ าปี  

2.2 แบบประเมนิผล แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ านวยการ  
การประเมนิผลกรรมการผูอ้ านวยการ ประเมนิในหวัขอ้หลกัดงันี้ 

- ความเขา้ใจองคก์รและธุรกจิ 
- การจดัวางองคก์รและวางแผนกลยุทธ ์
- การบรหิารจดัการดา้นการเงนิ 
- การบรหิารจดัการทรพัยากร 
- การบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ ์
- ภาวะผูน้ า 
- ความสามารถในการวเิคราะห ์
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- การตดัสนิใจ 
- ความเชื่อถอืไวว้างใจและปฏบิตัติามพนัธสญัญา 
- หลกัธรรมาภบิาล 

2.3 กระบวนการประเมนิ  
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการ

ประเมนิผลในแต่ละหวัขอ้หลกัตามแบบประเมนิผล และร่วมกนัประเมนิผลงานของกรรมการผูอ้ านวยการ 
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานผลการเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาภายใน

ระยะของการประเมนิผลพนกังานบรษิทัฯ ประจ าปี  
 
 

5. นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการบรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่าการตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุด
ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และควรหลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหเ้กดิความ
เป็นธรรมแก่ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย จงึถอืเป็นนโยบายของบรษิทัทีจ่ะป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการ
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทั จงึไดม้กีารก าหนดขอ้ปฏบิตัสิ าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของ
บรษิทั ดงันี้ 
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1. หลกีเลี่ยงการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัท ยกเวน้เป็นรายการทีเ่ป็นไปเพื่อสนับสนุนการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล และ/หรอื
เป็นรายการทีม่คีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั โดยก าหนดใหก้ระท ารายการดงักล่าวเสมอืนว่า
บรษิทัท ารายการกบับุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยตอ้งยดึมัน่ในหลกัการก าหนดราคา
และเงื่อนไขของรายการซึง่เป็นไปอย่างยุตธิรรมและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length basis)       
หรอืตามนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั เช่น นโยบายราคา นโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนั เป็นต้น และให้มี
การรายงานการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท     
ของบรษิทั เพื่อรบัทราบในทุกๆ ไตรมาส 

 ในกรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัที่ไม่ใช่การ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ และ/หรือ เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล และ/หรือ เป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท ให้มกีารน าเสนอรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    
เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 ทัง้นี้ หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบริษทัทีม่สี่วนไดเ้สยีในรายการนัน้ๆ เขา้มามสี่วนร่วมหรอืมสีทิธิ
ออกเสยีงในการพจิารณาอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบในการอนุมตัริายการนัน้ๆ  

2. ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยน าสารสนเทศหรอืขอ้มูลภายในทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือที่เป็นความลบัไปใช้ หรือน าไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน         
ของบรษิทั และการรกัษาความลบัของบรษิทั 

3. ไม่ใชเ้อกสารหรอืขอ้มูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืพนักงานของบรษิัทในการท าธุรกจิของตนเองหรอื
บุคคลอื่นทีม่ลีกัษณะเป็นการแข่งขนัหรอืมลีกัษณะเดยีวกนัหรอืเกีย่วเนื่องกนักบับรษิทั ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั และการรกัษาความลบัของบรษิทั 

 ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมี
สว่นไดส้ว่นเสยีของตน หรอืของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง กรณีมสี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของ
บรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี โดยใหม้รีายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้  
ก. รายงานในครัง้แรก: ใหร้ายงานต่อบรษิทัโดยแจง้ต่อเลขานุการบรษิทัเมื่อกรรมการหรอืผูบ้รหิารเขา้รบัต าแหน่ง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
ข. รายงานการเปลีย่นแปลงขอ้มูลการมสี่วนไดส้่วนเสยี: ใหร้ายงานโดยมชิกัชา้ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่มี

การเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยระบุแจง้จ านวนครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไวด้ว้ย 
ค. รายงานการมสีว่นไดเ้สยีหรอืสว่นเกีย่วขอ้งกบัรายการทีพ่จิารณา: ใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัรายการทีค่ณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา แจง้ต่อเลขานุการ
บรษิัทเพื่อให้บรษิัททราบถึงความสมัพนัธ์ หรอืการมสี่วนได้ส่วนเสยีของตนและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรายการ
ดงักล่าว อย่างน้อย 10 วนัก่อน การพจิารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ (หรอือย่างน้อย 3 วนัก่อน การส่ง
จดหมายเชญิประชุมและ/หรอืเอกสารประกอบการประชุม) และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิัทครัง้นัน้ ๆ และต้องไม่เขา้มามสี่วนร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณา 
รวมถงึไม่มอี านาจในการอนุมตัธิุรกรรมนัน้ๆ 
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6. นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกนัของบริษทัฯ 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั 
เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. นิยาม 
รายการระหว่างกนั หมายถงึ ธุรกรรมหรอืรายการระหว่างบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทัง้นี้ 

นิยามของบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. มาตรการ/ ขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกนัและการอนุมตั ิ
การก าหนดมาตรการ / ขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้หรอืทีม่สีว่นไดส้่วนเสยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวได ้

การเขา้ท ารายการระหว่างกนั บรษิทัยดึหลกัการ ดงันี้ 
-  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมตัทิี่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บรหิารด้วยควารบัผดิชอบ  ระมดัระวงัและ

ซื่อสตัยส์จุรติ โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่ไดม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจ  
- เป็นรายการทีก่ระท าโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั เสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก  
- มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 

 2.1 มาตรการ/ ขัน้ตอนในการทาํรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 บรษิทัฯ ไดก้าํหนดขัน้ตอนเกีย่วกบัการทาํรายการระหว่างกนั หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงันี้ 

1. การพจิารณาการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิัทฯจะใชเ้กณฑ์เช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป และบุคคลทัว่ไป 
รวมทัง้เป็นไปตามขัน้ตอนกระบวนการดําเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ เพื่อสนับสนุนการดําเนินกจิการ ซึง่ต้องเป็นธรรม
และสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ  

2. กรณีทีไ่ม่มรีาคาดงักล่าว บรษิทัฯจะพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้หรอืบรกิารกบัราคาภายนอก ภายใต้
เงื่อนไขทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั  

3. บรษิทัฯอาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมนิอสิระซึง่แต่งตัง้โดยบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในกลุ่มมาทําการ
เปรยีบเทยีบราคาสาํหรบัรายการระหว่างกนัทีส่าํคญั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงูสุดของ
กลุ่มบรษิทัฯ  

4. การทํารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัที่บรษิัทฯ หรอืกรรมการ หรอืผู้บรหิารระดบัสูงของ
บรษิทัฯมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้ง ทีไ่ม่ใช่การดําเนินธุรกจิตามปกติ หรอืมเีงื่อนไขทางการคา้แตกต่างจากการทํารายการกบั
ลกูคา้ทัว่ไป หรอืบุคคลภายนอกจะดาํเนินการไดต่้อเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี ่ซึง่จะตอ้งไม่มกีรรมการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมพจิารณาอนุมตัริายการนัน้  
และตอ้งไม่มเีงื่อนไขหรอืขอ้กาํหนดพเิศษผดิไปจากปกต ิตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กาํหนด 
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5. หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกนัหรือรายการที่เกี่ยวโยงกนัอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

6. บรษิทัฯ ต้องเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื รายการที่เกีย่วโยง
กนั หรอื รายการระหว่างกนั ตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด โดย
เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปี หรอืแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนรายการที่
เกีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานการบญัช ี

7. ใหม้กีารสอบทานการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมมีาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหม้กีารสุ่มสอบทานการทํารายการจรงิ 
ถูกตอ้งตรงตามสญัญาหรอืนโยบายหรอืเงื่อนไขทีก่าํหนดไว้ 

 2.2 การอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 ในกรณีทีก่ฎหมายดงักล่าวกําหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท  
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัในเรื่องใด (ถ้าม)ี บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจําเป็นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ  ทัง้นี้ 
ในการเขา้ทาํรายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตทิีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป  และ
รายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี้ 
 (ก) การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 
 การทาํรายการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้
ที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิหรอืการดําเนินงานของบริษัท  ฝ่ายจดัการหรอื  คณะกรรมการ
บรหิารเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิขอ้ตกลงการทําธุรกรรมในหลกัการก่อนที่จะเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวได้  หาก
รายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง   
ทัง้นี้ ฝ่ายจดัการจะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส  
 รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป คอืเงื่อนไขการค้าที่มรีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่
ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย 

- เป็นราคาและเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯไดร้บั หรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- เป็นราคาและเงื่อนไขทีบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับคุคลทัว่ไป 
- เป็นราคาและเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ สามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะทาํนองเดยีวกนัใหก้บั

บุคคลทัว่ไป 
 (ข) การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 
 การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป  จะต้องพิจารณาและให้
ความเห็นเกี่ยวกบัความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการนัน้ๆ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิ  ทัง้นี้  ให้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบั
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ตลาดทุน  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึการ
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกนั  การได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่สําคญัของบรษิัท (ถ้าม)ี และหลกัเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ปฏบิตัิตามมาตรฐานทางบญัชทีี่
กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ และบรษิทัจะดาํเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทั
จะแต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินราคาทรพัย์สนิ หรือ
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ที่มคีวามเป็นอสิระจากบรษิัทและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็
เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการ
บรษิัท และ/หรอื ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มัน่ใจว่าการเขา้ทํารายการดงักล่าวมคีวามจําเป็นและมคีวาม
สมเหตุสมผลโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั  

3. นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีและหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ได้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 บรษิทัอาจมกีารทํารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดราคาและเงื่อนไขการคา้ตามปกตขิองธุรกจิ
เช่นเดยีวกบัทีก่ําหนดให้กบับุคคล และ/หรอืบรษิัททีไ่ม่ขดัแยง้หรอืเกีย่วขอ้งกนั เช่น การใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ก่บรษิัท
คู่สญัญา การจ่ายค่าตอบแทนในรปูแบบค่าธรรมเนียมแพทย ์การใหส้วสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล เป็นต้น โดยรายการระหว่าง
กนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไปตามการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั   
 ทัง้นี้ การทํารายการระหว่างกนัของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจําเป็น  และ/หรือมีความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และกําหนดให้เป็นไปตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิทัว่ไป และรายการดงักล่าวราคาและรวมทัง้เงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกจิ
การคา้ (Fair and at arm’s length basis) ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจาํเป็นและเหมาะสมของรายการนัน้ นอกจากนี้ หาก
มกีารทาํรายการระหว่างกนั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่สามารถเขา้มา
มสีว่นร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการดงักล่าวได้ 
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7. หลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในการท าธรุกรรมระหว่างบริษทักบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

 
การเขา้ท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการเกีย่วโยงกนั บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จะ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทั แต่ตอ้งเป็นการ
ท ารายการทีบ่รษิทัไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นส าคญั 

คณะกรรมการบรษิทั ไดอ้นุมตัใินหลกัการเกีย่วกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรม
ระหว่างบรษิทักบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ดงันี้ 

“บรษิทั อาจมรีายการระหว่างกนั กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในอนาคต บรษิทัจงึขออนุมตัใิน
หลกัการโดยคณะกรรมการบรษิทั ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หากธุรกรรมเหล่านัน้มขีอ้ตกลง
ทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการ
คา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ทัง้นี้ ธุรกรรมรายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้  

(1) จะต้องเป็นรายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การให้บริการรกัษาพยาบาล      
การซือ้ยา เวชภณัฑ ์เครื่องมอือุปกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้ และมกีารก าหนดลกัษณะของรายการ arm’s length 
ใหช้ดัเจน เช่น ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาและ/หรอืเงื่อนไข
ทีบ่รษิทัไดท้ ากบับุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระ และเป็นไปตามราคาทียุ่ตธิรรมและสามารถตรวจสอบได ้เป็นตน้ 

 ทัง้นี้ รายการ arm’s length หมายถงึ ธุรกรรมทีเ่กดิจากการกระท าของคู่สญัญาทีเ่ป็นอสิระต่อกนัและมสีถานะ
เท่าเทยีมกนั โดยไม่มฝ่ีายหนึ่งฝ่ายใดมสีถานะเหนือหรอืมอีทิธพิลสงูกว่าอกีฝ่ายหนึ่ง 

(2) จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและสอบทานรายการดังกล่าวว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัหรอืไม่ เช่น การตรวจสอบรายการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและ/หรอืผู้สอบบญัช ี และ
รายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ โดยบรษิทัจะจดัท ารายงานสรุปการท า
ธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส หรอื
ตามความประสงคข์องคณะกรรมการบรษิทั” 

 
 
8. นโยบายการใช้ข้อมูลของบริษทัและการรกัษาความลบัของบริษทัฯ 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

และการรกัษาความลบัของบรษิทั การรกัษาขอ้มลูและเอกสารทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล
ในระบบสารสนเทศ โดยไม่น าขอ้มลูและเอกสารทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั รวมทัง้ขอ้มลูภายในของบรษิทัทีย่งัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปเปิดเผยหรอืใชห้รอืแสวงหาประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื่นไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่



