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จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

 

บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย        

จึงเห็นสมควรจัดทําข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร เพื่อใหผูบริหารตลอดจนพนักงานทุกคนไดทราบ

ถึงมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อนําไปใช้เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมตอไป  

1. ข้อพึงปฎิบัต ิ

ข้อพึงปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจ 

1. ดำเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
1) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมถึง สนับสนุนให

ความช่วยเหลือกิจกรรมที่มีสวนรวมในการสรางสรรค์สังคมและสิ่งแวดลอม 

2) ดำเนินธุรกิจที่ไมขัดตอขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือไมเกิดความเสียหายตอสังคม 

3) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดูแลสภาพแวดลอมในการทำงานใหถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และการ

จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอและพรอมใช้งาน 

4) ดำเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

2. ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม โดยไมเอารัดเอาเปรียบ 
1) มีความเปนธรรมตอพนักงานทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากการคุกคามใดๆ สงเสริมการสราง

บรรยากาศที่ดีในการทำงาน การพัฒนาความรูและความก้าวหนาใหพนักงาน และใหผลตอบแทนและสวัสดิการ 

2) รักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกรายดวยความเปนธรรม 

3) ใหความมั่นใจวาสิทธิของผูมีสวนไดเสียไดรับการคุ้มครองโดยกฎหมาย 

4) จริงใจและมีความเปนธรรมตอลูกค้าและพรอมที่จะใหความช่วยเหลือลูกค้าเสมอ 

3. การเปดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
1) เปดเผยข้อมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ ทันเวลา ถูกตอง ครบถวนและโปรงใส โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ใหเปนไปตาม

กฎเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ

การเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด 

2) ระมัดระวังไมใหผูมีสวนไดเสียเกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ 

4. ดำเนินธุรกิจใหถูกตองตามกฏหมาย 
 

ข้อพึงปฎิบัติของผูบริหาร 

1. บริหารงานดวยวิสัยทัศนกวางไกล เสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยางมีจริยธรรม เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงค์ 

และเปาหมายของบริษัทปฏิบัติตนอยูภายใตกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเวนพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย และ

ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ เอาใจใส เพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท ลูกค้า ผูถือหุน และพนักงาน 

2. ไมเปดเผยข้อมูลภายในของบริษัท ข้อมูลที่เปนความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งโดย
เจตนาและไมเจตนาตอบุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทและเปนการเปดเผยในการปฏิบัติ

หนาที่อันชอบของผูบริหาร 
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3. แสดงความยึดมั่นตอจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีสำหรับพนักงานอื่น เสริมสราง

บรรยากาศในการทำงานใหเอื้อตอการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งมุงมั่นที่จะปองปราม และ

ปองกันไมใหเกิดความละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

4. ปฏิบัติตนอยูภายใตกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเวนพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย และตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวย
ความบริสุทธิ์ใจ ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ เอาใจใส เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ลูกค้า ผูถือ

หุน และพนักงาน 

5. สนับสนุนการสรางศักยภาพในความก้าวหนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน จัดสวัสดิการให
พนักงานอยางเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิ และการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 

6. พึงปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม และไมใช้อำนาจในทางที่มิชอบ 

7. ปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจดวยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการประยุกตความรู ประสบการณ ความ
ชำนาญและทักษะการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถในทุกกรณี 

8. บริหารกิจการของบริษัทใหมีความเจริญก้าวหนา มั่นคง และก่อใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม 
 

ข้อพึงปฎิบัติของพนักงาน 

1. ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน 

1) ปฏิบัติตอเพื่อนพนักงานดวยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจ เคารพสิทธิ และใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

หลีกเลี่ยงการนําข้อมูลหรือเรื่องราวของผูอื่นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องสวนตัวไปเปดเผย

หรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะก่อใหเกิดความเสียหายทั้งตอเพื่อนพนักงานและตอบริษัท 

