
Annua l  R epo r t  2015
ร ายง านปร ะ จ ำป   2558

      บริษัทฯ ไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจเคียงคูหลักความ

รับผิดชอบตอ บุคลากร ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ชุมชน และสังคม รวมถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากกระบวนการ การใหบริการ การ

รักษาพยาบาล ความปลอดภัยตอผูใชบริการ และสุขภาพอนามัยของ

บุคลากรทุกระดับ โดยมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนำไป

ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง ถือเปนพันธกิจดานหนึ่งของบริษัทฯ 

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอการแสดงความรับผิดชอบ

และการตอบแทนคืนสูสังคม ในฐานะที่เปนองคกรหนึ่งที่ใหบริการ ดาน

การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเคียงคูไปกับการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility)
      บริษัทฯ มีนโยบายใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปดวยความ

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย ตามแนวทาง

ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ 8 ขอ โดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ อยางเครงครัด เพื่อนำไปสู

ความยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฎิบัติเก่ียวกับสังคม
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม     

1.1 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในคูคา การจัดซ้ือ จัดหา

และการปฏิบัติตอคูคา ตองคำนึงถึงความซ่ือสัตย โปรงใส และผลประโยชน

รวมกันกับคูคาตามกฏหมายหรือขอกำหนดอยางเครงครัด 

        1.2 การแขงขันท่ีเปนธรรม การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ตองคำนึง

ถึงความชอบธรรมเปนหลัก ไมบิดเบือนขอมูล ใสราย หรือใชวิธีอ่ืนใดท่ีไม

ถูกตองตามกฏกติกา 

        1.3 สิทธิ์และการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุน ปกปองผล

ประโยชนและสิทธิ์ของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการไดรับเงินปนผลและ

รับทราบขอมูลท่ีเก่ียวของและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยาง

สม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีหนาที่เผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและ

แสดงความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุมของผูถือหุน 

รวมทั้ง รับผิดชอบในการใหความสำคัญกับสิทธิ์ที่ปราศจากอคติและ

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน

        1.4 ความเทาเทียมและสิทธิ์ของผูมีสวนไดเสีย ตระหนักถึงความ

สำคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือ

ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา 

ชุมชน หนวยงานราชการและองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทตระหนัก

เปนอยางยิ่งวาการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสีย จะสรางความยั่งยืนและ

ความคงอยูขององคกรในระยะยาว 

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

2.1 การมีสวนไดเสีย และผลประโยชนขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ

ไมพึงปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

รวมถึงตองตระหนักอยูเสมอวาตนเองมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนใน

การปฏิบัติงานหรือไม หากมีจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง

เครงครัด   

        2.2 บริษัท ฯ ตอตานและไมสนับสนุนการทุจริตคอรรัปช่ัน การเรียก 

การรับของขวัญ หรือประโยชนใด ๆ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม อันอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ 

หากพบการกระทำดังกลาว หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ 

จะตองถูกลงโทษตามระเบียบขอบังคับของบริษัท 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.1 สงเสริมการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ

ตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเปนมาตรฐานสากล ใหครอบคลุมทุกแผนก

ท่ัวท้ังกิจการ ไมวาจะเปน พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบขาง กำหนดใหมี

ชองทางรองเรียน วิธีพิจารณา การเยียวยา อยางเหมาะสม

       3.2 สิทธิผูปวย โรงพยาบาลไดปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของ

ผูปวย ซ่ึงถือวาเปนบุคคลท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือท้ังในดานรางกาย 

จิตใจ ตลอดจนการไดรับรูขอมูลตางๆ ฉะนั้นผูปวยจึงเปนบุคคลสำคัญที่

จะตองไดรับการพิทักษสิทธิ เพ่ือใหความสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับ

ผูปวย ตั้งอยูบนพื้นฐานเขาใจอันดีและเปนที่ไววางใจซึ่งกันและกัน

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

4.1 เคารพสิทธิในการทำงาน การไมเลือกปฏิบัติ การไมใชวิธีบังคับ

ขูเข็ญลงโทษ การไมใชแรงงานเด็ก การเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการ

รวมกลุมสมาคมเจรจาตอรองตามกฎหมาย

       4.2 การใหความคุมครองทางสังคม การคุมครองสภาพการทำงาน

ของลูกจาง การจายคาจางและคาตอบแทน วันเวลาทำงาน การหยุด

พักผอน วันหยุด การลงโทษ การจัดสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การ

ใหหลักประกันตางๆ

       4.3 ใหความคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน สง

เสริมและรักษามาตรฐานความเปนอยูที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

        5.1 ผูรับบริการไดรับการดูแลสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง การดูแลสุขภาพ

และสุขอนามัย การกำหนดราคาสินคาและบริการอยางสมเหตุสมผล 

ไมทำใหเกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการ 

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
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ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

 ไมโฆษณาเกินจริง หรือละไวไมกลาวถึงขอมูลอันสำคัญ ฉลากสินคามี

ขอมูลถูกตองครบถวน วิธีใช คำเตือน ความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจ

เกิดจากการใชผิดวิธี รวมถึงการกำจัดซากผลิตภัณฑหลังใชงาน

        5.2 การผลิตสินคาและบริการที่ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอ

สุขภาพของผูบริโภค

        5.3 ขอมูลของผูรับบริการทุกทานเปนความลับและจะไมนำมา

ถูกเปดเผย เวนแตกฎหมายกำหนด หรือไดรับความยินยอมจากผูรับ

บริการโดยตรง

        5.4 การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคาทั้งกอนและหลัง

การขาย การคืนสินคาในระยะเวลาที่กำหนด การรับประกันสินคา การ

เรียกคืนสินคาหรือหยุดใหบริการสินคาท่ีไมปลอดภัยหรือมีปญหา รวมท้ัง

การชดเชยความเสียหาย มีการทบทวนและปรับปรุงการรับขอรองเรียน

อยางสม่ำเสมอ การรับฟงความคิดเห็นผูบริโภค การใหความชวยเหลือ

และบริการหลังการขาย

        5.5 การพัฒนาสินคาและบริการของกิจการใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม สินคาและบริการกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพ สังคม

และสิ่งแวดลอม การออกแบบผลิตภัณฑใชงานงาย มีคุณภาพ ราคา

สมเหตุสมผล 

        5.6 การใหความรูและขอมูลที่จำเปนตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาและบริการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

6.1 การวางแผน จัดการและควบคุมไมใหเกิดมลภาวะในโรงพยาบาล

และชุมชน 

       6.2 การใชทรัพยากรและ การควบคุมการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม    

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

7.1 สรางการมีสวนรวมของชุมชน โดยจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย

มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

        7.2 สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมระหวางโรงพยาบาลและชุมชน

ในดานการศึกษา

        7.3 การดูแลรักษาสุขภาพ สนับสนุนการปองกันโรคภัย และการ

สงเสริมสุขภาพในชุมชน

        7.4 การสรางความรวมมือซึ่งกันและกันระหวางคนในชุมชนและ

โรงพยาบาล

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม

การสนับสนุนกิจกรรมที่มีการสรางสรรคเชิงบวก เพื่อสรางประสิทธิ-

ภาพและประสิทธิผล เนนการใชประโยชนจากความคิดใหมๆ ดวยความ

รับผิดชอบตอสังคม พัฒนาความคิด ความรูใหม ที่ตางไปจากเดิม อาจ

ครอบคลุมดานใดดานหนึ่งของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม

โดยนวัตกรรมมีเปาหมายเพื่อสรางประโยชนใหแกกิจการ หรือกอเกิด 

ประโยชนแกสังคมในวงกวาง และสงผลกระทบที่ดีตอผูมีสวนไดเสีย 

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัทฯไมมีขอพิพาททางกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม หรือมีผลกระทบดานลบตอ

ส่ิงแวดลอม หรือไมเปนไปตามหลักการ 8 ขอ ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลเสียหาย

ตอบริษัทฯและบริษัทยอยอยางมีนัยสำคัญ

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

     โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย

1. โครงการ Happy Workplace หรือองคกรแหงความสุข 8 ประการ

บริษัทฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความสุขในดานตางๆใหแก

พนักงาน 8 ดาน คือ 

• ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอวน Happy Body ทางชมรมท่ีมุงเนน

กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ภายใตโครงการ “วิชัยเวชสุขภาพดี หางไกลโรคอวน” 

โดยรอยละ 95 ของผูเขารวมกิจกรรมจะไดรับการอบรม ใหมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับดูแลสุขภาพของตนเอง และรอยละ 80 ของผูเขารวม

กิจกรรมที่ไดรับการอบรมแลว มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง

เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดผลจากการประเมินความรูและผลการตรวจสุขภาพ

ของผูเขารวมโครงการ

• ชมรมรูจักคิด รูจักใช Happy Money ทางชมรมจะเนนการบริหาร

เงินใหเกิดความสุข  โดยจะมีการจัดกิจกรรมใหความรูเกี ่ยวกับการ

บริหารเงิน มีการอบรมผูเขารวมกิจกรรมปละ 2 ครั้ง

• ชมรมถักรอยดวยใจใหผอนคลาย  Happy Relax  ชมรมที่เนน

ความสุขกับการรูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆ  อาทิเชนสอนการประดิษฐ

กำไรขอมูล  แหวน  และพวงกุญแจตางๆ โดยมีการสอนงานประดิษฐ 

3 เดือนตอ 1 ครั้ง  จัดสอนทุกวันศุกรสุดทายในเดือนที่ครบกำหนดสอน 

• ชมรมเปดโลกความรูกับ  Happy brain ชมรมเพิ่มพูนการศึกษา

หาความรูจากแหลงตางๆ  เพื่อพัฒนาตนเอง  โดยมีการจัด  blogs ให

ความรูและมีการแลกเปล่ียนความรูตางๆของพนักงานผาน blogs ความรู

• ชมรมรวมกันทำบุญ จิตใจเบิกบาน  Happy Soul  ชมรมธรรมะ

มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต มีส่ิงยึดเหน่ียวในจิตใจ โดยจะมีการตักบาตร

