จริ ยธรรมองค์กร (Code of Conduct)
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
ขอบเขตการบังคับใช้
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “โรงพยาบาลฯ”) ได้กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพื่อ
เป็ นมาตรฐานและใช้บงั คับกับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ เพื่อให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามภาระหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย รวมทัง้ ส่งเสริม ให้ผู้บ ริหารเป็ นแบบอย่ างที่ดีในการปฏิบตั ิห น้ า ที่ภายใต้จรรยาบรรณทางธุ รกิจ ผู้บ ริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าทีข่ องแต่ละคน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่งใส และคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้อง
“ผูบ้ ริหาร”

หมายถึง ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่งึ ดารงตาแหน่ ง
เทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารรายที่สท่ี ุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่ งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า

“พนักงาน”

หมายถึง พนักงานบริษัท ในตาแหน่ งที่ต่ ากว่า ผู้บริหาร ทัง้ ที่เป็ นพนักงานประจา พนักงานชัวคราว
่
พนักงานตามสัญญาพิเศษ และพนักงานตามสัญญาจ้าง

ข้อพึงปฏิ บตั ิ
1.

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.1

ผูบ้ ริหาร
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัดและได้เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผูบ้ ริหาร
ต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกีย่ วกับรายการที่เกีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั ฯ อย่างรอบคอบ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่
เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลักสาคัญ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นหลักสาคัญ

1.2

ผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.2.1

ผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่ปฏิบตั ิสงิ่ อื่นใดอันเป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า โดยตนเองหรือร่ วมกับผู้อ่นื ไม่ ว่า จะเกิด จากการติดต่ อ กับ ผู้เกี่ยวข้อ ง
ทางการค้าของบริษทั ฯ เช่น คู่คา้ ผูร้ บั บริการ คู่แข่งขันทางการค้า หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การเป็ นพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตนหรือจากการทาธุรกิจอันเป็ นการแข่งขันกับบริษทั ฯ

1.2.2

ผูบ้ ริหารหรือพนักงานต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ อย่างเต็มกาลังความสามารถ
1

1.2.3

ผูบ้ ริหารหรือพนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอื่นใดอันอาจมีผลกระทบกระเทือนถึง
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือเป็ นการแข่งขันกับบริษทั ฯ

1.2.4

ผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่ทางานให้กบั บุคคลอื่น หรือองค์กรอื่นใด ซึ่งมีการให้ประโยชน์ตอบแทนใน
ระหว่างเวลาทางานของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรรมการผูอ้ านวยการ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
จากกรรมการผูอ้ านวยการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

2.

นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล/ความลับของบริษทั ฯ

2.1

บรรดาวิธีการ กระบวนการ ความคิด ตลอดจนความรู้เทคนิคต่ างๆ หรือความรู้ และ/หรือเทคนิควิธกี ารอื่นใดที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจการงานหรือการดาเนินการของบริษทั ฯ เนื่องมาจากความคิด การค้นคว้า ศึกษาวิจยั และ/หรือ
การกระทาการอื่นใดอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงาน ตามหน้าที่และตามสัญญาจ้างของผู้บริหารและพนักงานในทุก
กรณี ให้ถอื เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ ไม่ว่าจะได้มกี ารจดทะเบียนหรือจดแจ้งตามกฎหมายเกีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือไม่ ทัง้ นี้ ห้ามมิให้มกี ารเผยแพร่ต่อโดยมิได้รบั อนุญาตจากกรรมการผูอ้ านวยการ หรือบุคคล
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

2.2

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ตกลงทีจ่ ะรักษา “ความลับทางการค้า” ของ
บริษทั ฯ ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั รูห้ รือได้ล่วงรูม้ าเนื่องจากการปฏิบตั งิ านให้แก่บริษทั ฯ โดยจะไม่นามาเปิ ดเผย ส่งต่อไปให้ผู้
หนึ่งผูใ้ ดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องและจาเป็ น หรือทาสาเนาโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต รวมทัง้ จะไม่กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ใดๆ จนเป็ นเหตุให้สถานะและชื่อเสียงของบริษทั ฯ เสียหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจของบริษทั ฯ รวม
ตลอดทัง้ จะไม่ดาเนินการรับจ้างหรือเข้าเป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงาน หรือให้การแนะนาการปรึกษา การช่วยเหลือ หรือ
ทาสัญญาใดๆ กับนิตบิ ุคคลใดๆ หรือกิจการของบุคคลทีเ่ ป็ นคู่แข่งขันทางการค้ากับบริษทั ฯ หรือทาธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับกิจการของบริษทั ฯ
เพื่อประโยชน์ในการตีความข้อกาหนดข้อนี้ “ความลับทางการค้า” หมายถึง ข้อมูลการค้าซึง่ ยังไม่รจู้ กั กันโดยทัวไป
่
หรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็ นข้อมูลที่มปี ระโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เนื่องจากเป็ นความลับและเป็ นข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้ใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็ นความลับ ทัง้ นี้
ความลับทางการค้าอาจอยู่ในระเบียบ สัญญา หรือข้อตกลงอื่นใดของบริษัทฯ ที่กาหนดไว้และจะมีขน้ึ ต่อไป หรือ
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ วามลับทางการค้า พ.ศ. 2545 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดไว้

2.3

กรรมการ ผู้บ ริห าร พนั ก งาน หรือ ที่ป รึก ษาของคณะกรรมการบริห าร ทุ ก คนของบริษัท ฯ จะต้อ งเก็บ รัก ษา
“ความลับ” ใดๆ ทีม่ ตี ่อบริษทั ฯของผูร้ บั บริการ คู่สญ
ั ญา หรือคู่คา้ ทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่นใด ทีไ่ ด้รบั รูห้ รือได้ล่วงรูม้ า
เนื่องจากการปฏิบตั งิ านให้แก่บริษทั ฯ เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายอนุ ญาตหรือเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด อาทิ การเปิ ดเผยข้อมูลตามคาสังศาล
่
หรือตามคาสังของเจ้
่
าหน้าทีข่ องรัฐอื่นใดซึง่ กฎหมายได้ให้
อานาจไว้

2.4

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ ต้องทราบถึงขัน้ ตอน วิธกี าร
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบตั ติ าม เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลอันเป็ นความลับถูกเปิ ดเผยโดยไม่เจตนา

2.5

กรรมการผูอ้ านวยการจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบข้อมูลทีจ่ ะนาหรือเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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2.6

กรรมการ ผู้บ ริห าร พนั ก งาน หรือ ที่ป รึก ษาของคณะกรรมการบริห าร ต้ อ งไม่ ใ ช้ห รือ น าไปใช้ซ่ึง ทรัพ ย์สิน
อินเทอร์เน็ต ของบริษทั ฯ โดยมีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์ส่วนตัว นอกจากเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
โดยตรง

2.7

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น
 ต้องไม่แทรกแซงความเป็ นส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 ต้องไม่เข้าใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ฯทีอ่ ยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคล
อื่น โดยใช้ได้เฉพาะส่วนที่ผู้บริหารหรือ พนักงานมีหน้ าที่รบั ผิดชอบโดยตรงและใช้เพื่อการดาเนินการตาม
ตาแหน่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนเท่านัน้
 ต้องยึดมันในกฎระเบี
่
ยบและข้อบังคับว่าด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
 ห้ามมิให้เข้าสูข่ อ้ มูลและไฟล์เอกสารต่างๆ ของผูใ้ ช้รายอื่นบนระบบคอมพิวเตอร์โดยมิได้รบั อนุญาต

2.8

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ต้องรับทราบและปฏิบตั ิตามแนวทางการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม

2.9

ห้ามนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาติดตัง้ หรือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ โดยมิได้รบั อนุญาต

2.10

ไม่นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทบ่ี ริษทั ฯได้รบั อนุญาตให้ใช้ไปให้บุคคลอื่นใด ซึง่ หมายรวมถึงคู่คา้ คู่สญ
ั ญา ผูร้ บั บริการ
ของบริษทั ฯ และการนาซอฟต์แวร์ไปติดตัง้ เป็ นการส่วนตัว นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้อนิ เทอร์เน็ตของพนักงาน
หรือเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อโอนถ่ายข้อมูล การเผยแพร่สงิ่ ลามกอนาจาร การส่งและรับข้อมูลข่าวสารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ทีล่ ะเมิดต่อกฎหมาย หรือกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ ์ หรือขัดต่อเจตนา หรือจุดมุ่งหมายของ
นโยบาย หรือระเบียบปฏิบตั ิ หรือระเบียบนโยบายระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ หรือละเมิดต่อพระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
การกระทาผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) หรือกฎหมายอื่นๆ

2.11

ในระหว่างการปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้าง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร
จะต้องไม่กระทาการ ละเว้น หรืองดเว้นการกระทาการใดๆ อันเป็ นเหตุให้บริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหายสืบเนื่องมาจาก
ข้อมูล ข่าวสาร และ/หรือรายงานหรือบันทึกหรือการสือ่ สารทีเ่ ป็ นเท็จหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าด้วยวิธกี ารใดๆ โดยเจตนา

2.12

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ
บริษทั ฯ และ/หรือของบริษทั ฯ อื่นใดทีอ่ นุ ญาตให้บริษทั ฯใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้ ไม่ว่าด้วยสัญญา
และ/หรือวิธกี ารใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาซ้า หรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนา
ไม่ว่าจะโดยแสวงหากาไรหรือไม่กต็ าม หากผูบ้ ริหารหรือพนักงานผิดจรรยาบรรณข้อนี้บริษทั ฯมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
จ้างได้ทนั ที
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2.13

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ต้องใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ด้วยความ
ระมัดระวัง รับผิดชอบ ดูแลรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ ให้อยู่ใสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอโดย
ติดต่อซ่อมแซมเมื่อเกิดการชารุด

2.14

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือ ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการบริหาร ต้องไม่ฝ่าฝื นระเบียบ หรือคาสังของบริ
่
ษทั ฯ
อันอาจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ หรือทาให้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯเสียหาย

2.15

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือ ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการบริหาร ต้องรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ มิให้สญ
ู หาย
หรือถูกทาลายไปแม้มใิ ช่หน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงของตน

2.16

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือ ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการบริหาร ต้องไม่นาอุปกรณ์ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปใช้
นอกเหนือจากการทางานให้แก่บริษทั ฯ

2.17

บริษทั ฯ ได้มมี าตรการการให้ขอ้ มูลแก่บุคคลภายนอก กรณีทบ่ี ุคคลภายนอกมีสว่ นร่วมในการทางานทีป่ รึกษา เช่น ที่
ปรึกษาของคณะกรรมการ กรรมการผูอ้ านวยการ ทีป่ รึกษางานเฉพาะกิจอื่นๆ ลูกจ้างและพนักงานของผู้ รบั จ้าง
ของบริษทั ฯลฯ โดยบริษทั ฯ ได้มขี อ้ กาหนดเพิม่ เติมในเรื่องจริยธรรมทีป่ รึกษา ดังนี้
– การให้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายเท่านัน้ (Need-to-know
basis)
– ทาสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement)
– ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็ นกลาง
– ไม่นาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อแสวงผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
ผูท้ ฝ่ี ่ าฝืนนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

3.

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่ งบันเทิ ง

3.1

กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับเงินหรือประโยชน์อ่นื ใดจากผูเ้ กีย่ วข้องทาง
ธุรกิจ

3.2

กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนัน้ จะต้องไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูร้ บั

3.3

หากผูบ้ ริหารหรือพนักงานได้รบั ของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมทีม่ มี ูลค่าเกินปกติวสิ ยั จากผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ
กับบริษทั ฯ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้

4.

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

4.1

กรรมการ และ ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.2

บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยดาเนินการให้มคี วามเสมอภาคและยุตธิ รรมต่อผูถ้ อื
หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทาผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษทั ฯ และ
ครอบครัวทุกคนทีไ่ ด้รบั ทราบ หรืออาจได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริษทั ฯ จึงห้ามบุคคล
4

ดังกล่าวทาการซือ้ ขายหุน้ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ หรือขายหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหุ้ นบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วย
ตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยงั ครอบครองข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็ นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกาไร
หรือสร้างความได้เปรียบให้กบั บุคคลกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่ง ทัง้ นี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่
ได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึง่ มีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยต้องรออย่างน้อย 24 ชัวโมง
่
ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
สาธารณชนแล้ว (โปรดพิจารณานโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ เพิม่ เติม)
4.3

บริษทั ฯ ได้จดั ระบบรักษาความปลอดภัยในทีท่ างานเพื่อป้ องกันแฟ้ มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดาเนินการจากัดการ
เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่ อสาธารณะ โดยให้รบั รู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จาเป็ นเท่านัน้ จึงถือเป็ นหน้าที่ของ
เจ้าของข้อมูลหรือผูค้ รอบครองข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกาชับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
การรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทัง้ นี้ ผูฝ้ ่ าฝืนการใช้ขอ้ มูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฎหมาย
แล้วแต่กรณี

5.

นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบัญชีและการเงิ น

5.1

นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
จัดให้มรี ะบบการควบคุมและตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน และการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2

นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิ น
ฝ่ ายจัดการของบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา
ทัง้ งบรายปี และรายไตรมาส ซึง่ จัดทาตามมาตรฐานบัญชีทย่ี อมรับ
5.2.1

ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกประเภทของบริษทั ฯจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
โดยไม่มขี อ้ จากัดหรือข้อยกเว้นใดๆ
 การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริง ไม่มกี ารบิดเบือนหรือ
สร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
 บุคลากรทุกระดับต้องดาเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนด
ต่างๆ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจทีค่ รบถ้วน และให้ขอ้ มูล
ทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผทู้ ม่ี หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการบันทึก การจัดทา และ
การประเมินรายงานทางการบัญชีและการเงิน สามารถบันทึกและจัดทารายการทางการบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของบริษทั ฯลงในระบบบัญชีของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน

5.2.2

รายงานทางการบัญชีและการเงิน
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 ผูบ้ ริหารหรือพนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการบิดเบือน ปกปิ ดข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะ
เป็ นข้อมูลรายการทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบตั กิ าร
 ผูบ้ ริหารหรือพนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและการเงิน เป็ น
ความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
 ผูบ้ ริหารหรือพนักงานทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ขอ้ มูล รายการ
ทางธุรกิจ
5.2.3

แนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
 บุคลากรทุกระดับที่เกีย่ วข้องจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อกาหนดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ใน
ประเทศและ/หรือในต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทาบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษทั ฯเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและสมบูรณ์
 บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรงในการจัดเก็บบันทึก
ข้อมูล

6.

นโยบายความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น
 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และดาเนินการใดๆ ด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
 รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงสถานภาพองค์กรโดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง
 รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุ นอย่าง
เพียงพอ

7.

นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
 ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
 การแต่งตัง้ และโยกย้ายผูบ้ ริหารหรือพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทาด้วยความสุจริตใจ
และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
 ให้ค วามสาคัญ ต่ อ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทัก ษะของพนัก งานโดยให้โ อกาสอย่า งทัว่ ถึง และ
สม่าเสมอ
 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารหรือพนักงานอย่างเคร่งครัด

8.

นโยบายการปฏิ บตั ิ ตนของผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
 พึงปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความมุ่งมัน่ ซื่อตรง โปร่งใส
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 เคารพในสิทธิของผูบ้ ริหารหรือพนักงานอื่น
 ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ติ นให้เป็ นทีเ่ คารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พงึ กระทาการใดๆ อันเป็ นการไม่
เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
 พึงเป็ นผูม้ วี นิ ยั และประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขององค์กรและประเพณีอนั ดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็ นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่กต็ าม
 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึงหลีกเลีย่ ง
การกระทาใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ หรือเป็ นปั ญหาแก่บริษทั ฯในภายหลัง
9.

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท ฯ ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของการด าเนิ น ธุ ร กิจ ให้เ ติบ โตอย่ า งยัง่ ยืน ภายใต้ ค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และบริษทั ฯ ยึดมันในหลั
่
กการกากับดูแลกิจการให้ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ บริษทั ฯ หวังว่าการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษทั ฯ ควบคู่
กันไปด้วย ทัง้ นี้ บริษัทฯได้จดั ทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริ ตและการติดสินบน แบ่งเป็ น 6
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1

การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน
ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงหลักจริยธรรม และหลักการแข่งขันอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า การ
เรียก รับ และให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตทางการค้า เป็ นต้น นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ของผูอ้ ่นื โดยบริษทั ฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อกาหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา อาทิ การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิถู์ กต้องตามกฎหมาย เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้
สานึกให้แก่บุคลากรของบริษทั ฯ ในทุกระดับชัน้ ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
หมวดที่ 2

การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อ่นื ๆ
รวมถึงพนักงานปฏิบตั ติ ่อผูป้ ่ วยและผูม้ าใช้บริการด้วยความเสมอภาค ด้วยมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด และไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อผู้
มารับบริการในโรงพยาบาลฯ
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ผูม้ าใช้บริการทุกคนได้รบั การบริการทีเ่ สมอภาคตามสิทธิทผ่ี ปู้ ่ วยพึงได้รบั ทุกประการ โดยไม่คานึงถึงความแตกต่าง
เรื่องเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางสังคม ทางบริษทั ฯ มีช่องทางให้ผมู้ าใช้บริการ
มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางร้องเรียนทีเ่ หมาะสม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสาคัญและเคารพในสิทธิผู้ป่วย โดยได้บรรจุหวั ข้ออบรมเรื่องสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศ
พนักงานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานรับทราบ เข้าใจและนาไปปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง พร้อมทัง้ สือ่ สารให้ผปู้ ่ วยรับทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ โดยมีการติดประกาศตามจุดบริการต่าง ๆ ในบริษทั ฯ
หมวดที่ 3

การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยที่
จะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ ในอนาคต
ทัง้ นี้ บริษทั ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1)

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน

2)

จัดให้มกี ระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลการทางานทีเ่ ป็ นธรรม

3)

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝึ กอบรมวิชาการด้านต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลูกฝั งทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทางานเป็ นทีม

4)

จัดให้มสี วัสดิการด้านต่างๆ สาหรับพนักงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพ เป็ นต้น และนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น
รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุ ตร เงินช่วยฌาปนกิจ เป็ น
ต้น

5)

มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน และจัดสวัสดิการ
ต่ าง ๆ เช่น น้ าดื่มที่สะอาดปลอดภัยในสถานประกอบการ จัดห้องน้ าสะอาด จัดหอพักที่ปลอดภัยและ
เพีย งพอ พร้อมทัง้ อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ เช่น การบริก าร Internet รวมทัง้ ให้สวัสดิก ารในการ
รักษาพยาบาลกับบุคลากรทุกคน

6)

ดาเนิน การให้พนัก งานปฏิบตั ิง านได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทางานที่ดี โดยจัดให้มี
มาตรการป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สานึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการ
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ อนามัยทีด่ ี และดูแลสถานทีท่ างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย
อยู่เสมอ

7)

เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมหรือ
การกระทาทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีร่ ายงานเรื่องดังกล่าว
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หมวดที่ 4

ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการให้บริการของบริษทั ฯ เพื่อให้ผรู้ บั บริการมีสุขภาพทีด่ ี ได้รบั ความพึงพอใจ
และตอบสนองความต้องการของผู้รบั บริการ โดยมุ่งมันที
่ ่จะปฏิบตั ิต่อผู้รบั บริการด้วยความรับผิดชอบพร้อมดู แลเอาใจใส่
ผู้รบั บริการเสมือนเป็ นบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มแี พทย์และบุคลากรทางการแพทย์ท่มี คี วาม
ชานาญในด้านต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทม่ี คี ุณภาพและทันสมัย เพื่อให้แน่ ใจว่าผูร้ บั บริการได้รบั
การรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้นามาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โรงพยาบาลระดับสากลมาใช้ในกระบวนการให้บริการผูป้ ่ วย เช่น Joint Commission International Accreditation Standards
รวมถึงยึดมันในการรั
่
กษาข้อมูลของผูร้ บั บริการไว้เป็ นความลับและไม่นาข้อ มูลดังกล่าวไปใช้ในทางมิชอบ นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังจัดให้มกี จิ กรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ดี แี ละยังยื
่ น ไม่ว่าจะระหว่างผู้รบั บริการ หรือระหว่างผู้รบั บริการกับ
บริษทั ฯ
หมวดที่ 5

การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้
ดาเนินการและควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม อาทิ พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครเรื่องการเก็บ ขน และกาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เรื่องกาหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่
สิง่ แวดล้อมรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการกาหนดมาตรการป้ องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีระบบ
การบาบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม โดย
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
บริษทั ฯ มีการจัดการระบบกาจัดของเสียโดยการว่าจ้างนิตบิ ุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานเพื่อทาหน้าที่
จัดการและกาจัดสิง่ ปฏิกลู รวมถึงขยะติดเชือ้ ขยะอันตราย เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอันเนื่องมาจากการ
จัดการระบบของเสียทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
บริษัท ฯ สามารถว่ า จ้า งนิ ติบุ ค คลภายนอกที่ไ ด้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน เพื่อ ตรวจวัด คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มใน
โรงพยาบาลฯ ซึง่ เป็ นหนึ่งในมาตรการเฝ้ าระวังการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ โดยการตรวจวัด
และประเมินสภาพแวดล้อมในการทางาน ทัง้ ในด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ โดยผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการตรวจวัดจะ
นาไปใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมและป้ องกันอันตราย การเฝ้ าระวังอันตราย และโรคจากการทางานที่อาจ
เกิดขึน้
หมวดที่ 6
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและจัดให้มโี ครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง
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10.

