
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบใน 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจเคียงคู่หลัก

ความรับผิดชอบต่อ บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ชุมชน และสังคม 

รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกระบวนการ การให้บริการ 

การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และสุขภาพอนามัย 

ของบุคลากรทุกระดับ โดยมีการก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคม การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

ซึง่น�าไปปฏบัิตอิย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง ถอืเป็นพนัธกิจด้านหน่ึงของบริษทัฯ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบ

และการตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้บริการ 

ด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างม ี

คุณภาพตามมาตรฐานสากลเคียงคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility)

 บริษัทฯ มีนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตาม 

แนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกิจการ 8 ข้อ โดยตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด  เพื่อ 

น�าไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสังคม

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม    

 1.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า การจัดซื้อจัดหา  

และการปฏิบัติต่อคู่ค้า ต้องค�านึงถึงความซื่อสัตย์  โปร่งใส และผล 

ประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าตามกฏหมายหรือข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด         

 1.2 การแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ต้อง

ค�านึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้

วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฏกติกา 

 1.3 สิทธิ์และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น   ปกป้อง

ผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการได้รับเงิน 

ปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทในเวลา 

อันสมควรอย่างสม�่าเสมอ  นอกจากนี้บริษัทยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล

อย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารผ่านการจัด

ประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบในการให้ความส�าคัญกับสิทธิ์

ที่ปราศจากอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 1.4 ความเท่าเทียมและสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความ 

ส�าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายใน

หรอืผู้มส่ีวนได้เสียภายนอกองค์กร  เช่น  ผู้ถอืหุน้  ผู้รบับรกิาร  เจ้าหนี ้

คู่ค้า  ชุมชน  หน่วยงานราชการและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บริษัท 

ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย  จะสร้าง

ความยั่งยืนและความคงอยู่ขององค์กรในระยะยาว 

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 2.1 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ 

ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือ

ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากมีจะต้องปฏิบัติตามกฎ

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด             

 2.2 บริษัท ฯ ต่อต้านและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น การ 

เรียก การรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรอืประโยชน์อืน่ใดท่ีไม่เหมาะสม  อันอาจมผีลกระทบต่อการปฏบิติั 

หน้าที่ หากพบการกระท�าดังกล่าว หรือพบการทุจริต แสวงหา

ประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน     

 3.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนและ 

ปฏบัิตติามหลกัการสทิธมินษุยชนอนัเป็นมาตรฐานสากล ให้ครอบคลุม 

ทุกแผนกทั่วทั้งกิจการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบ

ข้าง ก�าหนดให้มช่ีองทางร้องเรยีน วธีิพจิารณา การเยียวยา อย่างเหมาะสม  

 3.2 สิทธิผู้ป่วย โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิ

ของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งใน 

ด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วยจึง 

เป็นบุคคลส�าคัญที่จะต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้ความสัมพันธ์

ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานเข้าใจอันดีและเป็น

ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ



 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

 4.1 เคารพสิทธิในการท�างาน การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้วิธี

บังคับขู่เข็ญลงโทษ การไม่ใช้แรงงานเด็ก การเคารพในสิทธิและ

เสรีภาพในการรวมกลุ่มสมาคมเจรจาต่อรองตามกฎหมาย  

 4.2 การให้ความคุม้ครองทางสงัคม การคุม้ครองสภาพการท�างาน

ของลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน วันเวลาท�างาน การ

หยุดพักผ่อน วันหยุด การลงโทษ การจัดสวัสดิการ การรักษา

พยาบาล การให้หลักประกันต่างๆ

 4.3 ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน 

ส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

   

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค     

 5.1 ผู้รับบริการได้รับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน เรื่อง การดูแล

สุขภาพและสุขอนามัย การก�าหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสม

เหตุสมผล ไม่ท�าให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับ

สินค้าและบริการ ไม่โฆษณาเกินจริง หรือละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลอัน

ส�าคัญ ฉลากสินค้ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิธีใช้ ค�าเตือน ความเสี่ยง

หรืออันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ผิดวิธี รวมถึงการก�าจัดซากผลิตภัณฑ์

หลังใช้งาน

 5.2 การผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพของผู้บริโภค

 5.3 ข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่น�ามา

ถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายก�าหนด หรือได้รับความยินยอมจากผู้รับ

บริการโดยตรง

 5.4 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลัง

การขาย การคืนสินค้าในระยะเวลาที่ก�าหนด การรับประกันสินค้า 

การเรียกคืนสินค้าหรือหยุดให้บริการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือมีปัญหา 

รวมทั้งการชดเชยความเสียหาย มีการทบทวนและปรับปรุงการรับ

ข้อร้องเรียนอย่างสม�่าเสมอ การรับฟังความคิดเห็นผู้บริโภค การให้

ความช่วยเหลือและบริการหลังการขาย

 5.5 การพัฒนาสินค้าและบริการของกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม สินค้าและบริการก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย มีคุณภาพ 

ราคาสมเหตุสมผล 

 5.6 การให้ความรู้และข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าและบริการ

