
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิด

ชอบในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยมีนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจ

เคียงคู่หลักควำมรับผิดชอบต่อ บุคลำกร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

ชุมชน และสังคม รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจำก

กระบวนกำร กำรให้บรกิำร กำรรกัษำพยำบำล ควำมปลอดภยัต่อ

ผู้ใช้บริกำร และสุขภำพอนำมัยของบุคลำกรทุกระดับ โดยมีกำร

ก�ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดี และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งน�ำไปปฏิบัติอย่ำง

จริงจังและต่อเนื่อง ถือเป็นพันธกิจด้ำนหนึ่งของบริษัทฯ 

 นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัให้ควำมส�ำคัญต่อกำรแสดงควำมรบัผดิ

ชอบและกำรตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐำนะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้

บรกิำร ด้ำนกำรรกัษำพยำบำลและกำรสำธำรณสขุแก่ประชำชน

อย่ำงมคีณุภำพตำมมำตรฐำนสำกลเคยีงคูไ่ปกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ

อย่ำงยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility)
 บริษัทฯ มีนโยบำยให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วย

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร 8 ข้อ โดย

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ 

อย่ำงเคร่งครัด  เพื่อน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้ำ กำร

จัดซื้อ จัดหำ และกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ต้องค�ำนึงถึงควำมซ่ือสัตย์  

โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำตำมกฏหมำยหรือข้อ

ก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด         

 1.2 กำรแข่งขันที่เป็นธรรม กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำร

ค้ำ ต้องค�ำนึงถึงควำมชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล  

ใส่รำ้ย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำมกฏกติกำ 

 1.3 สิทธิ์และกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น   

ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในกำร

ได้รับเงินปันผลและรับทรำบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจำก

บริษัทในเวลำอันสมควรอย่ำงสม�่ำเสมอ  นอกจำกนี้บริษัทยัง

มหีน้ำทีเ่ผยแพร่ข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและแสดงควำมรับผดิชอบของ

ฝ่ำยบริหำรผ่ำนกำรจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบใน

กำรให้ควำมส�ำคญักบัสทิธิท์ีป่รำศจำกอคตแิละปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้น

ทุกคนอย่ำงเทำ่เทียมกัน

 1.4 ควำมเท่ำเทียมและสทิธ์ิของผูม้ส่ีวนได้เสีย ตระหนกัถงึ

ควำมส�ำคญัของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่  ไม่ว่ำจะเป็นบคุลำกร

ภำยในหรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร  เช่น  ผู้ถือหุ้น  ผู้รับ

บริกำร  เจ้ำหนี้  คู่ค้ำ  ชุมชน  หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บริษัทตระหนักเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรสนับสนุนจำก

ผูม้ส่ีวนได้เสยี  จะสร้ำงควำมยัง่ยนืและควำมคงอยูข่ององค์กรใน

ระยะยำว 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.1 กำรมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลำกร

ของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอำจจะก่อให้เกิดควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่ำตนเอง

มส่ีวนได้เสยี หรอืผลประโยชน์ในกำรปฏบิตังิำนหรอืไม่ หำกมจีะ

ต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยำ่งเคร่งครัด             

 2.2 บรษิทั ฯ ต่อต้ำนและไม่สนบัสนนุกำรทจุรติคอร์รัปชัน่ 

กำรเรียก กำรรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ กำรให้ของขวัญ 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมำะสม  อันอำจมีผลกระ

ทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ หำกพบกำรกระท�ำดังกล่ำว หรือพบกำร

ทุจริต แสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตำมระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.1 ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชน

และปฏบิติัตำมหลกักำรสทิธมินษุยชนอนัเป็นมำตรฐำนสำกล ให้

ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจกำร ไม่ว่ำจะเป็น พนักงำน ชุมชน

และสังคมรอบข้ำง ก�ำหนดให้มีช่องทำงร้องเรียน วิธีพิจำรณำ 

กำรเยียวยำ อย่ำงเหมำะสม   

 3.2 สิทธิผู้ป่วย โรงพยำบำลได้ปฏิบัติตำมประกำศรับรอง

สิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่ำเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือ

ทั้งในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ตลอดจนกำรได้รับรู้ข้อมูลต่ำง ๆ ฉะนั้น

ผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลส�ำคัญที่จะต้องได้รับกำรพิทักษ์สิทธิ เพ่ือให้

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงพยำบำลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐำน

เข้ำใจอันดีและเป็นที่ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม



4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4.1 เคำรพสิทธิในกำรท�ำงำน กำรไม่เลือกปฏิบัติ กำรไม่

ใช้วิธีบังคับขู่เข็ญลงโทษ กำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก กำรเคำรพในสิทธิ

และเสรีภำพในกำรรวมกลุ่มสมำคมเจรจำต่อรองตำมกฎหมำย  

 4.2 กำรให้ควำมคุ้มครองทำงสังคม กำรคุ้มครองสภำพ

กำรท�ำงำนของลูกจ้ำง กำรจ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน วันเวลำ

ท�ำงำน กำรหยุดพักผ่อน วันหยุด กำรลงโทษ กำรจัดสวัสดิกำร 

กำรรักษำพยำบำล กำรให้หลักประกันต่ำงๆ

 4.3 ให้ควำมคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำร

ท�ำงำน ส่งเสริมและรักษำมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่ำงกำย

และจิตใจ 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 ผู้รับบริกำรได้รับกำรดูแลสิทธิขั้นพื้นฐำน เรื่อง กำร

ดูแลสุขภำพและสุขอนำมัย กำรก�ำหนดรำคำสินค้ำและบริกำร

อย่ำงสมเหตุสมผล ไม่ท�ำให้เกิดควำมคลุมเครือ หรือบิดเบือน

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร ไม่โฆษณำเกินจริง หรือละไว้ไม่

กล่ำวถึงข้อมูลอันส�ำคัญ ฉลำกสินค้ำมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิธี

ใช้ ค�ำเตือน ควำมเสี่ยงหรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกกำรใช้ผิดวิธี 

รวมถึงกำรก�ำจัดซำกผลิตภัณฑ์หลังใช้งำน

 5.2 กำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ปลอดภัยและไม่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพของผู้บริโภค

 5.3 ข้อมูลของผู้รับบริกำรทุกท่ำนเป็นควำมลับและจะไม่

น�ำมำถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหมำยก�ำหนด หรอืได้รบัควำมยนิยอม

จำกผู้รับบริกำรโดยตรง

 5.4 กำรบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำทัง้ก่อนและ

หลังกำรขำย กำรคืนสินคำ้ในระยะเวลำที่ก�ำหนด กำรรับประกัน

สินค้ำ กำรเรียกคืนสินค้ำหรือหยุดให้บริกำรสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย

หรือมีปัญหำ รวมทั้งกำรชดเชยควำมเสียหำย มีกำรทบทวนและ

ปรับปรุงกำรรับข้อร้องเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรรับฟังควำมคิด

เห็นผู้บริโภค กำรให้ควำมช่วยเหลือและบริกำรหลังกำรขำย

 5.5 กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรของกิจกำรให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สินค้ำและบริกำรก่อให้เกิด

