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นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการโรงพยาบาล 

ของ 
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 

 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  
40 (สีส่บิ) ของก าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยเชือ่มโยงกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ หากไม่มเีหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงนิ
ปันผลนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั  

ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ และบริษทัฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายที่ก าหนดไว้ได ้โดยจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกจิของบริษทั ภาวะเศรษฐกจิ  และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

ทัง้นี้ มติของคณะกรรมการบรษิทัฯ ที่อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น  
เวน้แต่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบรษิัทฯ มีอ านาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะ
รายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 
 

 
2. นโยบายการหาผูบ้ริหารมาสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญั (Succession Plan) 

 

 การวางแผนการสบืทอดตําแหน่ง (Succession Planning) คอื การจดัเตรยีมคนเพื่อทดแทนหรอืรองรบัตําแหน่งงานใด
งานหนึ่งไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเตรยีมบุคลากรเพื่อรองรบัการเติบโตขององค์กร โดยจดัทําเฉพาะตําแหน่งงานบรหิารที่
สําคญั เช่น กรรมการผูอ้ํานวยการ ผูบ้รหิารระดบัสูง เป็นต้น และมกีารกําหนดระบบการพฒันาบุคคลที่จะเป็นผูส้บืทอด 
(Successor) อย่างเป็นระบบในระยะยาว 

1. หลกัการ 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารวางแผนการสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบรหิารงานที่

เหมาะสม สาํหรบัผูบ้รหิารตัง้แต่ ระดบัผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการขึน้ไป  จนถงึระดบักรรมการผูอ้ํานวยการ ซึ่งมกีระบวนการสรรหา
ที่ชดัเจน โปร่งใส  โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จรยิธรรมและความเป็นผูนํ้า เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มของบคุลากรใหส้ามารถรองรบัและสอดคลอ้งกบัการเตบิโตของธุรกจิ รวมทัง้มกีารประเมนิประสทิธิภาพและศกัยภาพ
ของผูบ้รหิาร สง่เสรมิเพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหเ้หมาะสม รวมทัง้ตดิตามผลการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ เพื่อให้ม ัน่ใจ
ไดว้า่การดาํเนินงานของบรษิทัจะสามารถดาํเนินต่อไปได ้
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2. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทมีแผนการคดัเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารบัผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารที่สําคญัทุกระดบัให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและโปรง่ใส เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัฯ ไดผู้บ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี โดยมคีณะกรรมการบรษิทักําหนดให้มแีผน
สบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดตําแหน่งกรรมการผูอ้ํานวยการ และผูบ้รหิารระดบัสูง ใน
กรณีที่กรรมการผู้อํานวยการหรือผู้บริหารระดบัสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ เพื่อให้การ
บริหารงานของบริษัทสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ดแูลการจดัทําแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
ทราบเป็นระยะๆ ดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 คร ัง้ รวมถงึกาํกบัดแูลใหก้จิการมกีารบรหิารและพฒันาบุคลากรให้มจีํานวน ความรู ้
ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจทีเ่หมาะสม ดงันี้ 

2.1  กรรมการผูอ้ํานวยการ  
เมือ่ตําแหน่งกรรมการผูอ้ํานวยการวา่งลงหรอืผูอ้ยู่ในตําแหน่งไมส่ามารถปฏบิตัิหน้าที่ในตําแหน่งได ้บรษิทัจะ

มอบหมายใหผู้บ้รหิารในระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัรองกรรมการผูอ้ํานวยการเป็นผูร้กัษาการในตําแหน่ง  จนกว่าจะมกีารสรร
หาและคดัเลอืกบคุคลที่มคีุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิทักําหนด และต้องเป็นผูท้ี่มวีสิยัทศัน์ ความรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
สรรหา เพื่อนําเสนอผูท้ีม่คีวามเหมาะสมใหด้าํรงตําแหน่งแทนต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี)  

2.2 ผูบ้รหิารระดบัสงู  
เมือ่ตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการขึน้ไปจนถงึระดบัรองกรรมการผูอ้ํานวยการว่างลง

หรอืผูอ้ยู่ในตําแหน่งดงักล่าวไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งได ้บรษิทัจะนําเสนอผูส้บืทอดตําแหน่งทีค่ดัเลอืกไวโ้ดย 
รองกรรมการผูอ้ํานวยการที่ดูแลฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล   (ในกรณีที่ตําแหน่งที่ว่างลง คอื รองกรรมการ

ผูอ้ํานวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อํานวยการ ) และนําเสนอต่อกรรมการ
ผูอ้ํานวยการเพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้  

ทัง้นี้ การวางแผนการสบืทอดตําแหน่งของผูบ้รหิารสงูตัง้แต่ระดบัผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการขึน้ไปจนถงึระดบักรรมการ
ผูอ้ํานวยการ มกีระบวนการ ดงันี้ 

1.  วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกจิของบรษิทัในด้านกลยุทธ์ของบรษิทั นโยบาย แผนการลงทุน 
แผนงานการขยายตวั 

2.  ประเมนิความพรอ้มของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์และแผนการดาํเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว 

3. กาํหนดแผนสรา้งความพรอ้มของกาํลงัคนโดยจะพฒันาเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏบิตังิานของพนกังาน  

4.  สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and 
Development) ไวไ้ดล้่วงหน้า กอ่นพนกังานจะเกษยีณหรอืออกจากตําแหน่งกอ่นเวลา 

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

พนกังานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรยีมรบัมอบและเรยีนรูง้าน และกาํหนดหาผูส้บืทอดตําแหน่งสาํรอง 
9.  พฒันาและประเมนิพนกังานทีค่าดวา่จะเป็นผูส้บืทอดตําแหน่งวา่จะสามารถมพีฒันาการ และสรา้งผลงาน

ตามทีค่าดหวงัไดจ้รงิ หากไมเ่ป็นตามคาดหมายการเปลีย่นตวัย่อมสามารถทําได ้
 

 
3. นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ 
 

เพื่อใหก้ระบวนการกาํหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูอ้ํานวยการ มคีวามโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีสอดคล้องกบักลุยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ
บริษทั ระดบัและองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษา
กรรมการทีม่คีณุภาพ บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จึงไดก้ําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ใน
การกาํหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการผูอ้ํานวยการ ดงันี้ 

1. กระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่น  
การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ 

ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาและก าหนดค่าตอบแทน และด าเนินการ ดงันี้ 

1.1. คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพจิารณา
ภายในกรอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 

1.2. คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผูอ้ านวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ 

2. คา่ตอบแทนและผลประโยชน์  
ก าหนดแนวทาง ดงันี้ 
2.1. คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

(คณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการ      

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร) 

การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ค านึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ       

ซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามหลกั Fiduciary Duty ความรบัผดิชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ไดร้บัจากการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการ 

รวมทัง้การจูงใจกรรมการที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมกบัความจ าเป็นของบริษทั โดยก าหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทน

กรรมการ ดงันี้ 

2.1.1 ค่าตอบแทนประจ า (Retainer Fee) จ่ายให้กบักรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารเป็นรายเดอืน ไม่ว่าจะมกีาร
ประชมุคณะกรรมการหรอืไมก่ต็ามพจิารณาก าหนดระดบัของคา่ตอบแทนโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 
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o แนวปฏบิตัใินอุตสาหกรรม 
o ผลประกอบการและขนาดของธุรกจิ 
o ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรอืภาวะความต้องการของ

บรษิทัในขณะนัน้ 
2.1.2 คา่เบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กบักรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร ัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะ

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุเท่านัน้ แบง่เป็น 
o คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดุย่อย 
o คา่เบีย้ประชมุของกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 

2.1.3 คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Inventive Fee) เป็นคา่ตอบแทนพเิศษที่จ่ายให้กบักรรมการปีละครัง้ 
โดยพจิารณาจากมลูคา่ทีส่รา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ เชน่ ผลก าไรของบรษิทั หรอืเงนิปันผลที่จ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้น แต่ทัง้นี้จะไม่ท าให้
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัมุง่เน้นทีผ่ลประกอบการระยะสัน้ 

2.1.4 ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทัง้รูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็น
จ านวนแน่นอนในอตัราคงทีห่รอือาจวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืให้มผีลตลอดไปจนกว่าที่
ประชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้

