
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ 

ในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีโดยมีนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจเคียงคู่ 

หลักคว�มรับผิดชอบต่อ บุคล�กร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ชุมชน 

และสงัคม  รวมถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ทีเ่กดิจ�กกระบวนก�ร 

ก�รให้บริก�ร ก�รรักษ�พย�บ�ล คว�มปลอดภัยต่อผู้ใช้บริก�ร 

และสุขภ�พอน�มัยของบุคล�กรทุกระดับ โดยมีก�รกำ�หนดนโยบ�ย

คว�มรบัผิดชอบต่อสงัคม ก�รกำ�กับดแูลกจิก�รทีด่ ีและจรรย�บรรณ 

ในก�รดำ�เนนิธุรกจิ ซ่ึงนำ�ไปปฏบิตัอิย่�งจรงิจงัและต่อเนือ่ง ถอืเป็น 

พันธกิจด้�นหนึ่งของบริษัทฯ 

 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รแสดงคว�ม

รับผิดชอบและก�รตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐ�นะที่เป็นองค์กรหนึ่ง 

ทีใ่ห้บรกิ�รด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลและก�รส�ธ�รณสขุแก่ประช�ชน 

อย่�งมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กลเคียงคู่ไปกับก�รดำ�เนินธุรกิจ

อย่�งยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วย

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ต�ม 

แนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกิจก�ร 8 ข้อ โดยตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยึดถือเป็นแนวท�งปฏิบัติอย่�ง

เคร่งครัด  เพื่อนำ�ไปสู่คว�มยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 ก�รส่งเสริมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้� ก�รจัดซื้อ

จัดห� และก�รปฏิบัติต่อคู่ค้� ต้องคำ�นึงถึงคว�มซื่อสัตย์  โปร่งใส

และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้�ต�มกฏหม�ยหรือข้อกำ�หนด

อย่�งเคร่งครัด         

 1.2 ก�รแข่งขันที่เป็นธรรม ก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้� 

ต้องคำ�นึงถึงคว�มชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้�ย 

หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องต�มกฏกติก� 

 1.3 สิทธิ์และก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ปกป้อง 

ผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในก�รได้รับเงิน 

ปันผลและรับทร�บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจ�กบริษัทใน 

เวล�อันสมควรอย�่งสมำ่�เสมอ นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังมีหน้�ที่ 

เผยแพร่ข้อมูลอย�่งโปร่งใสและแสดงคว�มรับผิดชอบของฝ�่ย

บริห�รผ�่นก�รจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบในก�ร

ให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิ์ท่ีปร�ศจ�กอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก

คนอย�่งเท่�เทียมกัน

 1.4 คว�มเท่�เทียมและสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึง 

คว�มสำ�คัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่�จะเป็นบุคล�กร 

ภ�ยในหรือผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอกองค์กร เช่น  ผู้ถือหุ้น  ผู้รับ

บริก�ร  เจ้�หนี้  คู่ค้�  ชุมชน  หน่วยง�นร�ชก�รและองค์กรอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่�งยิ่งว่�ก�รสนับสนุนจ�ก 

ผู้มีส่วนได้เสีย จะสร�้งคว�มยั่งยืนและคว�มคงอยู่ขององค์กร

ในระยะย�ว

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.1 ก�รมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคล�กรของ

บริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อ�จจะก่อให้เกิดคว�มขัดแย้ง 

ท�งผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว�่ตนเองมีส่วน

ได้เสีย หรือผลประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นหรือไม่ ห�กมีจะต้อง

ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด             

 2.2 บริษัทฯ ต่อต�้นและไม่สนับสนุนก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 

ก�รเรียก ก�รรับของขวัญ หรือประโยชน์ใดๆ ก�รให้ของขวัญ 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหม�ะสม อันอ�จมีผลกระทบ 

ต่อก�รปฏิบัติหน�้ที่ ห�กพบก�รกระทำ�ดังกล�่ว หรือพบก�ร

ทุจริต แสวงห�ประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษต�มระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.1 ส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นสิทธิมนุษยชนและ

ปฏิบัติต�มหลักก�รสิทธิมนุษยชนอันเป็นม�ตรฐ�นส�กล ให้

ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจก�ร ไม่ว่�จะเป็น พนักง�น ชุมชน

และสังคมรอบข้�ง กำ�หนดให้มีช่องท�งร้องเรียน วิธีพิจ�รณ� 

ก�รเยียวย� อย�่งเหม�ะสม  

 3.2 สิทธิผู้ป่วย โรงพย�บ�ลได้ปฏิบัติต�มประก�ศรับรองสิทธ ิ

ของผู้ป่วย ซึ่งถือว�่เป็นบุคคลที่จะต้องได้รับคว�มช่วยเหลือทั้งใน 

ด้�นร�่งก�ย จิตใจ ตลอดจนก�รได้รับรู้ข้อมูลต�่ง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วย 

จึงเป็นบุคคลสำ�คัญที่จะต้องได้รับก�รพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้คว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งโรงพย�บ�ลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นเข้�ใจอัน

ดีและเป็นที่ไว้ว�งใจซึ่งกันและกัน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม



4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4.1 เค�รพสิทธิในก�รทำ�ง�น ก�รไม่เลือกปฏิบัติ ก�รไมใ่ช้

วิธีบังคับขู่เข็ญลงโทษ ก�รไม่ใช้แรงง�นเด็ก ก�รเค�รพในสิทธิ

และเสรีภ�พในก�รรวมกลุ่มสม�คมเจรจ�ต่อรองต�มกฎหม�ย  

 4.2 ก�รให้คว�มคุ้มครองท�งสังคม ก�รคุ้มครองสภ�พก�ร 

ทำ�ง�นของลกูจ้�ง ก�รจ่�ยค่�จ้�งและค่�ตอบแทน วันเวล�ทำ�ง�น 

ก�รหยุดพักผ่อน วันหยุด ก�รลงโทษ ก�รจัดสวัสดิก�ร ก�รรักษ� 

พย�บ�ล ก�รให้หลักประกันต่�งๆ

 4.3 ให้คว�มคุ้มครองสุขภ�พและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ส่งเสริมและรักษ�ม�ตรฐ�นคว�มเป็นอยู่ที่ดีทั้งร�่งก�ยและจิตใจ 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 ผู้รับบริก�รได้รับก�รดูแลสิทธิขั้นพื้นฐ�น เรื่อง ก�รดูแล

สุขภ�พและสุขอน�มัย ก�รกำ�หนดร�ค�สินค�้และบริก�รอย่�ง

สมเหตุสมผล ไม่ทำ�ให้เกิดคว�มคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูล

เกี่ยวกับสินค�้และบริก�ร ไม่โฆษณ�เกินจริง หรือละไว้ไม่กล่�ว

ถึงข้อมูลอันสำ�คัญ ฉล�กสินค้�มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิธีใช้ 

คำ�เตือนคว�มเสี่ยงหรืออันตร�ยที่อ�จเกิดจ�กก�รใช้ผิดวิธี รวมถึง

ก�รกำ�จัดซ�กผลิตภัณฑ์หลังใช้ง�น

 5.2 ก�รผลิตสินค้�และบริก�รที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตร�ย 