ผลดีต่อสุขภำพ สังคมและสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบผลิตภัณฑ์

ใช้งำนง่ำย มีคุณภำพ รำคำสมเหตุสมผล 

 5.6 กำรให้ควำมรูแ้ละข้อมลูท่ีจ�ำเป็นต่อกำรตัดสนิใจเลือก

ซื้อสินค้ำและบริกำร

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

6.1 กำรวำงแผน จัดกำรและควบคุมไม่ให้เกิดมลภำวะใน

โรงพยำบำลและชุมชน 

6.2 กำรใช้ทรัพยำกรและ กำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกร

อย่ำงเหมำะสม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

7.1 สรำ้งกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยจัดกิจกรรมร่วม

กับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ โดยเปิดโอกำส

ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซ่ึงกัน

และกัน

 7.2 สนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงโรงพยำบำล

และชุมชนในด้ำนกำรศึกษำ 

 7.3 กำรดูแลรักษำสุขภำพ สนับสนุนกำรป้องกันโรคภัย 

และกำรส่งเสริมสุขภำพในชุมชน

 7.4 กำรสร้ำงควำมร่วมมือซ่ึงกันและกันระหว่ำงคนใน

ชุมชนและโรงพยำบำล

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

กำรสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีกำรสร้ำงสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้ำง

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เน้นกำรใช้ประโยชน์จำกควำม

คิดใหม่ๆ ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนำควำมคิด ควำมรู้

ใหม่ ที่ต่ำงไปจำกเดิม อำจครอบคลุมด้ำนใดด้ำนหนึ่งของธุรกิจ 

เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้ำหมำยเพื่อ

สร้ำงประโยชน์ให้แก่กิจกำร หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวง

กว้ำง และส่งผลกระทบที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

การด�าเนนิธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรบัผดิชอบต่อสังคม
 ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯไม่มีข้อพพิำททำงกฎหมำย

ทีเ่กีย่วข้องกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอืมผีลกระทบด้ำนลบ

ต่อสิง่แวดล้อม หรอืไม่เป็นไปตำมหลกักำร 8 ข้อ ซึง่อำจก่อให้เกดิ

ผลเสียหำยต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

1. สนับสนุนทุนกำรศึกษำจ�ำนวน 100,000 บำท เน่ืองใน

โอกำสวันเด็กแห่งชำติประจ�ำปี 2561 ให้แก่เด็กนักเรียนในเขต

เทศบำลนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสำคร



2. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ  รวมพลังเด็กช่ำงคิด กับ

กิจกรรม “KID DEE KID DAY” จัดกิจกรรมงำนวันเด็ก เล่น

เกมส์ จบัไข่ ลุ้นของรำงวัลพิเศษและ กจิกรรมสร้ำงสรรค์งำนศลิป์ 

ระบำยสพีร้อมค�ำแนะน�ำจำกพยำบำลเรือ่งวคัซนีทีค่ณุหนคูวรได้รบั 

3. ร่วมกับ สภำกำชำดไทย สำขำรำชบุรี รับบริจำคโลหิต

แพทย์ พยำบำล พนักงำน และผู้รับบริกำรที่สุขภำพร่ำงกำย 

แข็งแรง เพื่อ หน่วยงำนสภำกำกำดไทย

4. จดัอบรม หลกัสตูร “กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นและ CPR"

โดย นักปฏบิตักิำรฉุกเฉนิกำรแพทย์ (Paramedic) ทมีจนท.กูช้พี 

และทีมส่งเสริมสุขภำพ ให้แก่นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียน ภ.ป.ร. 

รำชวิทยำลัยฯ จ�ำนวน 130 คน

5. จัดกิจกรรมกำรโรดโชว์ Be strong be healthy Road-

show 2018 ร่วมกับนิตยสำรสุขภำพดี จัดเสวนำดังต่อไปนี้

• Minimally invasive surgery ผ่ำตัดผ่ำนกล้องแผล

เล็ก เจ็บน้อย โดย พล.อ.ท.นพ.โพชฌงค์ ซื่อสัตย์,พล.ร.ท.นพ.

พินิจ ทับทิมทอง และนพ.ปรำนต์ ทรัพย์มูล แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนศัลยกรรม โดยไม่มีค่ำใช้จำ่ย (5 มีนำคม 2561)

• อำกำรเตือน เสี่ยงโรคหัวใจ อย่ำปล่อยให้ใจเจ็บ จน

เจ็บใจ โดย พญ.ศจีพิไล จันทร์ปัญญำ แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำน

อำยุรกรรมโรคหัวใจ และแนะน�ำวิธีกำรรักษำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

(29 มิถุนำยน 2561)

• อบุตัเิหตทุำงมอื รกัษำได้ ด้วยจลุศลัยกรรม โดย ศ.นพ.

สำรเนตร์ ไวคกุล โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย (10 สิงหำคม 2561)

6. จัดอบรม ครรภ์คุณภำพ ภำยใต้คอนเซปต์ “ก้ำวผ่ำน

9 เดือน แบบ Happy MOM ” ให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลตนเอง 

และ ลูกน้อยในครรภ์ โดย พญ. รัชฎำวัลย์ ธรรมคุณำนนท์ สูติ-

นรีเแพทย์ พร้อมทีมนักโภชนำกำร นักกำยภำพ แพทย์แผนไทย 

พยำบำลประจ�ำคลินิกสูตินรีเวชและกุมำรเวช สหสำขำวิชำชีพ

ร่วมให้ควำมรู้เพื่อเสริสร้ำงพัฒนำกำรท่ีดีของลูกน้อย กำรคลอด

ที่เหมำะสมกับคุณแม่ และกำรวำงแผนกำรให้วัคซีนครบถ้วน

7. จัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องอันตรำยจำกไข้หวัดใหญ่ และวิธี

ป้องกัน โดยแพทย์หญิงฉัตรนลิน หงษ์ด�ำเนิน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร

ฝ่ำยกำรแพทย์  ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียน ภปร.รำช

วิทยำลัย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 

8. น�ำทีมออกปฐมพยำบำลร่วมกิจกรรมงำนเดิน-วิ่ง King’s

College Marathon 2018 ให้บรกิำรตรวจอำยหุลอดเลอืด ภำวะ

ควำมเครยีด และทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (Fitness Test) 

โดยนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ณ. โรงเรียน ภปร.รำชวิทยำลัย ใน

พระบรมรำชูปถัมภ์ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม



9. มอบเคร่ือง computer ให้เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยงำนสอบสวน

ส�ำนกังำนต�ำรวจกระทุม่แบน เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก แก่ประชำชน

10. มอบตู้ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน จ�ำนวน 9 ตู้  ให้กับ ภ.ป.ร.