2) หลีกเลี่ยงการให และการรับของขวัญของกํานัลอันมีมูลค่ามากหรือเพื่อหวังผลตอบแทน หรือ ทําใหเกิดอคติทั้ง

ตอตัวพนักงาน ตอเพื่อนพนักงานดวยกัน และผูใตบังคับบัญชากับ ผูบังคับบัญชา 

3) สามัคคีตอกันและเอื้อเฟอช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไมก่อใหเกิดความขัดแยงซึ่งจะนําไปสูความเสียหายตอบุคคล

อื่นและบริษัท 

2. ปฏิบัติตอตนเอง 

1) ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยความอุตสาหะขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางานใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชนของพนักงานและบริษัท 

2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางานของบริษัทโดยเครงครัด 

3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามตําแหนง 

4) มีทัศนคติที่ดีตอบริษัท ใหความเคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบดวย

นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

3. ปฏิบัติตอบริษัท 

1) รักษาความลับของบริษัทไมควรเผยแพรข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม ทั้งทางวัตถุและทางความคิด อันจะมี

ผลกระทบใหเกิดความเสียหายแก่บริษัท และไมควรนําข้อมูลที่ไดจากหนาที่การงานไปหาประโยชนสวนตน 

2) มีความศรัทธา มีความผูกพัน ซื่อสัตยสุจริต อุตสาหะพากเพียรและมีความจงรักภักดีตอบริษัท รักษาชื่อเสียง

ของบริษัท 

3) ดูแลรักษาสิทธิประโยชน และทรัพยสินของบริษัทใหคงสภาพดีใช้ประโยชนไดอยางเต็มที่ประหยัดไมให

สิ้นเปลือง สูญเปลา เสียหาย หรือเสื่อมสลาย ก่อนเวลาอันสมควร 
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4) ไมพึงใช้อํานาจหนาที่ของตนเองเพื่อประโยชนของตนเองและตอผูอื่นทั้งทางตรงและทางออมอันก่อใหเกิด

ความเสียหายตอบริษัท 

 

ขอ้หลีกเลี่ยงในการปฎิบัติที่ขัดตอผลประโยชนของบริษัท 

1) ไมมีสวนไดสวนเสียทางการเงินกับลูกค้า หรือคู่ค้าไมวาจะอยูในฐานะที่เปนเจ้าของกิจการ หุนสวน   ผูถือหุน 

กรรมการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือที่ปรึกษา ซึ่งถามีสวนไดสวนเสียดังกลาวตองเปดเผยใหผูบังคับบัญชาทราบ 

2) ไมประกอบการหรือดําเนินการทั้งโดยทางตรงและทางออมในธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือขัด ผลประโยชนกับ

บริษัท 

3) ไมเร ียกเก็บหรือรับทรัพยสินใดๆ จากลูกค้าและผู ที ่ท ําธุรกิจกับบริษัท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและ

ค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บ 

4) ไมพึงใช้ตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนสวนตน หรือพรรคพวกหรือทําธุรกิจแข่งขันกับบริษัท 

 

2. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย  

บุคลากรยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด

ของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆไดแก่ ผูถือหุน พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสิ่งแวดลอม หนวยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง ดําเนินธุรกิจดวยการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นหรือความกังวลรวมทั้งสรางความเข้าใจกับผูมีสวนไดเสีย 

สงเสริมความรวมมืออยางสรางสรรค์ในเรื่องที่ผูมีสวนไดเสยีใหความสนใจรวมทั้งรวมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหบริษัท

สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี ้

1. การปฏิบัติตอผูถือหุน 
1) มุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแก่ผูถือหุน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและหลักจริยธรรม 

2) ดูแลสิทธิผูถือหุนที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม 

3) ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรมทั้งรายใหญและรายยอยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน เช่น สิทธิที่

กําหนดไวในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผูถือหุนและออกเสียง ลงคะแนน สิทธิในการ

แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

4) ใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะข้อคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของ บริษัท 

โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

5) รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัทรวมถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทตอผูถือหุนอยางเทาเทียม

กันและครบถวนตามความเปนจริงไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของ

บริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ 

2. การปฏิบัติตอลูกค้า 
1) ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงหรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกค้าอยางโปรงใสและเทาเทียมกัน กรณีที่ไมสามารถ

ปฏิบัติไดตองรีบเจรจากับลูกค้าลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

2) เปดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอยางครบถวน ถูกตองทันตอเหตุการณและไมบิดเบือน ข้อเท็จจริง 

รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน 

3) จัดระบบการบริการลูกค้าและเปดช่องทางการสื่อสาร ใหคําปรึกษาเกี ่ยวกับวิธีการแก้ปญหาและรับข้อ

รองเรียน เพื่อใหลูกค้าไดรับความพึงพอใจสูงสุดและใหความมัน่ใจวาลูกค้าไดรับการบริการอยางมีคุณภาพที่ด ี



5 

 

4) ใหความสําคัญในการรักษาข้อมูลที่เปนความลับของลูกค้าอยางสมํ่าเสมอ และไมนําข้อมูลดังกลาวมาใช้เพื่อ

ผลประโยชนของตนเองและ/หรือผูที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

5) ใหบริการ / สินค้าที่ลูกค้าไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคาภายใตความปลอดภัยและ เทคโนโลยี

ที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

6) ทุกหนวยงานของบริษัทใช้คู่มือสิทธิผูปวย นโยบาย และวิธีตอบสนอง เปนแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติตอ

ผูปวยหรือลูกค้า 

7) บุคลากรทุกคนของบริษัทตองมีความจริงใจตอผูปวยหรือลูกค้า ใหการบริการอยางเต็มความสามารถรักษา

คํามั่นสัญญาที่ใหไวแก่ลูกค้า หากไมสามารถปฏิบัติตามที่ตกลงไดควรรีบแจ้งลูกค้าทันทีเพื่อใหเกิดความพึง

พอใจสูงสุด 

8) ทุกหนวยงานของบริษัทใช้คู่มือสิทธิผูปวย นโยบายและวิธีตอบสนองเปนแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติตอ 

ผูปวยหรือลูกค้า 

9) คณะกรรมการจริยธรรมประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อนําข้อรองเรียนหรือรายงาน 

อุบัติการณในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับสิทธิผูปวยและจริยธรรมเพื่อนํามาวางแผนแกไ้ขวางระบบปองกันทุกเดือน 

10) คณะกรรมการจริยธรรมของบริษัทจัดใหมีกิจกรรมการสอบถามผูปวยหรือลูกค้าเพื่อประเมินระดับความเข้าใจ 

ความพึงพอใจและการตอบสนองตอสิทธิผูปวยของเจ้าหนาที่ทุก 6 เดือน เพื่อนํามาพัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้น 

นอกจากนั้นยังจัดใหมีช่องทางในการรับข้อรองเรียน หรือข้อกังวลดานจริยธรรมผานทางเว็บไซตของบริษัท 

หรือสามารถรายงานไปยังองค์กรภายนอก เช่น Joint Commission International ซึ่งระบุไวในเว็บไซตของ

โรงพยาบาลไดเชน่กัน 

3. การปฏิบัติตอคู่ค้า 
1) พิจารณาคัดเลือกคู่ค้าโดยคํานึงถึงความตองการทั้งในดานคุณภาพ ราคา จํานวน เวลา การใหบริการ การสง

มอบการบริการหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ โดยไมทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่

กระทําผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต 

2) กําหนดระเบียบในการจัดหาและดําเนินการตางๆ ที่ชัดเจนในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได จะรีบแจ้ง

ใหคู่ค้าทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญหา 

3) รักษาข้อมูลที่เปนความลับของคู่ค้าอยางสมํ่าเสมอ และไมนําข้อมูลมาใช้เพื่อผลประโยชนของตนเอง และ/หรือ

ผูที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เวนแตไดรับความยินยอมจากคู่ค้า 