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 6.1 การวางแผน จัดการและควบคุมไม่ให้เกิดมลภาวะในโรง

พยาบาลและชุมชน 

 6.2 การใช้ทรัพยากรและ การควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่าง

เหมาะสม

    

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   
 7.1 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 7.2 สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน 
ในด้านการศึกษา 
 7.3 การดูแลรักษาสุขภาพ สนับสนุนการป้องกันโรคภัย และ
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
 7.4 การสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างคนในชุมชน

และโรงพยาบาล

 8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

 การสนับสนุนกิจกรรมที่มีการสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้างประสิทธิ 

ภาพและประสิทธิผล เน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วย

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม พฒันาความคดิ ความรูใ้หม่ ท่ีต่างไปจากเดมิ 

 อาจครอบคลุมด้านใดด้านหนึ่งของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่ง

แวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการ 

หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง และส่งผลกระทบที่ดีต่อผู้

มีส่วนได้เสีย 
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การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือมีผลกระทบด้านลบต่อ 

สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ ซึ่งอาจก่อให้เกดิผล

เสยีหายต่อบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอย่างมนียัส�าคญั

กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

 1. โครงการ Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข 8 

ประการ บริษัทฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความสุขใน

ด้านต่างๆให้แก่พนักงาน 8 ด้าน คือ  

  •  ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอ้วน Happy Body ทาง 

   ชมรมที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการ 

   “วิชัยเวชสุขภาพดี ห่างไกลโรคอ้วน” โดยร้อยละ 95 

   ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการอบรม ให้มีความรู ้

   ความเข้าใจเกี่ยวกับดูแลสุขภาพของตนเอง และร้อยละ 

   80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้รับการอบรมแล้ว มี 

   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น โดยมีการ 

   วัดผลจากการประเมินความรู้และผลการตรวจสุขภาพ 

   ของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ชมรมแบ่งปันรอยยิม้ Happy Heart ชมรมทีเ่น้นกิจกรรม 

   น�้าใจงาม อาทิเช่น การร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ 

   แก่พนักงงานและร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลน�าของ 

   ขวัญไปมอบให้แก่พนักงานที่เกิดในวันนั้นๆ และในกรณ ี

   ที่ผู้ป่วยมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตรงกับวันคล้าย 

   วันเกิด จะมีการร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ผู้ป่วยตาม ward 