รำชวิทยำลัย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

11. จัดกิจกรรมวันเบำหวำนโลก" มีกิจกรรม กำรให้บริกำร

ตรวจคัดกรองเบำหวำน (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) แนะน�ำกำรใช้ยำโดย

เภสัชกรปรึกษำปัญหำสุขภำพ โดยทีมแพทย์ บูธกิจกรรมและ

สินค้ำเพ่ือสุขภำพ และร่วมเล่นเกมส์และรับของรำงวัลภำยใน

กิจกรรมวันเบำหวำนโลก

12. จัดกิจกรรม "คนภำคกลำงรักตับ ครั้งที่ 4 " กับมูลนิธิโรค

ตับ เชิญตรวจหำเชือ้ไวรัสตับอกัเสบ B ในวันงำนโดยไม่มค่ีำใช้จ่ำย 

100 ทำ่นแรก

13. จดักจิกรรมและให้ควำมรูเ้รือ่ง มะเรง็เต้ำนม พร้อมทัง้ เชญิ

ชวนผูห้ญงิทีม่อีำย ุ35 ข้ึนไป ตรวจ ค้นหำควำมผดิปกตขิองเต้ำนม 

ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ค้นหำควำมผิดปกติได้ คมชัดขึ้น 

แม่นย�ำขึ้น ไม่เจ็บ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเตำ้นม ตรวจก่อนรู้ก่อน 

ป้องกันได้

14. จัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องสุขภำพในโรงเรียนและ

สถำนประกอบกำรเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2561 จัดอบรม 9 

โรงเรียน ในสถำนประกอบกำร 34 แห่ง

15. กิจกรรมสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนในสถำน

ประกอบกำร โดยจัดนิทรรศกำร ให้ค�ำปรึกษำปัญหำสุขภำพ 

พร้อมเกมส์สุขภำพ จ�ำนวนทั้งสิ้น 32 บริษัท 

16. จัดให้มีกำรส่งเสริมสุขภำพในเด็กนักเรียนที่มีภำวะ

โภชนำกำรเกินและภำวะทุพโภชนำกำร ในโครงกำร “ภำวะ

โภชนำกำรสมวัย เด็กไทยแข็งแรง” จ�ำนวน 2 โรงเรียน

17. ร่วมส่งเสริมสุขภำพฟันในเด็กวัยเรียน โดยกำรตรวจ

สุขภำพช่องปำกและเคลือบฟลูออไรด์โดยมีโรงเรียนตอบรับเข้ำ

ร่วมจ�ำนวน 2 โรงเรียน



โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

1. มูลนิธิศรีวิชัยร่วมกับโรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์

เนชัน่แนล หนองแขม มอบหอ้งโถงเอนกประสงค์และเครื่องปรับ

อำกำศให้กับ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 48 นำควัชระอุทิศ

2. ศนูย์กำรได้ยนิ รพ.วชิยัเวชฯ หนองแขม ร่วมกบั กองสร้ำง

เสริมสุขภำพ ส�ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร  ให้บริกำรตรวจ

ประเมนิกำรได้ยนิและมอบเครือ่งช่วยฟัง ภำยใต้โครงกำร “ ฟังรู้ 

ฟังชัด พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุ กรุงเทพมหำนคร” 

วันอำทิตย์ที่ 11 มี.ค.2561 ณ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 25 

ห้วยขวำง  มีผู้สูงอำยุรับบริกำร  113 คน ผิดปกติ 63 คน ที่ต้อง

เข้ำรับกำรตรวจยืนยันและขึ้นทะเบียนผู้พิกำร

3. ร่วมกับ ส�ำนักอนำมัยกรุงเทพมหำนคร มอบเครื่องช่วย

ฟังจ�ำนวน 108 เครื่องให้กับผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน ในโครงกำร 

ฟังรู้ ฟังชัด พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ น�ำโดยผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

4. มลูนธิศิรวีชิยัร่วมกบัโรงพยำบำลวชิยัเวชอนิเตอร์ เนช่ันแนล

หนองแขม มอบไม้เท้ำ 3 ขำ จ�ำนวน 26 อนั ให้กบัส�ำนักอนำมยั 

กรุงเทพมหำนคร วันที่ 6 สิงหำคม 2561 ณ ศำลำว่ำกำร

กรุงเทพมหำนคร

5. ร่วมกับบริษัท Brainergy จัดสัมมนำ "ค้นพบพรสวรรค์

พัฒนำศักยภำพ สู่ควำมส�ำเร็จ" โดยครูหงษ์ ธัญวรัตน์ พัฒนำ

ปัญญำสัตย์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสแกนลำยน้ิวมือ และ สัมมนำ

เรื่อง Multiple Intelligences โดยครูออย ทิตญดำ โภชนจันทร์ 

นักจิตวิทยำและนักกระตุ้นพัฒนำกำร โดยไม่มีคำ่ใช้จ่ำย

6. มอบเงินสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำฟุตบอล  จ�ำนวน

5,000 บำท ให้กับโรงเรียนผดุงกจิวทิยำ  กจิกรรม ฟตุซอลสำมคัคี

สมัพนัธ์ผดงุกจิวิทยำ  ครัง้ที ่3 เพือ่ส่งเสริมให้กบันักเรยีนท่ีมทัีกษะ

ทำงด้ำนกีฬำฟุตซอลได้แสดงควำมสำมำรถ ส่งเสริมเยำวชนมี

น�้ำใจเป็นนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

7. จัดกิจกรรมโรดโชว์ BE STRONG BE HEALTHY หัวข้อ

กำรป้องกนัโรคกระดกูพรนุและข้อเสือ่ม และกำรฝังเข็มเพ่ือรักษำ

โรคไขข้อ ในผู้สูงอำยุ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

1. จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด

(มหำชน) และบรษิทั พทัยำฟูด้อนิดสัตร ีจ�ำกดั ภำยใต้โครงกำรส่ง

เสริมสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กในสถำนประกอบกำรและชุมชน 

ระหว่ำงเดือนมกรำคม – ธันวำคม 2561 

2. กิจกรรมกำรรณรงค์เฝ้ำระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคมือ

เท้ำปำก ให้กบันกัเรยีนระดบัชัน้อนบุำล และศนูย์เดก็เลก็ในพืน้ที่

รับผิดชอบ 

3. จัดท�ำโครงกำรส่งเสริมสุขภำพในช่องปำกส�ำหรับเด็ก

ปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ โดยมี กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพ

ช่องปำก/ทำฟลูออไรด์ /เคลือบหลุ่มร่องฟัน (SEALANT) ให้

กับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนภำยใต้โครงกำรจัดบริกำรทันต

สำธำรณสุขส�ำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน 

4. ร่วมกับ ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน(อสม.)