ต่อสุขภ�พของผู้บริโภค

 5.3 ข้อมูลของผู้รับบริก�รทุกท่�นเป็นคว�มลับและจะไม่นำ�

ม�ถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหม�ยกำ�หนด หรือได้รับคว�มยินยอม

จ�กผู้รับบริก�รโดยตรง

 5.4 ก�รบริห�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ทั้งก่อนและหลัง 

ก�รข�ย ก�รคืนสินค�้ในระยะเวล�ที่กำ�หนด ก�รรับประกันสินค้�

ก�รเรียกคืนสินค้�หรือหยุดให้บริก�รสินค้�ที่ไม่ปลอดภัยหรือ

มีปัญห� รวมท้ังก�รชดเชยคว�มเสยีห�ย มกี�รทบทวนและปรบัปรงุ 

ก�รรับข้อร้องเรยีนอย่�งสมำ�่เสมอ ก�รรบัฟังคว�มคิดเหน็ผู้บรโิภค 

ก�รให้คว�มช่วยเหลือและบริก�รหลังก�รข�ย

 5.5 ก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รของกิจก�รให้เกิดประโยชน์

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม สนิค้�และบริก�รก่อให้เกดิผลดต่ีอสขุภ�พ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้ง�นง่�ย มีคุณภ�พ 

ร�ค�สมเหตุสมผล 

 5.6 ก�รให้คว�มรู้และข้อมูลที่จำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค�้และบริก�ร

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

6.1 ก�รว�งแผน จัดก�รและควบคุมไม่ให้เกิดมลภ�วะในโรง

พย�บ�ลและชุมชน 

6.2 ก�รใช้ทรัพย�กรและ ก�รควบคุมก�รใช้ทรัพย�กรอย่�ง

เหม�ะสม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

7.1 สร้�งก�รมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ

ชุมชนในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตด้�นสุขภ�พ โดยเปิดโอก�สให้ผู้

มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 7.2 สนับสนุนให้เกิดก�รมีส่วนร่วมระหว่�งโรงพย�บ�ลและ

ชุมชนในด�้นก�รศึกษ� 

 7.3 ก�รดูแลรักษ�สุขภ�พ สนับสนุนก�รป้องกันโรคภัย และ

ก�รส่งเสริมสุขภ�พในชุมชน

 7.4 ก�รสร�้งคว�มร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่�งคนในชุมชน

และโรงพย�บ�ล

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

ก�รสนับสนุนกิจกรรมที่มีก�รสร้�งสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้�ง

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เน้นก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มคิด 

ใหม่ๆ ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม พัฒน�คว�มคิด คว�มรู้ใหม ่

ทีต่่�งไปจ�กเดมิ อ�จครอบคลมุด้�นใดด้�นหน่ึงของธรุกจิเศรษฐกจิ 

สงัคม หรอืสิง่แวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้�หม�ยเพือ่สร้�งประโยชน์ 

ให้แก่กิจก�ร หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้�ง และส่งผล 

กระทบที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยไม่มีข้อ

พพิ�ทท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคม หรือ

มีผลกระทบด้�นลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปต�มหลักก�ร 8 

ข้อ ซึ่งอ�จก่อให้เกิดผลเสียห�ยต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่�ง

มีนัยสำ�คัญ



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

1. โครงก�ร Happy Workplace หรือองค์กรแห่งคว�มสุข

8 ประก�ร บริษัทฯสนับสนุนก�รจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนคว�มสุข 

ในด้�นต�่งๆให้แก่พนักง�น 8 ด�้น คือ  

 ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอ้วน Happy Body ท�ง 

ชมรมที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสุขภ�พ ภ�ยใต้โครงก�ร“วิชัยเวช 

สุขภ�พดี ห�่งไกลโรคอ้วน” โดยร้อยละ 95 ของผู้เข้�ร่วมกิจกรรม 

จะได้รับก�รอบรม ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับดูแลสุขภ�พ

ของตนเอง และร้อยละ  80 ของผูเ้ข้�ร่วมกจิกรรมทีไ่ด้รับก�รอบรม 

แล้ว มีพฤติกรรมก�รดูแลสุขภ�พของตนเองเพิ่มขึ้น โดยมีก�ร 

วัดผลจ�กก�รประเมินคว�มรู้และผลก�รตรวจสุขภ�พของผู้เข้� 

ร่วมโครงก�ร

 ชมรมแบ่งปันรอยยิม้ Happy Heart ชมรมท่ีเน้นกิจกรรม 

นำ�้ใจง�ม อ�ทเิช่น ก�รร่วมร้องเพลงอวยพรวนัเกดิให้แก่พนักง�น 

และร่วมกบัฝ่�ยทรพัย�กรบคุคลนำ�ของขวญัไปมอบให้แก่พนกัง�น

ที่เกิดในวันนั้นๆ และในกรณีที่ผู้ป่วยม�พักรักษ�ตัวที่โรงพย�บ�ล 

ตรงกับวันคล้�ยวันเกิด จะมีก�รร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ผู้ป่วย 

ต�ม ward ต่�งๆเพื่อมอบรอยยิ้มให้กับผู้ป่วย 

 ชมรมรู้จักคิด รู้จักใช้  Happy Money ท�งชมรมจะเน้น

ก�รบริห�รเงินให้เกิดคว�มสขุ โดยจะมีก�รจดักิจกรรมให้คว�มรู้

เกี่ยวกับก�รบริห�รเงิน มีก�รอบรมผู้เข้�ร่วมกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง

 ชมรมถักร้อยด้วยใจให้ผ่อนคลาย Happy Relax ชมรม

ท่ีเน้นคว�มสุขกับก�รรู้จักผ่อนคล�ยต่อสิ่งต่�งๆอ�ทิเช่นสอน

ก�รประดิษฐ์กำ�ไรข้อมูล แหวน และพวงกุญแจต่�งๆ โดยมี 

ก�รสอนง�นประดิษฐ์ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง จัดสอนทุกวันศุกร์

สุดท�้ยในเดือนที่ครบกำ�หนดสอน 

 ชมรมเปิดโลกความรู้กับ Happy brain ชมรมเพิ่มพูน 

ก�รศึกษ�ห�คว�มรู้จ�กแหล่งต่�งๆเพื่อพัฒน�ตนเองโดยมีก�ร

จดั blogs ให้คว�มรูแ้ละมกี�รแลกเปลีย่นคว�มรู้ต่�งๆของพนกัง�น 

ผ�่น blogs คว�มรู้

 ชมรมร่วมกันทำาบุญ จิตใจเบิกบาน Happy Soul  

ชมรมธรรมะ มีคุณธรรมในก�รดำ�เนินชีวิต มีสิ่งยึดเหนี่ยวใน

จิตใจ โดยจะมีก�รตักบ�ตรเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร์แรก

ของเดือน และมีก�รแจกหนังสือสวดมนต์ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง

 ชมรมเพื่อสังคม และชุมชนของเรา Happy Society 

ชมรมที่เน้นใส่ใจสังคม ชุมชน เอื้อเฟื้อและมีก�รสร�้งส�ธ�รณะ

ประโยชน์ โครงก�รกิจกรรมจิตอ�ส� อ�ทิเช่น ก�รเดินท�งไป 

ทำ�บญุ 9 วดั โดยก�รเชญิครอบครวัพนกัง�นร่วมทำ�บญุ อย่�งน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง เดินท�งไปช่วยบริจ�คส่ิงของในถ่ินทุรกันด�ร และ 