   ต่างๆเพื่อมอบรอยยิ้มให้กับผู้ป่วย

  • ชมรมรูจ้กัคดิ รูจ้กัใช้  Happy Money ทางชมรมจะเน้น 

   การบริหารเงินให้เกิดความสุข โดยจะมีการจัดกิจกรรม 

   ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน มีการอบรมผู้เข้าร่วม 

   กิจกรรมปีละ 2 ครั้ง

  • ชมรมถักร้อยด้วยใจให้ผ่อนคลาย Happy Relax  

   ชมรมที่เน้นความสุขกับการรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ  

   อาทิเช่นสอนการประดิษฐ์ก�าไรข้อมูล แหวน และพวง 

   กุญแจต่างๆ โดยมีการสอนงานประดิษฐ์ 3 เดือนต่อ 1  

   ครั้ง จัดสอนทุกวันศุกร์สุดท้ายในเดือนที่ครบก�าหนดสอน 

  • ชมรมเปิดโลกความรู้กับ Happy brain ชมรมเพิ่มพูน 

   การศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง  

   โดยมีการจัด blogs ให้ความรู้และมีการแลกเปลี่ยน 

   ความรู้ต่างๆของพนักงานผ่าน blogs ความรู้

  • ชมรมร่วมกันท�าบุญ จติใจเบิกบาน Happy Soul ชมรม

   ธรรมะ มี คุณธรรมในการด�าเนินชีวิต มีสิ่งยึดเหนี่ยวใน 

   จิตใจ โดยจะมีการตักบาตรเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร ์

   แรกของเดอืน และมกีารแจกหนงัสอืสวดมนต์ 6 เดอืน 

   ต่อ 1 ครั้ง

  • ชมรมเพื่อสังคม และชุมชนของเรา Happy Society  

   ชมรมที่เน้นใส่ใจสังคม ชุมชน เอื้อเฟื้อและมีการสร้าง 

   สาธารณะประโยชน์ โครงการกิจกรรมจิตอาสา อาทิ 

   เช่น การเดินทางไปท�าบุญ 9 วัด โดยการเชิญครอบครัว

   พนักงานร่วมท�าบุญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เดินทางไป 

   ช่วยบริจาคสิ่งของในถิ่นทุรกันดาร และท�าบุญวันเกิด

   ไปเยี่ยมให้ก�าลังใจผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และปลูก

   ต้นไม้ลดโลกร้อน

  • ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family กิจกรรมเพิ่ม 

   ความสุขในครอบครัว จัดกิจกรรมครอบครัวสุขภาพ 

   จิตแจ่มใส โดยเชิญครอบครัวพนักงานมาร่วมท�ากิจกรรม

   ออกหน่วยช่วยเหลือเด็กก�าพร้า ผู้ด้อยโอกาส คนชรา

   เช่นบริจาคเงินช่วยเหลือ เสื้อผ้า เล้ียงอาหาร และม ี

   การจัดประกวดภาพถ่ายครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง 

 โดยพนักงานเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ หรือ

สมัครเข้าทุกชมรม ตัวอย่างผลงานที่น่าภาคภูมิใจส�าหรับชมรม 

Happy Body พนักงานสามารถลดน�้าหนักได้ถึง 127 ราย โดยค่า 

ดัชนีมวลกาย (BMI) จากเกินมาตรฐานมากมาเป็นได้มาตรฐาน โดย 

มีการประกวดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ



 2. ศูนย์โรคกระดูและข้อ จัดกิจกรรมเสวนาทางการแพทย์ 

นวัตกรรมการผ่าตัด “ข้อ” แผลเล็ก...หายเร็ว ข้อไหนๆก็รักษาได ้

ให้ความรู้เรื่องโรคกระดูก และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพก 

ด้วยเทคนิคแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ แพทย์ผู้เช่ียวชาญศัลยกรรม ด้าน

โรคกระดกูและข้อ และเวชศาสตร์การกฬีา ภายใน งาน มกีารตรวจ 

สมรรถภาทพางร่างกาย โดยนกัเวชศาสตร์การกฬีา และตรวจความ 

หนาแน่น มวลกระดูกฟรีให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

 3. จัดกิจกรรมร่วมกับ โรงเรียนเอกดรุณ จัดกิจกรรมบรรยาย

พิเศษให้ความรู้ กับผู้ปกครอง ในงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง หัวข้อ 

“พัฒนาการที่ดี...เริ่มต้นที่พ่อแม่ ”

 4. จัดอบรม ครรภ์คุณภาพ ภายใต้คอนเซปต์ “ก้าวผ่าน 9 เดือน 

แบบ Happy MOM” ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง และ ลูกน้อย

ในครรภ์ โดย นายแพทย์วิจิตร พานิชยธรรม สูติ-นรีเวช ให้เกียรติ

ไขข้อข้องใจทุกปัญหาเรื่องตั้งครรภ์ พร้อมทีม พยาบาล แพทย์แผน

ไทย นักกายภาพบ�าบัด ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม

 5. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับ สภากาชาดไทย สาขา 

ราชบุรี รับบริจาคโลหิต แพทย์ พยาบาล พนักงานและ ผู้รับบริการ 

ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อ หน่วยงานสภากากาดไทย ใช้ประโยชน ์

ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป

 6. ออกหน่วย Road  Show สุขภาพดี บริการ ตรวจอายุหลอด 

เลือด ตรวจวัดความดัน และตรวจคัดกรองเบาหวาน ฟรี ให้กับเจ้า

หน้าที่พนักงานและผู้รับบริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

 7. แผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจ 

ล้างมือ รณรงค์ให้ประชน ล้างมือ อย่างถูกวิธี เพื่ออนามัยที่ดี ปลอดโรค 

ปลอดภัย ตามจุดบริการต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

 8. แผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมเรื่องการป้องกันโรค (การล้าง 

มืออย่างถูกวิธี) และการปฐมพยาบาล ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

อ้อมน้อย

 9. แผนกส่งเสริมสุขภาพ  ออกหน่วยสอนเรื่องการดูแลสุขภาพ

ช่องปาก  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

 10. แผนกส่งเสริมสุขภาพ  ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ สอนวิธี

การล้างมือให้ถูกวิธี นักเรียนโรงเรียน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สอนเรื่อง

การแปรงฟัน และการล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อในเด็ก

 11. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มอบโต๊ะท�างานแบบบูรณการ

ให้กับสถานีต�ารวจภูธรกระทุ่มแบน งานสอบสวนเพื่อประชาชน 

 12. จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก เพื่อให้ความรู้ แก่ผู้ป่วยเบา

หวาน กลุ่มเสี่ยง และผู้สนใจ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ระบบองค์

รวมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่แพทย์/พยาบาล/นักโภชนา/

นักกายภาพ/เภสัชกร และทีมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมตรวจคัดกรอง

เบาหวานฟรี

 13. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน 

เรารักตับ เพื่อให้บริการค่าเอ็นไซน์ตับฟรีให้กับประชาชนทั่วไป พร้อม 

ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคตับ ผู้มารับบริการปี 2559

 14. จัดโครงการ วางแผนครอบครัวผู้ประกันตนหญิง ในสถาน

ประกอบการ 15 บริษัท จ�านวน 2,000 คน

 



 15. จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปิดด�าเนินการตั้งแต่ 

พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีสมาชิก 225 คน เพื่อส่งเสริมการออกก�าลัง

กายแก่ประชาชนในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพ 

ที่ดี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 – 18.30 น.

 16. จัดชมรม โยคะเพื่อสุขภาพ เปิดด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2559

ปัจจุบันมีสมาชิก 31 คน เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายแก่ประชาชน

ในชมุชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสขุภาพทีดี่ ทกุวนัองัคาร 

และวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 18.30 น.