จดัท�ำโครงกำรเร่งรดัป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลอืดออกในชมุชน 

5. จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษ

สนุขับ้ำ  โดยออกให้บริกำรฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ำให้กบั

สุนัข และแมวของประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบ

6. ร่วมจดับธูกจิกรรมให้ควำมรูเ้รือ่งโรคมะเรง็เต้ำนม  ร่วมกบั

โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคล่ือนที่ 

(Mammogram)ในสตรกีลุ่มเสีย่งและด้อยโอกำสเฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่10 



7. จัดโครงกำรเพ่ือนช่วยเพื่อนเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภำพพิชิตโรคเรื้อรัง 

8. จัดงำนบริกำรอนำมัยโรงเรียน

9. จดัโครงกำรเฝ้ำระวงักำรเจบ็ป่วยด้วยโรคหวัใจและหลอด

เลือดในประชำกรกลุ่มเสี่ยงสูง 

10. จัดโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคพระภิกษุ 

และกลุ่มประชำชนที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจำ้ง 

11. จดักจิกรรมกำรตดิตำมเยีย่มผูป่้วยโรคเรือ้รงั/ ผู้สงูอำย/ุ ผู้

พิกำรในชุมชน  และและอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้พิกำร/ ผู้สูง

อำยุในต�ำบลท่ำทรำย  ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย

กำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยชุมชน 

12. จดักจิกรรมตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกูเชงิรกุในชมุชน

13. จัดกิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรส่งเสริมสุขภำพ

และป้องกันโรค และโรคติดต่อให้กับพนักงำนแรงงำนต่ำงชำติใน

สถำนประกอบกำร

14. จดักจิกรรมกำรอบรมให้ควำมรูเ้รือ่งมะเรง็ปำกมดลกูและ

มะเร็งเตำ้นม ให้กับพนักงำนในสถำนประกอบกำร

15. จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 1 – 4 เพื่อให้ควำมรู้กับ

แม่ตั้งครรภ์ในกำรดูแลลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด

16. เข้ำร่วมพธิเิปิดโครงกำรหมอชวนวิง่ และจัดบธูนทิรรศกำร

Run For Health Together. ณ บรเิวณลำนหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำ

เซ็นทรัลพลำซ่ำ มหำชัย ในวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2561 และร่วม

สนับสนุนกิจกรรมแจกน�้ำดื่มและเตรียมพร้อมรถ Ambulance 

ณ ที่ตั้งจุดบริกำรในเส้นทำงที่ก�ำหนดตำมโครงกำร “หมอชวน

วิ่ง” จังหวัดสมุทรสำคร โดยมีหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และ

ประชำชนในจังหวัดสมุทรสำครเข้ำร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมำก 

17. เข้ำร่วมกำรประกวดผลงำนชมรม TO BE NUMBER ONE

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี  

ระดบัภำคกลำงและภำคตะวนัออก ประจ�ำปี 2561ประเภทชมรม  

TO BE NUMBER  ONE ในสถำนประกอบกำร ที่จังหวัดชลบุรี



18. จดักจิกรรม เพ่ือนอำสำกูช้พี โดยเชญิเจ้ำหน้ำทีอ่ำสำสมคัร

มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ มำอบรมให้ควำมรู้และฝึกฝนทักษะในกำรให้

ควำมช่วยเหลือแก่ประสบภัยประเภทต่ำงๆ 

19. จดัทมีแพทย์และพยำบำลออกให้ควำมรู้ เรือ่ง กำรป้องกนั

อันตรำยจำกสำรเคมี และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่กลุ่ม

นักเรียน พระภิกษุ หน่วยงำนรำชกำร และพนักงำนในสถำน

ประกอบกำรต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถช่วยเหลอืในเบือ้งต้นแก่ผูป่้วยได้ 

20. จัดทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร และห้ำงร้ำน

ตำ่งๆ อำทิ หน่วยปฐมพยำบำลเบื้องต้น  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เร็วในกำรซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ในเหตุเพลิงไหม้ และสำรเคมีรั่ว

ไหล เป็นต้น

21. มอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้มูลนิธิกำรกุศล

สมุทรสำคร เพื่อประโยชน์ในกำรดูแลผู้ป่วยระหว่ำงน�ำส่งโรง

พยำบำล

 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

1. จัดกิจกรรมงำน “วันเด็กแห่งชำติ” ประจ�ำปี 2561 ซึ่งใน

งำนมีกิจกรรมส�ำหรับเด็กและเยำวชน ที่ชุมชนพรพิพัฒน์ โดยได้

จัดกิจกรรมกำรเล่นเกมส์ ตอบค�ำถำม และมอบของรำงวัลให้กับ

เด็กท่ีเข้ำร่วมงำน และมีกิจกรรมสำนสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนและ

โรงพยำบำล ด้วยกำรตรวจหลอดเลอืดหวัใจด้วยเครือ่ง Max Pulse

2. ออกหน่วยรณรงค์งดสบูบหุร่ีโลกร่วมกบัชมุชน 4 ชุมชน ใน

เขตบำงกอกน้อย ได้แก่ 1 ชมุชนวดัใหม่ยำยมอญ 2.ชมุชนสดุสำคร 

3.ชมุชนพรพพัิฒน์ 4.ชมุชนวดัยำง วตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุให้ผู้

ทีส่บูบหุรีม่ำปรึกษำและเข้ำร่วมกิจกรรมเลิกบหุรี ่ภำยใต้คลนิคิฟ้ำ

ใส น�ำทมีโดยท่ำน ศ.นพ.สำรเนตร ไวคกุล ผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำล

วิชยัเวช แยกไฟฉำย พร้อมทมีส่งเสริมสุขภำพ

3. ทำงโรงพยำบำลวชิยัเวช แยกไฟฉำย ได้ร่วมกบั โรงพยำบำล

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดกิจกรรมต้ำนภัยบุหรี่ 

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

4. ออกหน่วยตรวจคัดกรองเบำหวำนและคลินิกฟ้ำใส

ที่ชุมชนวัดยำงสุทธำรำม เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร

5. ลงพืน้ทีช่มุชนพรพพิฒัน์ และ บริษทั นสิำ จ�ำกดั ซึง่อยูใ่น

เขตพื้นที่ใกล้โรงพยำบำล เพื่อติดตำมผลกำรท�ำโครงกำร "คลินิก

ฟ้ำใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่" ซึ่งได้รับผลจำกกำรท�ำโครงกำรเป็น

ทีน่่ำพอใจ โดยมผีูส้นใจ เข้ำร่วมเป็นสมำชกิในโครงกำรนีเ้พ่ิมมำก

ขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวโน้มที่ดี ในกำรเป็นชุมชนสุขภำพดีในอนำคต

6. เข้ำร่วมกจิกรรมกบัทำงโรงเรยีนวดัเจ้ำอำม เขตบำงขนุนท์ 

เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติด และได้ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำย

เกี่ยวกับพิษภัยของยำเสพติด และโทษของบุหร่ี ในโครงกำร

คลินิกฟ้ำใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ และได้ร่วมเดินรนณรงค์ในเขต

พื้นที่บำงขุนนนท์

7. ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ สน.บำงกอกน้อย บรรยำยให้

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่องของพิษภัยของยำเสพติด และประชำ

สัมพันธ์คลินิคฟ้ำใส ช่วยคนไทยเลิกบุหร่ี ท่ี รร.ชิโนรสวิทยำลัย 

โดย เน้นให้ควำมรู ้และชีใ้ห้เหน็ถงึโทษของบหุรีใ่นกลุม่เยำวชน และ

ช่วยลดปรมิำณคนสบูบุหรีใ่นสงัคมให้ลดน้อยลง เพือ่น้อมถวำยเป็น

พระรำชกศุลแด่องค์พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั รชักำลที ่9

8. เขำ้ร่วมและให้กำรสนับสนุนรถพยำบำล พร้อมเจำ้หน้ำที่ 

เนื่องในโครงกำร "จิตอำสำ เรำท�ำควำมดี ด้วยหัวใจ" ณ นันท

อุทยำนสโมสร จัดข้ึนโดยส�ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย ร่วมกับ