4) สงเสริม สนับสนุน และสรางความรวมมือในการพัฒนาสินค้า/บริการ สรางนวัตกรรมใหมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ

และความสามารถของคู่ค้าและเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทและคู่ค้า 

5) คํานึงถึงความเสมอภาคเทาเทียม มีความเปนธรรมและความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตาม

ข้อตกลงที่ใหหรือทําไวกับคู่ค้า ผูรับเหมา หรือบริษัทคู่สัญญาทุกประการซึ่งบริษัทมีขั้นตอนการประมูลงาน 

การตอรองราคาการคัดเลือกผูรับเหมาและการเข้าทําสัญญาตางๆ ที่โปรงใสและตรงไปตรงมา 

6) บุคลากรทุกคนพึงใหข้อมูลที่เปนจริง ครบถวนแก่คู่ค้า ผูรบัเหมาหรือบริษัทคู่สัญญา 

7) บุคลากรที่ตองการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ตองคํานึงถึงความตองการราคา ความคุ้มค่า และคุณภาพ 

ของสินค้าและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติตอคู่ค้า 

8) บุคลากรตองไมเรียกรับผลประโยชนจากการจัดซื้อจัดจ้าง วางตัวเปนกลางโดยไมใกลชิดกับคู่ค้ารายหนึ่งรายใด

มากเกินไปจนมีผลตอการตัดสินใจ 
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4. การปฏิบัติตอคู่แข่งทางการค้า 
1) ยึดถือกติกาของการแข่งขันอยางเสรีและเปนธรรม โดยไมแสวงหาข้อมูลที่เปนความลับของคู่แข่งทางการค้า

ดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

2) ไมทําความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลกัษณะเปนการลดหรือจํากัดการแข่งขันทางการค้า 

3) ไมทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง 

4) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแข่งขันอยางเสรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยางโปรงใส 

5) บุคลากรตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นหรือคู่แข่งทางการค้า 

5. การปฏิบัติตอเจ้าหนี้ 
1) เปดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกตองและชัดเจนแก่เจ้าหนี้ รวมถึงการใหเข้าเยี่ยมชมกิจการและจัดการประชุม

พบปะผูบริหาร 

2) จัดทําสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอยางถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ ตกลงกัน

ไวอยางเครงครัดรวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมีความรับผิดชอบใน หลักประกันตางๆ 

3) บริหารจัดการเงินทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและรักษา ความเชื่อมั่น

ตอเจ้าหนี 

4) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทําใหผิดนัดชําระหนี้ตองรีบแจ้งให เจ้าหนี้ทราบ

เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผลรวมกัน 

5) ไมปกปดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสําคัญ ไมใช้วิธีการทุจริตใดๆ ที่อาจทําใหเจ้าหนี้ไดรับความเสียหาย 

6) ชําระคืนเงินกู้พรอมดอกเบี้ยใหกับเจ้าหนี้ทุกประเภทอยางครบถวนและตรงตามกําหนดเวลาทีไ่ดตก ลงไว 

6. การปฏิบัติตอพนักงาน 
1) ปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม บริหารงานดวยความไมลําเอียง การแตงตั้ง การโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล

และการลงโทษพนักงานตองกระทําดวยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ 

2) สนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานไดอยางเปนอิสระ รับฟงข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

3) สงเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอยางตอเนื่อง พรอมใหความมั่นคงและความก้าวหนาในอาชีพ 

สงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหนาที่การงาน โดยใหโอกาสกับพนักงาน

อยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

4) สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางในการทํางานรวมถึงการแก้ไขปญหาของหนวยงานและ

บริษัทโดยรวม 

5) สงเสริมใหพนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหนาที่ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมมีคุณธรรมที่ดีในการ

ทํางาน 

6) บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปลูกจิตสํานึกพรอมสงเสริมการทํางานดวย

ความสุข จัดใหเกิดบรรยากาศและสภาวะแวดลอมในสถานที่ทํางานที่ดีมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตาม

มาตรฐานสากล 

7) จัดใหมีกองทุนดูแลพนักงานตามกฏหมาย ไดแก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการ

พนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว 

8) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ตามเกณฑสากล 
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9) การสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน จะดําเนินการบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเปดโอกาสแก่ผูสมัครทุกคน

อยางเทาเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีคุณธรรม เหมาะสมกับ

ตําแหนงงาน และมีทัศนคติที่สอดคลองกับค่านิยมองค์กรโดยไมมีการแบงแยกการปฏิบัติในการจ้างงานภายใต

กฎหมายแรงงาน 

10) ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ 

และความสามารถของพนักงานเปนรายบุคคล รวมทั้งจัดใหมีสวัสดิการที่เปนธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน

และดูแลปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 

11) จัดใหมีช่องทางในการเปดเผยข้อมูลที่สําคัญตาง ๆ ใหแก่พนักงาน เพื่อใหมีความรูความเข้าใจในการดําเนิน

ธุรกิจและผลการดําเนินงานในธุรกิจตางๆ ของบริษัท 

12) บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ ความชํานาญและมีความระมัดระวัง รวมถึงมีการพัฒนา

ความรูและประยุกตใช้ความรูความสามารถในการจัดการบริษัทอยางเต็มความรูความสามารถ เพื่อสราง

ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู ลงทุน รวมทั้งรวมกันพัฒนาบริษัทใหมีความก้าวหนาและเติบโตอยางมั่นคง 

ตอเนื่อง 

13) บริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร โดยใหโอกาสบุคลากรอยางทั่วถึงและ

สม่ำเสมอรวมทั้งรับฟงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตางๆซึ่งตัง้อยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของบุคลากร 

14) บริษัทกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

เกี่ยวกับการทํางานและคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กรของบริษัท รวมถึงกฎหมายตางๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

15) บริษัทใหโอกาสแก่บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความสามารถอยางเต็มที่ โดยใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแก่

บุคลากรและสรางแรงกระตุนในการทํางานทั้งในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส เปนตน 

16) กรณีมีข้อกังวลดานจริยธรรมที่ตองการรายงานใหทราบ บริษัทจัดใหมีกลไกในการรายงานเหตุการณหรือข้อ 

กังวลทางจริยธรรมสําหรับบุคลากรผานการรายงานอุบัติการณหรือข้อรองเรียน รวมทั้งทางเว็บไซตของบริษัท 

หรือสามารถรายงานไปยังองค์กรภายนอก เช่น Joint Commission International ซึ่งระบุไวใน เว็บไซต

เช่นกัน โดยสื่อสารในโปรแกรมการปฐมนิเทศใหแก่บุคลากรรับทราบ รวมทั้งใหมั่นใจวาไมมีผลดานวินัยใดๆ 

เพื่อลดความหวาดกลัวในการรายงาน 

17) บริษัทสงเสริมใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของคุณธรรมประจําองค์กร 4 ประการ ในการปฏิบัติตอ

ผูรับผลงานและในการปฏิบัติงานประจําวัน ดังนี้ 

1. สังคหวัตถุ 4 คือธรรมเพื่อความสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคีในสังคมและหมูคณะไดแก ่

(ก) อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ 

(ข) ปยวาจา หมายถึง เจรจาออนหวาน ไพเราะ 
(ค) อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชน 
(ง) สมานัตตา หมายถึง วางตนไดดีเหมาะสม ไมถือตัว 

2. อิทธิบาท 4 คือธรรมเพื่อความสําเร็จ 

(ก) สมานัตตา หมายถึง วางตนไดดีเหมาะสม ไมถือตัว 
(ข) วิริยะ หมายถึง ความเพียรพยายาม 
(ค) จิตตะ หมายถึง เอาใจฝกใฝสนใจอยางจริงจัง 
(ง) วิมังสา หมายถึง หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น 
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3. พรหมวิหาร 4 คือธรรมเพือ่การปกครอง หรือการดูแลผูใตบังคับบัญชา 