 17. จัดชมรม ซุมบ้าเพื่อสุขภาพ เปิดด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2559

ปัจจุบันมีสมาชิก 24 คน เพื่อส่ง เสริมการออกก�าลังกายแก่ประชาชน

ในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร ์

เวลา 17.30 – 18.30 น.

 18. จัดชมรม ลีลาสเพื่อสุขภาพ เปิดด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2559

ปัจจุบันมีสมาชิก 17 คน เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายแก่ประชาชน

ในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพที่ดี ทุกวันพุธ

และศุกร์ เวลา 17.30 – 18.30 น.

 19. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถาน 

ประกอบการเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยในปี พ.ศ. 2559

 จัดอบรม 8 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม 4,236 คน ในสถานประกอบการ 

28 แห่งผู้เข้าอบรม 5,657 คน

 20. กิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภัยในการท�างานในสถานประกอบการ 

โดยจัดนิทรรศการ ให้ค�าปรึกษาปัญหาสุขภาพ พร้อมเกมส์สุขภาพ 

จ�านวนทั้งสิ้น 19 บริษัท ในปี 2559

 21. จัดให้มกีารส่งเสริมสขุภาพในเดก็นกัเรียนทีม่ภีาวะโภชนาการ 

เกินและภาวะทุพโภชนาการ ในโครงการ “ภาวะโภชนาการสมวัย 

เดก็ไทยแขง็แรง” จ�านวน 5 โรงเรยีน มนัีกเรยีนเข้าอบรมจ�านวน 134 คน 

 22. ร่วมส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพ 

ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์โดยมีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมจ�านวน 

4 โรงเรียน 

 23. จัดกิจกรรมและตรวจสุชภาพให้ผู้สูงอายุ ในโครงการผู้สูงวัย 

ใส่ใจคุณภาพร่วมกับเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ โดยให้ค�าปรึกษาด้าน

สุขภาพและตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

 24. ร่วมจัดหน่วยสุขภาพเวชศาสตร์การกีฬา ตรวจสมรรถภาพ

ร่างกาย ในงาน ภ.ป.ร.สามพราน มินิ-ฮาลฟ์มาราธอน ครั้งที่ 15 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

 25. จัดกจิกรรมการ Quality Safety Healthy โดยจดักจิกรรม 

สันทนาการ ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ และให้ความรู้เรื่องการตรวจ

คล�าเต้านมเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ให้กับชุมชนและ

หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น บริษัท บีทาเก้น จ�ากัด

 26. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  อ้อมน้อย เข้าร่วมออกหน่วยโครงการ 

แพทย์อาสารวมใจถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง 

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 1. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม  ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน 

 เรารกัตบั เพือ่ให้บริการตรวจค่าเอน็ไซน์ตบัฟรแีก่ประชาชนทัว่ไป

 2. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม  เข้าร่วมออกหน่วยโครง 

การแพทย์อาสารวมใจถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีพระบรม 

ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง 

 3. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม  ร่วมกับ ส�านักงานเขต

หนองแขม มอบร่มให้กับแม่ค้า พ่อค้า ในเขตหนองแขม 

 4. โรงพยาบาลวชัิยเวชฯ  หนองแขม  สนบัสนนุเครือ่งคอมพวิเตอร์  

1 ชุด และ เครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด แก่ สน.หนองค้างพลู , เครื่อง

ปริ้นเตอร์ 1 ชุด แก่ สน.หนองแขม

 5. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม  จัดอบรมปฐมพยาบาล

เบื้องต้นลูกเสื้อ-เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 6. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม  จัดให้ความรู้แก่บริษัท 

ได้แก่ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 20 บริษัท และอบรม CPR 

เบื้องต้น  4  บริษัท

 7. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม จัดกิจกรรมลดน�้าหนักใน

โรงเรียนจ�านวน 3 โรงเรียน

 8. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม จัดบรรยายความรู้เรื่อง

โภชนาการ  2  บริษัท

 9. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม  ฟรีตรวจสุขภาพในงาน

วันพ่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ 



 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

 1. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ 

บริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรวมสิน

พัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แม่และเด็กในสถานประกอบการและชุมชน ในช่วงเดือนมกราคม 

ถึง ธันวาคม 2559 และร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครจัด

กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณรับรองว่าสถานประกอบการ 

ทั้ง 2 แห่ง เป็นองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก

 2. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมลงนามบันทึก

ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษทั พัทยาฟู้ด   อนิดสัตร ีจ�ากัด ภายใต้โครงการ

ยิม้สวยสดใส เดก็ปฐมวยัฟันแขง็แรง เม่ือวนัที ่17 มถินุายน 2559

 3. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 

เรื้อรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง)และผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบรถเข็นแก่ผู้พิการ จ�านวน 13 คัน

 4. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ออกหน่วยให้บริการอนามัย 

โรงเรียน จ�านวน 3 แห่ง(โรงเรียนวัดคลองครุ , โรงเรียนบ้านท่าทราย

และโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 3 แห่ง

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองครุ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทราย 