สถำนประกอบกำรในพืน้ที ่เพือ่ด�ำเนนิกำรขดุลอกค ูคลอง ก�ำจดั



วัชพืชริมตลิ่ง ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะตกค้ำง ท�ำควำมสะอำดทำง

เดินริมคลอง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำ

ลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ

สมเด็จพระเจำ้อยู่หัว 66 พรรษำ 

9. ลงพื้นที่ชุมชนประชำร่วมใจ จรัญสนิทวงศ์ 25 ในลำน

กจิกรรม "สวนสริินธรำพฤกษำพรรณ" เนือ่งในกำรประชำสัมพนัธ์

คลินิกฟ้ำใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ โดยจัดให้มีกำรเป่ำเครื่องวัด 

ปรมิำณคำร์บอนฯในปอด และแจกเอกสำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบัพษิ

ภยัของบหุร่ี ในคร้ังน้ีมผีูใ้ห้ควำมสนใจเข้ำร่วมกจิกรรมเป็นอย่ำงดี

10.ร่วมกับชุมชนสุดสำคร และเขตบำงกอกน้อย เริ่มพัฒนำ

คลองลดัวดัทอง (ข้ำงรพ.) โดยเริม่ต้นต้นตัง้แต่วดัสวุรรณำรำมถงึ

ตลำดบำงขุนศรี โดยกำรใช้เครื่องเติมอำกำศในกำรพัฒนำระบบ

นเิวศในระดบัชมุชน เพือ่ให้มคีณุภำพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้กบัประชำชน

11.ร ่วมกับชุมชนในเขตบำงกอกน้อย ส�ำนักงำนเขต

บำงกอกน้อย เข้ำร่วมกจิกรรม วนัอนรุกัษ์และพัฒนำ แม่น�ำ้ คู คลอง 

แห่งชำติ (คลองบำงกอกน้อย) ประจ�ำปี 2561 ณ สวนสิริน

ธรำพฤกษำพรรณ จรัญสนิทวงศ์ 25 แยก 5 ภำยใต้กำรจัดงำน

นทิรรศกำร "กำรจดักำรขยะ ไขมนั และน�ำ้เสยี" ให้ค�ำแนะน�ำเรือ่ง

กำรจดักำรขยะ กำรลดใช้พลำสติกและโฟม กจิกรรมประกวดสือ่

รณรงค์กำรอนุรักษ์และพัฒนำคู คลอง ส�ำหรับเยำวชน เรียนรู้

กำรใช้ประโยชน์จำกไขมัน ทั้งนี้ทำงโรงพยำบำล ได้น�ำคลินิกฟ้ำ

ใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ ไปน�ำเสนอในกำรรณรงค์ให้คนไทย เห็น

โทษและพษิภยัของบหุรี ่รวมถงึให้ควำมรูว้ธิกีำรท�ำ CPR กำรช่วย

ฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ

12.จัดกจิกรรมอบรม "จติอำสำ มอเตอร์ไซต์แจ้งเหต"ุ และเชญิ

วิทยำกรจำก บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด มำ

ให้ควำมรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ พรบ.ในเรื่องต่ำงๆ วิทยำกรจำกสถำนี

ต�ำรวจบำงกอกน้อย มำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฏหมำยจรำจร แล้ว

กำรสำธิตวิธีเอำตัวรอดในสถำนกำรณ์ต่ำง

13.ให้กำรสนับสนุนรถพยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ส�ำหรับ

ปฐมพยำบำลเบือ้งต้นกรณเีกดิเหต ุให้กบัชมุชนพรพพิฒัน์ ในงำน

แห่องค์กฐินประจ�ำปี 2561 โดยเริม่แห่ตัง้แต่ชุมชนพรพพิฒัน์ ผ่ำน

ถนนพรำนนก จรัญสนิทวงศ์

14.มอบรถวีลแชร์ ให้กับผู้ด้อยโอกำส ในโครงไทยนิยมยั่งยืน

เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ส�ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย

15.ร่วมกบัฝ่ำยพฒันำชมุชน เขตบำงกอกน้อย ท�ำกจิกรรมส่ง

เสริมสุขภำพกับชมรมแอโรบิควัดยำงสุทธำรำม โดยจัดให้มีกำร

บริกำรวัดควำมดันโลหิต ตรวจน�้ำตำลปลำยนิ้วและร่วมออกสื่อ

ประชำสัมพันธ์คลินิกฟ้ำใส ช่วยคนไทย เลิกบุหรี่

16. ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์เวชภัณฑ์กำรปฐมพยำบำลและ

ตู้ยำสำมัญ ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต�ำรวจในเขต

พืน้ทีฝ่ั่งธนบรุ ีโดยได้ด�ำเนนิกำรตดิตัง้ให้แก่ป้อมจรำจรทกุแห่งใน

พืน้ทีฝ่ั่งธนบรุ ีพร้อมกันนีไ้ด้มำรณรงค์ประชำสมัพนัธ์ต่อต้ำนพิษภยั

บุหรีร่่วมกบัแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภ์



17. ให้กำรอนุเครำะห์เจ้ำหนำ้ที่พยำบำลและรถพยำบำล ให้

กับ รร.สุวรรณพลับพลำพิทยำคม เน่ืองในกำรจัดแข่งขันกีฬำ

ฟุตซอลนักเรียน สพม.๑ "Bond media high school futsul 

league U17" ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 และฟุตซอลนักเรียน 

สพม.๑ "คมชัดลึก U15 Bangkok เอฟเอคัฟ"

18.ลงพ้ืนที่ชุมชนตรอกข้ำวเม่ำ โดยให้กำรอนุเครำะห์รถ

พยำบำล พร้อมเจ้ำหน้ำที่ และให้กำรตรวจคัดกรองเบ้ืองต้น

ให้กับชำวชุมชน ที่ลำนกีฬำชุมชนตรอกข้ำวเม่ำ รวมถึงให้กำร

ประชำสัมพันธ์คลินิกฟ้ำใส

19.ให้กำรอบรมเชงิปฏบิติักำร "กำรปฐมพยำบำลและกำรช่วย

ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น" ให้กับพนักงำน บริษัท วันโอวัน แฮท จ�ำกัด

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยบรษิทัฯ ได้สอดแทรกเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ไว้

ในนโยบำยต่ำงๆ เช่นนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยควำม

รับผิดชอบของสังคม และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งได้

ผ่ำนกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และลงสูก่ำรปฏบิตั ิและ

เพือ่กำรก�ำกบัดแูลและส่งเสรมิให้บรษิทัฯ ด�ำเนนิกจิกำรตำมหลกั

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและพฒันำระบบกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร

ของบริษัทฯ ให้มีธรรมำภิบำลและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรขึ้น เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2559 และมอบหมำยให้คณะ

กรรมกำรชุดนี้ก�ำกับดูแลเรื่องนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 

จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ และนโยบำยควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม โดยจะจัดให้มีกำรอบรมและทดสอบเพื่อสร้ำงกำรรับ