ทำ�บุญวันเกิดไปเยี่ยมให้กำ�ลังใจผู้สูงอ�ยุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอ�ยุ และ

ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

 ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family กิจกรรมเพิ่ม 

คว�มสุขในครอบครัว จัดกิจกรรมครอบครัวสุขภ�พจิตแจ่มใส 

โดยเชญิครอบครวัพนกัง�นม�ร่วมทำ�กจิกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ 

เดก็กำ�พร้� ผูด้้อยโอก�ส คนชร� เช่น บรจิ�คเงนิช่วยเหลอื เสือ้ผ้� 

เลี้ยงอ�ห�ร และมกี�รจัดประกวดภ�พถ่�ยครอบครัว 

2. จัดอบรม ครรภ์คุณภ�พ ภ�ยใต้คอนเซปต์ “ก้�วผ่�น 9 เดือน

แบบ Happy MOM ” ให้คว�มรู้เรื่องก�รดูแลตนเอง และ ลูกน้อย 

ในครรภ์ โดย น�ยแพทย์วิจิตร พ�นิชยธรรม สูติ-นรีเวช ให้เกียรต ิ

ไขข้อข้องใจทุกปัญห�เรื่องตั้งครรภ์ พร้อมทีม พย�บ�ล แพทย์

แผนไทย นักก�ยภ�พบำ�บัด ร่วมให้คว�มรู้ในกิจกรรม



3. ร่วมกับ สภ�ก�ช�ดไทย รับบริจ�คโลหิต แพทย์ พย�บ�ล

พนักง�นและ ผู้รับบริก�รที่ สุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรง เพื่อหน่วย

ง�นสภ�ก�ก�ดไทย ใช้ประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ต่อไป

4. ออกหน่วย Road  Show สุขภ�พดี บริก�ร ตรวจอ�ยุ

หลอดเลือด ตรวจวัดคว�มดัน และตรวจคัดกรองเบ�หว�น ฟรี 

ให้กับเจ�้หน้�ที่พนักง�นและผู้รับบริก�ร ณ ศูนย์ก�รค�้เซ็นทรัล 

ศ�ล�ย�

5. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ จัดกิจกรรม ปลอดเชื้อ ปลอดภัย

ใส่ใจ ล�้งมือ รณรงค์ให้ประชน ล้�งมือ อย�่งถูกวิธี เพื่ออน�มัย 

ที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย ต�มจุดบริก�รต�่งๆ ภ�ยในโรงพย�บ�ล

6. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ จัดอบรมเรื่องก�รป้องกันโรค (ก�ร

ล้�งมืออย่�งถกูวธิ)ี และก�รปฐมพย�บ�ล ทีโ่รงเรียนอนบุ�ลเทศบ�ล 

อ้อมน้อย

 7. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ  ออกหน่วยสอนเรื่องก�รดูแลสุขภ�พ

ช่องป�ก  โรงเรียนพระปฐมวิทย�ลัย จังหวัดนครปฐม

8. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ  ออกหน่วยประช�สัมพันธ์ สอนวิธี

ก�รล้�งมือให้ถูกวิธี นักเรียนโรงเรียน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สอน

เรื่องก�รแปรงฟัน และก�รล�้งมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อในเด็ก

9. จัดกิจกรรม วันเบ�หว�นโลก เพื่อให้คว�มรู้ แก่ผู้ป่วย

เบ�หว�น กลุ่มเสี่ยง และผู้สนใจ โดยทีมสหส�ข�วิช�ชีพ ระบบ

องค์รวมจ�กผูเ้ชีย่วช�ญเฉพ�ะด้�น ได้แก่แพทย์/พย�บ�ล/นกัโภชน� 

/นักก�ยภ�พ/เภสัชกร และทีมส่งเสริมสุขภ�พ พร้อมตรวจ

คัดกรองเบ�หว�นฟรี

10.ร่วมกับมูลนิธิโรคตับจดัง�น เร�รกัตบั เพือ่ให้บรกิ�รค่�

เอน็ไซน์ตบัฟรีให้กับประช�ชนทัว่ไปพร้อมให้คว�มรู้ในก�รดูแล

สุขภ�พเพื่อห�่งไกลโรคตับ ผู้ม�รับบริก�รปี 2560 

11. จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปิดดำ�เนินก�ร

ตั้งแต่ปี 2549 เพ่ือส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยแก่ประช�ชนใน 

ชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ส�มพร�น ให้มีสุขภ�พที่ดี ทุกวัน

จันทร์ - ศุกร์ เวล� 17.30 – 18.30 น.

12. จัดโครงก�รอบรมให้คว�มรู้เรื่องสุขภ�พในโรงเรียนและ

สถ�นประกอบก�รเป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 โดยในปี 2560

