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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกจิของประเทศ การกระท าทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสีย

ต่อชื่อเสียงของบรษิัท   ความสามารถในการแขง่ขันและท าให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับท้ังภายในประเทศและตา่งประเทศได้ 

รวมทัง้ลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุน้ ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทถือเป็นนโยบายหลักในการด าเนินธุรกจิที่จะ

ไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้

อ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ โดยมแีนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน บริษัทจงึได้ก าหนด

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น โดยใช้แนวทางของทางการ รวมทัง้ของ “โครงการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต “เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไมเ่รียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นใน

ทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท   ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรูจ้ัก  โดยครอบคลุม

บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคมุและตัวแทนทางธุรกจิ ในทุกธุรกจิในทุกประเทศ

และทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของบริษัท และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นนี้

อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนกระท าใดๆ อันเป็น

การสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความรว่มมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท 

  บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียดึมั่นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้ ท้ัง 

 การกระท าธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 

 

2. ค านิยาม  

“การคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถงึ การใช้อ านาจหนา้ที่โดยมิชอบเพื่อให้ไดม้าซึ่งผลประโยชน์ท่ี

มิควรได้ การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา ให้ค ามั่น เรียกร้อง ให้หรือรับ ซึ่ง

เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแกเ่จา้หน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มี

หน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้

ได้มาหรือรักษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์ทางธุรกจิที่ไม่ถูกต้อง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถงึ เจ้าหน้าที่ของรฐั ตามความหมายที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการ

ป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และให้รวมถงึ ข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจา้ง 

ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นตวัแทนของหนว่ยงานดงัต่อไปนี้ 
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 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรฐั (เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กรมสรรพากร ส านักงาน

ประกันสังคม ฯลฯ) 

 พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ทัง้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน)  

     ผู้บริหารท้องถิ่น 

 หน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดูแล (เช่น คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ฯลฯ) 

 รัฐวิสาหกจิ หรือ บริษัท หรือ องคก์รอื่น ๆ ท่ีรัฐ หรือหน่วยงานของรฐัเป็นเจ้าของหรือมีอ านาจควบคมุ 

 

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริจาคเพื่อ

การกุศล การสาธารณประโยชน์ เงินสนับสนุน (Sponsorships) 

 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) 

การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเมอืง หมายถงึ การชว่ยเหลือในนามบริษัท ไม่วา่จะเป็นทางด้านการเงินหรือ

รูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การชว่ยเหลือดา้นการเงินสามารถรวมถงึการให้กูเ้งิน ส่วน

การชว่ยเหลือในรูปแบบอื่น (In – kind) เช่น การให้สิง่ของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน

พรรคการเมือง การซื้อบตัรเขา้ชมงานท่ีจัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยที่กระท าได้ตามที่

กฎหมายก าหนด 

 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ 
การบริจาคเพื่อการกุศล คือ กจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใชจ้่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนเป็นรูปธรรม 

การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ คือ การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่

ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นรูปธรรม 

 เงินสนับสนุน (Sponsorships) 

เงินสนับสนุน   มวีัตถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท เงินสนับสนุนแตกตา่งจากการ

บริจาคเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ เนื่องจากเงินสนับสนุน มีความเส่ียงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงิน

ส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวดัผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถกูเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้อง

กับการให้สินบน เช่น เงินสนับสนุนอาจมีจดุประสงค์แอบแฝง โดยใชก้ารกีฬาเพื่อการกศุลหรือองค์กรการ

กุศลเป็นส่ิงบังหนา้ เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบ 
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3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีแ่ละรับผิดชอบในการก าหนดและอนุมัตินโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น

และก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่าย

จัดการตระหนักถงึความส าคัญและได้น าไปปฏิบัติจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

3.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ก าหนดขอบเขต ทบทวนนโยบายตา่งๆทีเ่กี่ยวข้องด้านบรรษัท  

ภิบาล  เสนอคณะกรรมการบรษิัทโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทัง้ก ากับ

ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานการเงนิและ

บัญชี  ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียง ให้มั่นใจวา่

เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และสอบทานการ

ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น 

3.4 ฝ่ายบริหารจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริม สนับสนุน และ

ควบคุมดูแลเพื่อมั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชั่น รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

3.5 แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไป

อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามี

ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.6 กรรมการบรษิัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหนา้ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดย 

ต้องไม่เขา้ไปเกีย่วข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม 

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ 

4.1 บริษัทก าหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อ  

รูปแบบการคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

 การให้และรับสินบน 

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ท้ังส้ิน เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ห้ามมอบหมาย

ให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตัวเอง 
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 ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ 

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ 

เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  ให้ปฏิบัติตาม”นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ”ของบริษัท 

 การช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ 

นักการเมือง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน 

บริษัทก าหนดให้มีการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังนี้ 

1. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่าง 

โปร่งใส  ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม  รวมทั้งไม่เป็นการกระท าการใดๆ ที่จะมี

ผลเสียหายต่อสังคมและส่วนรวม 

2. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกน าไปใช้ 

 เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

3. ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอค าปรึกษาจากฝา่ยกฎหมายอย่างเป็น 

 ลายลักษณ์อกัษร หรือในเรื่องที่มคีวามส าคัญประการอื่น ใหเ้ป็นดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร 

4.2   กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่าย 

การคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความ 

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับ ข้อร้องเรียนจาก

บุคคลภายนอก ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่บริษัทก าหนด  

4.3 บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ

คอร์รปัชั่น แม้ว่าการกระท านั้นจะท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

4.4 กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยก าหนดให้ฝ่ายก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ และฝ่าย

พัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุก

ระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองค์กร 

4.5 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือ

การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย



นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)   6 
 

ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน “นโยบาย

การต่อต้านการตอร์รัปชั่น ” “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ” รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการ

ปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะก าหนดขึ้นต่อไป 

4.7 บริษัทก าหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านส่ือทั้งภายในและภายนอก 

เช่น Intranet , Website บริษัท และรายงานประจ าปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทเป็นการปฏิบัติ

ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

5.  ข้อแนะน าเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตามนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ ดงันี้ 

1. เป็นการกระท าที่ถกูกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการและของโรงพยาบาลหรือไม่ 

2. สังคมยอมรับการกระท านั้นหรอืไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่ 

3.  เป็นการกระท าที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะน าความเส่ือมเสียมาใหก้ับผู้กระท าหรือผู้อื่นหรือตอ่ชื่อเสียง          

ของโรงพยาบาลในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม ่

หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้แจง้ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงของเรื่องนั้นต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา

หรือสอบถามจากฝ่ายบริหารจดัการ   เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยและด าเนินการให้ถูกต้องตอ่ไป 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