รู้ให้กับพนักงำนและกรรมกำร ทุกระดับและส�ำหรับพนักงำน

และผู้บริหำรท่ีเข้ำใหม่ ผ่ำนทำงกำรปฐมนิเทศ นอกจำกนี้เพื่อ

ให้นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันคงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ 

ก�ำหนดให้อยู่ในแผนกำรฝึกอบรมประจ�ำปีของพนักงำนและผู้

บริหำร รวมถึงกำรจัดท�ำเป็นสื่อกำรสอนไว้ในองค์ควำมรู้รวม

ของบริษัท เพื่อให้พนักงำนสำมำรถเข้ำไปศึกษำและเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง และ ก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแล

และควบคมุดแูลเพือ่ป้องกนัและตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติ

คอร์รัปช่ัน และกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

รวมถึงกำรตดิตำมประเมินผลกำรปฏบัิตติำมนโยบำยกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น น�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

 บรษัิทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัตขิองภำคเอกชนไทย

ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงนำมในประกำศแสดง

เจตนำรมณ์เข้ำร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชน

ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ เมือ่วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2559 เพือ่ร่วม

ให้สตัยำบรรณ และรบัทรำบข้อตกลงตำมค�ำประกำศเจตนำรมณ์

ของแนวร่วมดังกล่ำวในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ คำดว่ำจะได้รับกำรตอบรับเข้ำร่วม

โครงกำรในปี 2562

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรได้ติดตำมกำรปฎิบัติตำม

นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของกรรมกำร ผู ้บริหำร และ

พนักงำนของบริษัท อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงมีกำรหนังสือเพื่อย�้ำ

เตือนในกำรรับของขวัญในเทศกำลต่ำงๆ 



จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

 เพือ่ให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อ

เนื่อง  บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และให้ควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

โดยชอบธรรมด้วยกฎหมำย  รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยำ

บรรณท่ีพึงปฏิบัติแก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ

ได้ยดึถอืเป็นแนวทำงทีด่ใีนกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบ

หมำย  เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงย่ังยืน

และมีประสิทธิภำพ  

 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรปฏิบัติที่เหมำะสมและถูก

ต้อง  บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเรื่องจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

 บคุลำกรของบรษัิทฯ ไม่พึงปฏบิติัตนในลกัษณะทีอ่ำจจะก่อให้

เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอ

ว่ำตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ 

แนวทำงปฎิบัติ

• บุคลำกรของบริษัทฯ จะต้องไม่ด�ำเนินกำรหรือกิจกรรม

ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแย้งกบับรษัิทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรง

หรือทำงอ้อม

• บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงำนภำยนอกที่เป็นกำร

แข่งขันกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผล

ประโยชน์ขัดแย้งกบับรษิทัฯ  เว้นแต่จะได้รบัอนญุำตจำก

ผู้บริหำรของบริษัทฯ

• บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อ�ำนำจหน้ำที่ หรือกระท�ำ

กำรใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมกำร หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ ต้องพิจำรณำ

ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ด้วยควำม

ซื่อสัตย์  โปร่งใส มีเหตุผล  และเป็นอิสระ โดยค�ำนึงผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ

• หำกสงสัยหรือพบว่ำกำรด�ำเนินกำรของบุคคลใกล้ชิด

มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ผู้เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยรำยกำรต้องสงสัยดังกล่ำวทุกครั้ง

การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน

 ข้อมูลใดที่เป็นควำมลับของบริษัทฯ บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องจะ

ต้องดูแลรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด  เพรำะ หำกถูกเผย

แพร่สู่สำธำณชนหรือบริษัทคู่แข่ง  จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ 

อย่ำงร้ำยแรง

แนวทำงปฎิบัติ

• ผูบ้รหิำร หรอืบคุลำกรของบริษทัฯ  ทีม่หีน้ำทีน่�ำข้อมลูซึง่

เป็นควำมลับของบริษัทฯ  ไปใช้ด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ต้อง

ระมัดระวัง และเก็บรักษำเป็นอย่ำงดี

• บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องรักษำและปกปิดข้อมูลของ

บริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้ำซึ่งเป็นควำมลับ แก่ผู ้ที่

ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อบังคับทำงกฏหมำย

เพื่อวัตถุประสงค์ทำงคดีควำม หรือได้รับควำมเห็นชอบ

จำกผู้มีอ�ำนำจ และลงนำมอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร

• ห้ำมบุคลำกรของบริษัทฯ น�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้

แสวงหำผลประโยชน์โดยทำงมิชอบ เพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง ท�ำให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ

• บุคลำกรของบรษิทัฯ ควรเกบ็รกัษำข้อมลูทัง้ทีเ่ป็นเอกสำร

และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ตำมที่บริษัทฯ ก�ำหนด หรือ

ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด เนือ่งจำกเอกสำรบำงประเภทต้อง

มีกำรเก็บรักษำตำมที่กฏหมำยก�ำหนด

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดซื้อ จัดหำ ซึ่งเป็นกระบวน

กำรในกำรก�ำหนดค่ำใช้จ่ำยและคณุภำพสนิค้ำและบรกิำรทีจ่ะน�ำ

มำใช้ในกำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ   โดยค�ำนงึถงึควำมซือ่สตัย์  โปร่งใส 

และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ ตำมกฎหมำย

หรือข้อก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด

แนวทำงปฎิบัติ

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตต่อ

คู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้

• ปฏบัิตติำมเงือ่นไขข้อตกลงของสญัญำต่ำง ๆ  ท่ีมีต่อเจ้ำหนี้  

อย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส โดยเฉพำะเรื่อง เงื่อนไขกำรค�้ำ

ประกนั กำรบรหิำรเงนิทนุ และกรณผีดินดัช�ำระหนี ้ไม่ใช้

วิธีกำรทุจริต หรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงที่อำจท�ำให้เจำ้

หนี้ได้รับควำมเสียหำย

• บุคลำกรของบริษัทฯ ที่ต้องกำรจัดซื้อ จัดหำ สินคำ้และ

บริกำร ต้องค�ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ รำคำและคุณภำพเป็น

หลกั  และปฏบัิตติำมระเบียบและแนวทำงปฏบัิตงิำน เรือ่ง

กำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง และปฏิบัติต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หนี้

ท่ีให้กำรสนบัสนนุอย่ำงเสมอภำค โดยไม่ก่อให้เกดิผลเสยี

หำยแก่บริษัทฯ

• ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ ควรเก็บ

เอกสำร  สญัญำ  หรือข้อตกลงต่ำง ๆ  ไว้เป็นหลกัฐำน เผือ่



เกิดกรณีขัดแย้งกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ ภำยหลัง

• หำกพบว่ำบริษัทฯ หรือคู่ค้ำ และ/หรือเจำ้หนี้ ไม่ปฏิบัติ

ตำมสัญญำหรือข้อตกลงที่ก�ำหนด ที่อำจก่อให้เกิดควำม

เสียหำยแก่บริษัทฯ ให้ยุติกำรด�ำเนินงำน และรำยงำนต่อ

ผู้บังคับบัญชำ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 ในกำรด�ำเนินธุรกิจ  คู่แข่งทำงกำรค้ำคือปัจจัยหนึ่งท่ีท�ำให้