จัดอบรม 11 โรงเรียน ผู้เข�้อบรม 4,570 คน ในสถ�นประกอบ

ก�ร 34 แห่งผู้เข�้อบรม 6,811 คน

13. กิจกรรมสัปด�ห์คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นในสถ�น

ประกอบก�ร โดยจัดนิทรรศก�ร ให้คำ�ปรึกษ�ปัญห�สุขภ�พ พร้อม

เกมส์สุขภ�พ จำ�นวนทั้งสิ้น 28 บริษัท ในปี 2560



14. จัดให้มีก�รส่งเสริมสุขภ�พในเด็กนักเรียนที่มีภ�วะโภชน�

ก�รเกินและภ�วะทุพโภชน�ก�ร ในโครงก�ร “ภ�วะโภชน�ก�ร

สมวัย เด็กไทยแข็งแรง” จำ�นวน 4 โรงเรียน มีนักเรียนเข�้อบรม

จำ�นวน 203 คน 

15. ร่วมส่งเสรมิสขุภ�พฟันในเด็กวยัเรยีน โดยก�รตรวจสขุภ�พ

ช่องป�กและเคลือบฟลูออไรด์โดยมีโรงเรียนตอบรับเข้�ร่วมจำ�นวน

7 โรงเรียน 

16. จัดกิจกรรมและตรวจสุขภ�พให้ผู้สูงอ�ยุ ในโครงก�รผู้สูงวัย

ใส่ใจคุณภ�พร่วมกับเทศบ�ลตำ�บลอ้อมใหญ่ โดยให้คำ�ปรึกษ�

ด�้นสุขภ�พและตรวจสุขภ�พเบื้องต้น 

17. จัดกจิกรรมก�ร Quality Safety Healthy โดยจดักจิกรรม

สันทน�ก�ร ให้คว�มรู้เรื่องโภชน�ก�ร และให้คว�มรู้เร่ืองก�ร

ตรวจคลำ�เต้�นมเพื่อค้นห�มะเร็งเต้�นมด้วยตัวเอง ให้กับชุมชน

และหน่วยง�นต�่งๆ อ�ทิเช่น บริษัท บีท�เก้น จำ�กัด

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

1. จัดอบรมให้กับตำ�รวจจร�จร สน.หนองแขม เรื่อง ก�ร

ปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น

2. มอบเสื้อสะท้อนแสงให้ตำ�รวจจร�จรและอ�ส�สมัครตำ�รวจ

บ้�น ในก�รปฏิบัติง�นก�รควบคุมจร�จรบนท้องถนน สน.หนองแขม, 

สน.หนองค้�งพลู, สน.ศ�ล�แดง, สน.เพชรเกษม และสน.หลกัสอง

3. จัดโครงก�รสนับสนุนกระเป�๋และอุปกรณ์ปฐมพย�บ�ล

เบื้องต้น ติดท�้ยมอเตอร์ไซค์ตำ�รวจจร�จร

4. ร่วมกบั สม�คมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชัญ ธนบุร ี

ตั้งบูทตรวจสุขภ�พเบื้องต้นในกิจกรรมแรลลี่ก�รกุศล ครั้งที่ 24  

ACT Family Tour" เส้นท�งกรงุเทพฯ - พทัย�เหนอื จังหวดัชลบุร ี

วันที่ 14 มกร�คม 2560

5. จัดกิจกรรมภ�ยใต้โครงก�ร “ส่งเสริมสุขภ�พและป้องกัน

เรื่องก�รป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

6. บรจิ�คหุ่นสำ�หรบั CPR ให้แก่โรงเรยีน 3 แห่ง ในเขตหนองแขม

7. บริจ�คเครื่องมือแพทย์ในก�รดูแลผู้ป่วยหัวใจให้กับโรง

พย�บ�ลรัฐบ�ล ชุมชนและจังหวัด

8. ร่วมสนับสนุนทีมปฐมพย�บ�ล ในง�นแข่งขัน ลีคเย�วชน

อสัสัมชญัยไูนเต็ด ณ สน�มว่องประช�นกุลู โรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุี

9. สนับสนุนอ�ห�รและเครื่องดื่ม ให้แก่โรงเรียนมัธยมวัด

หนองแขม ในโอก�สที่โรงเรียนได้รับร�งวัลสถ�นศึกษ�ร�งวัล

พระร�ชท�น ปีก�รศึกษ� 2559 

10. เข้�ร่วมออกหน่วยปฐมพย�บ�ล พร้อมทีมรถพย�บ�ล

คอยนำ�ขบวน ในกิจกรรม เดินก�รกุศล "สตรีวิทย�สัมพันธ์" ครั้ง

ที่ 5 ณ ถนนร�ชดำ�เนินกล�ง 

11. สนับสนุนทีมปฐมพย�บ�ล ให้แก่ผู้แข่งขันในกิจกรรม

Superbike Racing Academy & Pirelli Trackday 2017 ณ 

สน�มไทยแลนด์เซอร์กิต 

12. เข้�ร่วมกบัสำ�นกัง�นเขตบ�งแค จดักจิกรรม Big Cleaning

Day บริเวณด้�นหน้�โรงพย�บ�ล โดยมี พญ.สุนีย์ ธีรก�รุณวงศ์ 

ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม และคุณวรรณวิไล 

พรหมลักขโณ รองผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร ร่วมเปิดง�น

13. จัดกิจกรรมลดนำ้�หนักในโรงเรียนจำ�นวน 3 โรงเรียน

14. จัดบรรย�ยคว�มรู้เรื่องโภชน�ก�ร  2  บริษัท

15. ฟรีตรวจสุขภ�พในง�นวันพ่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ



โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

1. จัดกิจกรรม  CSR ร่วมกับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด

(มห�ชน)  บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด และ

บริษัท พัทย�ฟู้ดอินดัสตรี จำ�กัด ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมสุขภ�พ

อน�มัยแม่และเด็กในสถ�นประกอบก�รและชุมชน ระหว่�งเดือน 

มกร�คม – ธันว�คม 2560 

2. มอบชดุทำ�คว�มสะอ�ดฟัน (แปรงสฟัีน ย�สฟัีนและแก้วนำ�้)

ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบ�ล – ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 

โรงเรียนวัดคลองครุ  โรงเรียนบ�้นท่�ทร�ยและโรงเรียนอนุสรณ์

ศุภม�ศ  เพื่อใช้ในกิจกรรมแปรงฟันหลังอ�ห�รกล�งวัน  โดยได้รับ 

ก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลท�่ทร�ย

3. จัดทำ�โครงก�รส่งเสริมสุขภ�พในช่องป�กสำ�หรับเด็กปฐมวัย

และระดับประถมศึกษ� โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภ�พในช่องป�ก

สำ�หรับเด็กนักเรียนระดับอนุบ�ล-ระดับประถมศึกษ�ปีที่ 6 และ

จัดบริก�รเคลือบหลุมร่องฟันให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที ่

1 โดยได้รบัก�รสนับสนนุงบประม�ณจ�กองค์ก�รบรหิ�รส่วนตำ�บล

ท่�ทร�ย 

4. จัดหน่วยบริก�รอน�มัยโรงเรียนเชิงรุกในโรงเรียน โดยมี

ก�รดำ�เนินกิจกรรม คือ ตรวจสุขภ�พเบื้องต้นให้กับนักเรียน ฉีด

วัคซีนป้องกันโรคและให้สุขศึกษ�สำ�หรับนักเรียนทุกระดับชั้นใน

โรงเรียน จำ�นวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดคลองครุ  โรงเรียนบ้�น

ท่�ทร�ยและโรงเรียนอนุสรณ์ศุภม�ศ 

5. ร่วมกับชมรมอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.)

จัดทำ�โครงก�รเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

โดยได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

ท่�ทร�ย

6. จัดทีมส่งเสริมสุขภ�พให้คว�มรู้ก�รป้องกันโรคหัดในกลุ่ม

พนักง�นบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด ( มห�ชน ) และบริษัท 

ยูนิคอร์ด จำ�กัด

7. จดัทมีพย�บ�ลวชิ�ชพี  ฉดีวคัซนีป้องกันโรคหัดให้กับพนักง�น

บริษัท ยูนิคอร์ด จำ�กัด

8. จัดกิจกรรม เพื่อนอ�ส�กู้ชีพ โดยเชิญเจ้�หน้�ที่อ�ส�สมัคร

มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ ม�อบรมให้คว�มรู้และฝึกฝนทักษะในก�รให้

คว�มช่วยเหลือแก่ประสบภัยประเภทต�่งๆ 



9. จัดทีมแพทย์และพย�บ�ลออกให้คว�มรู้ เรื่อง ก�รป้องกัน

อันตร�ยจ�กส�รเคมี และก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้นแก่พนักง�น

ในสถ�นประกอบก�รต่�งๆ เพื่อให้ส�ม�รถช่วยเหลือในเบื้องต้น

แก่ผู้ป่วยได้  

10. จัดทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

คว�มปลอดภัยในสถ�นศึกษ� สถ�นประกอบก�ร และห้�งร้�น

ต่�งๆ อ�ทิ หน่วยปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เร็วในก�รซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในเหตุเพลิงไหม้และส�รเคมีรั่ว