2.2. คา่ตอบแทนของกรรมการผูอ้ านวยการ 
การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการ เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมตั ิ    

ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั ประเภทและ
ระดบัของคา่ตอบแทนทัง้ทีเ่ป็นเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิทั และผล
การประเมนิการปฏบิตังิาน 

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

คา่ตอบแทนค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ดงันี้ 
o ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ 
o แนวปฏบิตัใินอุตสาหกรรมทีม่ขีนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 
o ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน (กรณีพจิารณาเพิม่คา่ตอบแทน) 

2.2.2. สวสัดกิารรกัษาพยาบาล  เป็นไปตามสวสัดกิารทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบั และคูม่อืพนกังาน 
2.2.3. คา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่โบนสั คา่ตอบแทนพเิศษอื่นๆ พิจารณาจากผลการประเมนิการ

ปฏบิตังิาน ซึง่ตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
 
4. นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ผูอ้ านวยการ 
 
 เพื่อให้กระบวนการดําเนินงานดา้นการกํากบั ควบคุมและบริหารจดัการเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดี 
และเพื่อตดิตามผล / ประเมนิการบรรลุตามวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ บรษิทัฯ โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั 
(มหาชน) (“บริษทัฯ”) จึงไดก้ําหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ํานวยการ มกีาร
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
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ผูอ้ํานวยการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสทิธิผล
การทํางานของคณะกรรมการแบบทัง้คณะและรายบคุคล โดยมหีลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการประเมนิผลงาน ดงันี้ 

1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน  และคณะกรรมการบรหิาร 

1.1 หลกัเกณฑ ์
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานปีละ 1 คร ัง้ ทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล โดยก าหนดช่วงเวลาในการประเมนิผล

ภายในเดอืนมกราคมของแต่ละปี 

1.2 แบบประเมนิผล  
1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 
2) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ 
3) แบบประเมนิของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 
4) แบบประเมนิของคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมนิท่านอื่น) 

1.3 กระบวนการประเมนิ  
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการ

ประเมนิผลในแต่ละหวัขอ้หลกัตามแบบประเมนิผล 
2) ฝ่ายเลขานุการบรษิทัฯ น าสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการทุกคน 

ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล 
3) คณะกรรมการน าส่งแบบประเมนิกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิทัฯ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน

รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบในการประชมุคณะกรรมการครัง้แรกของปี 

1.4 เกณฑใ์นการใหค้ะแนนและสรปุผลการประเมนิ 
 เกณฑใ์นการใหค้ะแนน แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

2.1 หลกัเกณฑ ์
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ านวยการ ปีละ 1 คร ัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ภายในระยะของการประเมินผลพนักงานบรษิัทฯ 
ประจ าปี  

2.2 แบบประเมนิผล แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ านวยการ  
การประเมนิผลกรรมการผูอ้ านวยการ ประเมนิในหวัขอ้หลกัดงันี้ 

- ความเขา้ใจองคก์รและธุรกจิ 
- การจดัวางองค์กรและวางแผนกลยุทธ์ 
- การบรหิารจดัการดา้นการเงนิ 
- การบรหิารจดัการทรพัยากร 
- การบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ 
- ภาวะผูน้ า 
- ความสามารถในการวเิคราะห์ 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- การตดัสนิใจ 
- ความเชือ่ถอืไวว้างใจและปฏบิตัติามพนัธสญัญา 
- หลกัธรรมาภบิาล 

2.3 กระบวนการประเมนิ  
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการ

ประเมนิผลในแต่ละหวัขอ้หลกัตามแบบประเมนิผล และรว่มกนัประเมนิผลงานของกรรมการผูอ้ านวยการ 
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนรายงานผลการเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาภายใน

ระยะของการประเมนิผลพนกังานบรษิทัฯ ประจ าปี  
 
 

5. นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการบรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่า่การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกดิความ
เป็นธรรมแกผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย จงึถอืเป็นนโยบายของบรษิทัทีจ่ะป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการเป็น
กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทั จงึไดม้กีารก าหนดขอ้ปฏบิตัิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิัท 
ดงันี้ 
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1. หลกีเลีย่งการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกีย่วโยงกบัตนเองหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนัที่อาจก่อให้เกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ยกเวน้เป็นรายการทีเ่ป็นไปเพื่อสนบัสนุนการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล และ/หรอืเป็น
รายการทีม่คีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั โดยก าหนดใหก้ระท ารายการดงักล่าวเสมอืนว่าบรษิทั
ท ารายการกบับคุคลภายนอก หรอืบุคคลที่ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยต้องยึดมัน่ในหลกัการก าหนดราคาและ
เงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length basis)       
หรอืตามนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั เช่น นโยบายราคา นโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนั เป็นต้น และให้มี
การรายงานการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั     
ของบรษิทั เพื่อรบัทราบในทุกๆ ไตรมาส 
 

 ในกรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัที่ไม่ใช่การ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ และ/หรือ เพื่อสนับสนุนการให้บริการร ักษาพยาบาล และ /หรือ เป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทั ให้มกีารน าเสนอรายการที่เกีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    
เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็กอ่นเสนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้ือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

 

 ทัง้นี้ หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบริษทัที่มสี่วนไดเ้สยีในรายการนัน้ๆ เขา้มามสี่วนร่วมหรอืมสีทิธิ
ออกเสยีงในการพจิารณาอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบในการอนุมตัริายการนัน้ๆ  

2. ไมแ่สวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยน าสารสนเทศหรอืขอ้มูลภายในที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรอืน าไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก ทัง้นี้  ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน         
ของบรษิทั และการรกัษาความลบัของบรษิทั 

3. ไม่ใชเ้อกสารหรอืขอ้มูลที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรอืพนักงานของบรษิทัในการท าธุรกจิของตนเองหรือ
บคุคลอื่นทีม่ลีกัษณะเป็นการแข่งขนัหรอืมลีกัษณะเดยีวกนัหรอืเกีย่วเนื่องกนักบับรษิทั ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามนโยบาย
การใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั และการรกัษาความลบัของบรษิทั 

 ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแกผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานให้บรษิทัทราบถึงการมี
สว่นไดส้ว่นเสยีของตน หรอืของบคุคลที่เกีย่วขอ้ง กรณีมสี่วนไดส้่วนเสยีที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของ
บรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี โดยใหม้รีายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้  
ก. รายงานในครัง้แรก: ใหร้ายงานต่อบรษิทัโดยแจ้งต่อเลขานุการบรษิทัเมื่อกรรมการหรอืผูบ้รหิารเขา้รบัต าแหน่ง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
ข. รายงานการเปลีย่นแปลงขอ้มูลการมสี่วนไดส้่วนเสยี: ให้รายงานโดยมชิกัชา้ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่มี

การเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยระบแุจง้จ านวนครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไวด้ว้ย 
ค. รายงานการมสีว่นไดเ้สยีหรอืสว่นเกีย่วขอ้งกบัรายการทีพ่จิารณา: ให้กรรมการ และผูบ้รหิาร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทัพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการ
บรษิทัเพื่อให้บริษทัทราบถึงความสมัพนัธ์ หรือการมสี่วนได้ส่วนเสยีของตนและบุคคลที่เกีย่วขอ้งในรายการ
ดงักล่าว อย่างน้อย 10 วนัก่อน การพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ (หรอือย่างน้อย 3 วนัก่อน การส่ง
จดหมายเชญิประชุมและ/หรอืเอกสารประกอบการประชุม) และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทัคร ัง้นัน้ ๆ และต้องไม่เขา้มามสี่วนร่วมหรอืมสีทิธิออกเสยีงในการพิจารณา 
รวมถงึไมม่อี านาจในการอนุมตัธิุรกรรมนัน้ๆ 
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6. นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกนัของบริษทัฯ 
 

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

1. นิยาม 
รายการระหวา่งกนั หมายถงึ ธุรกรรมหรอืรายการระหว่างบรษิทักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี้ 

นิยามของบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. มาตรการ/ ข ัน้ตอนการท ารายการระหวา่งกนัและการอนุมตั ิ
การก าหนดมาตรการ / ข ัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนั เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส ัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้หรอืทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไมส่ามารถเขา้มามสี่วนร่วมหรอืมสีทิธิออกเสยีงในการพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวได ้