เดือนละ 1  ครั้งในทุกวันศุกรแรกของเดือน  และมีการแจกหนังสือ

สวดมนต 6 เดือนตอ 1 ครั้ง

• ชมรมเพื่อสังคม และชุมชนของเรา Happy Society ชมรมที่เนน

ใสใจสังคม ชุมชน เอื้อเฟอและมีการสรางสาธารณะประโยชน โครงการ

กิจกรรมจิตอาสา  อาทิเชน การเดินทางไปทำบุญ 9 วัด  โดยการเชิญ

ครอบครัวพนักงานรวมทำบุญ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง  เดินทางไปชวย

บริจาคสิ่งของในถิ่นทุรกันดาร  และทำบุญวันเกิดไปเยี่ยมใหกำลังใจ

ผูสูงอายุที่ศูนยดูแลผูสูงอายุ และปลูกตนไมลดโลกรอน
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• ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family กิจกรรมเพิ่มความสุขใน

ครอบครัว  จัดกิจกรรมครอบครัวสุขภาพจิตแจมใส โดยเชิญครอบครัว

พนักงานมารวมทำกิจกรรมออกหนวยชวยเหลือเด็กกำพรา ผูดอยโอกาส 

คนชรา เชนบริจาคเงินชวยเหลือ  เสื้อผา  เลี้ยงอาหาร  และมีการจัด

ประกวดภาพถายครอบครัว ปละ 2 ครั้ง

     โดยพนักงานเลือกเขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจ  หรือสมัคร

เขาทุกชมรม ตัวอยางผลงานท่ีนาภาคภูมิใจสำหรับชมรม Happy Body 

พนักงานสามารถลดน้ำหนักไดถึง 18 ราย  โดยคาดัชนีมวลกาย (BMI) 

จากเกินมาตราฐานมากมาเปนไดมาตราฐาน โดยมีการประกวดและ

มอบรางวัลแกผูชนะ

2. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนลรวมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน

เรารักตับ เพ่ือใหบริการคาเอ็นไซนตับฟรีใหกับประชาชนท่ัวไป พรอมให

ความรูในการดูแลสุขภาพเพื่อหางไกลโรคตับ ผูมารับบริการป 2558 

จำนวน 270 ราย

3. จัดกิจกรรมเน่ืองในวันไตโลก ภายใตช่ือโครงการ “รักไต...ใสใจแตเน่ินๆ”

เพื่อใหบริการตรวจคัดกรองโรคไต เพื่อเปนการรณรงคการดูแลสุขภาพ

ใหหางไกลจากโรคไต โดยมีผูมารับบริการ จำนวน 192 ราย

4. จัดกิจกรรมตรวจคัดครองกรองเบาหวานใหประชาชนทั่วไปและ

กิจกรรมใหความรูและใหคำปรึกษาภายใตช่ือโครงการ “เบาหวาน เบายา 

เบาใจ” เพื่อใหประชาชนไดตระหนักในการดูแลสุขภาพและปองกันโรค

เบาหวานผูรับบริการป 2558 จำนวน 165 ราย

5. จัดทำโครงการ “อาหารสะอาด รสชาดอรอย” (Clean Food

Good Taste) ในสถานประกอบการ มีบริษัทเขารวมโครงการ 3 บริษัท 

และสามารถผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพ Clean Food Good Taste 

ทั้ง 3 บริษัท

6. จัดโครงการ วางแผนครอบครัวผูประกันตนหญิง ในสถานประกอบการ 

21 บริษัท จำนวน 2,000 คน

7. จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปดดำเนินการตั้งแต 

พ.ศ. 2549 ปจจุบันมีสมาชิก 172 คน เพื่อสงเสริมการออกกำลังกายแก

ประชาชนในชุมชนออมนอย  ออมใหญ  สามพราน  ใหมีสุขภาพที่ดี 

ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 17.30 – 18.30 น.

8. จัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถาน

ประกอบการเปนประจำทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยในป พ.ศ. 2558 

จัดอบรม 7 โรงเรียน ผูเขาอบรม 3,650 คน ในสถานประกอบการ 38 แหง

ผูเขาอบรม 26,900 คน

9. กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ

โดยจัดนิทรรศการ ใหคำปรึกษาปญหาสุขภาพ พรอมเกมสสุขภาพ 

จำนวนทั้งสิ้น 19 บริษัท ในป 2558
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ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

10. จัดใหมีการสงเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน

และภาวะทุพโภชนาการ ในโครงการ “ภาวะโภชนาการสมวัย เด็กไทย

แข็งแรง” จำนวน 2 โรงเรียน มีนักเรียนเขาอบรมจำนวน 75 คน 

11. รวมสงเสริมสุขภาพฟนในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพ

ชองปากและเคลือบฟลูออไรดโดยมีโรงเรียนตอบรับเขารวมจำนวน 

4 โรงเรียน และมีนักเรียนเขารวมกิจกรรมจำนวน 2,700 คน

12. เปดโครงการ "GPS บอกพิกัด...มัดใจผูใชบริการ" เพ่ือการชวยเหลือ

ผูปวยฉุกเฉินท่ีบาน ไดรวดเร็วท่ีสุด และไดรับการดูแลจากทีมรักษาไดทันการ 

และอำนวยความสะดวกใหผูเจ็บปวย ดวยรถบริการฉุกเฉินท่ีพรอมชวยเหลือ

ทุกชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง

13. จัดกิจกรรมและตรวจสุชภาพใหผูสูงอายุ ในโครงการผูสูงวัยใสใจ

คุณภาพรวมกับเทศบาลตำบลออมใหญ โดยใหคำปรึกษาดานสุขภาพ

และตรวจสุขภาพเบื้องตน จำนวน 2,000 คน

14. รวมจัดหนวยสุขภาพเวชศาสตรการกีฬา ตรวจสมรรถภาพรางกาย

ในงาน ภ.ป.ร.สามพราน มินิ-ฮาลฟมาราธอน คร้ังท่ี 15 ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15. จัดกิจกรรมการ Roadshow สุขภาพดี ใหกับหนวยงานตางๆ