ไหล เป็นต้น

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

1. ทำ�ก�รตรวจร่�งก�ยให้กับ แสตมป์ ศิษย์หมอเส็ง แชมป์

โลกรุ่นฟล�ยเวต (นำ้�หนักไม่เกิน 112 ปอนด์) ที่จะขึ้นชกมวยชิง

ตำ�แหน่งแชมป์กับร�เกส นักมวยช�วอินเดีย พร้อมด้วย เด่นนภ� 

ตร�ใบห่อ ที่จะขึ้นชกป้องกันตำ�แหน่งแชมป์ PABA รุ่น 112 ปอนด์

กับกอร�ฟ นักมวยช�วอินเดีย

2. ร่วมต้อนรับขบวนนักวิ่งในโครงก�ร 1 ล�้น 5 แสนก้�ว และ

จัดบริก�รจุดบริก�รสำ�หรับนักวิ่งบริเวณถนนพร�ณนก หน�้ที่ทำ� 

ก�รไปรษณีย์บ�งกอกน้อย

3. ได้ทำ�ก�รตรวจร�่งก�ยให้กับ สิงห์ส�ยัณห์ ซีพีเฟรชม�ร์ท

แชมป์เย�วชนสภ�มวยโลก (WBC Youth) รุ่นซุปเปอร์ฟล�ยเวต 

115 ปอนด์ และ โจ เทโจนส์ นกัมวยผูท้้�ชงิจ�กฟิลปิปินส์ พร้อมด้วย 

วนัเฮง ไก่ย่�งห้�ด�วยิม ทีจ่ะทำ�ก�รขึน้ชกอุ่นเครือ่งกับ เจซฟิเวอร์ 

เอฟเซย์เดย์ นักมวยช�วฟิลิปปินส์

4. สนับสนุนกิจกรรมตำ�รวจ สน.บ�งขุนนนท์

5. สนับสนุนรถพย�บ�ลพร้อมเจ้�หน้�ท่ีง�นคืนสู ่เหย้�

รร.ทวีธ�ภิเษก

6. ออกหน่วยปฐมพย�บ�ล ก�รแข่งขันฟุตบอล  ณ สน�ม

กีฬ�มห�วิทย�ลัยธนบุรี

7. ออกหน่วยปฐมพย�บ�ล สำ�นักง�นเขตบ�งกอกน้อย

8. ออกหน่วยปฐมพย�บ�ล มวยไทยน�น�ช�ติสมัครเล่น หน้�

อ�ค�รนิมิตรบุตร

9. หน่วยปฐมพย�บ�ล ง�นพระร�ชพิธีถว�ยเพลิงพระศพ ร.9

ณ วัดเจ�้อ�ม
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10. ออกหน่วยปฐมพย�บ�ล ก�รแข่งขนัฟตุบอล  7 ส ีณ อสิล�ม

วทิย�ลยั  รร.สุรศักด์ิมนตรี  รร.สวนกุหล�บวิทย�ลยั  รร.ไชยฉมิพล ี

วิทย�คม  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น โดย

บริษัทฯ ได้สอดแทรกเรื่องก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน

นโยบ�ยต่�งๆ เช่น นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร นโยบ�ยคว�ม

รับผิดชอบของสังคม และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งได ้

ผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และลงสู่ก�รปฏิบัติ และ 

เพื่อก�รกำ�กับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำ�เนินกิจก�รต�ม 

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และพัฒน�ระบบก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รของบริษัทฯ ให้มีธรรม�ภิบ�ลและมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รขึ้น เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม 2559 และมอบหม�ยให้คณะ

กรรมก�รชุดน้ีกำ�กับดูแลเรื่องนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น 

จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ และนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยจะจัดให้มีก�รอบรมและทดสอบเพื่อสร้�งก�รรับรู้ให้กับ 

พนักง�นและกรรมก�ร ทุกระดับและสำ�หรับพนักง�นและผู้บริห�ร

ที่เข�้ใหม่ ผ�่นท�งก�รปฐมนิเทศ นอกจ�กนี้เพื่อให้นโยบ�ยต่อต้�น 

ก�รคอร์รัปชั่นคงอยู่อย่�งต่อเนื่อง บริษัทฯ กำ�หนดให้อยู่ในแผน 

ก�รฝึกอบรมประจำ�ปีของพนกัง�นและผูบ้ริห�ร รวมถึงก�รจดัทำ� 

เป็นสื่อก�รสอนไว้ในองค์คว�มรู้รวมของบริษัท เพื่อให้พนักง�น

ส�ม�รถเข้�ไปศึกษ�และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ กำ�หนดให้มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและ

ติดต�มคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น และก�รประเมินคว�ม 

เสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงก�รติดต�มประเมินผลก�ร

ปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต�้นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น นำ�เสนอคณะ

กรรมก�รบริษัท

 บริษัทฯ ได้เข�้ร่วมโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย 

ในก�รต่อต�้นก�รทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงน�มในประก�ศแสดง 

เจตน�รมณ์เข้�ร่วมกับโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย 

ในก�รต่อต�้นก�รทุจริต เมื่อวันที่ 23 ธันว�คม 2559 เพื่อร่วม 

ให้สัตย�บรรณ และรับทร�บข้อตกลงต�มคำ�ประก�ศเจตน�รมณ์

ของแนวร่วมดังกล�่วในก�รต่อต�้นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

 เพื่อให้บริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อ

เนื่อง บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

โดยชอบธรรมด้วยกฎหม�ย  รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรย�บรรณ 

ที่พึงปฏิบัติแก่กรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�นทุกระดับได้ยึดถือ

เป็นแนวท�งท่ีดีในก�รปฏิบัติง�นต�มหน้�ท่ีที่ได้รับมอบหม�ยเพื่อ 

ให้เกิดก�รมส่ีวนร่วมในก�รพฒัน�ธุรกิจอย่�งยัง่ยนืและมปีระสทิธภิ�พ  

 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดแนวท�งในก�รปฏิบัติที่เหม�ะสมและถูกต้อง 

บริษัทฯ ได้กำ�หนดเรื่องจริยธรรม และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ ดังนี้

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

 บุคล�กรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อ�จจะก่อ

ให้เกดิคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนกัอยูเ่สมอ 

ว่�ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นหรือไม่ 

แนวท�งปฎิบัติ

 บคุล�กรของบรษิทัฯ จะต้องไม่ดำ�เนินก�รหรอืกจิกรรมใดๆ 

 ที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว�่โดยท�งตรงหรือ 

 ท�งอ้อม

 บุคล�กรของบริษัทฯ ต้องไม่รับง�นภ�ยนอกที่เป็นก�ร 

แข่งขันกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิด 

ผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ต 

จ�กผู้บริห�รของบริษัทฯ

 บุคล�กรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อำ�น�จหน้�ที่ หรือกระทำ� 

  ก�รใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมก�ร หรือผู้บริห�รของบริษัทฯ ต้องพิจ�รณ� 

คว�มขัดแย้งต่�งๆ ที่ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ด้วยคว�ม 

ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีเหตุผล  และเป็นอิสระ โดยคำ�นึง 