(ก) เมตตา หมายถึง ปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข 
(ข) กรุณา หมายถึง ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข์ 
(ค) มุทิตา หมายถึง ชื่นชมยินดีกับผูที่ไดดีมีสุข 
(ง) อุเบกขา หมายถึง การรูจักวางเฉย วางตัวเปนกลาง 

4. อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ 

(ก) ทุกข์ หมายถึง ปญหา 
(ข) สมุทัย หมายถึง สาเหตุของปญหา 
(ค) นิโรธ หมายถึง การดับทุกข์หรือปญหาไดรับการแก้ไข 
(ง) มรรค หมายถึง วิธีการแก้ปญหา 

7. การปฏิบัติตอชุมชน สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 
1) ปลูกฝงจิตสํานึกบุคลากรของบริษัทใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

2) สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม 

3) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการดานการแพทยและสาธารณสุขเพื่อใหคนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพ อนามัยและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย 

5) สนับสนุนกิจกรรมของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ที่เปนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน และการบริการสังคม

อยางตอเนื่อง 

6) นําความเชี่ยวชาญทางธุรกิจมาบูรณากับความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อพัฒนาธุรกิจและสรางคุณค่า รวมให

สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่ารวม และยั่งยืนเคียงข้างกัน 

7) ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบชุมชน ควบคุมดูแลการบริหารจัดการการกําจัดของเสียทั้งจากกระบวนการ การใช้

งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปอนตางๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและติดตามเฝาระวัง อยางตอเนื่อง เพื่อ

ไมใหกระทบตอสิ่งแวดลอม 

8) รับฟงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะโดยใหมีระบบรองทุกข์เนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทที่มี ผลกระทบ

ตอชุมชน โดยบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งผลในเวลาอันควร 

8. การปฏิบัติตอหนวยงานราชการ และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
1) ไมกระทําการใด ๆ ที่อาจจูงใจใหพนักงานในหนวยงานราชการหรือหนวยงานกํากับดูแล มีการดําเนินการที่ไม

ถูกตอง 

2) ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอยางเครงครัด 

3) รับการตรวจเยี่ยม ฟงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อรองเรียนตางๆ ของหนวยงานราชการหรือหนวยงาน

กํากับดูแล 

4) ใหข้อคิดเห็นและสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานราชการและหนวยงานกํากับดูแล 

 

3. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

1. บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรอยางเครงครัด รวมถึง

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน  
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2. บุคลากรตอองทําความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตางๆโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวข้อง

กับหนาที่และความรับผิดชอบ  

3. ใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของคุณธรรมประจําองค์กร 4 ประการ ในการปฏิบัติตอผูรับผลงาน

และในการปฏิบัติงานประจําวัน ใหบุคลากรใช้ระเบียบวินัยองค์กรเปนกรอบแนวทางในการทํางานประจําวัน 

เพื่อสื่อใหเห็นถึงค่านิยมทางจริยธรรมของบุคลากรในบริษัทและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความ

มั่นใจวาบุคลากรในบริษัททุกคนสามารถดําเนินการทุกอยางได โดยสอดคลองกับจริยธรรมทั่วไปและกฎหมาย

ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับการดําเนินการสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี ่ยวกับการสาธารณสุขของ

ประเทศไทย  

4. การสนับสนุนสิทธิของผูปวยใหผูปวยและครอบครัว โดยการติดปาย “คําประกาศสิทธิผูปวย” ในทุกหนวยงาน

ที่ใหบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน และใหทุกหนวยงานใช้คู่มือสิทธิผูปวย นโยบายและวิธีตอบสนองเปน

แนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติตอผูปวยหรลิูกคา้ทุกราย  

5. บุคลากรทุกคนจะใหบริการดวยคุณภาพมีจริยธรรมไมขัดตอกฎหมายระเบียบขอ้บังคับ และเคารพตอสิทธิของ