อาทิเชน สถานีโทรทัศนชอง 7 

16. จัดกิจกรรมการ Quality Safety Healthy โดยจัดกิจกรรม

สันทนาการ ใหความรูเรื ่องโภชนาการ และใหความรูเรื ่องการตรวจ

คลำเตานมเพื่อคนหามะเร็งเตานมดวยตัวเอง ใหกับหนวยงานตางๆ 

อาทิเชน บริษัท บีทาเกน จำกัด

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม

1. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม เปดบริการ

ศูนยหัวใจ เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 โดยไดรับอนุญาต จากกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดรับประกาศ

นียบัตรผานการรับรอง “ความปลอดภัยดานอาหาร” (FOOD SAFETY) 

โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสาธารณสุข 

3. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดรับประกาศ

นียบัตรสวมสะอาด ไดมาตรฐาน ประจำป 2558 จากสำนักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร ในโครงการ “ประกวดสุดยอดสวมแหงป” 

4. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม รวมกับ

สถานีตำรวจนครบาลหนองคางพลูและสถานีดับเพลิงหนองแขม รวมกัน

ฝกซอม “การดับแพลิงข้ันตนและการอพยพหนีไฟ ป 2558” กรณีเกิดเหตุ

การณยามวิกาลผานการฝกซอม 

5. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดรับเกียรติบัตร

วาเปนองคกรที่มีมาตรฐานองคกรดานความปลอดภัยทางถนน ประเมิน

โดยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด 

6. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม รวมกับสถานี

ตำรวจนครบาลหนองแขม จัดโครงการ “จราจรกูชีพ” โดยจัดอบรม

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหกับตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

7. ใหความรูกับนักศึกษาพรอมหนวยแพทยเคลื่อนที่ใหบริการ

ตรวจสุขภาพ และฝงเข็ม เน่ืองในวันปจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

8. ต้ังบูธใหบริการตรวจสุขภาพ คัดกรองเบาหวาน ตรวจหาเช้ือไวรัส

ตับอักเสบ บี ใหกับคูรักที่มาจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก

9. จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเรื่องไขหวัดใหญ ใหความรูเรื่องการ

ปองกันไขหวัดใหญกับผูประกอบการรานคาหางเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

 10. รวมงานแถลงขาวคอนเสิรตเสบียงบุญ ออต คีรีบูน และ

ประชาสัมพันธเชิญชวนตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ นำรายไดโดยไมหัก

คาใชจายรวมทำบุญ
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5. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม

“สัปดาหวันหัวใจโลก” ประจำป 2558 โดยในงานมีกิจกรรมเตนแอโรบิก

เพื่อใหหัวใจแข็งแรง 

6. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล สมุทรสาคร ไดออกหนวย

ใหบริการอนามัยโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แบงเปนโรงเรียนจำนวน 

3 แหง (ไดแก โรงเรียนวัดคลองครุ, โรงเรียนบานทาทราย และโรงเรียน

อนุสรณศุภมาศ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แหง (ไดแก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานคลองครุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาทราย และโรงเรียน

อนุบาลตนกลา) 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร

1. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม

CSR รวมกับ บริษัทไทยยูเนี ่ยน กรุ ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท

ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ภายใตโครงการสงเสริม

สุขภาพอนามัยแมและเด็กในสถานประกอบการและชุมชน ในชวงเดือน

มีนาคม - ธันวาคม 2558 

2. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาครจัดกิจกรรม

ลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)รวมกับองคการบริหารสวนตำบลทาทราย

ในการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนตำบลทาทราย ในวันศุกรที ่ 

4 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณชุมชนมหาชัยวิลลา หมูที่ 7 

ตำบลทาทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

3. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

รวมกับแผนกกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมเย่ียมบานผูพิการจำนวน 81 คน 

และมอบรถเข็นใหกับผู พิการดานการเคลื ่อนไหว จำนวน14 คัน

4. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

รวมกับฝายการพยาบาล เยี ่ยมบานผู ปวยโรคเรื ้องรัง (เบาหวาน/

ความดันโลหิตสูง) เพื่อติดตามผูปวยและบุคคลในครอบครัว ชุมชน

และสิ่งแวดลอมวามีผลหรืออิทธิพลตอการดำรงชีวิตของผูปวย ทั้งดาน

อาหาร มองเรื ่องกายภาพของบานเรือนการประเมินเรื ่องการใชยา

ท้ังจากรพ./อนามัย/ทองท่ี วาเหมาะสม ถูกตองหรือไมมีภาวะแทรกซอน

หรือผลขางเคียงของยาหรือไม การใชยาสม่ำเสมอหรือไม ยามีเพียงพอ

จนถึงวันนัดหรือเปลา  

7. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร รวมกับ

ชุมชนตำบลทาทรายจัดพิธีรดน้ำขอพรผูสูงอายุ ประจำป 2558 โดยมี

วัตถุประสงคของการจัดงานคือเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหมีสุขภาพ

ท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ อีกท้ังยังสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยใหสืบไป

8. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาครจัด จัด

กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ประจำป 2558 

โดยในงานมีกิจกรรมกลุมสัมพันธ โดย ทีมสงเสริมสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ 

สมุทรสาคร และการอบรมใหความรู การตรวจสุขภาพรางกายเบื้องตน/

โรคติดตอท่ีมักพบบอยในเด็กวัยเรียน/ทันตสาธารณสุข/สุขบัญญัติในการ

ดูแลตนเองธงโภชนาการและความรูเรื่องโรคเอดส

9. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

รวมกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตนเชน ตรวจคัดกรองเบาหวาน 

/ความดันโลหิตสูง/ตรวจคัดกรองสายตา/ตรวจคัดกรองโรคซึมเศรา/

ตรวจคัดกรองโรคขอเขาเสื่อมและการชวยเหลือตนเอง รวมทั้งใหคำ

ความรูคำแนะนำและคำปรึกษาในผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุทาทรายทอง 

10. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

รวมกับ อสม. ตำบลทาทรายไดจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ืองตน 

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ใหกับคนในชุมชนตำบลทาทราย รวมท้ัง

ใหคำความรูคำแนะนำและคำปรึกษา

11. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครรวมกับ

อสม. ตำบลทาทรายจัดบริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิง

อายุ 30 - 60 ป และมะเร็งเตานม หญิงอายุ 35-70 ป รวมทั้งใหคำ

ความรูคำแนะนำและคำปรึกษาในชุมชนและสถานประกอบการท้ังคนไทย

และตางดาวประจำป 2558 

12. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครจัด

กิจกรรมรวมกับบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตรวจ

โคลิฟอรมในน้ำและอาหารในสถานประกอบการและชุมชนรานอาหาร

และแผงลอยรวมท้ังใหคำความรูคำแนะนำและคำปรึกษาในการประกอบ

อาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ ป 2558  
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ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

การรักษาความลับ การเก็บขอมูล การใชขอมูลภายใน
      ขอมูลใดท่ีเปนความลับของบริษัทฯ บุคลากรผูเก่ียวของจะตองดูแล

รักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด เพราะ หากถูกเผยแพรสูสาธาณชน

หรือบริษัทคูแขง จะเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ อยางรายแรง

     แนวทางปฎิบัติ

• ผูบริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหนาที่นำขอมูลซึ่งเปน

ความลับของบริษัทฯ ไปใช ดำเนินงานตาง ๆ ตองระมัดระวัง และ

เก็บรักษาเปนอยางดี

• บุคลากรของบริษัทฯ ตองรักษาและปกปดขอมูลของบริษัทฯ

หรือขอมูลของลูกคาซึ่งเปนความลับ แกผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแต

เปนขอบังคับทางกฏหมาย เพื่อวัตถุประสงคทางคดีความ หรือไดรับ

ความเห็นชอบจากผูมีอำนาจ และลงนามอนุมัติเปนลายลักษณอักษร

แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับ

การคอรรัปชั่น
     บริษัทฯ ใหความสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยบริษัทฯ 

ไดสอดแทรกเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไวในนโยบายตางๆ 

เชน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบของสังคม 

และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัท และลงสูการปฏิบัติ โดยการอบรมและทดสอบเพ่ือสราง

การรับรูใหกับพนักงานและกรรมการ ทุกระดับและสำหรับพนักงานและ

ผูบริหารที่เขาใหม ผานทางการปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อใหนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชั่นคงอยูอยางตอเนื่อง บริษัทฯ กำหนดใหอยูในแผน

การฝกอบรมประจำปของพนักงานและผูบริหาร รวมถึงการจัดทำเปน

สื่อการสอนไวในองคความรูรวมของบริษัท เพื่อใหพนักงานสามารถเขา

ไปศึกษาและเรียนรูไดดวยตนเอง

13. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม

สัปดาหความปลอดภัยรวมกับสถานประกอบการ อาทิเชน บริษัท อาซีฟา จำกัด/ 

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท พัทยาฟูด จำกัด ฯลฯ ภายในงาน

มีกิจกรรมตอบคำถามดานสุขภาพเพ่ือชิงของรางวัลและการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและเกมสใหผูเขารวมงานเลนมากมาย 

กิจกรรมจัดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

14. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ รวมกับแผนกทันตกรรมโรงพยาบาล

วิชัยเวช ฯ สมุทรสาครจัดกิจกรรมปองกันโรคฟนผุในเด็กอายุ 9 -18 -

40 – 42 เดือน ดวยการทาฟลูออไรดวานิชโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขและ

เจาหนาท่ีทันตสาธารณสุขใหกับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง 

และใหความรูกับครูผูดูแลเด็กใหตระหนักถึงโรคฟนผุและรณรงคเร่ืองการ

แปรงฟนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
     เพื่อใหบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ไดมุงมั่น และใหความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจโดยชอบธรรม

ดวยกฎหมาย รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติแก

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับไดยึดถือเปนแนวทางท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการ

พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

     บริษัทฯ ยังไมไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต โดยบริษัทฯคาดวา จะเขารวมแสดงเจตนารมณ

เขารวมกับโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริต ในป 2559 เพื่อรวมใหสัตยาบรรณเพื่อรับทราบขอตกลงตาม

คำประกาศเจตนารมณของแนวรวมดังกลาวในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ

     ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมและถูกตอง บริษัทฯ 

ไดกำหนดเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

การมีสวนไดเสีย และผลประโยชนขัดกัน
     บุคลากรของบริษัทฯ ไมพึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงตองตระหนักอยูเสมอวาตนเองมี

สวนไดเสีย หรือผลประโยชนในการปฏิบัติงานหรือไม 

     แนวทางปฎิบัติ

• บุคลากรของบริษัทฯ จะตองไมดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ที่

กอใหเกิดความขัดแยงกับบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

• บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมรับงานภายนอกที่เปนการแขงขันกับ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกอใหเกิดผลประโยชนขัดแยงกับบริษัทฯ 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบริหารของบริษัทฯ

• บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมใชอำนาจหนาที่ หรือกระทำการใดๆ

เพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ

• คณะกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ ตองพิจารณาความขัดแยง

ตางๆ ที่สงผลเสียตอบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย โปรงใส มีเหตุผล และ

เปนอิสระ โดยคำนึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ

• หากสงสัยหรือพบวาการดำเนินการของบุคคลใกลชิด มีผลประโยชน

ขัดกันกับผลประโยชนของบริษัทฯ ผูเกี่ยวของตองเปดเผยรายการตอง

สงสัยดังกลาวทุกครั้ง
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     • หากพบวาบริษัทฯ หรือคูคา และ/หรือเจาหนี้ ไมปฏิบัติตาม

สัญญาหรือขอตกลงที่กำหนด ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 

ใหยุติการดำเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา เพื่อหาแนวทาง

แกไขตอไป

การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
     ในการดำเนินธุรกิจ คูแขงทางการคาคือปจจัยหนึ่งที่ทำใหธุรกิจเกิด

การแขงขันระหวางกันตามภาวะการเติบโตของตลาด หรือบางกรณี

อาจะตองมีความรวมมือระหวางกันในการทำกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด 

ดังนั้น เพื่อใหธุรกิจดำเนินตอไปดวยดีในภาวะการแขงขันนั้น จะตอง

คำนึงถึงความชอบธรรมเปนหลัก ไมบิดเบือนขอมูล ใสราย หรือใชวิธีอ่ืน

ใดที่ไมถูกตองตามกฎกติกา

     แนวทางปฎิบัติ

• บริษัทฯ ตองดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 

ชอบธรรม สุจริต และโปรงใส

• ไมใสราย ทำลายชื่อเสียง ของบริษัทคูแขงดวยขอมูลที่บิดเบือน

ความจริง

• ใหการสนับสนุนรวมมือกับบริษัทคูแขงทางการคา เพื่อประโยชน

ตอผูบริโภค หรือสังคมสวนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
     บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แกบุคลากร และเพื่อใหการควบคุมภายใน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการกำหนดใหมีการสอบทานของระบบ

ควบคุมภายในโดยผูทำหนาท่ีตรวจสอบภายใน เพ่ือรับผิดชอบแผนปฏิบัติ

งานใหบรรลุเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบ และ

เปนระเบียบเรียบรอย โดยผูตรวจสอบสามารถสรางความเชื่อมั่นและให

คำปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และเปนอิสระ 

     แนวทางปฎิบัติ

• ผูตรวจสอบภายใน ตองมีความซื่อสัตย โปรงใส เที่ยงธรรม รักษา

ขอมูลที่เปนความลับไดดี

• ผูตรวจสอบภายใน ตองไมมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีขัดตอผลประโยชน

ของบริษัทฯ 

• ผูตรวจสอบภายใน ตองไมใชขอมูลท่ีไดมาเพ่ือผลประโยชนสวนตน

หรือเพื่อกิจการใดที่ขัดตอกฎหมายกำหนด

• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตองยึดหลักมาตรฐานสากลการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติตอพนักงาน
     พนักงานถือเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนในสวน

งานใด ฝายใดก็ตาม บริษัทฯ ตองมีสวนในการสงเสริมและสนับสนุน และ

จูงใจใหพนักงานดำเนินงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงาน

อยางเต็มความสามารถ โดยไดกำหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 

และมุงม่ันท่ีจะพัฒนาและสรางความเช่ือม่ันใหกับพนักงานทุกระดับช้ัน 

• หามบุคลากรของบริษัทฯ นำขอมูลของบริษัทฯ ไปใชแสวงหา

ผลประโยชนโดยทางมิชอบ เพื่อประโยชนของตนเอง ทำใหสงผลเสีย

ตอบริษัทฯ 

• บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาขอมูลทั้งที่เปนเอกสารและ

ขอมูลอิเลกทรอนิกส ไวตามท่ีบริษัทฯ กำหนด หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

เน่ืองจากเอกสารบางประเภทตองมีการเก็บรักษาตามท่ีกฏหมายกำหนด

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้
     บริษัทฯ ใหความสำคัญในการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเปนกระบวนการ

ในการกำหนดคาใชจายและคุณภาพสินคาและบริการที่จะนำมาใช

ในการดำเนินงานตาง ๆ โดยคำนึงถึงความซื ่อสัตย โปรงใส และ

ผลประโยชนรวมกันกับคู คา และ/หรือเจาหนี ้ ตามกฎหมายหรือ

ขอกำหนดอยางเครงครัด

     แนวทางปฎิบัติ

• ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตตอคูคา และ/

หรือเจาหนี้

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงของสัญญาตาง ๆ ที่มีตอเจาหนี้ อยาง

เครงครัด โปรงใส โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขการค้ำประกัน การบริหาร

เงินทุน และกรณีผิดนัดชำระหนี้ ไมใชวิธีการทุจริต หรือปกปดขอมูล

ขอเท็จจริงที่อาจทำใหเจาหนี้ไดรับความเสียหาย

• บุคลากรของบริษัทฯ ที่ตองการจัดซื้อ จัดหา สินคาและบริการ

ตองคำนึงถึงความคุมคา ราคาและคุณภาพเปนหลัก และปฏิบัติตาม

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ – จัดจาง และปฏิบัติ

ตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ ที่ใหการสนับสนุนอยางเสมอภาค โดยไมกอ

ใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทฯ

• ผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับคูคา และ/หรือเจาหน้ี ควรเก็บเอกสาร สัญญา

หรือขอตกลงตาง ๆ ไวเปนหลักฐาน เผื่อเกิดกรณีขัดแยงกับคูคา และ/

หรือเจาหนี้ ภายหลัง
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ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

แนวทางปฎิบัติ

• จัดใหมีการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน

• การแตงต้ังโยกยาย การใหรางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำ

ดวยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความ

สามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

• ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน

โดยใหโอกาสพนักงานอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ

• รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยาง

เทาเทียมกัน

• ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความ

เปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

• จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทำงาน ใหมีความปลอดภัย

ตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ

• บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงานหรืออาจคุกคาม 

และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน

• ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน

อยางเครงครัด

• สรางความเขาใจใหพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาท ซึ่ง

พนักงานสามารถปฏิบัติไดเพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีอยูในกรอบของ 

จรรยาบรรณอยางทั่วถึง

• เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแจงเบาะแสการทุจริตหรือการทำ

ผิดกฎหมายของ ฝายบริหารหรือบริษัทตอคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติของพนักงาน
     พนักงานของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย ทุกคนมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ ในการใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสรางความ

เช่ือม่ันใหแกผูรับบริการ ผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนเพ่ือนรวมงาน

     แนวทางปฎิบัติ

• ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังในสวนท่ีเก่ียวกับบริษัทฯ ลูกคา

และเพื่อนรวมงาน รวมถึงการชวยสงเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ

• ชวยกันดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ มิใหสูญหาย เสียหาย และ

ใชดวยความระมัดระวัง ไมนำไปใชเพื่อ ประโยชนสวนตน

• ทำการแจงขาว หรือเหตุอื่นใดที่อาจเปนผลเสีย หรือผลรายตอ

บริษัทฯ ใหผูบังคับบัญชาทราบทันที

• หามมิใหเปดเผยขอมูลความรู ขาวสารทางการคา ใหแกบุคคลอื่น

เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ

• หามมิใหทำลาย ทำใหเสียหาย ทำใหเส่ือมคา ซ่ึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช

และอุปกรณทรัพยสินของบริษัทฯ

• หามมิใหนำอุปกรณ หรือทรัพยสินอื่นใดของบริษัทฯ ไปใชนอก

บริเวณบริษัทฯ

• หามวิพากษ วิจารณ นโยบาย คำสั่ง การบริหารของบริษัทฯ ใน

ลักษณะท่ีอาจเกิดความเสียหาย แตตอง สงเสริม นโยบายของบริษัทฯ

• หามกระทำการใดๆ อันเปนเท็จ ปลอมแปลง แกไข หรือใหหลักฐาน

เท็จตอบริษัทฯ เพื่อประโยชนแกตนเอง

• หามกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคี

ระหวางพนักงาน

• หามมิใหชักชวน ชักจูงเพ่ือนรวมงาน ใหกระทำการเสียหาย หยาบโลน

ลามก อนาจาร หรือสอไปในทางการคาประเวณี

• หามกระทำการใหราย พนักงานบริษัทฯ ผลิตภัณฑ ลูกคา และ

ผูบริหารระดับสูง

• ไมเสนอ โนมนาว ชักชวน ใหลูกคาใชบริการ ที่บริษัทฯ ไมมีสวน

เกี่ยวของทางธุรกิจ

• หามทำใหลูกคารูสึกอับอาย

• หามมิใหกระทำการดูหมิ่น แสดงกิริยากาวราว ลวงเกินผูอื่น

• หามทำผิดกฎหมาย ซ่ึงมีโทษอาญา ตอบริษัทฯ ลูกคา และบุคคลอ่ืน

• หามมิใหใชทรัพยสิน หรือสถานที่ ที่บริษัทฯ จัดไวสำหรับลูกคา

• หามมิใหเก็บรักษาทรัพยสินใดๆ ที่มีผูหลงลืมไวในบริเวณบริษัทฯ

• หามมิใหเรียกรับเงิน ทรัพยสิน จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนของ

ตนเอง

• หามมิใหกระทำการใดๆ ที่ทำใหเขาใจไดวาตองการจะขอเงิน

รางวัล(ทิป) จากลูกคา

ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม
     บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมและชุมชน 

เสมือนเปนภารกิจหลักที่จะสรางสรรคโครงการและกิจกรรมที่เปน

ประโยชน โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม รวม

ทั้งสนับสนุนดานการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมที่เปนสาธารณะ

แนวทางปฎิบัติ

• บริษัทฯ พึงมีสวนสรางสรรคหรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อ

สาธารณประโยชนในการพัฒนาและบริการสังคม รวมถึงสงเสริมกิจกรรม

ทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน

• บริษัทฯ ตองมีสวนในการรับผิดชอบเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อให

การใชทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชนสูงสุด และสงผลกระทบนอยท่ีสุด

• บริษัทฯ มีสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน ลดการใช

พลังงาน และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนตอชนรุนหลัง

• ปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ใหแกบุคลากรทุกระดับอยางและตอเนื่อง
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     การรับ การใหของขวัญ หรือประโยชนใด ๆ
     การใหและรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสม 

อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี และอาจทำใหบริษัทฯ เสียผลประโยชน 

บริษัทฯ จึงไมสนับสนุนกับการกระทำดังกลาว 

     แนวทางปฏิบัติ

• พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให การยอมรับหรือประโยชนอื่นใดจาก

ผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ

• พนักงานอาจรับหรือใหของขวัญไดตามจารีตประเพณี โดยการรับ

ของขวัญนั้นจะตองไมสงผลตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ หรือมีเจตนา

แอบแฝง และของขวัญนั้นใหเปนของสวนกลาง

• หากไดรับของขวัญในเทศกาล หรือโอกาสตาง ๆ ที่มีมูลคาพอ

สมควร จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใหรายงานผูบังคับบัญชา

ตามลำดับชั้น

     การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม ในการทำงาน

     บริษัทฯ ใสใจและมุงมั่นที่จะใหพนักงานและชุมชนแวดลอม มีความ

ปลอดภัยในดานตางๆ ทั้งสุขอนามัย และมีสภาพแวดลอมที่ดี จึงกำหนด

แนวทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

 แนวทางการปฏิบัติ

• บริษัทฯ กำหนดแนวทางปองกันอุบัติเหตุ และเจ็บปวยจากการ

ทำงานอยางจริงจังใหแกพนักงานทุกคน รวมถึงจัดการความเสี่ยงตางๆ 

ที่สงผลตอการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

• บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับในเรื่องความปลอดภัย

อยางเครงครัด 

• บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน เพ่ือความรูความเขาใจเร่ือง

ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อปองกันอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

รวมถึงการซอมแผนการรักษาความปลอดภัยเปนประจำ
การปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภค
     ลูกคาและผูบริโภค ซึ่งเปนผูซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ ของธุรกิจ 

ทำใหธุรกิจมีรายได ตลอดจนมีกำไร สามารถทำใหธุรกิจดำรงอยูไดอยาง

ยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงตองมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสรางความ

พึงพอใจในทุกดานใหแกลูกคาและผูบริโภค 

 แนวทางการปฏิบัติ

• บริษัทฯ ตองปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภคดวยความซื่อสัตยสุจริต

เปนธรรม และปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภคอยางเทาเทียมกัน 

• บริษัทฯ มุงพัฒนาสินคาและการบริการตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เพื่อ

สนองความตองการ และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและผูบริโภค

อยางตอเนื่อง

• บริษัทฯ ตองเปดเผยและใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับคุณภาพของสินคา

และบริการอยางถูกตองครบถวน ไมบิดเบือน โดยคำนึงถึงผลประโยชน

ของลูกคาเปนสำคัญ

• บริษัท ฯ ตองใหความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใชสินคา

และบริการตอลูกคาและผูบริโภค อยางเครงครัด และยินดีรับผิดชอบ

กรณีสินคาหรือบริการมีปญหาจากบริษัทฯ เอง

• บริษัทฯ ตองจัดใหมีการอบรมพนักงาน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ

ในเรื่องการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งความปลอดภัยตอกลุมลูกคา และผูบริโภค 

อยางตอเนื่อง

• บริษัทฯ ตองจัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียนจากลูกคาและผูบริโภค

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเรื่องรองเรียน ไดรับการตอบสนองผลอยาง

รวดเร็ว 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน
     บริษัทฯ จัดใหมีแผนกตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการและ

ใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการ

ตรวจสอบประจำปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและขอเสนอแนะตอคณะ

กรรมการตรวจสอบ

     แผนกตรวจสอบภายในรวมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบ

ในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรรัปชั่น

อยางตอเนื่อง เพื่อใหการนำมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น

ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ตลอดจน ติดตาม ทบทวนและปรับปรุง

อยางสม่ำเสมอ

     ในกรณีที่มีเหตุการณสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวาขอมูลจากการ

ตรวจสอบ หรือขอรองเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรใหเชื่อวามีรายการ 

หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน 

และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝาฝน การกระทำผิด

กฏหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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