และโรงเรียนอนุบาลต้นกล้า)

 5. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกับชุมชนต�าบลท่าทราย

จดักิจกรรมรดน�า้ขอพรผู้สงูอาย ุประจ�าปี 2559  โดยมวัีตถปุระสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ร่างกายและจิตใจ 

และเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 

 6. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดทีมออกหน่วยแพทย ์

เคลื่อนที่ในสถานประกอบการ และออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อน 

ที่ร่วมกับหน่วยงานราชการในเทศกาลต่างๆ

 7. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดทีมแพทย์และพยาบาล 

ออกให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากสารเคมี และการปฐม 

พยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ จ�านวน 33

 แห่ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้ 

 8. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลท่าทราย และชุมชนชาวรามัญในต�าบลท่าทราย ร่วมกัน

จัดกิจกรรมตักบาตรน�้าผึ้ง ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 10 ณ วัดคลอง

ครุ เพื่อสืบสานประเพณีส�าคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยโรง

พยาบาลสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นส�าหรับผู้ร่วมงานด้วย

 9. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครร่วมกับ อสม. ต�าบลท่าทราย

จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 30 – 60 ป ี

และตวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หญิงอายุ 35-70 ปี รวมทั้งให้ความ

รู้ แนะน�า และค�าปรึกษา ในชุมชนและสถานประกอบการทั้งคนไทย

และต่างชาติ ประจ�าปี 2559
 10. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันเด็กประจ�าปี
2559 บริเวณริมสระน�้าของโรงพยาบาล โดยมีกิจกรรมแข่งขันว่าย
น�้า เล่มเกมส์ ตอบค�าถาม เพื่อชิงรางวัล รวมทั้งจับแจกของรางวัล
เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ
 11. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมแกน 
น�านักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ�าปี 2559 โดยจัด
กิจกรรมสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้การตรวจสุขภาพเบื้องต้น /
โรคติดต่อที่พบในเด็กนักเรียน/ ทันตสาธารณสุข/สุขบัญญัติในการ
ดูแลตนเองทางโภชนาการและความรู้เรื่องโรคเอดส์ เมื่อวันท่ี 14 

มิถุนายน 2559



 12. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมป้องกันโรค 

ฟันผุในเด็ก โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีทันต

สาธารณสุข ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ทาฟลูออไรด์วานิช สอน 

การแปรงฟันที่ถูกวิธี แก่เด็กปฐมวัย และอบรมให้ความรู้กับครูผู้ดูแล 

ให้ตระหนักถึงปัญหาจากโรคฟันผุ และรณรงค์เรื่องการแปรงฟันใน

ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองครุ, 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทราย และโรงเรียนอนุบาลต้นกล้า

 13. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เคล็ดลับสุขภาพดี พิชิตโรคเรื้อรัง ประจ�าปี 2559 เพื่อ

ให้บุคลากรของสถานประกอบการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วน 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูงตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ และหันมา

ดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น

 14. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท ไทยรวม 

สินพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมตรวจโคลิฟอร์มในน�้าและอาหาร

ในสถานประกอบการ ชุมชน ร้านอาหารและแผงลอย รวมทั้งให้ความ 

รูค้�าแนะน�าและค�าปรกึษาในการประกอบอาหารทีถ่กูสขุลักษณะ ปี 2559

 15. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกับสถานประกอบ

การในจงัหวดัสมทุรสาคร ประจ�าปี 2559 ได้แก่ บรษิทั อาซฟีา จ�ากัด , 

บริษัทพัทยาฟู้ด อินดัสตรี้ จ�ากัด , บริษัท ไนโตรเคมี จ�ากัด ฯลฯ 

จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมสันทนาการ เล่น

เกมส์ ตอบค�าถามด้านสุขภาพเพื่อชิงรางวัล และตรวจคัดกรองโรค

เบาหวาน และความดันโลหิตสูงแก่บุคลากรที่ร่วมงาน

 16. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ 

เบื้องต้นแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลวัน 

วาเลนไทน์ ณ บริเวณตลาดกุ้ง และวัดเทพนรรัตน์ จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ ตอบค�าถามสุขภาพ เล่นเกมส์ชิงของที่

ระลึก และแจกถุงยางอนามัยและยาคุมก�าเนิดแก่ผู้ร่วมงาน

 17. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลท่าทราย , อสม.ต�าบลท่าทราย ,บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 

จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอันตรายจากโรคไวรัสซิกา โดยมีกิจกรรม 

รณรงค์ให้ความรู้ ก�าจดัแหล่งเพาะพันธุยุ์ง และฉดีพ่นสารเคมีก�าจัดยงุตวัเตม็วยั

 18. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมออกหน่วย

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ถือศิล 

กินเจ และทอดผ้าป่าสามัคคี 9 วัด  โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต. อสม. 

