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ค านิยามและความหมาย 
“บริษัทฯ”   หมายถึง บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน)  

(Nonthavej Hospital Public Co., Ltd.) และให้หมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ
มอบอ านาจให้กระท าการแทนบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน
แทนผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ  

“กรรมกำร” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้ท าหน้าที่ควบคุมดูแล
การด าเนินงานของบริษัท  

“ผู้บริหำร”  หมายถึง กรรมการบริษัท ผู้อ านวยการ และผู้จัดการระดับแผนกหรือ

เทียบเท่าขึ้นไปของบริษัทฯ  

 “พนักงำน”  หมายถึง พนักงานประจ าที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว พนักงาน

ทดลองงาน และพนักงานตามสัญญาจ้าง  

 “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง บุคคลและ/หรือ นิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนิน 

งานของบริษัทฯรวมถึงผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม  

  “ลูกค้ำ”  หมายถึง ผู้รับบริการ(ผู้ป่วยและญาติ) และบริษัทท่ีท าสัญญารับบริการ

กับบริษัทฯ 

   “คู่ค้ำ”  หมายถึง 1.บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัทซัพพลาย์เออร์ต่างๆ ที่ท าหน้าที่  

     จัดส่งสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ 

   2. แพทย์ คณะแพทย์ ที่มีบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯในการดูแล 

      รักษาพยาบาลผู้ป่วย 

 “จริยธรรมทำงธุรกิจ”  หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

 (Code of Conduct) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อันจะน าองค์กรไปสู่การมีระบบการ

ก ากับดูแลที่ดี 
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“คอร์รัปชั่น”  หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ 

 (Corruption)              สัญญา มอบให้ ให้ค ามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้

ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ เว้น

แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้ 

หลักสิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันใน

แง่ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ เพื่อด ารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี โดยไม่

ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา 

และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเชื่อทางการเมือง หรือ

ความเชื่ออ่ืนๆที่ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่

สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อ่ืนได้ (ตามปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนที่สหประชาชาติให้การรับรองเมื่อ 10 ธันวาคม 2491) 
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จริยธรรมทางธรุกิจ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯมีการด าเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ท่ีบริษัทฯ
ให้ความส าคัญ ดังนี้  
 

1. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  และข้อบังคับของทางราชการที่

เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการด าเนินธุรกิจ   

 
2. กำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง  

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตาม
ระบอบการปกครองของประเทศ และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้
สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยจากปราศจาก
ความกดดันทางการเมือง  

 
3. กำรมีส่วนได้ส่วนเสยีและควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใดๆ โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  

 
4. กำรเก็บรักษำควำมลับ กำรเก็บรักษำข้อมูล และกำรใช้ข้อมลูภำยใน  

บริษัทฯจะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บริษัทฯไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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5. กำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
บรษิัทฯ ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญหรือของก านัล หรือประโยชน์

อ่ืนใด การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง กระท าได้ในวิสัยที่สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของบริษัทฯ 

 
6. ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรโทรคมนำคม  

บริษัทฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่ และดูแลมิให้สูญหายหรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอ่ืน  

บริษัทฯจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน โดยต้อง
เคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 
 
7.กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม สร้างความ 
เจริญเติบโต เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ าเป็น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
อย่างเท่าเทียมกัน  

 
8. กำรปฏิบัติตนของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน 
  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักด์ิศรีความเป็น 
มนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดย
เสมอภาค   
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บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู ้
ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าใน
บริษัทฯ อย่างเป็นธรรม  

บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจาก กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระท าไปตามระเบียบของบริษัทฯ
หรือตามกฎหมาย 
 
9. กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ 

    บริษัทฯ ค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ  
ปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้ป่วย  
 
10. กำรจัดซื้อ จัดหำ และกำรปฏิบตัิต่อคูค่้ำ 
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และต้ังอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา  ให้ข้อมูล
ที่ เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 
11. กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า อย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบ
การค้า  
 
12. ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทฯถือเป็นสมาชิกหน่ึงในสังคม ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม และสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส  
เป็นธรรม น าไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
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13. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดลอ้ม 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและค านึงถึงผลกระทบด้าน 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และก าหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ความ 
ส าคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน  และข้อก าหนดทางด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ในแต่ละพื้นที่ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด 
 
14. กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ บริษัทฯ ก าหนดนโยบายก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการตรวจสอบก าหนด โดย
ยึดหลักการด าเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บัญชี และ
ผลการด าเนินงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง  

 
15. กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  
 บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ  
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แนวทางในการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมทางธรุกิจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องตามหลัก
จริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  ดังนี้ 

 

1. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ  มีนโยบายและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องและ
จริยธรรมกับการด าเนินธุรกิจ  รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทและยึดหลักสิทธิมนุษยชน  โดย
ได้ก าหนดเป็นนโยบาย ดังนี้ 
แนวทำงปฏิบัติ  

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องอ่าน ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามกฏหมาย
มาตรฐานวิชาชีพ  ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมทั้งเคารพในเกียรติและศักด์ิศรี ไม่แบ่งแยก
การศึกษา ยศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ  อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ 
อัตลักษณ์ และ/หรือการแสดงออก  การศึกษา  ความพิการทางร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงความคิดเห็น แนวคิดและรูปแบบการท างาน โดยไม่ละเมิดด้วยกายและวาจา 

3. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตาม
รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายอ่ืนๆ 

4. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต 
5. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ้างแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้าง

แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย 
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2. กำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง 
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในการใช้สิทธิของ 

 ตนเองในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยก าหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้ 
แนวทำงปฏิบัติ 

1. สามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจการทางการเมืองในนามของตนเองและนอกเหนือจากเวลา 
ท างาน แต่ไม่ใช่ในนามของบริษัทฯ 

3. ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง 
4.   ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      หรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
5.   ไม่ควรพูดหรือแสดงความคิดเห็น ในเรื่องการเมือง และศาสนาในระหว่าง 
      ปฏิบัติงาน 
 

3. กำรมีส่วนได้เสียและควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
บริษัทฯ ได้ก าหนดข้อควรปฏิบัติเพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงกระท าการ

ใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 
แนวทำงปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลใดๆ ทั้งนี้ หาก
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอก 
องค์กร หรือด ารงต าแหน่งนอกบริษัท เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน 
หรือพนักงาน ในองค์กรอ่ืน กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3. ในกรณีที่ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท  
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องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอ่ืน จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท และ
ต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส าหรับกรรมการที่ไปกระท าการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ต้องหลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับ
ตนเอง และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

5. ในกรณีที่ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้
ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับกรณีกรรมการหรือ
บุคคลในครอบครัวไปกระท าการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 
4. กำรเก็บรักษำควำมลับ  กำรเก็บรักษำข้อมลู และกำรใชข้้อมลูภำยใน 

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องใช้ข้อมูล
ของบริษัทและเก็บรักษาความลับของบริษัทอย่างถูกต้อง จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

 แนวทำงปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือถือ 

ว่าเป็นความลับของบริษัท อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ แม้ว่าจะพ้น
สภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแล้วก็ตาม 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย 
หุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ ในการซื้อขายหุ้นของ
บริษัท นอกจากนี้ หากมีกรรมการหรือผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว 
และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  

3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
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4. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ควรให้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนกับ
บุคคลที่มิใช่พนักงานของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มบุคคลทีไ่ด้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
เท่านั้น ที่สามารถติดต่อสื่อสารในนามของบริษัทฯ กลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลกับ
บุคคลภายนอกดังนี้ 

 
บุคคลภำยนอก ผู้ให้ข้อมูล 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
กฎระเบียบต่างๆ 

 ฝ่ายบริหารกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล 

 สื่อหรือบรรดานักข่าว  ฝา่ยพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 

 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน  ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือทนายความ  ส านักผู้บริหาร 