 

 

12 

ว่าจะได้รบัผลตอบแทนหรือไม่กต็าม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทโดยใช้ข้อมูลและเอกสารที่เป็น
ความลบัของบรษิทั รวมทัง้ขอ้มลูภายในของบรษิทั เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยตามทีก่ฎหมายก าหนด  

ก. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละขอ้ก าหนดต่างๆ ของบรษิทั 
บรษิทัก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร ที่ปรกึษา และพนักงานของบรษิทัจะต้องปฏบิตัติามนโยบายการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของบรษิทัทีไ่ดม้กีารประกาศใชอ้ย่างเคร่งครดั  ดงันี้ 
1.    แผนการก ากบัดแูลองคก์ร (The Organization’s Governance Plan)  
2.    จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct) ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
3.    จรยิธรรมองคก์ร  
4.    นโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัและการรกัษาความลบัของบรษิทั 
5.    ขอ้บงัคบัการท างาน 
6.    แผนยุทธศาสตร ์โรงพยาบาลพระรามเกา้  
7.    การจดัการและการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและสารสนเทศ  
8.    ความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอร ์ 
9.    การเขา้ถงึขอ้มลูเวชระเบยีนของผูป่้วย  
10.  การใหข้อ้มลูเวชระเบยีน (Release of Patient’s Medical Records) 

ข. ล าดบัชัน้ความลบัของขอ้มลูและเอกสารทีเ่ป็นความลบั 
  บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารก าหนดล าดบัชัน้ความลบัของขอ้มลูและเอกสารทีเ่ป็นความลบัตามความส าคญั ดงันี ้
 

ประเภทของ

ข้อมูล 

ผูมี้สิทธิเข้าถึงขอ้มูล ผูมี้สิทธิอนุมติั 

1. ข้อมูลด้านการบริหารจดัการ 
1.1 ขอ้มลู
ละเอยีดอ่อน 

ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อน าขอ้มลูไปใชใ้นการบรหิาร
จดัการตามขอบเขตการดแูลรบัผดิชอบ 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย)์,  
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายบรหิาร) 

 1.2 ขอ้มลูความลบั ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อน าขอ้มลูไปใชใ้นการบรหิาร
จดัการตามขอบเขตการดแูลรบัผดิชอบ 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย)์,  
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายบรหิาร) 

2. ข้อมูลเก่ียวกบั
พนักงาน 

หวัหน้าแผนกขึน้ไป, เจา้หน้าทีแ่ผนกทรพัยากร
บุคคล, เจา้หน้าทีแ่ผนกทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

หวัหน้าแผนกขึน้ไป 

3. ข้อมูลเก่ียวกบัการบริการผูป่้วย 
3.1 ขอ้มลูทัว่ไป ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายเรื่องการจดัการ      

และรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและ

สารสนเทศ   

กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย)์ 
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ประเภทของ

ข้อมูล 

ผูมี้สิทธิเข้าถึงขอ้มูล ผูมี้สิทธิอนุมติั 

3.2 ขอ้มลู

ละเอยีดอ่อน 

เจา้หน้าทีเ่วชระเบยีน กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย)์ 

3.3 ขอ้มลูความลบั

ประเภท 

3.3.1 ขอ้มลูปกปิด  

เพื่อการรกัษาต่อเนื่อง : แพทย,์ พยาบาล และ  

ทมีสหสาขาวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาผูป่้วย 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย)์ 

3.3.2 ขอ้มลูปกปิด    

ทีล่ะเอยีดอ่อนต่อ

ความรูส้กึของผูป่้วย  

พยาบาลตรวจการ, Risk Manager, ผูอ้ านวยการ

ฝ่ายการแพทย ์หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย)์ 

3.3.3 ขอ้มลู 

Sensitive Events (สง่

ในรายงานความเสีย่ง) 

Risk Manager, ผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย ์หรอื   

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

4. ข้อมูลดา้นงานคณุภาพของโรงพยาบาล 
4.1 ขอ้มลู

ละเอยีดอ่อน 

ผูบ้รหิารระดบัสงูทีใ่ชข้อ้มลูทางการเงนิในการ

บรหิาร และ/หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย)์,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายบรหิาร) 

 

4.2 ขอ้มลูความลบั ผูบ้รหิารระดบัสงูทีใ่ชข้อ้มลูทางการเงนิในการ

บรหิาร และ/หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย)์,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายบรหิาร) 
 