และผู้สูงอายุ ในต�าบลท่าทรายเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก

 19. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน 

เรารักตับ เพื่อให้บริการตรวจค่าเอ็นไซน์ตับฟรีแก่ประชาชนทั่วไป

 20. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมคัดกรองและ 

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจ�าปี 2559 โดยให้บริการแก่ประชาชนชาว

ไทยและชาวต่างชาติในชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรง 

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

 1. โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย จัดโครงการตรวจเท้าผู้ป่วย 

เบาหวานประจ�าปี 2559 โดยทีมพยาบาล และทีมกายภาพ ท�าการ

วัดและตัดรองเท้าพร้อมแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพส�าหรับผู้ป่วย

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 2. โรงพยาบาลวชัิยเวช แยกไฟฉาย ร่วมกบั บรษิทั กลางคุม้ครอง 

ผู้ประสบภัย จ�ากัด และ สน.บางกอกน้อย จัด โครงการจิตอาสากู้

ชีพโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู ้

เร่ือง การช่วยฟ้ืนคนืชพี (CPR), การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นก่อนเคลือ่น 

ย้ายผู้ป่วย และความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ

 3. โรงพยาบาลวชิยัเวช แยกไฟฉาย โดยนายแพทย์ถนอมชยั คู่ทวธีรรม 

ได้มอบวิทยุสื่อสารให้กับสถานีต�ารวจนครบาลบางกอกน้อย โดย 

พ.ต.อ.เฉลิมชัย ปานพิทักษ์พันธ์ ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาล

บางกอกน้อย เป็นตัวแทนในการรับมอบ



 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยว 

ข้องกับการคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย

บริษัทฯ ได้สอดแทรกเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน 

นโยบายต่างๆ เช่นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายความ

รับผิดชอบของสังคม และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งได้ผ่าน

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และลงสู่การปฏิบัติ และเพื่อ 

การก�ากับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ด�าเนินกิจการตามหลักการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและพฒันาระบบการก�ากับดแูลกจิการของบริษัทฯ

ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการขึ้น เมื่อวันที่ 19 

ธันวาคม 2559 และมอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้ก�ากับดูแลเรื่อง

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะจัดให้มีการอบรมและ 

ทดสอบเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและกรรมการ ทุกระดับและ 

ส�าหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ผ่านทางการปฐมนิเทศ นอก

จากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ 

ก�าหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจ�าปีของพนักงานและผู้บริหาร

รวมถึงการจัดท�าเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัท เพื่อ

ให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ 

ก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือ

ป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการ

ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในประกาศแสดง

เจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่อร่วมให ้

สัตยาบรรณ และรับทราบข้อตกลงตามค�าประกาศเจตนารมณ์ของ

แนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดย 

บรษิทัฯ คาดว่าจะได้รบัการตอบรบัเข้าร่วมโครงการในเดอืนมกราคมปี 2560

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

 เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจโดยชอบธรรม

ด้วยกฎหมาย  รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ

แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทาง

ที่ดีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  

 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง  

บริษัทฯ ได้ก�าหนดเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�าเนิน

ธุรกิจ ดังนี้

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

 บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่า

ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม ่

แนวทางปฎิบัติ

 •  บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ด�าเนินการหรือกิจกรรมใดๆ 

ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 •  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขัน 

กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง

กับบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของบริษัทฯ

 •  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อ�านาจหน้าท่ี หรือกระท�า

การใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้อง

 •  คณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องพิจารณาความ 

ขัดแย้งต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส ม ี

เหตุผล  และเป็นอิสระ โดยค�านึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

 •  หากสงสัยหรือพบว่าการด�าเนินการของบุคคลใกล้ชิด มีผล

ประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้เกี่ยวข้องต้องเปิดเผย 

รายการต้องสงสัยดังกล่าวทุกครั้ง

การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน

 ข้อมูลใดที่เป็นความลับของบริษัทฯ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจะต้อง

ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  เพราะ หากถูกเผยแพร่สู ่

สาธาณชนหรอืบรษิทัคูแ่ข่ง  จะเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างร้ายแรง



แนวทางปฎิบัติ

  •  ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ  ที่มีหน้าที่น�าข้อมูลซึ่ง

เป็นความลบัของบรษิทัฯ  ไปใช้ ด�าเนินงานต่าง ๆ  ต้องระมดัระวงั และ

เก็บรักษาเป็นอย่างดี

   •  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือ 

ข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นความลับ แก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่

เป็นข้อบงัคบัทางกฏหมาย เพือ่วัตถปุระสงค์ทางคดีความ หรือได้รบั 

ความเหน็ชอบจากผูม้อี�านาจ และลงนามอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร

	 •  ห้ามบุคลากรของบรษิทัฯ น�าข้อมลูของบรษิทัฯ ไปใช้แสวงหาผล 

ประโยชน์โดยทางมชิอบ เพือ่ประโยชน์ของตนเอง ท�าให้ส่งผลเสยีต่อบรษิทัฯ 

	 •  บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร

และข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ตามที่บริษัทฯ ก�าหนด หรือตามที่กฎหมาย