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ

 ห�กสงสัยหรือพบว�่ก�รดำ�เนินก�รของบุคคลใกล้ชิด ม ี

  ผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้เกี่ยวข้อง 

ต้องเปิดเผยร�ยก�รต้องสงสัยดังกล่�วทุกครั้ง



การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน

 ข้อมูลใดที่เป็นคว�มลับของบริษัทฯ บุคล�กรผู้เกี่ยวข้องจะต้อง 

ดูแลรักษ�คว�มปลอดภัยอย่�งเคร่งครัด  เพร�ะ ห�กถูกเผยแพร ่

สู่ส�ธ�ณชนหรือบริษัทคู่แข่ง  จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย�่ง 

ร้�ยแรง

แนวท�งปฎิบัติ

 ผู้บริห�ร หรือบุคล�กรของบริษัทฯ  ที่มีหน้�ที่นำ�ข้อมูลซึ่งเป็น

คว�มลบัของบรษิทัฯ  ไปใช้ ดำ�เนนิง�นต่�งๆ ต้องระมดัระวงั 

 และเก็บรักษ�เป็นอย่�งดี

 บุคล�กรของบริษัทฯ ต้องรักษ�และปกปิดข้อมูลของ

บริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้�ซึ่งเป็นคว�มลับ แก่ผู้ที่ไม่ม ี

หน้�ที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อบังคับท�งกฏหม�ย เพื่อ 

  วัตถุประสงค์ท�งคดีคว�ม หรือได้รับคว�มเห็นชอบจ�กผู ้

มีอำ�น�จ และลงน�มอนุมัติเป็นล�ยลักษณ์อักษร

 ห้�มบุคล�กรของบริษัทฯ นำ�ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ 

แสวงห�ผลประโยชน์โดยท�งมิชอบ เพื่อประโยชน์ของ 

  ตนเอง ทำ�ให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ 

 บุคล�กรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษ�ข้อมูลทั้งที่เป็นเอกส�ร

และข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ต�มที่บริษัทฯ กำ�หนด หรือ 

 ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด เนื่องจ�กเอกส�รบ�งประเภทต้อง

มีก�รเก็บรักษ�ต�มที่กฏหม�ยกำ�หนด

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รจัดซื้อ จัดห� ซึ่งเป็นกระบวน

ก�รในก�รกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยและคุณภ�พสินค้�และบริก�รที่จะนำ�

ม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�นต�่ง ๆ  โดยคำ�นึงถึงคว�มซื่อสัตย์  โปร่งใส

และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค�้ และ/หรือเจ�้หนี้ ต�มกฎหม�ย

หรือข้อกำ�หนดอย�่งเคร่งครัด

แนวท�งปฎิบัติ

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่�ยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตต่อ 

 คู่ค�้ และ/หรือเจ้�หนี้

 ปฏบิตัติ�มเงือ่นไขข้อตกลงของสญัญ�ต่�ง ๆ ทีม่ต่ีอเจ้�หนี ้

  อย่�งเคร่งครดั โปร่งใส โดยเฉพ�ะเรือ่ง เงือ่นไขก�รคำ�้ประกนั 

ก�รบริห�รเงินทุน และกรณีผิดนัดชำ�ระหนี้ ไม่ใช้วิธีก�ร 

ทุจริต หรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงที่อ�จทำ�ให้เจ้�หนี้ได้ 

รับคว�มเสียห�ย

 บุคล�กรของบริษัทฯ ที่ต้องก�รจัดซื้อ จัดห� สินค�้และ 

 บรกิ�ร ต้องคำ�นงึถงึคว�มคุม้ค่� ร�ค�และคณุภ�พเป็นหลกั   

 และปฏิบัติต�มระเบียบและแนวท�งปฏิบัติง�น เรื่อง  

ก�รจดัซือ้ – จดัจ้�ง และปฏิบัติต่อคู่ค�้ และ/หรือเจ้�หนี้  

ที่ให้ก�รสนับสนุนอย่�งเสมอภ�ค โดยไม่ก่อให้เกิดผล 

เสียห�ยแก่บริษัทฯ

 ผูม้หีน้�ทีเ่กีย่วข้องกบัคูค้่� และ/หรอืเจ้�หนี ้ควรเกบ็เอกส�ร 

  สัญญ�  หรือข้อตกลงต�่ง ๆ ไว้เป็นหลักฐ�น เผื่อเกิดกรณ ี

 ขัดแย้งกับคู่ค้� และ/หรือเจ�้หนี้ ภ�ยหลัง

 ห�กพบว�่บริษัทฯ หรือคู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี้ ไม่ปฏิบัติ 

ต�มสัญญ�หรือข้อตกลงที่กำ�หนด ที่อ�จก่อให้เกิดคว�ม 

เสียห�ยแก่บริษัทฯ ให้ยุติก�รดำ�เนินง�น และร�ยง�นต่อ 

ผู้บังคับบัญช� เพื่อห�แนวท�งแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 ในก�รดำ�เนินธุรกิจ  คู่แข่งท�งก�รค�้คือปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ 

ธรุกิจเกดิก�รแข่งขนัระหว่�งกันต�มภ�วะก�รเตบิโตของตล�ด  หรอื 

บ�งกรณีอ�จะต้องมีคว�มร่วมมือระหว่�งกันในก�รทำ�กิจกรรม

อย่�งหนึง่อย่�งใด   ดงันัน้ เพือ่ให้ธรุกิจดำ�เนนิต่อไปด้วยดใีนภ�วะ 

ก�รแข่งขนันัน้  จะต้องคำ�นงึถึงคว�มชอบธรรมเป็นหลกั ไม่บดิเบอืน 

ข้อมูล ใส่ร�้ย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องต�มกฎกติก�

แนวท�งปฎิบัติ

 บริษัทฯ ต้องดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กรอบกติก�ของก�รแข่งขัน

 ที่ดี ชอบธรรม สุจริต และโปร่งใส

 ไม่ใส่ร้�ย ทำ�ล�ยชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ 

  บิดเบือนคว�มจริง

 ให้ก�รสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งท�งก�รค้� เพ่ือ 

  ประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รควบคุมภ�ยในที่ดี เพื่อเป็นหลัก

ในก�รดำ�เนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แก่บุคล�กร  และเพื่อให้ก�ร

ควบคุมภ�ยในเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ได้มีก�รกำ�หนดให้มี

ก�รสอบท�นของระบบควบคุมภ�ยในโดยผู้ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ

ภ�ยใน  เพื่อรับผิดชอบแผนปฏิบัติง�นให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว�ง

ไว้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เป็นระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย  

โดยผู้ตรวจสอบส�ม�รถสร้�งคว�มเช่ือมั่นและให้คำ�ปรึกษ�อย่�ง

เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ  

แนวท�งปฎิบัติ

 ผูต้รวจสอบภ�ยใน ต้องมคีว�มซ่ือสัตย์  โปร่งใส  เทีย่งธรรม   

รักษ�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับได้ดี



 ผู้ตรวจสอบภ�ยใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อ 

  ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

 ผูต้รวจสอบภ�ยใน  ต้องไม่ใช้ข้อมลูทีไ่ด้ม�เพือ่ผลประโยชน์

 ส่วนตน หรือเพื่อกิจก�รใดที่ขัดต่อกฎหม�ยกำ�หนด

 ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน ต้องยึดหลักม�ตรฐ�น 

  ส�กลก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพก�รตรวจสอบภ�ยใน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