ผูปวยในทุกสถานการณ 

6. บุคลากรทุกคนจะใหบริการแก่ผูปวยหรือลูกค้าอยางเสมอภาคโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ

ของผูปวย 

 

4. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา การตัดสินใจ

ใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทำเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่

ก่อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกำหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวข้องหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณา ตองแจ้งให

บริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเข้ารวมการพิจารณาตัดสินใจรวมถึงไม

มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ 

 

5. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใชข้อ้มูลภายใน 

บุคลากรทุกคนของบริษัทตองดูแลเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทและของผูปวยหรือลูกค้าไวเปนความลับโดยไมเปดเผย

ข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่หากเปดเผยตอสาธารณชนจะก่อใหเกิดผลกระทบรายแรงตอบริษัท และไมใหข้อมูลหรือ

ขา่วสารใดๆ ที่ผูมีอํานาจสั่งการยังไมอนุญาต  

1. บริษัทเปดเผยขอ้มูลที่สามารถเปดเผยไดอยางครบถวน ถูกตอง โปรงใส เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

2. บริษัทจัดใหมีกระบวนการคิดค่าใช้จ่ายอยางถูกตอง เหมาะสมตรวจสอบได โดยพรอมเปดเผยข้อมูลดาน

คา่บริการ ตางๆแก่ผูใชบ้ริการและบุคคลภายนอก  

3. บุคลากรของบริษัทตองไมนําข้อมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผยหรือเปนข้อมูลที่เปนความลับไปใช้หรือไปเปดเผย

กับ บุคคลภายนอก หรือกระทําการอันก่อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

 

6. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทกําหนด

นโยบายกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผล

อยางสม่ําเสมอโดยสอดคลองกับมาตรฐานสากล  
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บริษัทไดมีการกําหนดของเขตหนาที่และอํานาจในการดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการ ควบคุมดูแล

การใช้ทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการ บัญชีและข้อมูล

สารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

 คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผล วาการ

บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อ

ปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

 

7. ทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญา  

 บริษัทเสดงเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยสินทาง

ปญญา โดยไมกระทำการอันมีลักษณะละเมิดในงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น โดยมีนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติดังนี้ 

1. บริษัทตองตรวจสอบการนำข้อมูลหรือผลงานอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดรับมาหรือที่จะใช้ภายใน

บริษัทก่อน เพื่อใหมั่นใจวาจะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น 

2. พนักงานจะตองใช้ซอฟตแวรตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์และเฉพาะที่ไดรับอนุญาตใหใช้งานภายใน

บริษัท เทานั้น 

3. พนักงานตองปฏิบัติตนใหสอดคลองกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ถูกตอง 

โดยจะไมละเมิดนำสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ถูกตองและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด 

4. บุคลากรทุกคนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด และหาม

นําไปใช ้เพื่อประโยชนสวนตัว  

 

8. การรักษาความปลอดภัยและคุมความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหบริษัทมีการกำกับดูแลนโยบาย กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความเสี่ยงดานภัยคุกคามทางไซเบอรที่สามารถระบุความเสี่ยง ปองกัน ตรวจพบ รับมือ กู้ระบบคืนสูสภาวะ

ปกติ และสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง  

1. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) ในกรณีที่บริษัทมีการใช้บริการดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการจากภายนอกบริษัทตองจัด

ใหมีนโยบายเพื่อรองรับการใช้บริการ 

2) ตองมีมาตรการเพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผูใหบริการจากภายนอกใหเปนไป

ตามข้อตกลงที่กำหนด รวมทั้งมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย  

2. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3) ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

3. แนวทางควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางถูกตองและปลอดภัยเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหพนักงานปฏิบัตไิดถูกตอง 
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2) มีมาตรการปองกันและตรวจสอบภัยคุกคามจากโปรแกรมที่ไมประสงค์ดี โดยติดตั้ง โปรแกรมปองกัน ให