 
5. กำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์อันเป็น
สิ่งจูงใจ ให้ผู้อื่นรับและมอบประโยชน์แทนตน ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจในนามบริษัท
หรือเพื่อหวังผลความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
ได้แก่ ของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่อาจค านวณเป็นเงินได้  
แนวทำงปฏิบัติ  

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่

ไม่สมควร ไม่สุจริต  หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท  

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนครอบครัว ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับ

สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทยกเว้น

แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงกระท าการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกิน

กว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าโอกาส

ใดๆ 
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4. กรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้สิ่งของหรือ
ผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน้ าใจ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้
ดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควรหรือ/และถูกต้องด้วย หากผู้บริหารหรือ
พนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ าใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจก็
ให้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ในกรณีที่ของขวัญนั้นมี
มูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และน าผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัทฯ  

5. กรณีที่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปร่วมงานเลี้ยงของคู่
ค้า หรือเดินทางไปอบรม ดูงานนอกสถานที่ และได้รับผลประโยชน์หรือของขวัญที่มี
มูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ไม่ว่าจะได้มาจากการชิงโชค จับฉลาก หรือ
รับของที่ระลึก ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และน า
ผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัทฯ  

 

6. ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร 
สื่อสำร 
 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแล
รักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มีความเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้สื่อโทรคมนาคมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และถูกต้องตามหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวทำงปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สิน 
ของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมสูญหายหรือน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือ เพื่อบุคคลอ่ืน 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเปิดเผยและมอบผลประโยชน์ในการคิดค้น 
และพัฒนา ที่จัดท าขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนและไม่ว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
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หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี 
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกส านักงานให้
ตรวจสอบลิขสิทธิ์ก่อนปฏิบัติงาน และห้ามติดต้ังและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯโดยเด็ดขาด 

5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ  
ไม่บอกบุคคลอ่ืนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าถึงรหัสผ่านของตน  รวมทั้งไม่ใช้
อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเวปไซต์ที่ไม่ คุ้นเคย   และอาจจะเป็นอันตรายกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 

6. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อโทรคมนาคม ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ  
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องร่วมกันบ ารุงรักษาอุปกรณ์ฯ ในหน่วยงาน 
ของตน ให้มีความพร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอและจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการ 
ช ารุดเสียหาย หรือสูญหาย หากพบเห็นความช ารุดเสียหาย หรือสูญหายเกิด 
ขึ้นกับอุปกรณ์ฯ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ 
ควบคุมดูแลอุปกรณ์ให้ทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

 

7. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ 
         บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความ 

เจริญเติบโต เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ าเป็นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
อย่างเท่าเทียมกัน จึงก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 

 แนวทำงปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน

ตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผล
ประกอบการฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดยสม่ าเสมอ และ
ครบถ้วนตามความจริง 
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8. กำรปฏิบัติตนของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน 
  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน 

และไม่ละเมิดสิทธิ รวมทั้งเคารพในเกียรติและศักด์ิศรี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกัน
ในการท างาน  

 แนวทำงปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานของ

บริษัทฯ ทั้งด้านกิริยามารยาท การวางตัว และการแต่งกายเพื่อสร้างความเชื่อถือ
ให้แก่ตนเองและบริษัทฯ 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสี หรือเป็นต้นเหตุแห่งการ
ทะเลาะวิวาท อันเป็นการก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี  

3. ผู้บังคับบญัชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่พึงกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา  

4.        กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด
หรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระท าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ 
เพศ ศาสนา อายุ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

5.  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เอาใจ
ใส่ เพื่อสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ  

6. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้มีความปอลดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง  

7. กรรมการ และผู้บริหาร พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย และจ่ายค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระท าด้วยความสุจริต
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน 

8. กรรมการและผู้บริหาร ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
พนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

9. กรรมการและผู้บริหาร ต้องรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งต้ังอยู่บนพื้น
ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

10. พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้สามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางที่บริษัทก าหนด 
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9. กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ 
   กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องค านึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของ

ลูกค้าเป็นส าคัญ และเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับบริการท่ีดี มีคุณภาพ ปลอดภัยและ
เคารพสิทธิของผู้ป่วย 

แนวทำงปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องส่งมอบการบริการท่ีมีคุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า 
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่าง

เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดได้  ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ
เคารพสิทธิของผู้ป่วย รวมถึงเป็นทีเ่ชื่อถือไว้วางใจได้ของลูกค้า 

4. กรรมการ ผู้บริหาร ต้องจัดให้มีระบบและกระบวนการท่ีให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนอง และการด าเนินการอย่างรวดเร็ว 

5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

 

10. กำรจัดซื้อ จัดหำ และปฏิบัติต่อคู่ค้ำ 
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และต้ังอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา  ให้ข้อมูล
ที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 
แนวทำงปฏิบัติ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม 
และเท่าเทียมกัน 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา  
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ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนท าให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก
เกินไป และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด 

3. จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล 
ระหว่างกัน (None-Disclosure Agreement)ต้ังแต่เริ่มท าข้อตกลง 

 4.  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ 
      ร่วมกันและปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 
 5.  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรักษาและปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่ตกลง 
      กันไว้ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งได้  
      ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 
11. กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า อย่างยุติธรรม โดย
ค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า  
แนวทำงปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ท าลายซื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหาในทางร้าย 

 
12. ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชม 
 จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ 

พัฒนาสังคมและชุมชนส่วนรวม 
 แนวทำงปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ 
   สาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชน  
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2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม  
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ  

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสีย 
 ให้อยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ 
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมี 

ประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อัน 
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 
13. ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตระหนักถึงความส าคัญของระบบบริหารและ 
ประกันคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
แนวทำงปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่ต้องท างานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสุขภาพ 
ต้องศึกษาวิธีการท างานอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย หากพบว่าข้ันตอน
ใดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดย
ทันที รวมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

2. กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ก าหนดและเผยแพร่แนวทางในการป้องกัน รวมทั้ง
ควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างานให้กับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3. กรรมการ  ผู้ บริหารและพนักงาน  พึ งมีจิตส านึกในการอนุรั กษ์พลั งงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้
เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม 
มาตรฐาน หรือข้อตกลงในเรื่องต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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14. กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ บริษัทฯ ก าหนดนโยบายก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการตรวจสอบก าหนด โดย
ยึดหลักการด าเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บัญชีและ
ผลการด าเนินงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง  
แนวทำงปฏิบัติ  

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึง 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อก าหนด ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เคร่งครัด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภายใน  

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท กระบวนการด าเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายใน
ขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการท างาน และให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก  

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
และรายงานในทันทีเมื่อมีข้อสงสัยว่าอาจพบข้อผิดพลาด  

 
15. กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  
 บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวทาง 
ปฏิบัติในการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ 
แนวทำงปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ท่ี
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่ 
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เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ 
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา  

4. ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ 
บริษัทฯก าหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิด
กฎหมาย 

5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่ 
มิชอบ 

 
 
วิธีกำรใช้จริยธรรมทำงธุรกิจ  

1. ศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจ ให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาและแนวทางปฏิบัติของแต่ละหัวข้อ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของตน  

2. ท าความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนตามที่ระบุไว้ในข้อ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ของ พนักงำนและผู้จัดกำร   

3. ศึกษาวิธีการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน   

4. ท าความเข้าใจกับแนวปฏิบัติ กำรขอควำมช่วยเหลือ และกำรคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้ง
เบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดเวลา        
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำน  
ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ พนักงานทุกคนได้รับความไว้วางใจให้ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้

แน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบนี้ พนักงานแต่ละคนต้อง:  

 แสดงให้เห็นว่าการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ  

 ศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติตลอดจนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ  

 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ หากมีการปฏิบัติที่ขัดแย้ง ให้พนักงาน
หารือกับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน  

 หากพบปัญหาเกี่ยวกับการกระท าที่อาจขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ทุกคนศึกษาแนวทาง กำร
แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อร้องเรียน  

 หากพบว่ามีการละเมิดจริยธรรมของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงานโดยปฏิบัติตามแนวทำงกำรขอ
ควำมช่วยเหลือ และ กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อร้องเรียน  

 ให้ความร่วมมือในการสอบสวน 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร  
การกระท าของผู้จัดการจะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการด าเนินธุรกิจของพนักงาน เนื่องจาก

โดยทั่วไปแล้วพนักงานจะเรียนรู้จากผู้จัดการของตนว่าวิธีการด าเนินธุรกิจแบบใดที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสม ดังนั้น ผู้จัดการจึงต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม ดังนี้:  

 สื่อสารอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่ตนรับผิดชอบและความ
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทฯ ในการด าเนินการดังกล่าว  

 ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรม  

 สื่อสารและให้ความช่วยเหลือกับพนักงาน เกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ หรือการ
รายงานการประพฤติที่ขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ  

 ด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อเรื่องที่พนักงานต้องการความช่วยเหลือและข้อร้องเรียน ที่พนักงาน
รายงานหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ โดยปฏิบัติตามแนวทาง กำร
ขอควำมช่วยเหลือ และ กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อร้องเรียน  
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 ด าเนินการอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ตัดสินใจทางธุรกิจทั้งหมดเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

 

การขอความช่วยเหลือ 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ทีไม่แน่ใจ

ว่าจะเข้าข่ายขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ   ให้พิจารณาทบทวนสถานการณ์กับผู้บังคับบัญชาของตนต้องการ
สามารถขอความช่วยเหลือ ดังนี้  

1. ผู้พบเหตุการณ์รวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ   

2. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เพื่อขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ดูแลในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 
2.1 เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับค่านิยมหลักของบริษัท นโยบาย / ระเบียบวิธี
ปฏิบติของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในที่ท างานและนโยบายต่าง สามารถขอความ
ช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์  
2.2 เรื่องมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการรักษาพยาบาล สามารถขอ
ความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายการแพทย ์
2.3 เรื่องการลงทุน หรือ การทุจริต สามารถขอความช่วยเหลือได้ท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน / 
หรือนักลงทุนสัมพันธ์ 

 3.   ในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  หรือรับข้อร้องเรียนให้ปฏิบัติตามแนวทางการแจ้งเบาะแส
การกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

นอกจากน้ี พนักงานสามารถร้องขอให้ปกปิดชื่อของตนได้ โดยบริษัทจะพยายามเก็บรักษาชื่อของ 
พนักงานเป็นความลับ หากสามารถท าได้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดกับกฎหมาย 

 

การดแูลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธรุกิจ 
บริษัทฯ  ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

ทุกคนที่จะตัองรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามก าหนดไว้ใน 
จริยธรรมทางธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด   

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะด าเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
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กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญในการก ากับก ากับดูแลกจิการท่ีดี ด้วยความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด าเนินธุรกิจอยา่งมคีุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัตใินการแจง้เบาะแสและรับข้อร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นช่องทาง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจง้เบาะแสหรือร้องเรยีนในกรณีที่เกิดความผิดปกติ
ในการด าเนินธุรกิจ การฝ่าฝืน หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจรติ คอร์รัปชั่น 
โดยผ่านช่องทางพเิศษและก าหนดนโยบายการคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รายงานหรือผู้รอ้งเรียน รวมถึงข้อมูล
และเรื่องที่แจง้จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณถีูกละเมิดสิทธิ และได้รับความเสียหาย จึงมีแนวทางปฏิบัติดงันี้ 
 

ผู้มีสิทธิ์แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือร้องเรียน 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทีพ่บเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายตา่งๆที่บรษิัทก าหนด 
  

ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือขอ้ร้องเรียน 
  เพื่อเป็นการกล่ันกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี บริษัทจงึได้ก าหนด
ประเภทของเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือรับข้อร้องเรียน ดังนี ้
ประเภทของเร่ืองแจ้งเบำะแสกำร