การเขา้ท ารายการระหวา่งกนั บรษิทัยดึหลกัการ ดงันี้ 
-  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมตัิที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บรหิารดว้ยควารบัผดิชอบ  ระมดัระวงัและ

ซื่อสตัย์สจุรติ โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีไมไ่ดม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  
- เป็นรายการทีก่ระท าโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั เสมอืนการท ารายการกบับคุคลภายนอก  
- มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบทีท่ าใหม้ ัน่ใจไดว้า่การท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 

 2.1 มาตรการ/ ข ัน้ตอนในการทํารายการระหวา่งกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 บรษิทัฯ ไดก้าํหนดขัน้ตอนเกีย่วกบัการทํารายการระหวา่งกนั หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงันี้ 

1. การพิจารณาการทํารายการที่เกีย่วโยงกนั บรษิทัฯจะใชเ้กณฑ์เช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป และบุคคลทัว่ไป 
รวมทัง้เป็นไปตามขัน้ตอนกระบวนการดําเนินงานตามปกติของบรษิทัฯ เพื่อสนับสนุนการดําเนินกจิการ ซึ่งต้องเป็นธรรม
และสมเหตุสมผลและกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกบ่รษิทัฯ  

2. กรณีทีไ่มม่รีาคาดงักล่าว บรษิทัฯจะพจิารณาเปรยีบเทียบราคาสนิคา้หรอืบรกิารกบัราคาภายนอก ภายใต้
เงือ่นไขทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั  

3. บรษิทัฯอาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมนิอสิระซึง่แต่งตัง้โดยบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในกลุ่มมาทําการ
เปรยีบเทยีบราคาสาํหรบัรายการระหวา่งกนัทีส่าํคญั เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กลุ่มบรษิทัฯ  

4. การทํารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกีย่วโยงกนัที่บริษทัฯ หรอืกรรมการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสูงของ
บรษิทัฯมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้ง ทีไ่มใ่ชก่ารดําเนินธุรกจิตามปกติ หรอืมเีงื่อนไขทางการคา้แตกต่างจากการทํารายการกบั
ลูกคา้ทัว่ไป หรอืบคุคลภายนอกจะดาํเนินการไดต้่อเมื่อไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่้อยกวา่สามในสี ่ซึง่จะตอ้งไมม่กีรรมการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูที่มผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมพิจารณาอนุมตัิรายการนัน้  
และตอ้งไมม่เีงือ่นไขหรอืขอ้กาํหนดพเิศษผดิไปจากปกติ ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กาํหนด 
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5. หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกี่ยวโยงกนัอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดงักล่าวอย่างเครง่ครดั 

6. บรษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการทํารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื รายการที่เกีย่วโยงกนั 
หรือ รายการระหว่างกนั ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด โดย
เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี และรายงานประจําปี หรอืแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนรายการที่
เกีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานการบญัช ี

7. ให้มีการสอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน      
ซึง่ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมมีาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มกีารสุ่มสอบทานการทํารายการจรงิ 
ถูกตอ้งตรงตามสญัญาหรอืนโยบายหรอืเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้

 2.2 การอนุมตัิการทํารายการระหวา่งกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 ในกรณีทีก่ฎหมายดงักล่าวกําหนดให้รายการระหว่างกนันัน้ต้องไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่นการเขา้ทํารายการระหว่างกนัในเรื่องใด (ถ้าม)ี บรษิทัจะจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชมุเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจําเป็นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ 
ในการเขา้ทํารายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตทิีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป  และ
รายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี้ 
 (ก) การทํารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีง ือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 
 การทํารายการระหวา่งกนัทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตทิี่มขีอ้ตกลงทางการคา้ที่
มเีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิหรอืการดาํเนินงานของบรษิทั ฝ่ายจดัการหรอื  คณะกรรมการบรหิาร
เสนอให้คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิขอ้ตกลงการทําธุรกรรมในหลกัการก่อนที่จะเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวได้  หากรายการ
ดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั  ดว้ย
อํานาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง   
ทัง้นี้ ฝ่ายจดัการจะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส  
 รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป คอืเงื่อนไขการคา้ที่มรีาคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่
กอ่ใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย 

- เป็นราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้บั หรอืใหก้บับคุคลทัว่ไป 
- เป็นราคาและเงือ่นไขทีบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับคุคลทัว่ไป 
- เป็นราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ สามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะทํานองเดยีวกนัใหก้บั

บคุคลทัว่ไป 
 (ข) การทํารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 
 การทํารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป จะตอ้งพจิารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกบัความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการเขา้ทํารายการนัน้ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิ ทัง้นี้ ให้ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบงัคับ ประกาศ คําส ัง่  หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน          
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึการ 
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ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการระหว่างกนั การไดม้าหรอืจําหน่าย
ไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่าํคญัของบรษิทั (ถา้ม)ี และหลกัเกณฑ์อื่นที่เกีย่วขอ้งรวมทัง้ปฏบิตัิตามมาตรฐานทางบญัชทีี่กําหนดโดย
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์และบรษิทัจะดาํเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิของบรษิทัทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึ้น บรษิทั
จะแต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินราคาทรพัย์สิน หรือ
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาที่เกีย่วขอ้ง ที่มคีวามเป็นอิสระจากบรษิทัและบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งกบับรษิทั เป็นผูใ้ห้ความเห็น
เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรอื ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ม ัน่ใจว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวมีความจําเป็นและมคีวาม
สมเหตุสมผลโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั  

3. นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้  คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําส ัง่ หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปีและหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีอง
บริษทั รวมทัง้ปฏิบตัิตามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการระหว่างกนัของบริษทัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 บรษิทัอาจมกีารทํารายการระหวา่งกนัในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกาํหนดราคาและเงื่อนไขการคา้ตามปกติของธุรกจิ
เชน่เดยีวกบัทีก่าํหนดใหก้บับคุคล และ/หรอืบรษิทัทีไ่มข่ดัแยง้หรอืเกีย่วขอ้งกนั เช่น การให้บรกิารทางการแพทย์แก่บรษิทั
คูส่ญัญา การจ่ายคา่ตอบแทนในรปูแบบคา่ธรรมเนียมแพทย์ การใหส้วสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล เป็นตน้ โดยรายการระหว่าง
กนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไปตามการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั   
 ทัง้นี้  การทํารายการระหว่างกนัของบริษัทที่เกดิขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจําเป็น  และ/หรือมีความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดของบรษิทั และกําหนดให้เป็นไปตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิทัว่ไป และรายการดงักล่าวราคาและรวมทัง้เงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การคา้ (Fair and at arm’s length basis) ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบรษิทักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจําเป็นและเหมาะสมของรายการนัน้  นอกจากนี้ หาก
มกีารทํารายการระหวา่งกนั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไม่สามารถเขา้มามี
สว่นรว่มหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการดงักล่าวได ้
 
 
7. หลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปในการท าธรุกรรมระหว่างบริษทักบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 
 

การเขา้ท ารายการระหวา่งกนัหรอืรายการเกีย่วโยงกนั บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จะ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส ัง่ หรอืขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 



 

 

11/24 

ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะตอ้งไมเ่ป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทั แต่ต้องเป็นการท ารายการที่
บรษิทัไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นส าคญั 

คณะกรรมการบรษิทั ไดอ้นุมตัใินหลกัการเกีย่วกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรม
ระหวา่งบรษิทักบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ดงันี้ 

“บรษิทั อาจมรีายการระหวา่งกนั กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในอนาคต บรษิทัจึงขออนุมตัิใน
หลกัการโดยคณะกรรมการบรษิทั ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หากธุรกรรมเหล่านัน้มขีอ้ตกลง
ทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้
ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้ง และไม่ก่อให้เกดิการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ทัง้นี้ ธุรกรรมรายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้  

(1) จะต้องเป็นรายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกติของบรษิทั เช่น การให้บริการรกัษาพยาบาล      
การซื้อยา เวชภณัฑ ์เครือ่งมอือุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น และมกีารก าหนดลกัษณะของรายการ arm’s length 
ใหช้ดัเจน เชน่ ราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาและ/หรอืเงื่อนไขที่
บรษิทัไดท้ ากบับคุคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระ และเป็นไปตามราคาทียุ่ตธิรรมและสามารถตรวจสอบได ้เป็นตน้ 