ธุรกิจเกิดกำรแข่งขันระหว่ำงกันตำมภำวะกำรเติบโตของตลำด  

หรือบำงกรณีอำจจะต้องมีควำมร่วมมือระหว่ำงกันในกำรท�ำ

กจิกรรมอย่ำงหนึง่อย่ำงใด   ดงันัน้ เพือ่ให้ธรุกจิด�ำเนนิต่อไปด้วย

ดีในภำวะกำรแข่งขนัน้ัน  จะต้องค�ำนึงถงึควำมชอบธรรมเป็นหลกั 

ไม่บดิเบอืนข้อมลู ใส่ร้ำย หรอืใช้วิธอีืน่ใดท่ีไม่ถกูต้องตำมกฎกตกิำ

แนวทำงปฎิบัติ

• บริษัทฯ ต้องด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำของกำร

แข่งขันที่ดี  ชอบธรรม  สุจริต และโปร่งใส

• ไม่ใส่ร้ำย  ท�ำลำยชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่

บิดเบือนควำมจริง

• ให้กำรสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งทำงกำรค้ำ เพื่อ

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 บริษทัฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในทีดี่ เพ่ือเป็นหลกั

ในกำรด�ำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แก่บุคลำกร  และเพื่อให้กำร

ควบคุมภำยในเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มีกำรก�ำหนดให้มี

กำรสอบทำนของระบบควบคุมภำยในโดยผู้ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบ

ภำยใน  เพื่อรับผิดชอบแผนปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำง

ไว้ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ เป็นระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย  

โดยผูต้รวจสอบสำมำรถสร้ำงควำมเชือ่มัน่และให้ค�ำปรกึษำอย่ำง

เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ  

แนวทำงปฎิบัติ

• ผูต้รวจสอบภำยใน ต้องมคีวำมซือ่สตัย์ โปร่งใส เทีย่งธรรม

รักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับได้ดี

• ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีขัดต่อ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

• ผูต้รวจสอบภำยใน  ต้องไม่ใช้ข้อมลูทีไ่ด้มำเพือ่ผลประโยชน์

ส่วนตน หรอืเพ่ือกจิกำรใดทีข่ดัต่อกฎหมำยก�ำหนด

• กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ต้องยึดหลักมำตรฐำน

สำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

 พนกังำนถือเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรด�ำเนนิธรุกจิ  ไม่ว่ำจะเป็น

ในส่วนงำนใด ฝ่ำยใดกต็ำม  บรษิทัฯ ต้องมส่ีวนในกำรส่งเสรมิและ

สนบัสนนุ  และจงูใจให้พนกังำนด�ำเนนิงำนเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ 

บริษัทฯ ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  โดยได้ก�ำหนดเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดี  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนำและสรำ้งควำม

เชื่อมั่นให้กับพนักงำนทุกระดับชั้น  

แนวทำงปฎิบัติ

• จัดให้มีกำรให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงำน

• กำรแต่งตัง้โยกย้ำย กำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนกังำน

จะกระท�ำด้วยควำมสจุรติใจ เสมอภำคและตัง้อยูบ่นพืน้ฐำน

ของควำมรู ้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนกังำน

• ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของ

พนักงำน โดยให้โอกำสพนกังำนอย่ำงท่ัวถงึและสม�ำ่เสมอ

• รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับ

อย่ำงเทำ่เทียมกัน

• ปฏบัิตต่ิอพนกังำนด้วยควำมสภุำพ และให้ควำมเคำรพต่อ

ควำมเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์

• จดัให้มกีำรดแูลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน ให้มีควำม

ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ

• บรหิำรงำนโดยหลกีเลีย่งกำรกระท�ำใดๆ  ท่ีไม่เป็นธรรม ซึง่

อำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำท่ีกำรงำนของ

พนักงำนหรืออำจคุกคำม และสรำ้งควำมกดดันต่อสภำพ

จิตใจของพนักงำน

• ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

พนักงำนอย่ำงเคร่งครัด

• สร้ำงควำมเข้ำใจให้พนักงำนในเร่ืองจรรยำบรรณ และ

บทบำท ซึ่งพนักงำนสำมำรถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิด



พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรยำบรรณอย่ำงทั่วถึง

• เปิดโอกำสให้พนกังำนสำมำรถแจ้งเบำะแสกำรทจุรติหรอื

กำรท�ำผิดกฎหมำยของฝ่ำยบริหำรหรือบริษัทต่อคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ

การปฏิบัติของพนักงาน

 พนักงำนของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) และ

บริษัทย่อย ทุกคนมีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยค�ำนึงถึง

จริยธรรมและจรรยำบรรณ ในกำรให้บรกิำรตำมมำตรฐำนวชิำชีพ 

เพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่ผูร้บับรกิำร  ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ตลอด

จนเพื่อนร่วมงำน 

แนวทำงปฎิบัติ

• ปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ

บริษทัฯ ลกูค้ำ และเพือ่นร่วมงำน รวมถงึกำรช่วยส่งเสรมิ

ชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ

• ช่วยกนัดูแลรกัษำทรพัย์สินของบรษิทัฯ มใิห้สูญหำยเสยีหำย

และใช้ด้วยควำมระมดัระวงั ไม่น�ำไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน

• ท�ำกำรแจ้งข่ำว หรือเหตุอื่นใดที่อำจเป็นผลเสีย หรือผล

รำ้ยต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบทันที

• หำ้มมิให้เปิดเผยข้อมูลควำมรู้ ขำ่วสำรทำงกำรคำ้ ให้แก่

บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกบริษัทฯ

• ห้ำมมใิห้ท�ำลำย ท�ำให้เสยีหำย ท�ำให้เสือ่มค่ำ ซึง่เครือ่งมอื

เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ

• ห้ำมมิให้น�ำอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ

ไปใช้นอกบริเวณบริษัทฯ

• ห้ำมวพิำกษ์ วจิำรณ์ นโยบำย ค�ำสัง่ กำรบรหิำรของบริษทัฯ

ในลักษณะท่ีอำจเกิดควำมเสียหำย แต่ต้องส่งเสริม

นโยบำยของบริษัทฯ

• ห้ำมกระท�ำกำรใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือ

ให้หลักฐำนเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง

• ห้ำมกระท�ำกำรใดๆ อันก่อให้เกิดควำมแตกแยกควำม

สำมัคคีระหว่ำงพนักงำน

• ห้ำมมิให้ชักชวน  ชักจูงเพื่อนร่วมงำน ให้กระท�ำกำรเสีย

หำย หยำบโลน ลำมก อนำจำร หรือส่อไปในทำงกำรคำ้

ประเวณี

• ห้ำมกระท�ำกำรให้ร้ำย พนกังำนบรษัิทฯ ผลติภณัฑ์ ลูกค้ำ

และผู้บริหำรระดับสูง

• ไม่เสนอ โน้มนำ้ว ชักชวน ให้ลูกค้ำใช้บริกำร ที่บริษัทฯ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ

• ห้ำมท�ำให้ลูกค้ำรู้สึกอับอำย

• ห้ำมมใิห้กระท�ำกำรดหูมิน่ แสดงกริิยำก้ำวร้ำว ล่วงเกินผู้อืน่

• ห้ำมท�ำผดิกฎหมำย ซึง่มโีทษอำญำ ต่อบรษิทัฯ ลกูค้ำ และ

บุคคลอื่น

• ห้ำมมิให้ใช้ทรัพย์สิน หรือสถำนที่ ที่บริษัทฯ จัดไว้ส�ำหรับ

ลูกค้ำ

• ห้ำมมใิห้เกบ็รกัษำทรพัย์สนิใดๆ ทีม่ผีูห้ลงลมืไว้ในบรเิวณ

บริษัทฯ

• ห้ำมมใิห้เรยีกรบัเงิน ทรัพย์สนิ จำกบุคคลอืน่ เพือ่ประโยชน์

ของตนเอง

• ห้ำมมใิห้กระท�ำกำรใดๆ ทีท่�ำให้เข้ำใจได้ว่ำต้องกำรจะขอ

เงินรำงวัล(ทิป) จำกลูกค้ำ



ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและ

ชุมชน  เสมือนเป็นภำรกิจหลักที่จะสร้ำงสรรค์โครงกำรและ

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์  โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสังคม 

ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ สนับสนุน

กิจกรรมที่เป็นสำธำรณะ

แนวทำงปฎิบัติ

• บริษัทฯ พึงมีส่วนสร้ำงสรรค์หรือจัดกิจกรรมท่ีเหมำะสม

เพื่อสำธำรณประโยชน์ในกำรพัฒนำและบริกำรสังคม

รวมถงึส่งเสรมิกจิกรรมทำงสงัคมในกำรรกัษำสิง่แวดล้อม

และพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน

• บริษัทฯ ต้องมีส่วนในกำรรับผิดชอบเรื่องคุณภำพ ควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมยั และให้ควำมส�ำคญัต่อสิง่แวดล้อม

อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกิด

ประโยชน์สูงสุด  และส่งผลกระทบน้อยที่สุด

• บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ลดกำรใช้พลงังำน และทรพัยำกรอย่ำงมีประสทิธภิำพเพือ่

ประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

• ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลำกรทุกระดับอย่ำงและต่อเนื่อง

การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

 กำรให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่

เหมำะสม อำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ และอำจท�ำให้

บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับกำรกระท�ำ

ดังกล่ำว 

แนวทำงปฏิบัติ

• พนักงำนควรหลกีเลีย่งกำรให้  กำรยอมรบัหรอืประโยชน์

อื่นใดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ

• พนักงำนอำจรับหรือให้ของขวัญได้ตำมจำรีตประเพณี

โดยกำรรับของขวญันัน้จะต้องไม่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจเชงิ

ธุรกิจใดๆ  หรือมีเจตนำแอบแฝง และของขวัญนั้นให้เป็น

ของส่วนกลำง

• หำกได้รับของขวญัในเทศกำล หรอืโอกำสต่ำง ๆ  ท่ีมมีลูค่ำ

พอสมควร จำกผู้ที่เก่ียวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ให้

รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้น

การดแูลความปลอดภยั  สุขอนามยั และสิง่แวดล้อม ในการท�างาน

 บรษิทัฯ ใส่ใจและมุง่มัน่ทีจ่ะให้พนกังำนและชมุชนแวดล้อม มี

ควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำง ๆ  ทั้งสุขอนำมัย และมีสภำพแวดล้อม

ที่ดีจึงก�ำหนดแนวทำงเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 

ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

แนวทำงกำรปฏิบัติ

• บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทำงป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย

จำกกำรท�ำงำนอย่ำงจริงจังให้แก่พนักงำนทุกคน รวมถึง

จัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ท่ีส่งผลต่อกำรท�ำงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

• บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับในเร่ืองควำม

ปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด

• บริษัทฯ จัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำน  เพื่อควำมรู้ควำม

เข้ำใจเร่ืองควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน เพื่อป้องกัน

อนัตรำยต่ำงๆ ท่ีอำจเกดิข้ึน รวมถึงกำรซ้อมแผนกำรรกัษำ

ควำมปลอดภัยเป็นประจ�ำ

การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 ลูกค้ำและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้ำหรือบริกำรต่ำง ๆ  ของ

ธุรกิจ ท�ำให้ธุรกิจมีรำยได้ ตลอดจนมีก�ำไร สำมำรถท�ำให้ธุรกิจ

ด�ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนนั้น  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวทำงและหลัก

ปฏิบัติในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในทุกด้ำนให้แก่ลูกค้ำและผู้

บริโภค  



แนวทำงกำรปฏิบัติ

• บรษิทัฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้ำและผู้บริโภคด้วยควำมซือ่สตัย์สจุริต เป็นธรรม และปฏิบัตต่ิอลกูค้ำและผูบ้ริโภคอย่ำงเท่ำเทียมกนั

• บริษัทฯ มุ่งพัฒนำสินค้ำและกำรบริกำรตำ่ง ๆ  ให้มีคุณภำพ เพื่อสนองควำมต้องกำร และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกคำ้และ

ผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่อง

• บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับคุณภำพของสินค้ำและบริกำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน  ไม่บิดเบือนโดยค�ำนึง

ถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ

• บริษัท ฯ ต้องให้ควำมส�ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรใช้สินค้ำและบริกำรต่อลูกค้ำและผู้บริโภค อย่ำงเคร่งครัดและยินดี

รับผิดชอบกรณีสินค้ำหรือบริกำรมีปัญหำจำกบริษัทฯ เอง

• บริษทัฯ ต้องจดัให้มกีำรอบรมพนกังำน เพือ่ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในเรือ่งกำรปฏบิตัทิีด่ ี รวมทัง้ควำมปลอดภยัต่อกลุม่ลกูค้ำ

และผู้บริโภค อย่ำงต่อเนื่อง

• บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจำกลูกค้ำและผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อให้เรื่องร้องเรียน ได้รับกำรตอบ

สนองผลอย่ำงรวดเร็ว

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติคอร์รปัช่ัน

 บรษัิทฯ จัดให้มแีผนกตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำทีต่รวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ง กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

และให้ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนือ่ง โดยด�ำเนนิกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีนัยส�ำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ร่วมกับคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต

และคอร์รัปชั่น เพื่อให้กำรน�ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล ตลอดจน ติดตำม ทบทวนและ

ปรับปรุงอยำ่งสม�่ำเสมอ

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมเสีย่งทีส่�ำคญัซึง่อำจจะเกีย่วข้องกบักำรทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวธีิกำรควบคมุหรอืแนวทำงป้องกนัควำมเสีย่งนัน้ๆ พร้อมทัง้ให้มกีำรตดิตำมประเมนิผลเพือ่ให้เกดิ

กำรปรบัปรุงแผนกำรด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ลดระดับควำมเสีย่งลงให้อยูใ่นเกณฑ์ทีย่อมรับได้ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร

บริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ

 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำข้อมูลจำกกำรตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐำนท่ีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่ำ

มีรำยกำร หรือกำรกระท�ำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงกำรฝำ่ฝืน 

กำรกระท�ำผิดกฏหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือด�ำเนิน

กำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร