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ดี

คณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับและมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
รวมทัง้ ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดเพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และยังทาให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอัน
จะทาให้เกิดความเชื่อมันในการด
่
าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
บริษทั ฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานต่างๆของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
เจ้าของบริษทั ฯ เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในการทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษทั ฯ สิทธิใน
การได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจใน
เรื่องสาคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่ งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี การอนุ มตั ิ
ธุรกรรมทีส่ าคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษทั ฯ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีพนั ธกิจในการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
(1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่ าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าและประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือระยะเวลาอื่นใดตามทีก่ ฎหมายหรือกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องประกาศกาหนด นอกจากนี้บริษทั ฯ จะนาข้อมูลดังกล่าวประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
(2) ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้
(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะใช้สถานที่ซ่งึ สะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และ
จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีจ่ ะอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(4) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะหรือตัง้ คาถามในวาระต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคาถามในทีป่ ระชุม
(5) ภายหลังการประชุ มผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุ มที่บ ันทึกข้อมูลอย่ างถู กต้องและ
ครบถ้วนในสาระสาคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดทาเป็ นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ และนาส่งให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ราย
ย่อย ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ในการดาเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริม่
การประชุม ประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ารใช้สทิ ธิออกเสียง และวิธนี ับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ ้องลงมติในแต่ละวาระ และ
ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ซักถามใน
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แต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในทีป่ ระชุมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้
บริษทั ฯ จะไม่นาเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมใด ๆ ทีไ่ ม่จาเป็ นต่อทีป่ ระชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
(2) ในวาระเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯ เป็ นรายคน
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัทฯ เป็ นการ
ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ
(3) สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีส่ อดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนด
แบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550) ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถ กาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออก
เสียง โดยได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสาหรับ custodian) ให้แก่ผถู้ อื หุน้
(4) อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้ วยตนเอง แต่ มีความประสงค์จะใช้สทิ ธิในการ
ลงคะแนนเสียงโดยวิธกี ารมอบฉันทะ โดยเสนอให้มกี รรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผูถ้ ือหุ้น เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ได้
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
(6) บริษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน
วาระที่เกีย่ วข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
รวมทัง้ ห้ามมิให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะทีจ่ ะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระทีเ่ กีย่ วข้องมี
ส่วนร่วมในการประชุมในวาระนัน้ ๆ
(7) บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการนาข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญและอาจมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่ วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนาข้อมูลดังกล่าวไป
เปิ ดเผยต่อหน่ วยงานหรือบุคคลอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง จนกว่าบริษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว รวมทัง้ บริษทั ฯ
ยังกาหนดให้กรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ รวมถึงทีป่ รึกษากรรมการบริหาร ทีไ่ ด้
รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทาง
การเงินจะต้องงดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 30 วันก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
และในช่ วงเวลา 24 ชัวโมงภายหลั
่
งจากที่ข้อมูลดังกล่ าวของบริษัทได้เปิ ดเผยต่ อสาธารณชนแล้ว ทัง้ นี้ กรณี ท่ีมีการฝ่ าฝื น
ข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะถือเป็ นความผิดทางวินยั และพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
หมวดที่ 3 การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Consideration on the Role of Interested
Persons) และหลักจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถอื หุน้ และ
พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น คู่คา้ ผูร้ บั บริการ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจาก
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯดังนัน้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลอย่างดี นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้คานึงถึงสิทธิ
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย และหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
: บริษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างผลการดาเนินงานทีด่ แี ละ
ผูถ้ ือหุ้น
การเจริญเติบโตที่มนคง
ั ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทัง้ ดาเนินการเปิ ดเผย
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ข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ อื หุน้
พนักงาน

: บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งกับพนักงานทุกคน
และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูงให้คงอยู่กบั บริษทั ฯ เพื่อพัฒนาองค์กร
ต่อไป อีกทัง้ ยังได้กาหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝั งให้พนักงานทุกคน
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การห้ามใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็ นต้น

คู่ค้า

: บริษทั ฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้ โดยการให้ค่คู า้ แข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่คา้
ด้วยความยุตธิ รรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยัง
ได้จดั ทารูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาทุกฝ่ าย และจัดให้มรี ะบบติดตามเพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าได้มกี ารปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษทั ฯ ซือ้ สินค้าจากคู่คา้ ตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ติ าม
สัญญาต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด

ผูร้ บั บริการ

: บริษัท ฯ รับ ผิด ชอบต่ อ ผู้ร ับ บริก ารโดยการรัก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของการบริก าร รวมถึง การ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบั บริการให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผรู้ บั บริการในระยะยาว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการบริการ
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ยังจัดให้มชี อ่ งทางให้ผรู้ บั บริการของบริษทั ฯ สามารถแจ้งปั ญหาหรือการให้บริการทีไ่ ม่
เหมาะสมเพื่อทีบ่ ริษทั ฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาเกีย่ วกับการบริการของบริษทั ฯ ได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหนี้

: บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่ าง ๆ ตามสัญญาที่มตี ่ อเจ้าหนี้เป็ นสาคัญ รวมทัง้ การชาระคืนเงินต้น
ดอกเบีย้ และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง

คู่แข่ง

: บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันทีด่ ี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้ สนับสนุ น
และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม

สังคมและ
ส่วนรวม

: บริษทั ฯ ใส่ใจและให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของผูค้ นทีม่ สี ่วน
เกี่ย วข้อ งกับ การดาเนิ น งานของบริษัท ฯ และส่งเสริม ให้พนัก งานของบริษัท ฯ มีจิตสานึ กและความ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษทั ฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นการสร้าง
และรักษาไว้ซง่ึ สิง่ แวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทาผิดทางกฎหมาย
ความไม่ ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯผ่า น
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายั งบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ โดย
กรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสังการตรวจสอบข้
่
อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
ต่อไป
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
(1) บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจาปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังสนับสนุ นให้มี
การจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบ
การเงินในทุกไตรมาส
(2) บริษัทฯ จะจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ จานวนครัง้ ของการประชุมและการเข้าประชุมในปี ทผ่ี ่าน
(3) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการกับบริษทั ฯ
(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสีย่ ง และนโยบายเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าวรวมทัง้ กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล
(5) บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และได้จดั ให้มฝี ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านของแต่ละสายงาน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็ น
ระยะและจัดทารายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ท่สี ามารถเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญใน
การกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจานวนอย่างน้อย 5 คน และมีกรรมการบริษทั ฯ ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดและต้องไม่ต่ากว่า 3 คนอันจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง
ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ฯ มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด โดย
กรรมการอิสระจะมีวาระการดารงตาแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเห็น ว่าบุคคลนัน้ สมควรดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ต่อไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ นอกจากนี้ กรรมการของบริษทั ฯ สามารถเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอื่นได้ โดยต้องเป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้รบั ทราบทุกครัง้ ก่อนการเข้าดารงตาแหน่งด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของ
บริษทั ฯ ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีส่ อบทาน
ความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน ได้เพื่อท าหน้ าที่ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกากับดูแ ลและตรวจสอบการ
บริหารงาน การควบคุมภายใน ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ช่วย
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สนับสนุ นการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
บริษทั รวมทัง้ การสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใส
และน่าเชื่อถือ
(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ว ยสมาชิก จานวนไม่ น้อยกว่า 5 คน ทัง้ นี้ กรรมการบริห ารไม่
จาเป็ นต้องดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั เพื่อทาหน้าทีช่ ่วยสนับสนุ นคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคาสังใด
่ ๆ รวมทัง้ เป้ าหมายที่
กาหนดไว้ภายใต้กรอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าทีส่ รรหา
บุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อานวยการ จัดทา
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของ
คณะกรรมการบริษัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อ านวยการ รวมทัง้ การปรับ เงิน เดือ นของกรรมการ
ผูอ้ านวยการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ติ ่อไป (แล้วแต่กรณี)
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Committee : RMC) ขึน้ เพื่อทาหน้าทีช่ ่วยสนับสนุ นการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร
กากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม กาหนด
กฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ใิ นด้านต่าง ๆ รวมถึงกากับดูแลให้องค์กรมี การดาเนินงานและปฏิบตั ิตามนโยบายเกีย่ วกับการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี และนาเสนอรายงานบริหารความเสีย่ งและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มเี ลขานุ การบริษัทฯ เพื่อทาหน้ าที่ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สนับสนุ นงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยการให้คาแนะนาในเรื่อง
ข้อกาหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และมีหน้าทีก่ าหนด
นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ กากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางเพื่อ
ประโยชน์ระยะยาวแก่ผถู้ อื หุน้ ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็
คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย ทัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ
2.1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มนี โยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อนาเสนอ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้การจัดทาคู่มอื การกากับดูแลกิจการ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี

14

2.2. หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก)

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้

(ข)

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อผูร้ บั บริการ

(ค)

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่คา้ คูแ่ ข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

(ง)

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

(จ)

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
2.3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
เหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยกาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือ
เกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้บริษทั ฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วม
การพิจารณา รวมถึงไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นรายการดังกล่าว
บริษัท ฯ มีน โยบายในการทารายการเกี่ย วโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ท่ี
สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
2.4. การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในเพื่อการกากับดูแลและการควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอก (outsource) เพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในและรายงานผลต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบทีว่ างไว้
2.5. การบริหารความเสีย่ ง
บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร รวมทัง้ การ
กากับดูแลให้มรี ะบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
2.6. รายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผูส้ อบบัญชีมาประชุม
ร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อ
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน
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3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประเมิ นตนเอง
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความ
จาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา บริษัทฯ จะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็ นกรณีจาเป็ นเร่งด่วน เพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้ เพื่อให้
คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจาเป็ นเร่ งด่วน และจะจัดให้มกี าร
บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารทีร่ บั รองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการ
ประชุมทุกครัง้ จะจัดให้มผี บู้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจทีถ่ ูกต้อง
และทันเวลา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีกรรมการบริษทั ฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
บริษทั ฯ ทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการบริษทั ฯ ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ ให้กรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริษทั ฯ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและ
หากมีกรรมการคัดค้านมติดงั กล่าว ให้บนั ทึกคาคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษทั ฯ
คนหนึ่งมีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุ นให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขการดาเนินงาน โดยมีการกาหนดหัวข้อทีจ่ ะประชุมชัดเจนก่อนทีจ่ ะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวม
ความเห็นและนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
4. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ ค่าเบีย้ ประชุม ในการนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบ
ได้ก ับระดับที่ป ฏิบตั ิอ ยู่ในอุ ต สาหกรรม รวมถึง พิจ ารณาแนวทางการก าหนดค่ าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการให้
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ในระยะยาว ส่ว น
ผูบ้ ริหารจะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือนและโบนัสประจาปี โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารรวมกันจะต้องไม่เป็ นจานวนทีส่ ูงผิดปกติเมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารโดยเฉลีย่ ของบริษทั ฯ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
5. การพัฒนากรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น กรรมการบริษทั ฯกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั ฯ เป็ น
ต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ความรู้ อาจกระทาเป็ นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้
บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
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ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีการหมุน เปลี่ยนงานที่ได้ร ับมอบหมายตามความถนัด ของผู้บริหารและ
พนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยกรรมการผูอ้ านวยการ จะกาหนดช่วงเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวเพื่อเป็ นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพื่อพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานให้มี
ความรูค้ วามสามารถในการทางานมากขึน้ และให้สามารถทางานแทนกันได้
การติ ดตามดูและให้มีการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ
1)

ในกรณีหากพบการฝ่ าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องหรือยินยอม
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีการฝ่ าฝืนดังกล่าว ผูบ้ ริหารหรือพนักงานจะต้องรายงานตรงต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โดยให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้ดาเนินการตามขัน้ ตอนที่กาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในการทางานในเรื่อง
ดังกล่าวต่อไป

2)

บริษทั ฯจะมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจทุก ๆ 1 ปี เพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางาน (Code of Conduct) ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานนี้ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็ นต้นไป

บรรณพจน์ ดามาพงศ์
(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
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