 พนักง�นถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ  ไม่ว่�จะเป็น 

ในส่วนง�นใด ฝ�่ยใดก็ต�ม  บริษัทฯ ต้องมีส่วนในก�รส่งเสริมและ 

สนับสนุน  และจูงใจให้พนักง�นดำ�เนินง�นเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ ปฏิบัติง�นอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ  โดยได้กำ�หนด

เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติที่ดี  และมุ่งมั่นที่จะพัฒน�และสร้�ง

คว�มเชื่อมั่นให้กับพนักง�นทุกระดับชั้น  

แนวท�งปฎิบัติ

 จัดให้มีก�รให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักง�น

 ก�รแต่งตั้งโยกย้�ย ก�รให้ร�งวัลและก�รลงโทษพนักง�น

  จะกระทำ�ด้วยคว�มสจุรติใจ เสมอภ�คและตัง้อยูบ่นพืน้ฐ�น

  ของคว�มรู ้คว�มส�ม�รถและคว�มเหม�ะสมของพนกัง�น

 ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถของ 

  พนักง�น โดยให้โอก�สพนักง�นอย่�งทั่วถึงและสมำ่�เสมอ

 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจ�กพนักง�นทุกระดับ 

 อย�่งเท่�เทียมกัน

 ปฏิบัติต่อพนักง�นด้วยคว�มสุภ�พ และให้คว�มเค�รพ 

 ต่อคว�มเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์

 จัดให้มีก�รดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น ให้มีคว�ม

ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักง�นอยู่เสมอ

 บริห�รง�นโดยหลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ใดๆ  ที่ไม่เป็นธรรม  

  ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อคว�มมั่นคงในหน้�ที่ก�รง�นของ 

พนักง�นหรืออ�จคุกค�ม และสร้�งคว�มกดดันต่อสภ�พ 

จิตใจของพนักง�น 

 ปฏิบัติต�มกฎหม�ย และข้อบังคับต�่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

  พนักง�นอย่�งเคร่งครัด

 สร้�งคว�มเข้�ใจให้พนักง�นในเร่ืองจรรย�บรรณ และ 

บทบ�ท ซึ่งพนักง�นส�ม�รถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิด 

 พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรย�บรรณอย่�งทั่วถึง

 เปิดโอก�สให้พนักง�นส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสก�รทุจริตหรือ

ก�รทำ�ผิดกฎหม�ยของฝ่�ยบริห�รหรือบริษัทต่อคณะ 

กรรมก�รตรวจสอบ

การปฏิบัติของพนักงาน

 พนักง�นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) และ

บริษัทย่อย ทุกคนมีคว�มมุ่งมั่นในก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยคำ�นึงถึง 

จริยธรรมและจรรย�บรรณ ในก�รให้บริก�รต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพ 

เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริก�ร  ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน 

เพื่อนร่วมง�น

แนวท�งปฎิบัติ

 ปฏิบัติง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ 

  บริษัทฯ ลูกค�้ และเพื่อนร่วมง�น รวมถึงก�รช่วยส่งเสริม 

 ชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ

 ช่วยกนัดแูลรกัษ�ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ มใิห้สญูห�ย เสยีห�ย 

และใช้ด้วยคว�มระมดัระวัง ไม่นำ�ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ ส่วนตน

      ทำ�ก�รแจ้งข�่ว หรือเหตุอื่นใดที่อ�จเป็นผลเสีย  หรือผล 

 ร้�ยต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บทันที

 ห�้มมิให้เปิดเผยข้อมูลคว�มรู้ ข่�วส�รท�งก�รค�้ ให้แก ่

 บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตจ�กบริษัทฯ

 ห�้มมิให้ทำ�ล�ย ทำ�ให้เสียห�ย ทำ�ให้เสื่อมค่� ซึ่งเครื่องมือ

 เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ

 ห�้มมิให้นำ�อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ไป 

 ใช้นอกบริเวณบริษัทฯ

 ห้�มวิพ�กษ์ วจิ�รณ์ นโยบ�ย คำ�สัง่ ก�รบริห�รของบริษทัฯ

ในลกัษณะทีอ่�จเกิดคว�มเสยีห�ย แต่ต้อง ส่งเสรมิ นโยบ�ย 

 ของบริษัทฯ

 ห้�มกระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือ 

ให้หลักฐ�นเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
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 ห้�มกระทำ�ก�รใดๆ อันก่อให้เกิดคว�มแตกแยกคว�ม 

  ส�มัคคีระหว่�งพนักง�น

 ห้�มมิให้ชักชวน  ชักจูงเพื่อนร่วมง�น ให้กระทำ�ก�ร 

  เสียห�ย หย�บโลน ล�มก อน�จ�ร หรือส่อไปในท�งก�ร 

 ค้�ประเวณี

 ห้�มกระทำ�ก�รให้ร้�ย พนักง�นบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้�

และผู้บริห�รระดับสูง

 ไม่เสนอ โน้มน้�ว ชักชวน ให้ลูกค�้ใช้บริก�ร ที่บริษัทฯ  

 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องท�งธุรกิจ

 ห�้มทำ�ให้ลูกค้�รู้สึกอับอ�ย

 ห้�มมิให้กระทำ�ก�รดูหมิ่น แสดงกิริย�ก้�วร้�ว ล่วงเกินผู้อื่น

 ห้�มทำ�ผิดกฎหม�ย ซึ่งมีโทษอ�ญ� ต่อบริษัทฯ ลูกค้� และ

 บุคคลอื่น

 ห�้มมิให้ใช้ทรัพย์สิน หรือสถ�นที่ ที่บริษัทฯ จัดไว้สำ�หรับ

 ลูกค้�

 ห�้มมิให้เก็บรักษ�ทรัพย์สินใดๆ ที่มีผู้หลงลืมไว้ในบริเวณ 

 บริษัทฯ

 ห้�มมใิห้เรยีกรบัเงนิ ทรัพย์สนิ จ�กบคุคลอืน่ เพือ่ประโยชน์

 ของตนเอง

 ห�้มมิให้กระทำ�ก�รใดๆ ที่ทำ�ให้เข�้ใจได้ว�่ต้องก�รจะขอ 

เงินร�งวัล (ทิป) จ�กลูกค้�

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

 บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน 

เสมือนเป็นภ�รกิจหลักที่จะสร้�งสรรค์โครงก�รและกิจกรรมที ่

เป็นประโยชน์  โดยมุง่เน้นให้เกดิก�รพฒัน�สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม 

รวมทั้งสนับสนุนด้�นก�รศึกษ� สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นส�ธ�รณะ 

แนวท�งปฎิบัติ

 บริษัทฯ พึงมีส่วนสร�้งสรรค์หรือจัดกิจกรรมที่เหม�ะสม

เพื่อส�ธ�รณประโยชน์ในก�รพัฒน�และบริก�รสังคมรวม 

  ถึงส่งเสริมกิจกรรมท�งสังคมในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมและ 

พัฒน�คุณภ�พชีวิตของคนในชุมชนต�มหลักก�รพัฒน� 

  อย่�งยั่งยืน

 บริษัทฯ ต้องมีส่วนในก�รรับผิดชอบเรื่องคุณภ�พ คว�ม 

  ปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และให้คว�มสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อม