ค. การใหข้อ้มลูแก่บุคคลภายนอก 
บรษิทัไดม้ขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัการใหข้อ้มลูแก่บุคคลภายนอก เช่น ทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรษิทั ที่

ปรกึษาของคณะกรรมการบรหิาร ทีป่รกึษาอื่นๆ  ลกูจา้งและพนกังานของผูร้บัจา้งของบรษิทั ดงันี้ 
1. การใหข้อ้มลูภายในตอ้งอยู่ในกรอบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ (Need-to-know 

basis) 
2. ท าสญัญาเกบ็รกัษาขอ้มลูความลบั (Confidentiality Agreement)  
3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ดว้ยความเป็นกลาง  
4. ไม่น าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อแสวงผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบผูท้ีฝ่่าฝืน
นโยบายการใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรอื กฎหมายแลว้แต่กรณี   
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ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ขอ้มูลภายในของบริษัทและการรกัษาความลบัของบรษิัท จะต้องถูกลงโทษทางวนิัย และ/หรือ 
กฎหมาย แลว้แต่กรณี 

ง. แนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี้ 

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์อง
ตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิกนัฉันสามภีรยิา บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ และนิตบิุคคลซึง่ตนเองหรอืบุคคลดงักล่าวถอืหุน้
เกนิร้อยละ 30 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในมาตรา 59 
และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ)  

2. ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารของบริษัท รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะจดัท า และ
เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่
เลขานุการบรษิทัในวนัเดยีวกนักบัทีส่ง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

3. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญัซึง่มผีลหรอือาจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะต้องงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 30 
วนัก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มูลดงักล่าว
ของบรษิทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มูลดงักล่าวของบรษิทัไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชนแลว้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้กีารแจง้ขอ้มูลนัน้
ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ หากมีการกระท าอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏบิตัิดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็น
ความผดิทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทั โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา 
การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนกังาน 

 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
 มาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่ไดร้บัการแกไ้ขโดย
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่11 ธนัวาคม 2559  ได้
ก าหนดไวด้งันี้ 
 มาตรา 59 ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารตามทีส่ านกังานประกาศ ก าหนด และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ทีอ่อกหลกัทรพัย์ตามมาตรา 32 หรอืมาตรา 33 มหีน้าที่จดัท า และเปิดเผยรายงานการถอืและการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ
ส านกังาน ตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านกังานประกาศก าหนด  
 หลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ไดแ้ก่  
 (1) หลกัทรพัยข์องบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยต์ามมาตรา 32 หรอืมาตรา 33 ตามทีส่ านกังานประกาศก าหนด  
 (2) หลกัทรพัย์ใดๆ ที่ออกโดยบุคคลอื่นที่ให้สทิธแิก่ผู้ถือหลกัทรพัย์นั ้น ที่จะซื้อ ขาย ได้มา หรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
หลกัทรพัยต์าม (1) หรอืไดร้บัผลตอบแทนทีอ่า้งองิกบัราคา หรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัยต์าม (1)  
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 (3) สญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ก าหนด  ให้ส่งมอบหลกัทรพัย์ หรอืที่
ก าหนดใหผ้ลตอบแทนของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอา้งองิกบัราคาหรอื ผลตอบแทนของหลกัทรพัยต์าม (1) หรอื (2)  
 การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหร้วมถงึการถอืและการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยนิติ
บุคคลซึง่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละสามสบิ ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลดงักล่าว โดยให้
นบัรวมสทิธอิอกเสยีงของคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลนัน้ดว้ย  
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บงัคบัแก่ผู้บรหิารชัว่คราว ผู้ท าแผน ผู้บรหิารแผน  และผู้บรหิารแผนชัว่คราวตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลายของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย์ตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 โดยอนุโลม และในกรณีที่บุคคล
ดงักล่าวเป็นนิตบิุคคล ผูม้หีน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหร้วมถงึกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารของนิตบิุคคลนัน้ตามทีส่ านักงาน
ประกาศก าหนดดว้ย 
 มาตรา 275 ผูท้ีม่หีน้าทีจ่ดัท าและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผูใ้ดฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 59 หรอืฝ่า
ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารทีก่ าหนด ตามมาตรา 59 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท และปรบัอกีไม่
เกนิวนัละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาทีย่งัมไิดป้ฏบิตัใิหถู้กต้อง 
 

 

9. นโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน่ 
 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มกีารบรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม 
ยึดมัน่ในหลกัการการก ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชัน่ การให้หรอืรบัสนิบนกบัเจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืภาคเอกชน โดยบรษิัทได้ก าหนดโครงสร้างองคก์รให้มกีารแบ่ง
หน้าที่ความรบัผดิชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มคีวามชดัเจน เพื่อให้มกีาร
ถ่วงดุลอ านาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

ความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิาร 
กรรมการและผูบ้รหิารมคีวามรบัผดิชอบในการป้องกนัและตรวจพบการทุจรติและขอ้ผดิพลาดโดยการน าระบบบญัชี

และระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอมาใชอ้ย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ กรรมการและผูบ้รหิารทุกระดบัต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ซื่อสตัย ์มจีรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

การบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีม่หีน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งสามารถระบุถงึเหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้และ

มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เพื่อหามาตรการตอบสนองและจดัการความเสีย่งเหล่านัน้ใหอ้ยู่ภายในกรอบระดบัทีย่อมรบัไดว้่าจะ
ไม่มผีลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยบรษิทัจะจดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุม
ถงึการระบุและพจิารณาปัจจยัเสีย่งต่างๆ รวมทัง้การประเมนิผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ๆ การพจิารณาถงึกจิกรรมการ
ควบคุม รวมถงึกระบวนการตดิตามผลการควบคุมภายใน และวธิกีารตอบสนองความเสีย่ง ซึง่รวมถงึการตดิตามประเมนิผล
ความสามารถในการป้องกนั และคน้หารายการทุจรติ ขอ้ผดิพลาดและการปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

ระบบการควบคุมภายใน 
บรษิัทได้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในเพื่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานและลดความเสีย่งจากลกัษณะธุรกจิ 

ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ประกอบด้วยการควบคุมทัง้ในด้านการป้องกนั (Preventive Control) และการ
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ตรวจสอบ (Detective Control) ซึง่เป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระท ามชิอบและการทุจรติให้
น้อยลง โดยมหีลกัเกณฑก์ารแบ่งแยกหน้าทีก่ารท างาน เช่น การแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างหน่วยงานจดัซือ้ออกจากหน่วยงาน
คลงั และผูล้งบญัช]ี นอกจากนี้มกีระบวนการตดิตามประเมนิผล โดยผูบ้รหิารจะไดร้บัรายงาน และรบัทราบถงึสาเหตุของ
ขอ้บกพร่องหรอืสถานการณ์ทีไ่ม่ชอบมาพากลไดท้นัท่วงท ีรวมทัง้สามารถปรบัปรุงระบบในเชงิป้องกนัไดอ้ย่างเหมาะสมใน
การประเมนิผลระบบการควบคุมภายในดงักล่าว โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายในท าหน้าทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ 

  นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ดงันี้ 
1. ห้ามมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัด าเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้

ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่นี้อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย   

2. กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัท มหีน้าที่ต้องรายงานใหบ้รษิัททราบถงึการกระท าที่เขา้ข่ายการ
ทุจริตคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคบับัญชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

3. บรษิัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรยีนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รปัชัน่ รวมทัง้บุคคลที่ให้ความ
ร่วมมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4. คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัต้องปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และมี
หน้าทีใ่นการใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุ
ฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกจิ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. ผูท้ีก่ระท าการทุจรติคอรร์ปัชัน่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนดไว ้และอาจ
ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

6. บรษิทัจดัใหม้กีารฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรูใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัใหม้คีวาม
เขา้ใจในการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และส่งเสรมิดา้นคุณธรรม ความซื่อสตัยค์วามรบัผดิชอบ 
และภาระหน้าทีข่องตน  

7. บรษิัทสนับสนุนให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏบิตัิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบับรษิัทรายงานการละเมิด
นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 

8. บรษิทัมนีโยบายในการสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการ
ปฏบิตัิงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบรษิัทอย่างเป็นธรรมและเพยีงพอ เพื่อป้องกนัการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้งของบรษิทั 

9. เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องทีม่คีวามเสีย่งสงูกบัการเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในเรื่องดงัต่อไปนี้        
ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1) การใหม้อบหรอืรบัของก านลั และการเลีย้งรบัรองจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็น
ตามธรรมเนียมทางการคา้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูค่าทีเ่หมาะสม 

9.2) การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยต้อง
มัน่ใจว่าการใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการอ าพรางการตดิสนิบน 



 

 