 ทัง้นี้ รายการ arm’s length หมายถงึ ธุรกรรมทีเ่กดิจากการกระท าของคู่สญัญาที่เป็นอิสระต่อกนัและมสีถานะ
เท่าเทยีมกนั โดยไมม่ฝ่ีายหนึ่งฝ่ายใดมสีถานะเหนือหรอืมอีทิธพิลสงูกวา่อกีฝ่ายหนึ่ง 

(2) จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและสอบทานรายการดังกล่าวว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามที่ได้ร ับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัหรอืไม่ เช่น การตรวจสอบรายการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและ /หรอืผูส้อบบญัช ีและ
รายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ โดยบรษิทัจะจดัท ารายงานสรุปการท า
ธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส หรอื
ตามความประสงคข์องคณะกรรมการบรษิทั” 

 
 
8. นโยบายการใช้ข้อมลูของบริษทัและการรกัษาความลบัของบริษทัฯ 

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

และการรกัษาความลบัของบรษิทั การรกัษาขอ้มลูและเอกสารที่เป็นความลบัของลูกคา้ การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล
ในระบบสารสนเทศ โดยไมน่ าขอ้มลูและเอกสารทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั รวมทัง้ขอ้มูลภายในของบรษิทัที่ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปเปิดเผยหรอืใชห้รอืแสวงหาประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื่นไมว่า่ทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่
ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษทัโดยใช้ขอ้มูลและเอกสารที่เป็น
ความลบัของบรษิทั รวมทัง้ขอ้มลูภายในของบรษิทั เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยตามทีก่ฎหมายก าหนด  

ก. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละขอ้ก าหนดต่างๆ ของบรษิทั 
บรษิทัก าหนดให้ กรรมการ ผูบ้รหิาร ที่ปรกึษา และพนักงานของบรษิทัจะต้องปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของบรษิทัทีไ่ดม้กีารประกาศใชอ้ย่างเครง่ครดั  ดงันี้ 
1.    แผนการก ากบัดแูลองคก์ร (The Organization’s Governance Plan)  
2.    จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct) ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
3.    จรยิธรรมองคก์ร  
4.    นโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัและการรกัษาความลบัของบรษิทั 
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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 ดังนี ้
 

ประเภทของ

ข้อมลู 

ผูมี้สิทธิเข้าถึงข้อมลู ผูมี้สิทธิอนุมติั 

1. ข้อมลูด้านการบริหารจดัการ 
1.1 ขอ้มลู
ละเอยีดอ่อน 

ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อน าขอ้มลูไปใชใ้นการบรหิาร
จดัการตามขอบเขตการดแูลรบัผดิชอบ 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย์),  
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายบรหิาร) 

 1.2 ขอ้มลูความลบั ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อน าขอ้มลูไปใชใ้นการบรหิาร
จดัการตามขอบเขตการดแูลรบัผดิชอบ 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย์),  
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายบรหิาร) 

2. ข้อมลูเก่ียวกบั
พนักงาน 

หวัหน้าแผนกขึน้ไป, เจา้หน้าทีแ่ผนกทรพัยากร
บคุคล, เจา้หน้าทีแ่ผนกทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

หวัหน้าแผนกขึน้ไป 

3. ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการผูป่้วย 
3.1 ขอ้มลูทัว่ไป ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายเรือ่งการจดัการ      

และรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและ

สารสนเทศ   

กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย์) 

3.2 ขอ้มลู

ละเอยีดอ่อน 

เจา้หน้าทีเ่วชระเบยีน กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย์) 

3.3 ขอ้มลูความลบั

ประเภท 

3.3.1 ขอ้มลูปกปิด  

เพื่อการรกัษาต่อเนื่อง : แพทย,์ พยาบาล และ  

ทมีสหสาขาวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาผูป่้วย 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย์) 

3.3.2 ขอ้มลูปกปิด    

ทีล่ะเอยีดอ่อนต่อ

ความรูส้กึของผูป่้วย  

พยาบาลตรวจการ, Risk Manager, ผูอ้ านวยการ

ฝ่ายการแพทย์ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย์) 

3.3.3 ขอ้มลู 

Sensitive Events (สง่

ในรายงานความเสีย่ง) 

Risk Manager, ผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย์ หรอื   

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 



 

 

13/24 

ประเภทของ

ข้อมลู 

ผูมี้สิทธิเข้าถึงข้อมลู ผูมี้สิทธิอนุมติั 

4. ข้อมลูด้านงานคณุภาพของโรงพยาบาล 
4.1 ขอ้มลู

ละเอยีดอ่อน 

ผูบ้รหิารระดบัสงูทีใ่ชข้อ้มลูทางการเงนิในการ

บรหิาร และ/หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย์),  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายบรหิาร) 

 

4.2 ขอ้มลูความลบั ผูบ้รหิารระดบัสงูทีใ่ชข้อ้มลูทางการเงนิในการ

บรหิาร และ/หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

กรรมการผูอ้ านวยการ,  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายแพทย์),  

รองกรรมการผูอ้ านวยการ (ฝ่ายบรหิาร) 
 

ค. การใหข้อ้มลูแกบ่คุคลภายนอก 
บรษิทัไดม้ขีอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรบัการให้ขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก เช่น ที่ปรกึษาของคณะกรรมการบรษิทั   

ทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรหิาร ทีป่รกึษาอื่นๆ  ลูกจา้งและพนกังานของผูร้บัจา้งของบรษิทั ดงันี้ 
1. การใหข้อ้มลูภายในตอ้งอยู่ในกรอบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ (Need-to-know 

basis) 
2. ท าสญัญาเกบ็รกัษาขอ้มลูความลบั (Confidentiality Agreement)  
3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ดว้ยความเป็นกลาง  
4. ไมน่ าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อแสวงผลประโยชน์ใหแ้กต่นเอง หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบผูท้ี่ฝ่าฝืน
นโยบายการใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรอื กฎหมายแลว้แต่กรณี   

ผูท้ี่ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้้อมูลภายในของบริษทัและการรกัษาความลับของบรษิัท จะต้องถูกลงโทษทางวนิัย และ/หรือ 
กฎหมาย แลว้แต่กรณี 

ง. แนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี้ 

1. ใหค้วามรูแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเกีย่วกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของ
ตนเอง คูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิกนัฉนัสามภีรยิา บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเองหรอืบุคคลดงักล่าวถือหุ้น
เกนิรอ้ยละ 30 ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 59 และ
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิม่เตมิ)  

2. ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะจดัท า และ
เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ของบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิ่มเติม) และจดัส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่
เลขานุการบรษิทัในวนัเดยีวกนักบัทีส่ง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
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3. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจา้งของบรษิทัทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั
ซึง่มผีลหรอือาจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์จะตอ้งงดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 30 วนัก่อนที่งบ
การเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในชว่งเวลา 24 ช ัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มลูดงักล่าวของบรษิทัได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ และในชว่งเวลา 24 ช ัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มลูดงักล่าวของบรษิทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลดงักล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ ต่อตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ หากมกีารกระท าอนัฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัิดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัจะถือเป็นความผดิทาง
วนิยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทั โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแกก่รณี ตัง้แต่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือน
เป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนกังาน 

 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
 มาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งไดร้บัการแกไ้ขโดย
พระราชบญัญตัิหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2559 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 11 ธนัวาคม 2559 ได้
ก าหนดไวด้งันี้ 
 มาตรา 59 ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารตามทีส่ านกังานประกาศ ก าหนด และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ที่ออกหลกัทรพัย์ตามมาตรา 32 หรอืมาตรา 33 มหีน้าที่จดัท า และเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
ส านกังาน ตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านกังานประกาศก าหนด  
 หลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ไดแ้ก ่ 
 (1) หลกัทรพัย์ของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ตามมาตรา 32 หรอืมาตรา 33 ตามทีส่ านกังานประกาศก าหนด  
 (2) หลกัทรพัย์ใดๆ ที่ออกโดยบุคคลอื่นที่ให้สทิธิแก่ผู้ถือหลกัทรพัย์นัน้  ที่จะซื้อ ขาย ไดม้า หรือจ าหน่ายไปซึ่ง
หลกัทรพัย์ตาม (1) หรอืไดร้บัผลตอบแทนทีอ่า้งองิกบัราคา หรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ตาม (1)  
 (3) สญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ก าหนด  ให้ส่งมอบหลักทรพัย์ หรือที่
ก าหนดใหผ้ลตอบแทนของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอา้งองิกบัราคาหรอื ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ตาม (1) หรอื (2)  
 การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหร้วมถงึการถอืและการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าโดยนติิ
บคุคลซึง่บคุคลตามวรรคหนึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละสามสบิ ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว โดยให้
นบัรวมสทิธอิอกเสยีงของคูส่มรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบคุคลนัน้ดว้ย  
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบัแก่ผูบ้รหิารชัว่คราว ผูท้ าแผน ผู้บรหิารแผน  และผูบ้รหิารแผนชัว่คราวตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลายของบริษทัที่ออกหลกัทรพัย์ตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 โดยอนุโลม และในกรณีที่บุคคล
ดงักล่าวเป็นนิตบิคุคล ผูม้หีน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหร้วมถงึกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารของนิติบุคคลนัน้ตามที่ส านักงาน
ประกาศก าหนดดว้ย 
 มาตรา 275 ผูท้ีม่หีน้าทีจ่ดัท าและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผูใ้ดฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิตามมาตรา 59 หรอืฝ่า
ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารทีก่ าหนด ตามมาตรา 59 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิห้าแสนบาท และปรบัอีกไม่
เกนิวนัละหนึ่งหมืน่บาท ตลอดเวลาทีย่งัมไิดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 
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9. นโยบายต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชนั 
หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ยอมรบัการทุจรติทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะ

อยู่ในฐานะผูใ้หห้รอืผูร้บั อนัไดแ้ก ่การใหห้รอืรบัสิง่ของ เงนิ ทรพัย์สนิ ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง เงนิเรีย่ไร เงนิบรจิาคและ
ผลประโยชน์  อื่นใด แกห่น่วยงานของรฐั หรอืบุคคลที่ท าธุรกจิกบับรษิทั โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่คา้ ลูกคา้และผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
1.   ค านิยาม 
 
“คอรร์ปัชนั (Corruption)”  หมายถงึ การติดสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ค ามัน่ 
เรยีกรอ้ง หรอืรบัซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงาน
เอกชน หรอืผูม้หีน้าทีไ่มว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้การปฏบิตัิหน้าที่ อนัเป็นการ
ใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกจิ หรอืแนะน าธุรกจิใหก้บับรษิทัโดยเฉพาะ หรอืเพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่
ไมเ่หมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นหรอื
จารตีทางการคา้ ใหก้ระท าได ้
 
“ทุจริต”  หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น อาทิเช่น การคดโกง   
ฉ้อฉล ยกัยอก 
 
“การให้สินบน”  หมายถงึ การเสนอใหห้รอืรบัสิง่ของ ของขวญั รางวลั หรอืผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรอืจากบุคคล
ซึง่ตอ้งการใหโ้น้มน้าวใหก้ระท าการบางอย่างทีไ่มส่จุรติ ผดิกฎหมาย หรอืผดิจรรยาบรรณของบรษิทั 
 
“การจ้างพนักงานรฐั”  หมายถงึ การจา้งบคุคลจากภาครฐัเขา้ท างานกบัภาคเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์จากการที่ตนเป็นผูม้ ี
อ านาจหน้าที่ปฏิบตัิงานหน่วยงานรฐั ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ      
ความซื่อตรงในการท าหน้าทีก่ ากบัดแูลอย่างเป็นกลาง    
 
“พนักงานรฐั”   หมายถงึ ผูซ้ึง่มอี านาจหน้าทีป่ฏบิตังิานใหแ้กห่น่วยงานของรฐั เช่น ขา้ราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การ
มหาชน พนกังานรฐัวสิาหกจิ ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง โดยใหค้รอบคลุมถงึพนกังานทีเ่กษียณอายุราชการที่มผีลต่อการ
เอื้อประโยชน์ 
“ค่าอ านวยความสะดวก”  หมายถงึ ค่าใชจ้่ายเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรฐัอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้
เพยีงเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่เจา้หน้าทีข่องรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรอืเป็นการกระตุน้ใหก้ารด าเนินการรวดเรว็ขึน้  
 
“การรบัหรือให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด”  หมายถึง การรบัหรอืให้สิทธิพิเศษรวมถึงการสนับสนุนในรูปของเงิน 
ทรพัย์สนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสนิน ้าใจ เป็นรางวลั หรอืเพื่อการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี 
 
“ประเพณีนิยม”  หมายถึง ประเพณีของสังคมและประเพณีของบริษัทที่ถือปฎิบัติสืบทอดกันมา อาทิ วนัปีใหม ่             
วนัสงกรานต์ ฯลฯ และรวมถงึวนักอ่ตัง้บรษิทัฯ ดว้ย 
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“การให้หรือรบัความสนับสนุน”  หมายถึง การให้หรอืรบัเงนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการท า
ธุรกจิ ตราสนิคา้ หรอืชือ่เสยีงของบรษิทั 
 
“การบริจาคเพ่ือการกศุล”  หมายถงึ การใหเ้งนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไมถู่กน าไปใชเ้พื่อ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรอืการตดิสนิบน อาทิ มูลนิธิ วดั องค์กรการกุศล โรงพยาบาล หรอืองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ  
ทีม่ใีบรบัรองและเชือ่ถอืได ้
 
“การช่วยเหลือทางการเมือง”  หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทโดยการให้เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด         
เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน หรอืเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมอืง นักการเมือง และกิจกรรมทางการเมอืง เวน้แต่เป็นการ
สนบัสนุนทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย ตามกระบวนการประชาธปิไตย 
 
“การขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)”  หมายถงึ การขดัแยง้แห่งผลประโยชน์สว่นบคุคลและผลประโยชน์
สว่นรวม การแสวงหาประโยชน์โดยผดิกฎหมาย การใชต้ าแหน่งหน้าที่และใชดุ้ลยพินิจโดยมชิอบ ขาดคุณธรรม ขาดความ
โปรง่ใสเป็นธรรม และขาดอสิระ 
 
2.    หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
 

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์ร ัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้ม ัน่ใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มคีวามรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

2.3      กรรมการผู้อ านวยการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบส่งเสรมิและ
สนบัสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้ง รวมทัง้ทบทวนให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ไดแ้ก่ สภาพธุรกจิ ระเบยีบขอ้บงัคบั 
และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นตน้ 

2.4      ผูต้รวจสอบภายใน มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตัิงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิตัิ กฎหมาย และขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานก ากบัดแูลเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มรีะบบควบคมุทีม่คีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นคอร์
รปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.5    กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นนโยบาย  
ฉบบันี้ และในกรณีทีพ่บเหน็การกระท าอนัเป็นทีฝ่่าฝืนนโยบายฉบบันี้จะตอ้งรบีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืผา่นชอ่งทางการรายงานทีก่ าหนดไวต้ามนโยบายฉบบันี้ 

 
 



 

 

17/24 

 
3.   แนวทางการปฏิบติัท่ีดี เพ่ือป้องกนัการต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชนั 
 

(1) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ด าเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอร์รปัชนัในทุก
รปูแบบทัง้โดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัิตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนันี้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย 

(2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั มหีน้าที่ต้องรายงานให้บรษิทัทราบถึงการกระท าที่เขา้ข่าย
การทุจรติคอร์รปัชนัที่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยแจ้งต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบ และให้ความร่วมมอืในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

(3) บรษิทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้เรือ่งการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมทัง้บคุคลที่ให้ความ
รว่มมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจรติคอรร์ปัชนั 

 
 

ค าอธิบาย ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

 

1. คณะกรรมการบริษัทแสดงความมุ่งม ัน่ในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปัช ัน โดยมอบให้ประธาน
กรรมการบรษิทั ลงนามประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั     

2. คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ สอบทานแบบประเมนิตนเอง 71 ขอ้    

3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบ
ประเมนิตนเอง 71 ขอ้ และเสนอคณะกรรมการ
บริษัท  พิจ ารณาอนุมัติ  เพื่ อขอร ับรองต่อ
คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั (“CAC”) 

4. ผู้บริหารระดับสูง : สื่อสารให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนในองค์กรรบัทราบนโยบายและ
แนวปฏบิตัิในการแสดงความมุ่งม ัน่และวิธีการ
วดัผล เพื่อสะทอ้นผลการปฏบิตังิาน  

5. ฝ่ายบริหารก าหนดให้มีการตรวจติดตามและ
ประเมนิผลต่อมาตรการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั
ทุกปี  

 

ผูบ้รหิารระดบัสงู สือ่สารใหทุ้กหน่วยงานภายในองคก์รรบัทราบ และ

ก าหนดแนวปฏบิตัทิี่ด ีเพื่อแสดงความมุ่งมัน่ต่อนโยบายต่อตา้นทุจรติ  

คอร์รปัชนัโดยมหีน้าที่ปฏบิตัติามแบบประเมนิ 

จดัใหม้กีารตรวจประเมนิประจ าทุกปี 

สิน้สดุ 

เริม่ตน้ 

คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นทุจรติ        

คอร์รปัชนั โดยประธานกรรมการบรษิทั ลงนามประกาศเจตนารมณ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการ

ต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชนั 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานแบบประเมนิตนเอง 71 ขอ้ และ

น าเสนอคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิเพื่อขอรบัรองต่อ CAC                

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ 
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(4) คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัต้องปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 
และให้การส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผูท้ี่เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(5) ผูท้ีก่ระท าการทุจรติคอรร์ปัชนัจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบที่บรษิทัก าหนดไวแ้ละ
อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

(6) บรษิัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบรษิัท      
ให้มีความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสตัย์            
ความรบัผดิชอบ และภาระหน้าทีข่องตน 

(7) บรษิทัสนบัสนุนใหคู้ส่ญัญา คูค่า้ หรอืบคุคลอื่นทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัรายงานการละเมดิ
นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทั 

(8) บรษิทัมนีโยบายในการสรรหาหรอืการคดัเลอืกบคุลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผล
การปฏบิตังิาน และการก าหนดคา่ตอบแทนของพนกังานและลูกจา้งของบรษิทัอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกนัการ
ทุจรติคอรร์ปัชนัภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้กพ่นกังานและลูกจา้งของบรษิทั 
  
4.   นโยบายอ่ืน ท่ีสนับสนุนมาตรการต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชนั 
 

ในการด าเนินกจิการ การตดิต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่นๆ กบัหน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชน
จะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิทั
จะตอ้งไมใ่หห้รอืรบัสนิบนในทุกข ัน้ตอนของการด าเนินกจิการ ดงันี้ 

4.1 การช่วยเหลือทางการเมือง บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นกลางทางการเมอืง ไม่เขา้ไปมสี่วนร่วม
และฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งหรอืผูม้อี านาจทางการเมอืงคนหนึ่งคนใด ไม่น าเงนิทุนหรอืทรพัยากรของ
บรษิทัไปใช ้สนบัสนุน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มแกพ่รรคการเมอืงหรอืนกัการเมอืง 

4.2   การบริจาคเพ่ือการกศุล เนื่องจากกจิกรรมดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิโดยไม่มผีลตอบแทนที่มี
ตวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อ้างหรอืเสน้ทางส าหรบัการคอร์รปัชนั และเพื่อไม่ให้การบรจิาคเพื่อการกุศลมวีตัถุประสงค ์   
แอบแฝง บรษิทัจงึก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการบรจิาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียด
การควบคมุไว ้ดงัต่อไปนี้ 

(1) การบริจาคนัน้ต้องพิสูจน์ไดว้่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดงักล่าวจริง และมีการ
ด าเนินการเพื่อสนบัสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเรจ็และก่อให้เกดิประโยชน์
ต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ หรอืเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม  

(2)    การบรจิาคนัน้ ตอ้งพสิจูน์ไดว้่าเป็นไปเพื่อการกุศลดงักล่าวไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์
ต่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรอืหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกยีรติคุณตามธรรมเนียม
ปฏบิตัทิ ัว่ไป เชน่ การตดิตราสญัลกัษณ์ เป็นตน้ 
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4.3 เงินสนับสนุน เป็นวธิกีารประชาสมัพนัธ์ทางธุรกจิชอ่งทางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบรจิาคเพื่อการกุศล 
โดยอาจกระท าไดโ้ดยมวีตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสยีงของบริษทั ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการ
จ่ายเงนิส าหรบัการบรกิารหรอืผลประโยชน์ทีย่ากต่อการวดัผลและติดตาม เงนิสนับสนุนยงัอาจถูกเชื่อมโยงไปเกีย่วกบัการ
ตดิสนิบน บรษิทัจงึก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัเงนิสนบัสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม
ไวด้งัต่อไปนี้ 

(1)  เงนิสนบัสนุนนัน้ตอ้งพสิจูน์ไดว้า่ผูข้อเงนิสนับสนุนไดท้ ากจิกรรมตามโครงการดงักล่าวจรงิและ
เป็นการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จรงิหรอืเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานดว้ยความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

(2) เงินสนับสนุนนัน้ ต้องพิสูจน์ไดว้่าการให้หรือรบัเงินสนับสนุนหรอืประโยชน์อื่ นใดที่สามารถ
ค านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้หรือรบัที่พักและอาหาร เป็นต้น  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรอืหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกยีรติคุณตาม
ธรรมเนียมธุรกจิทัว่ไป 

(3)   ในการเป็นผูใ้ห้หรอืผูร้บัเงนิสนับสนุน จะต้องท าจดัท าใบบนัทึกค าขอระบุชื่อผูใ้ห้หรอืผูร้บัเงิน
สนับสนุนและวตัถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอให้ผู้มี
อ านาจอนุมตัขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัติามระดบัอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั 

4.4 ค่าอ านวยความสะดวก บรษิทัไมม่นีโยบายทีจ่ะจ่ายคา่อ านวยความสะดวกใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรฐั
เพื่อเป็นการกระตุน้ใหด้ าเนินการรวดเรว็มากขึน้   

4.5    การจ่ายและรบัเงินท่ีเก่ียวกบัค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนและส่งเสรมินโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิทั และป้องกนัไม่ให้เกดิช่องทางน าไปสู่การคอร์รปัชนั
ต่อไปในอนาคต บรษิทัจงึก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการใหแ้ละรบัของขวญัของบรษิทั ดงันี้ 

(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังานย่อมไมเ่รยีก รบั หรอืยินยอมที่จะรบัเงนิหรอืประโยชน์อื่นใด
จากผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ  

(2) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังานอาจรบัหรอืใหข้องขวญัไดต้ามประเพณีนิยมซึ่งมมีูลค่าไม่เกนิ 
3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) แต่ในกรณีทีม่มีลูค่าเกนิ 3,000 บาท (สามพนับาทถ้วน) ขึ้นไป 
ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ โดยการรบัหรอืใหข้องขวญันัน้จะต้องไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆ ของผูร้บั  

4.6 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษทัได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิเกีย่วกบัการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บนหลกัการทีว่า่การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และควรหลกีเลีย่งการกระท าทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมแก ่
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย ซึง่ถอืเป็นนโยบายของบรษิทัที่จะป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทั และไดม้กีารก าหนดขอ้ปฏบิตัสิ าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ดงันี้ 

(1)   หลีกเลี่ยงการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกีย่วโยงกบัตนเองหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนัที่
อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทั ยกเวน้เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อสนับสนุน
การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและ/หรอืเป็นรายการทีม่คีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทั 



 

 

20/24 

(2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยน าสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ย ังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืทีเ่ป็นความลบัไปใช ้หรอืน าไปเปิดเผยกบับคุคลภายนอก  

(3) ไมใ่ชเ้อกสารหรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัในการท าธุรกจิ
ของตนเองหรอืบุคคลอื่นที่มลีกัษณะเป็นการแข่งขนัหรอืมลีกัษณะเดยีวกนัหรอืเกีย่วเนื่องกนักบั
บรษิทั 

(4) ในกรณีที่มีการพบความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้
โดยเรว็   

     4.7 การจ้างพนักงานรฐั   บรษิทัก าหนดนโยบายการจา้งพนกังานรฐั เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และลูกจ้างของบรษิทั หรอืที่ปรกึษาของบรษิทั จะต้องมกีระบวนการคดัเลือก การอนุมตัิการจ้าง การก าหนด
คา่ตอบแทน และกระบวนการควบคุม เพื่อให้ม ัน่ใจว่าการจ้างพนักงานรฐัจะไม่ไดเ้ป็นการตอบแทนการไดม้าซึ่งประโยชน์
ใดๆ การเอื้อประโยชน์ต่อบรษิทั ท าลายภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการปฏบิตัิหน้าที่  ซึ่งมคีวาม
เสีย่งการทุจรติคอรร์ปัชนั 

4.8 การจดัซ้ือจดัจ้าง บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติ่อคูค่า้อย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ ไม่เอารดัเอาเปรยีบคู่คา้ 
และค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัซึง่อยู่บนพื้นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย ดงันัน้ จึงไดม้ี
การก าหนดแผนการปฏบิตังิานในการคดัเลอืกคู่คา้ รวมทัง้แนวปฏบิตัิต่อคู่คา้ของบรษิทั โดยค านึงถึงชื่อเสยีงความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และประเพณีปฏบิตัิ ทีส่ าคญั รวมทัง้ปฏบิตัติามพนัธะสญัญากบัคู่คา้ ทัง้นี้ เพื่อให้ความเป็น
ธรรมและเกดิประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั รายละเอียดปรากฎบนเวบ็ไซต์บริษทัที่ www.praram9.com หมวด  
นกัลงทุนสมัพนัธ์  ขอ้มลูบรษิทั  การก ากบัดูแลกจิการ  จรยิธรรมองค์กร (Code of Conduct)  นโยบายเกีย่วกบั
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี หมวดที ่3 การค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ   

4.9  การประเมินความเส่ียง    
(1) บรษิทัจดัให้มคีณะท างานบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ประกอบดว้ย 

กรรมการบริษทัและผู้บริหารระดบัสูง โดยประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่งของบริษัท 
ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั /กรรมการผู้อ านวยการ ซึ่งถือเป็นผูบ้รหิารสูงสุดของบริษัท    
เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร  

(2) ตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งอย่างมรีะบบและมปีระสทิธิภาพ และทนัต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee) จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก าหนดแนวทาง มาตรการ 
แผนปฏบิตัิการ นโยบาย และกรอบการบรหิารความเสีย่ง ที่สอดคล้องกับนโยบายการบรหิาร
ความเสีย่ง    

(3) ดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการความเสีย่งของบรษิทัให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์
และทศิทางธุรกจิของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสีย่งจากปัจจยั
ภายนอกและภายใน    

4.10 การควบคมุตรวจสอบภายใน    
(1) บรษิัทก าหนดให้มรีะบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอร์รปัชนั โดยครอบคลุมทัง้ดา้น

การเงินและการด าเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล  รวมถึง
กระบวนการอื่นๆ ในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
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(2) ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ มคีวามน่าเชื่อถือ และปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์และนโยบายการต่อต้าน
คอรร์ปัชนั ตามทีบ่รษิทัก าหนด 

4.11 การตรวจสอบทางบญัชี และการจดัเกบ็รกัษาข้อมลู บรษิทัมกีระบวนการตรวจสอบรายการทางบญัช ี
และมีการอนุมตัิอย่างเหมาะสมก่อนบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท 
กฎระเบยีบต่างๆ ของทางการ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สญัญา หรอืขอ้ตกลง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละนโยบาย
การบญัชอีย่างเหมาะสม ดงันี้ 

(1) คา่ใชจ้่ายด าเนินงาน และค่าใชจ้่ายลงทุน ต้องมหีลกัฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ต้องได้รบัการอนุมตัิตามระดบัวงเงินโดยผู้มีอ านาจอนุมตัิที่ก าหนดไว้ในนโยบายค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานหรอืคา่ใชจ้่ายลงทุนนัน้ 

(2) รายงานทางการเงนิจะตอ้งจดัท าอย่างถูกตอ้ง เป็นจรงิ และเชือ่ถอืได ้และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่มี
สาระส าคญัอย่างถูกตอ้งครบถ้วนเช่นกนั รวมถึงขอ้มูลรายการระหว่างกนั และหนี้สนิที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

(3) บริษทัมกีารควบคุมการจดัเก็บเอกสารทางบญัชอีย่างเพียงพอ และปลอดภยั เพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบไดท้นัที มกีารควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลทางบญัช ีและมกีารจดัเกบ็ไฟล์ขอ้มูลส ารอง
อย่างปลอดภยั รายละเอียดปรากฎบนเวบ็ไซต์บริษทัที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุน
สมัพนัธ์  ขอ้มลูบรษิทั  การก ากบัดแูลกจิการ  จรยิธรรมองค์กร (Code of Conduct)  
นโยบายเกีย่วกบัรายการทางบญัชแีละการเงนิ  

4.12 การบริหารบคุลากร บรษิทัจะน านโยบายฉบบันี้มาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของวนิัยในการบรหิารงานบุคลากร
ของบรษิทั ซึง่รวมถงึการสรรหา การฝึกอบรม การประเมนิผลงาน การใหค้า่ตอบแทนและการเลื่อนต าแหน่ง เป็นตน้ 
 4.13 การฝึกอบรม การส่ือสาร และการติดตาม   

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะได้รบัการอบรมหรือรบัทราบเกี่ยวกบัการต่อต้านการ    
คอรร์ปัชนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบบันี้  โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆ ของการ
คอรร์ปัชนั ความเสีย่งจากการเขา้ไปมสีว่นร่วมในการคอร์รปัชนั ตลอดจนวธิีการรายงาน กรณี
พบเหน็หรอืสงสยัวา่มกีารคอรร์ปัชนั 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้ร ับส าเนานโยบายฉบบันี้  หรือหาได้จากใน
ประกาศของบรษิทั เพื่อช่วยให้ม ัน่ใจว่าทุกท่านไดร้บัทราบและเขา้ใจถึงนโยบายของบรษิทัใน
การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั นอกจากนี้ยงัสามารถหาอ่านนโยบายรวมทัง้ขอ้มูลล่าสุดที่ปรบัปรุง
แกไ้ขไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

(3) การอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรอืก่อนการเขา้รบั
ต าแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษทั เผยแพร่มาตรการและ
นโยบายการต่อต้านการให้สนิบนต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในองค์กรรบัทราบ และเขา้ถึงขอ้มูล
เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการใหส้นิบนไดง้า่ย     

(4) จดัใหม้กีารทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัมาตรการป้องกนัการให้สนิบนขององค์กร เพื่อ
ประเมนิประสทิธภิาพของการฝึกอบรมและเพื่อให้ม ัน่ใจว่าพนักงานทุกระดบั จะสามารถน าไป
ปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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(5) บรษิทัจะสือ่สารนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัให้แก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ผูจ้ดัจ าหน่าย
สนิคา้/ใหบ้รกิาร และผูร้บัเหมาทราบ ตัง้แต่เริม่ตน้ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ และในภายหลงัตาม
ความเหมาะสม ทัง้นี้บรษิทัสนบัสนุนให้ตวัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้/บรกิาร 
และผูร้บัเหมายดึมัน่ในมาตรฐานการรบัผดิชอบต่อสงัคมเชน่เดยีวกบับรษิทั 

 

5.   การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส 
 

บรษิทัมนีโยบายคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ที่แจ้งขอ้มูลหรอืให้เบาะแส
เกีย่วกบัการทุจรติ หรอืไมป่ฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั (Whistleblower Policy) ดงันี้ 
 

 วธิกีารรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระท าผดิ 
 (1) รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผูร้อ้งเรยีนสง่เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท าผดิและ
การทุจรติผา่นชอ่งทางต่างๆ อาทเิชน่ ผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบโดยตรง (ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึ้นไป), รอ้งเรยีนผ่านระบบ 
intranet ของบรษิทั หรอื E-mail กล่องรบัความคดิเหน็, สง่จดหมายมายงัผูจ้ดัการฝ่ายคณุภาพของบรษิทั  
 (2) ให้ผูบ้งัคบับญัชาที่ได้รบัเรื่องรอ้งเรียนหรอืเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ แจ้งให้ผูจ้ ัดการฝ่าย
คณุภาพของบรษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ หรอืภายใน 3 วนัท าการ เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
 (3) ในกรณีที่ผู้ร ้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชดัเจน 
เพยีงพอทีแ่สดงใหเ้หน็วา่มเีหตุอนัควรเชือ่วา่มกีารกระท าทีเ่ป็นการทุจรติ หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั 
หรอืหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเกดิขึน้  
 

การคุม้ครองปกป้องผูท้ีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแส 
 (1) ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยอาจท าให้เกดิความเสยีหายกบั
ตนเอง แต่ตอ้งระบรุายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอทีแ่สดงให้เห็นว่ามเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าที่
เป็นการทุจริต หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทเกิดขึ้น 
อย่างไรกต็าม หากเลอืกทีจ่ะเปิดเผยตนเองกจ็ะท าใหผู้ร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนสามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
 (2) ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีน บรษิทัถือเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็นโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูร้บัผดิชอบในทุกข ัน้ตอนจะตอ้ง
เกบ็รกัษาขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูช้ ัน้ความลบัสงูสดุ และไมเ่ปิดเผยต่อบคุคลอื่น หากฝ่าฝืนถอืเป็นการกระท าความผดิวนิยั 
 (3)  กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเหน็วา่ตนอาจไดร้บัความไมป่ลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรยีน
สามารถรอ้งขอใหบ้รษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรยีน 
ไมต่อ้งรอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็วา่เป็นเรือ่งทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิความเสยีหายหรอืความไมป่ลอดภยั 
 (4)  พนักงานที่ปฏิบตัิต่อบุคคลอื่นด้วยวธิีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบตัิด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือ
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อบคุคลอื่นนัน้ อนัมเีหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนัน้ไดร้อ้งเรยีน ไดแ้จ้งขอ้มูล รอ้งเรยีนหรอืให้
เบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติหรอืการไมป่ฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
ของบริษทั รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนัน้ฟ้องรอ้งด าเนินคด ีเป็นพยาน ให้ถ้อยค า หรอืให้ความร่วมมอืใดๆ ต่อศาลหรือ
หน่วยงานของรฐั ถอืเป็นการกระท าความผดิวนิยัทีต่อ้งไดร้บัโทษ ทัง้นี้อาจไดร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนดไวห้ากเป็นการ
กระท าความผดิตามกฎหมาย 
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 (5) ผูท้ี่ได้รบัความเดือดร้อนเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่ม ี  
ความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมฝ่ีายคณุภาพเป็นผูพ้จิารณา 
 
 ผูม้ ีส่วนไดเ้สยีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งขอ้รอ้งเรยีน หรือเบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความไมถู่กตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพรอ่ง หรอืการกระท าผดิจรรยาบรรณธุรกจิของ
บรษิทัหรอืการถูกละเมดิสทิธ ิผา่นชอ่งทางการรอ้งเรยีน ดงันี้ 
 

(1) ทางไปรษณีย์ถงึ 

        คณะกรรมการตรวจสอบ 

        บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)  

        เลขที ่99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

(2) ทางโทรศพัท์ 1270 

(3) ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ หวัขอ้ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

 
ทัง้นี้ ขอ้มลูการรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระท าผดิต่างๆ ทีแ่จง้มายงับรษิทัจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการ

ตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบขอ้มลูเพื่อหาแนวทางแกไ้ข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป    
    

6.   การปกป้องดแูลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
 

(1) บรษิทัใหค้วามมัน่ใจกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานว่าจะไม่มผีูใ้ดต้องถูกลดต าแหน่ง ลงโทษหรอื
ไดร้บัผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแมว้่าการปฏเิสธดงักล่าวจะท าให้บรษิทั สูญเสยีธุรกิจ หรอืพลาด
โอกาสในการไดธุ้รกจิใหม ่บรษิทัเชื่อว่านโยบายไม่ยอมรบัการติดสนิบนและการคอร์รปัชนัอย่างสิ้นเชงิจะช่วยสรา้งคุณค่า
ให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว นอกจากนี้บริษทัไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระท าการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทีต่ ัง้ใจปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้ 

(2) หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรอืหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้งเบาะแส 
หรอืรอ้งเรยีนต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืฝ่ายทรพัยากรบคุคลโดยทนัท ีและหากยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข ใหร้ายงานผา่นช่องทางการ
รายงานตามนโยบายฉบบันี้ 
 
7.   การด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ         
 

(1) ในการด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ใหผู้ร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนด าเนินการเสนอเรือ่งรอ้งเรยีนให้
บคุคลดงัต่อไปนี้ เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ (“ผูต้รวจสอบฯ”) ตามทีไ่ดร้บัรอ้งเรยีน 

(1.1) กรณีผูถู้กรอ้งเรยีนเป็นพนักงานระดบัต ่ากว่าผูบ้รหิาร ให้รองกรรมการผูอ้ านวยการ และ /หรอื  
บคุคลหรอืหน่วยงานทีร่องกรรมการผูอ้ านวยการมอบหมายท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบฯ 

(1.2) กรณีผูถู้กรอ้งเรยีนเป็นพนกังานระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารขึน้ไปใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื
บคุคลหรอืหน่วยงานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบฯ 
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กรณีมีข้อสงสยัหรือค าถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือผู้บงัคบับัญชาที่
รบัผดิชอบโดยตรงของผูร้อ้งเรยีน มาใหข้อ้มลูหรอืขอใหจ้ดัสง่เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาเพื่อการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิได ้

(2) หากตรวจสอบแลว้พบวา่เรือ่งรอ้งเรยีนเป็นความจรงิ บรษิทัจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ ภายในก าหนดเวลา 
7 วนัท าการ 

(2.1) กรณีที่เป็นการรอ้งเรยีนที่เกีย่วขอ้งกบัการกระท าการอนัทุจรติ หรอืผดิกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั หรอืหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ให้ผูต้รวจสอบฯ พิจารณาเสนอ
เรือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าวพรอ้มความเหน็ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาต่อไป 

(2.2) ให้ผู้ตรวจสอบฯ แจ้งความคบืหน้าและผลการพิจารณาเรื่องรอ้งเรยีนการกระท าผิดและการ
ทุจรติ ใหก้บัผูร้อ้งเรยีนทีไ่ดเ้ปิดเผยชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรอืช่องทางติดต่ออื่นๆ 
ไว ้อย่างไรกต็าม ในบางครัง้ดว้ยเหตุผลความจ าเป็นในเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลและรกัษาความลบั 
บรษิทัอาจไมส่ามารถใหข้อ้มลูในรายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบสวนหรอืการลงโทษทางวนิยั 

(2.3) กรณีทีเ่รือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นเรือ่งส าคญั เชน่ เป็นเรือ่งทีก่ระทบต่อชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์หรอื
ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ขดัแยง้กบันโยบายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืเกีย่วขอ้งกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดงักล่าวพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 

(2.4) กรณีทีเ่รือ่งรอ้งเรยีนท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูใ้ดผูห้นึ่ง ผูต้รวจสอบฯ จะเสนอวธิีการบรรเทา
ความเสยีหายทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สยีหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่ก าหนด
ไวโ้ดยคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2.5) ใหผู้ต้รวจสอบฯ พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขการกระท าผดิและการทุจรติว่าเกดิ
จากสาเหตุใด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุกรณีดังกล่าวซ ้ าในภายหลัง พร้อมทัง้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและด าเนินแกไ้ขตามกระบวนการต่อไป 

 
8.   การทบทวน ตรวจสอบ และปรบัปรงุ              
 

ผูจ้ดัการฝ่ายคณุภาพของบรษิทั มหีน้าที่จดัท าทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ
และจดัท ารายงานสรปุการรบัแจง้ขอ้มลูการกระท าผดิและการทุจรติทัง้หมดของบรษิทั ทัง้ที่ไดด้ าเนินการพิจารณาแล้วหรอื
อยู่ระหวา่งการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้   

 
 
               บรรณพจน์ ดามาพงศ ์

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ)์ 

ประธานกรรมการบรษิทั 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน)  