  อย่�งต่อเนือ่ง  เพ่ือให้ก�รใช้ทรพัย�กรธรรมช�ตเิกดิประโยชน์ 

สูงสุด  และส่งผลกระทบน้อยที่สุด

 บรษิทัฯ มส่ีงเสรมิและสนบัสนนุก�รอนรุกัษ์พลงัง�น  ลดก�ร 

  ใช้พลังง�น และทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อประโยชน ์

ต่อชนรุ่นหลัง

 ปลูกฝังจิตสำ�นึกในเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ

 สิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคล�กรทุกระดับอย�่งและต่อเนื่อง

การรบัการให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

 ก�รให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่

เหม�ะสม  อ�จมีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติหน�้ที่ และอ�จทำ�ให้

บริษัทฯ เสียผลประโยชน์  บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับก�รกระทำ� 

ดังกล่�ว 

แนวท�งปฏิบัติ

 พนักง�นควรหลีกเลี่ยงก�รให้  ก�รยอมรับหรือประโยชน์ 

 อื่นใดจ�กผู้ที่เกี่ยวข้องท�งธุรกิจกับบริษัทฯ

 พนักง�นอ�จรับหรือให้ของขวัญได้ต�มจ�รีตประเพณี   

โดยก�รรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อก�รตัดสินใจ 

  เชิงธุรกิจใดๆ  หรือมีเจตน�แอบแฝง และของขวัญนั้นให้ 

เป็นของส่วนกล�ง

 ห�กได้รับของขวัญในเทศก�ล หรือโอก�สต่�งๆ ที่มีมูลค่� 

พอสมควรจ�กผูท้ีเ่กีย่วข้องท�งธรุกจิกบับรษิทัฯ ให้ร�ยง�น 

ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้น

การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการ

ทำางาน

 บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักง�นและชุมชนแวดล้อม 

มคีว�มปลอดภยัในด้�นต่�งๆ ทัง้สุขอน�มยั และมสีภ�พแวดล้อม 

ที่ดี จึงกำ�หนดแนวท�งเพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

แนวท�งก�รปฏิบัติ

 บริษัทฯ กำ�หนดแนวท�งป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย 

จ�กก�รทำ�ง�นอย�่งจริงจังให้แก่พนักง�นทุกคน  รวมถึง 

จัดก�รคว�มเสี่ยงต่�งๆ ที่ส่งผลต่อก�รทำ�ง�นอย่�งมี 

ประสิทธิภ�พ

 บริษัทฯ ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับในเรื่องคว�ม 

 ปลอดภัยอย่�งเคร่งครัด 

 บริษัทฯ จัดให้มีก�รฝึกอบรมพนักง�น  เพื่อคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจเรือ่งคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น เพือ่ป้องกนัอนัตร�ย 

ต่�งๆ ที่อ�จเกิดขึ้น รวมถึงก�รซ้อมแผนก�รรักษ�คว�ม 

 ปลอดภัยเป็นประจำ� 



การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 ลูกค้�และผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้�หรือบริก�รต่�งๆ  ของ

ธุรกิจ ทำ�ให้ธุรกิจมีร�ยได้ ตลอดจนมีกำ�ไร ส�ม�รถทำ�ให้ธุรกิจ

ดำ�รงอยู่ได้อย่�งยั่งยืนนั้น  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวท�งและหลัก

ปฏบิตัใินก�รสร้�งคว�มพึงพอใจในทุกด้�นให้แก่ลกูค้�และผูบ้รโิภค  

แนวท�งก�รปฏิบัติ

 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้�และผู้บริโภคด้วยคว�มซื่อสัตย์

สุจริต เป็นธรรม และปฏิบัติต่อลูกค้�และผู้บริโภคอย�่ง 

  เท�่เทียมกัน  

 บริษัทฯ มุ่งพัฒน�สินค้�และก�รบริก�รต่�งๆ ให้มีคุณภ�พ 

เพื่อสนองคว�มต้องก�ร และสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ 

 ลูกค้�และผู้บริโภคอย�่งต่อเนื่อง

 บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับคุณภ�พ

ของสินค้�และบริก�รอย่�งถูกต้องครบถ้วน  ไม่บิดเบือน   

 โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของลูกค�้เป็นสำ�คัญ

 บริษัทฯ ต้องให้คว�มสำ�คัญในเรื่องคว�มปลอดภัยใน 

  ก�รใช้สินค้�และบริก�รต่อลูกค้�และผู้บริโภค อย่�ง 

เคร่งครัด  และยินดีรับผิดชอบกรณีสินค้�หรือบริก�รมี 

ปัญห�จ�กบริษัทฯ เอง

 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีก�รอบรมพนักง�น เพื่อให้มีคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจในเรื่องก�รปฏิบัติที่ดี  รวมทั้งคว�มปลอดภัย 

 ต่อกลุ่มลูกค�้ และผู้บริโภค อย�่งต่อเนื่อง

 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจ�กลูกค้�และ

  ผู้บริโภคอย่�งมีประสิทธิภ�พ  เพื่อให้เรื่องร้องเรียน ได้รับ 

ก�รตอบสนองผลอย�่งรวดเร็ว

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติคอร์รปัชัน่

 บรษิทัฯ จัดให้มแีผนกตรวจสอบภ�ยใน ทำ�หน้�ทีต่รวจสอบระบบ

ก�รควบคุมภ�ยใน ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

และให้ข้อเสนอแนะอย่�งต่อเนื่อง โดยดำ�เนินก�รตรวจสอบต�ม

แผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีทีไ่ด้รับคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบทีม่นียัสำ�คญัและข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ร่วมกบัคณะกรรมก�ร 

กำ�กับดูแลกิจก�รรับผิดชอบในก�รทดสอบและประเมินคว�มเสี่ยง

จ�กก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ก�รนำ�ม�ตรก�รต่อต้�น 

ก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิผล ตลอดจน 

ติดต�ม ทบทวนและปรับปรุงอย�่งสมำ่�เสมอ

 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีหน้�ที่และรับผิดชอบใน 

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญซึ่งอ�จจะเกี่ยวข้องกับก�รทุจริต 

คอร์รัปชั่นขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวิธีก�รควบคุมหรือ 

แนวท�งป้องกันคว�มเสี่ยงนั้นๆ พร้อมทั้งให้มีก�รติดต�มประเมิน 

ผลเพื่อให้เกิดก�รปรับปรุงแผนก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง เพื่อ

ลดระดับคว�มเสี่ยงลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และร�ยง�นผล 

ต่อคณะกรรมก�รบริษัทอย�่งสมำ่�เสมอ

 ในกรณีที่มีเหตุก�รณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่�ข้อมูลจ�ก 

ก�รตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐ�นที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว�่ 

มีร�ยก�ร หรือก�รกระทำ�ซึ่งอ�จมีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อ

ฐ�นะก�รเงนิ และผลก�รดำ�เนินง�นของบรษิทัฯ รวมถงึก�รฝ่�ฝืน

ก�รกระทำ�ผิดกฏหม�ยหรือจรยิธรรมธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบจะร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อดำ�เนินก�ร 

ปรบัปรุงแก้ไขภ�ยในระยะเวล�ทีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบเหน็สมควร