17 

9.3) ในการด าเนินกจิการ การตดิต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่นๆ กบัหน่วยงานภาครฐั
หรอืเอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้ง
ของบรษิทัจะตอ้งไม่ใหห้รอืรบัสนิบนในทุกขัน้ตอนของการด าเนินกจิการ 
 

 
10. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษทัและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจของบริษทั 
 

 บรษิทัโรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มนีโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานที่
แจง้ขอ้มลูหรอื ใหเ้บาะแสเกีย่วกบัการทุจรติหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และหลกัจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั (Whistleblower Policy) ดงันี้ 

 ขอบเขต 
 นโยบายนี้ใชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนของบรษิทั  

 ผูร้อ้งเรียน 
1. พนกังานทีพ่บเหน็การกระท าทีทุ่จรติ หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืหลกัจรรยาบรรณ      

ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  
2. พนกังานทีถู่กกลัน่แกลง้ ขม่ขู ่ถูกลงโทษทางวนิยั เช่น ถูกลดขัน้เงนิเดอืน ถูกพกังาน ใหอ้อกจากงาน หรอืถูก

เลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิกีารอนัไม่ชอบทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสภาพการจา้งงาน อนัเนื่องมาจากการทีต่นได้ รอ้งเรยีน ใหข้อ้มูล หรอืจะ
ใหข้อ้มลู ช่วยเหลอืในขัน้ตอนการสบืสวนสอบสวน หรอืรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ใหแ้ก่ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน รวมไปถงึการฟ้องรอ้ง
ด าเนินคด ีการเป็นพยาน การใหถ้อ้ยค า หรอืการใหค้วามร่วมมอืใดๆ ต่อศาลหรอืหน่วยงานของรฐั  

ผูร้บัเรือ่งรอ้งเรียน 
1. ผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบโดยตรง (ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป) 
2. ผูจ้ดัการฝ่ายคุณภาพของบรษิทั (TQC) 

วิธีการรอ้งเรียน  
1. รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผูร้อ้งเรยีนควรส่งเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท าผดิและ

การทุจรติผ่านผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบโดยตรง (ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป) อย่างไรกต็าม หากอยู่ในสถานการณ์  ทีไ่ม่
เหมาะสมหรอืไม่สะดวก ผูร้้องเรยีนสามารถแจ้งผ่านระบบ intranet ของบรษิัท E-mail กล่องรบัความคดิเหน็  หรอืส่ง
จดหมายมายงัผูจ้ดัการฝ่ายคุณภาพ าของบรษิทั  

2. ใหผู้้บงัคบับญัชาที่ได้รบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ แจ้งให้ผูจ้ดัการฝ่ายคุณภาพ
ของบรษิทั โดยไม่ชกัชา้ หรอืภายใน 3 วนัท าการ เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  

3. ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานทีช่ดัเจน  เพยีงพอที่
แสดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าทีเ่ป็นการทุจรติ หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืหลกั
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเกดิขึน้ 
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ทัง้นี้ การรอ้งเรยีนจะถอืเป็นความลบัทีส่ดุ โดยทีผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้งในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท าผดิและ
การทุจรติ และผูร้อ้งเรยีนไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนของผูร้อ้งเรยีน เวน้แต่หากเปิดเผยตนเองจะท าใหบ้รษิทัสามารถแจง้
ผลการด าเนินการหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิในเรื่องทีร่อ้งเรยีนใหท้ราบได้ 

ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
1. ในการด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ใหผู้ร้บัเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการเสนอเรื่องรอ้งเรยีนใหบุ้คคล

ดงัต่อไปนี้ เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ (“ผูต้รวจสอบฯ”) ตามทีไ่ดร้บัรอ้งเรยีน 
(1) กรณีผูถู้กรอ้งเรยีนเป็นพนกังานระดบัต ่ากว่าผูบ้รหิาร:  

ให้รองกรรมการผูอ้ านวยการ และ/หรอื บุคคลหรอืหน่วยงานที่รองกรรมการผู้อ านวยการมอบหมายท า
หน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบฯ 

(2) กรณีผูถู้กรอ้งเรยีนเป็นพนกังานระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารขึน้ไป:  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย  

ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบฯ 
ในกรณีมขีอ้สงสยัหรอืค าถามใดๆ ผูต้รวจสอบฯ สามารถเชญิใหพ้นกังานคนหนึ่งคนใด หรอื ผูบ้งัคบับญัชาที่

รบัผดิชอบโดยตรงของผูร้อ้งเรยีน มาใหข้อ้มลูหรอืขอใหจ้ดัสง่เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาเพื่อการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิได้ 
 

2. หากตรวจสอบแลว้พบว่าเรื่องรอ้งเรยีนเป็นความจรงิ บรษิทัจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ ภายในก าหนดเวลา 7 วนั  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าการอนัทุจรติ หรอืผดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

หรอืหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ใหผู้ต้รวจสอบฯ พจิารณาเสนอเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวพรอ้มความเหน็
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาต่อไป 

(2) ใหผู้ต้รวจสอบฯ แจง้ความคบืหน้าและผลการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนการกระท าผดิและการทุจรติ ใหก้บัผู้
รอ้งเรยีนทีไ่ดเ้ปิดเผยชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล ์หรอืช่องทางตดิต่ออื่นๆ ไว ้อย่างไรกต็าม ในบางครัง้ดว้ยเหตุผล
ความจ าเป็นในเรื่องขอ้มลูสว่นบุคคลและรกัษาความลบั บรษิทัอาจไม่สามารถใหข้อ้มูลในรายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบสวน
หรอืการลงโทษทางวนิยั 

(3) ในกรณีทีเ่รื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นเรื่องส าคญั เช่น เป็นเรื่องทีก่ระทบต่อชื่อเสยีงภาพลกัษณ์หรอืฐานะทาง
การเงนิของบรษิทั ขดัแยง้กบันโยบายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืเกี่ยวขอ้งกบัผู้บรหิารระดบัสูง เป็นต้น ให้ผูต้รวจ
สอบฯ พจิารณาเสนอเรื่องดงักล่าวพรอ้มความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 

(4) ในกรณีที่เรื่องรอ้งเรยีนท าให้เกดิความเสยีหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผูต้รวจสอบฯ จะเสนอวธิกีารบรรเทาความ
เสยีหายทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สยีหายตามทีเ่หน็สมควรภายใต้กรอบทีก่ าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบรษิทั และ/
หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การคุ้มครองปกป้องผูท่ี้แจ้งข้อมูลหรอืให้เบาะแส 
1. ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายกบัตนเอง 

แต่ตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าทีเ่ป็นการ
ทุจรติ หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทเกดิขึน้ อย่างไรก็
ตาม หากเลอืกทีจ่ะเปิดเผยตนเองกจ็ะท าใหผู้ร้บัเรื่องรอ้งเรยีนสามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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2. ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีน บรษิทัถอืเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าทีจ่ าเป็นโดยค านึงถงึความปลอดภยั 
และความเสยีหายของผูร้ายงานแหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูร้บัผดิชอบในทุกขัน้ตอนจะตอ้งเกบ็รกัษา
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูช้ ัน้ความลบัสงูสดุ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถอืเป็นการกระท าความผดิวนิยั 

3. กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเหน็ว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรยีนสามารถ
รอ้งขอใหบ้รษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรยีนไม่ต้อง
รอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื่องทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิความเสยีหายหรอืความไม่ปลอดภยั 

4. พนักงานที่ปฏบิตัิต่อบุคคลอื่นด้วยวธิกีารทีไ่ม่เป็นธรรม เลอืกปฏบิตัิดว้ยวธิกีารที่ไม่เหมาะสม หรอืก่อให้เกดิ
ความเสยีหายต่อบุคคลอื่นนัน้ อนัมเีหตุจูงใจมาจากการทีบุ่คคลอื่นนัน้ไดร้อ้งเรยีน ได้แจ้งขอ้มูล รอ้งเรยีนหรอืให้เบาะแส
เกี่ยวกบัการทุจรติหรือการไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของ
บริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนัน้ฟ้องร้องด าเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยค า หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือ
หน่วยงานของรฐั ถือเป็นการกระท าความผดิวนิัยทีต่้องได้รบัโทษ ทัง้นี้อาจได้รบัโทษตามที่กฎหมายก าหนดไวห้ากการ
กระท าความผดิตามกฎหมาย 

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มี 
ความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมฝ่ีายคุณภาพเป็นผูพ้จิารณา 

 การจดัท าทะเบียนและการรายงาน 
ผูจ้ดัการฝ่ายคุณภาพของบรษิทั มหีน้าทีจ่ดัท าทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติและ

จดัท ารายงานสรุปการรบัแจ้งขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตทัง้หมดของบริษัททัง้ที่ได้ด าเนินการพิจารณาแล้วหรอือยู่
ระหว่างการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ 
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