ครอบคลุมทั้งเครื่องประมวลผลและเครื่องคอมพิวเตอรพรอมทั้งปรับปรุงโปรแกรมปองกัน  

 

9. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

1. บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทยอย

และบริษัทรวมดังนี้ 

1) บริษัทสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมตาม

สัดสวนการถือหุน  

2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวม มีอำนาจหนาที่และรับผิดชอบในการควบคุมหรือมีสวน

รวมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญตอการดำเนินธุรกิจ 

3) บริษัทกําหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยและ

บริษัทรวมเพื่อใหสอดคลองกับสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

4) บริษัทกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ

และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท  

5) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการเมื่อไดรับการรองขอตามความเหมาะสม  

6) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูรับมอบหมายของบริษัทยอย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทยอย  

2. การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งบริษัทเห็น

วาจะก่อใหเกิดประโยชนรวมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายไดและเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ทั้งนี้

บริษัทจะพิจารณาสัดสวนการลงทุน กําไรที่คาดวาจะไดรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของ

บริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการตางๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกลาวนั้นจะตองไดรับการพิจารณา

เห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) และบริษัทจะแตงตั้งตัวแทนของ

บริษัทที่มีคุณสมบัติ และประสบการณเพื่อเข้ารวมเปนคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ

และกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัทรวมดังกลาว 

3. การควบคุมดานการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

(1) บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที ่น ําสงผลการดําเนินงานรายเดือนและงบการเงิน ตลอดจนข้อมูล

ประกอบการจัดทํางบการเง ินดังกลาวของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหก ับบริษัท หรือรายงานผล

ประกอบการของบริษัทประจําไตรมาสหรือประจําปนั้นแลวแตกรณี 

(2) บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่รายงานประเด็นปญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญตอบริษัทเมื่อตรวจพบหรือ
ไดรับการรองขอจากบริษัทใหดําเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 

10. ความปลอดภัย อชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและสนับสนุนใหมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีสุขอนามัยและปลอดภัยใหสอดคลอง

กับ นโยบาย กฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสูเปาหมายปลอดอุบัติเหตุในการทำงาน รวมทั้งลด

ความเสี่ยงในการเกิดโรค จากการทำงานของพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการดำเนินธุรกิจตลอดหวงโซ่อุปทานซึ่งสงผลใหเกิด
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การพัฒนาระบบการ จัดการอยางตอเนื่อง 

1. บุคลากรทุกคนของบริษัทพึงตรวจสอบความพรอมของสุขภาพและรางกายของตนเองก่อนปฏิบัติงาน และไมมา

ปฏิบัติงานหากรางกายไมพรอมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทํางาน 

2. ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง บุคลากรที่เกี ่ยวข้องจะตองศึกษาข้อมูลตางๆเกี่ยวกับสภาพการทํางานที่ไม

ปลอดภัย หรืออาจเปนอันตราย หากไมแนใจใหปรึกษาผู เชี ่ยวชาญก่อนปฏิบัติงานทุกครั ้ง รวมทั้งรายงาน

ผูบังคับบัญชาทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติในสถานที่ทํางานที่อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 

3. ผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงาน มีหนาที่กําหนดหรือเผยแพรแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุ

จากการทํางานใหแก่บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4. กำหนดนโยบาย เปาหมาย ดัชนีชี้วัด และอนุมัติมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัยใหสอดคลองกับ นโยบาย 

เปาหมาย ดัชนีชี้วัดดานความปลอดภัย 

5. ปฏิบัติงานและช่วยเหลือหนวยงานใหมีการดำเนินงานที่สอดคลองกับมาตรฐาน แนวทางการจัดการความ 

ปลอดภัย แผนการดำเนินงานของกลุมบริษัทรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดผูปฏิบัติงานแทนเมื่อมี

เหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานได 

 

 

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565   เปนตนไป โดยมติของคณะกรรมการ

กำกับดูและกิจการในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 

 

 

       ............................................................ 

 

        (นายเสนีย จิตตเกษม)  

              ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 