ก�าหนด เนื่องจากเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาตามที่

กฏหมายก�าหนด

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการ

ในการก�าหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการที่จะน�ามาใช้

ในการด�าเนินงานต่าง ๆ  โดยค�านึงถึงความซื่อสัตย์  โปร่งใส และ

ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ตามกฎหมายหรือ

ข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฎิบัติ

   •  ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติต่อคูค้่า และ/ 

หรือเจ้าหนี้

   •  ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่าง 

เคร่งครัด โปร่งใส โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขการค�้าประกัน การบริหาร

เงินทุน และกรณีผิดนัดช�าระหนี้ ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูล

ข้อเท็จจริงที่อาจท�าให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

	 •  บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ 

ต้องค�านึงถึงความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพเป็นหลัก  และปฏิบัติตาม

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ – จัดจ้าง และ

ปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ที่ให้การสนับสนุนอย่างเสมอภาค 

โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ

	 •  ผูม้หีน้าท่ีเกีย่วข้องกบัคูค้่า และ/หรอืเจ้าหนี ้ควรเกบ็เอกสาร 

สัญญา  หรือข้อตกลงต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน เผื่อเกิดกรณีขัดแย้งกับ 

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ภายหลัง

	 •  หากพบว่าบริษทัฯ หรือคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้ไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

หรอืข้อตกลงทีก่�าหนด ทีอ่าจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บรษิทัฯให้ยตุกิาร 

ด�าเนินงาน และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เพือ่หาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 ในการด�าเนินธุรกิจ  คู่แข่งทางการค้าคือปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ธุรกิจ

เกิดการแข่งขันระหว่างกันตามภาวะการเติบโตของตลาด  หรือบาง 

กรณีอาจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการท�ากิจกรรมอย่าง

หนึ่งอย่างใด   ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปด้วยดีในภาวะการ

แข่งขันนั้น  จะต้องค�านึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือน

ข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎกติกา

แนวทางปฎิบัติ

	 •  บริษทัฯ ต้องด�าเนินธรุกิจภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที่

ดี  ชอบธรรม  สุจริต และโปร่งใส

	 •  ไม่ใส่ร้าย  ท�าลายชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่บิดเบือน

ความจริง

	 •  ให้การสนบัสนนุร่วมมอืกับบรษัิทคูแ่ข่งทางการค้า เพือ่ประโยชน์ 

ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นหลัก

ในการด�าเนนิธรุกิจและหลกัปฏบัิต ิแก่บุคลากร  และเพือ่ให้การควบคมุ 

ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการก�าหนดให้มีการสอบทาน

ของระบบควบคุมภายในโดยผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  เพื่อรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น 

ระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยผู้ตรวจสอบสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นและให้ค�าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ
แนวทางปฎิบัติ
   •  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความซื่อสัตย์  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
รักษาข้อมูลที่เป็นความลับได้ดี
   •  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ  
 •  ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตน หรือเพื่อกิจการใดที่ขัดต่อกฎหมายก�าหนด

	 •  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องยึดหลักมาตรฐานสากล 
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน



การปฏิบัติต่อพนักงาน
 พนักงานถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม  บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการส่งเสริมและ
สนับสนุน  และจูงใจให้พนักงานด�าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  โดยได้ก�าหนดเป็นแนว

ทางในการปฏิบัติที่ดี  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับพนักงานทุกระดับชั้น

แนวทางปฎิบัติ

   •  จัดให้มีการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

   •  การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะ

กระท�าด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ

รู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

	 •  ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน

โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

    •  รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่าง 

เท่าเทียมกัน

	 •  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อ

ความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

	 •  จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างาน ให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

	 •  บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ  ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่ง

อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือ

อาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

	 •  ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 

อย่างเคร่งครัด

	 •  สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาท 

ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ใน

กรอบของ จรรยาบรรณอย่างทั่วถึง

	 •  เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ

การท�าผดิกฎหมายของ ฝ่ายบรหิารหรอืบรษิทัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติของพนักงาน

 พนักงานของบริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทั

ย่อย ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงจริยธรรม

และจรรยาบรรณ ในการให้บรกิารตามมาตรฐานวชิาชีพ เพือ่สร้างความ

เชือ่มัน่ให้แก่ผูร้บับรกิาร  ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ตลอดจนเพือ่นร่วมงาน

แนวทางปฎิบัติ

	 •  ปฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ ทัง้ในส่วนทีเ่ก่ียวกับรษิทัฯ 

ลกูค้า และเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงการช่วยส่งเสริมชือ่เสยีงอนัดขีองบริษัทฯ

	 •  ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญหาย เสียหาย 

และใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่น�าไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน

	 •  ท�าการแจ้งข่าว หรือเหตุอื่นใดที่อาจเป็นผลเสีย  หรือผลร้าย

ต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

 •  ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความรู้ ข่าวสารทางการค้า ให้แก่

บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

    •  ห้ามมิให้ท�าลาย ท�าให้เสียหาย ท�าให้เสื่อมค่า ซึ่งเคร่ืองมือ 

เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ

 •  ห้ามมิให้น�าอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ไปใช้

นอกบริเวณบริษัทฯ

	 •  ห้ามวิพากษ์ วิจารณ์ นโยบาย ค�าสั่ง การบริหารของบริษัทฯ 

ในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหาย แต่ต้อง ส่งเสริม นโยบายของบริษัทฯ

	 •  ห้ามกระท�าการใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือให้

หลักฐานเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง

	 •  ห้ามกระท�าการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี

ระหว่างพนักงาน

 •  ห้ามมิให้ชักชวน  ชักจูงเพื่อนร่วมงาน ให้กระท�าการเสียหาย

หยาบโลน ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทางการค้าประเวณี

	 •  ห้ามกระท�าการให้ร้าย พนักงานบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าและ

ผู้บริหารระดับสูง

	 •  ไม่เสนอ โน้มน้าว ชักชวน ให้ลูกค้าใช้บริการ ที่บริษัทฯ ไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

    •  ห้ามท�าให้ลูกค้ารู้สึกอับอาย

    •  ห้ามมิให้กระท�าการดูหมิ่น แสดงกิริยาก้าวร้าว ล่วงเกินผู้อื่น

    •  ห้ามท�าผดิกฎหมาย ซึง่มโีทษอาญา ต่อบรษิทัฯ ลกูค้า และบคุคลอืน่

    •  ห้ามมิให้ใช้ทรพัย์สนิ หรอืสถานที ่ทีบ่รษัิทฯ จดัไว้ส�าหรบัลกูค้า

    •  ห้ามมใิห้เกบ็รกัษาทรพัย์สนิใดๆ ทีม่ผีูห้ลงลมืไว้ในบรเิวณบรษิทัฯ

    •  ห้ามมิให้เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์

ของตนเอง

    •  ห้ามมิให้กระท�าการใดๆ ที่ท�าให้เข้าใจได้ว่าต้องการจะขอเงิน

รางวัล(ทิป) จากลูกค้า



ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน  

เสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ

แนวทางปฎิบัติ

   •  บริษัทฯ พึงมีส่วนสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 

เพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม  รวมถงึ

ส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคมในการรกัษาส่ิงแวดล้อมและพฒันาคณุภาพ 

ชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   •  บรษิทัฯ ต้องมส่ีวนในการรบัผดิชอบเร่ืองคณุภาพ ความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ

ให้การใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิกดิประโยชน์สงูสุด  และส่งผลกระทบน้อยทีส่ดุ

   •  บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน  ลดการ

ใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์

ต่อชนรุ่นหลัง

   •  ปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างและต่อเนื่อง

การรับ  การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

 การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ 

เหมาะสม  อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และอาจท�าให้

บริษัทฯ เสยีผลประโยชน์  บรษิทัฯ จงึไม่สนบัสนนุกับการกระท�าดงักล่าว 

แนวทางปฏิบัติ

   •  พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้  การยอมรับหรือประโยชน์อื่น

ใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

   •  พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามจารีตประเพณี  โดย

การรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ  หรือ 

มีเจตนาแอบแฝง และของขวัญนั้นให้เป็นของส่วนกลาง

   •  หากได้รับของขวัญในเทศกาล หรือโอกาสต่าง ๆ ที่มีมูลค่าพอ 

สมควร  จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้รายงานผู้บังคับ

บัญชาตามล�าดับชั้น

การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการท�างาน

 บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มี

ความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย และมีสภาพแวดล้อมที่

ดี  จึงก�าหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�างานตามที่

กฎหมายก�าหนด

แนวทางการปฏิบัติ

   บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการ

ท�างานอย่างจริงจังให้แก่พนักงานทุกคน  รวมถึงจัดการความเสี่ยง

ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

   •  บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัย 

อย่างเคร่งครัด 

   •  บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน  เพื่อความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องความปลอดภัยในการท�างาน เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น รวมถึงการซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ�า 

การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 ลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  ของ

ธุรกิจ ท�าให้ธุรกิจมีรายได้ ตลอดจนมีก�าไร สามารถท�าให้ธุรกิจด�ารง

อยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวทางและหลักปฏิบัติใน

การสร้างความพึงพอใจในทุกด้านให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค  

แนวทางการปฏิบัติ

   •  บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัต่ิอลกูค้าและผู้บรโิภคด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ 

เป็นธรรม และปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกัน  

   •  บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและการบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

เพื่อสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้

บริโภคอย่างต่อเนื่อง

   •  บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพ

ของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน  ไม่บิดเบือน  โดยค�านึง

ถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญ

   •  บริษัท ฯ ต้องให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้

สินค้าและบริการต่อลูกค้าและผู้บริโภค อย่างเคร่งครัด  และยินดี

รับผิดชอบกรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหาจากบริษัทฯ เอง

   •  บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติที่ดี  รวมทั้งความปลอดภัยต่อกลุ่มลูกค้า และ 

ผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง

   •  บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและผู้

บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เรื่องร้องเรียน ได้รับการตอบ

สนองผลอย่างรวดเร็ว

 