กระท ำผิดหรือ ร้องเรียน 
ผู้รับเรื่องแจ้งเบำะแสกำร

กระท ำผิดหรือรับข้อร้องเรียน 
ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกำร
กระท ำผิดหรือร้องเรียน 

เรื่องการกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบ
บริษัทและจรรยาบรรณของพนักงาน 

ผู้บังคับบัญชาทีต่นเองไว้วางใจ
ในทุกระดับ / หรือ ผู้จัดการฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนษุย ์

(1) ทางไปรษณยี์ :  ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์  
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล์:hr@nonthavej.co.th 

เรื่องการกระท าผิดจรรยาบรรณของ
กรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัท/หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
หรือเลขานุการบรษิัท 

(1) ทางไปรษณยี์ :  ประธานกรรมการ
บริษัท /หรือประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/หรือเลขานุการบริษัท 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล ์
sb@nonthavej.co.th  
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เรื่องการกระท าผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย ์

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือ
รองผู้อ านวยการสายงานแพทย์
และการแพทย ์

(1) ทางไปรษณยี์ :  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล   
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล์: md@nonthavej.co.th 

เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่นหรือความ
ผิดปกติของรายงานทางการเงิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(1) ทางไปรษณยี์ :  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /หรือ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล ์: ia@nonthavej.co.th 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
ภาพพจน์ของบรษิัท 

ประธานกรรมการบริษัท หรือ/
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(1) ทางไปรษณยี์ : ประธานกรรมการ
บริษัท/หรือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
11000 
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอเีมล์:cg@nonthavej.co.th  
เว็บไซด์ : www.nonthavej.co.th 

 
วิธีกำรร้องเรียน 
 แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งได้โดยตรงผา่นช่องทางทีก่ าหนดดงันี ้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงดว้ยวาจา หรอืลายลักษณ์อกัษร  
2. ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ของผู้รับเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรยีน 
3. ผ่านทาง E-mail Address ของผูร้ับเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรือข้อร้องเรียน 
4. ท าเป็นจดหมายถงึผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีนตามประเภทเรื่อง  

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)  
          432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 

5. ในกรณีท่ีผู้ร้องเรยีนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดขอ้เท็จจรงิหรือหลักฐาน 
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ทีช่ัดเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั 
หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทัง้นี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนสามารถ
ร้องเรียนได้มากกวา่หน่ึงช่องทาง และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผู้ร้องเรยีน แต่หากเปดิเผยตนเองจะท าให้บริษัท
สามารถแจ้งผลการด าเนินการหรือรายละเอียดเพิม่เตมิในเรื่องที่รอ้งเรียนให้ทราบได ้
 
ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำรรำยงำน 
 1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนนิการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 

2. ผู้รับข้อร้องเรียนนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนกังานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่ง
เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

3.  หากเรื่องทีถู่กแจ้งถกูพิจารณาแล้วมคีวามเป็นจริงทีจ่ะเกดิการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในวิธีการจัดการต่อ
คณะกรรมการบริษัท ถา้เรื่องดังกล่าวถกูสงสัยว่าจะเกีย่วข้องกับการทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท รายงานการ
สืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งตรงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา 

        หากตรวจสอบแล้วพบว่าเปน็ความจริงบริษัทจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 รวบรวมข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริงทีเ่กี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเวน้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนั้น โดยผู้ทีดู่แลข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต้องเปิดเผยขอ้มูลท้ังหมดแก่ผู้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมลูเพื่อท าการพิจารณาหาต้นเหตวุา่มีการกระท าใดที่ฝ่าฝืน 
ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติ  ตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการประมวลผลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ที่มีอ านาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

 รายงานข้อเทจ็จริงแจ้งต่อประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสรุปรายงานข้อเทจ็จริงแจ้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และก าหนดการมาตรการ
ด าเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ฯ    

 แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปดิเผยตน  
     4. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรือ่งทีบ่ริษัทกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัท
จะเสนอเรือ่งพร้อมความเห็น และก าหนดแนวทางในการปฎิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอ านาจด าเนินการในบริษัทพิจารณา
ด าเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเรือ่งส าคัญ เช่น เป็นเรื่องทีก่ระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบรษิัท 
ขัดแย้งกับนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพือ่พิจารณา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบในที่
ประชุมกรรมบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส   
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5. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนใหเ้กดิความเสียหายต่อผู้ใดผู้หน่ึง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและ
เป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย 

6. ในกรณีท่ีข้อกล่าวหานั้นไมเ่ปน็ท่ีน่าสงสัยเพียงพอท่ีจะเกดิการทุจริต และไม่มีความจ าเป็นต้องสืบสวน ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยงัเบาะแสให้ทราบว่าเหตใุด จงึไมม่ีการสืบสวน   

7.   ถ้าเหตุสงสัยว่าทจุริตเรื่องปลีกย่อยไม่ส าคัญ และปราศจากความเป็นจรงิหรือไม่มีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท หัวหน้าของพนักงานท่ีแจง้เรื่องปลีกย่อยนัน้จะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดงักล่าวต่อไป  
 

กำรคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อร้องเรียน 

 1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจท าใหเ้กิดความเสียหาย 
กับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อวา่มีการ
กระท าทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกิจของบริษัทเกดิขึ้น 
อย่างไรกต็ามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะท าให้ผู้รับข้อร้องเรยีนสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 2. ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทถือเปน็ความลับ และจะเปดิเผยเท่าทีจ่ าเป็น โดยค านงึถงึความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนีผู้้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลท่ี
ได้รับรู้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบคุคลอื่น หากฝ่าฝืนถอืเป็นการกระท าความผิดวินยั 
 3. กรณีทีผู้่ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกดิความเดือดร้อนเสียหาย 
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บรษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุม้ครอง
โดยผู้รอ้งเรียนไม่ต้องรอ้งขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องทีม่ีแนวโน้มทีจ่ะเกดิความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย 
 4. พนักงานท่ีปฏิบัติต่อบคุคลอื่นด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบคุคลอื่นน้ัน อันมีเหตุจงูใจมาจากการท่ีบุคคลอืน่น้ันได้ร้องเรียน ได้แจง้ข้อมูล ร้องเรยีนหรือให้
เบาะแสเกี่ยวกับกรทุจรติหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมไปถงึการทีบุ่คคลอื่นนัน้ ฟ้องร้องด าเนินคดี เป็นพยาน ให้ถอ้ยค า หรือใหค้วามร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือ
หน่วยงานของรฐัถือเป็นการกระท าความผิดวินยัที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนีอ้าจได้รับโทษตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้หากการ
กระท าความผิดตามกฎหมาย 
 5. ผู้ทีไ่ด้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายดว้ยวธิีการหรือกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม 
 

บทลงโทษ 
ผู้ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี รวมทัง้มีพฤติกรรมที่กลัน่แกล้งข่มขู่

ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบียบน้ี ถือว่าผู้นั้น กระท าผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพง่และทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย 
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ใบลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติ 
 
 ข้าพเจ้า ได้ศึกษาท าความเข้าใจ จริยธรรมทางธุรกิจ และแนวทางในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด (มหาชน) ตามหัวข้อรายละเอียด  จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ดังนี ้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
2. การใช้สิทธิทางการเมือง 
3. การมีส่วนได้สว่นเสียและความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  
4. การเก็บรกัษาความลับ การเกบ็รักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน  
5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใด  
6. ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การส่ือสารโทรคมนาคม 
7. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
8. การปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
9. การปฏิบัติต่อลูกคา้ 
10. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่คา้ 
11. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ 
12. การรับผิดชอบต่อชมุชนและสังคม 
13. ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม 
14. การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  
15. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 

 ดังนั้น  ข้าพเจ้า  เขา้ใจ  รับทราบ  และน้อมรับ จริยธรรมทางธุรกิจ และแนวทางในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ทางธุรกจิ ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการด าเนินธุรกิจขององคก์รต่อไป  
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