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บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
1. บทนา
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ดาเนิ นธุ รกิจโดยยึดมัน่ ในการบริ หารงานตามหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรม มีความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ มีความน่าเชื่อถือ มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับองค์กรอย่างเป็ น
ธรรม มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ตลอดจนคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด เพื่อให้เป็ นมาตรฐานในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั จึงกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักกากับดูแลกิจการขึ้นมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยได้รวบรวมกฎ ระเบี ยบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิ บัติต่างๆ จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับเข้ากับหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดเป้ าหมายและวิธีการ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความสาเร็ จตามเป้ าหมาย ดังระบุอยูใ่ นวิสัยทัศน์
พันธกิ จ และค่านิ ยมขององค์กร รวมทั้งได้กาหนดข้อพึงปฏิ บตั ิ ไว้ใน “คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จ” ฉบับนี้ เพื่อให้เกิ ดความชัดเจน
สะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิที่บริ ษทั คาดหวัง และยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม
2. วิสัยทัศน์
เป็ นหนึ่งในผูน้ าในธุรกิจการบริ การด้านสุขภาพทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3. พันธกิจ
 เราจะมอบความไว้วางใจในการให้บริ การด้านสุขภาพ เพื่อให้เป็ นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในใจผูป้ ่ วย
 เราจะร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความสาเร็ จร่ วมกัน
 เราให้ความสาคัญ และจะพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพในการทางาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผูป้ ่ วย
 เราจะบริ หารงานอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน
4. ค่ านิยมขององค์ กร
บริ ษทั ได้กาหนดค่านิ ยมขององค์กรในการทางานเพื่อสนับสนุ น ให้พนักงานประพฤติ ปฏิ บัติ ให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั โดยค่านิยมขององค์กร มีดงั นี้
Service Mind:
บริ การด้วยใจ มอบสิ่ งที่ดีที่สุดให้กบั ผูป้ ่ วยด้วยมาตรฐานบริ การทางการแพทย์ระดับสู ง ด้วย
ราคาที่เป็ นธรรมเพื่อให้โรงพยาบาลเป็ นหนึ่งในใจผูป้ ่ วยทางด้านการรักษาพยาบาล
Achievement:
มุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ใช้ความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมายและแผนงาน
Teamwork:
เปิ ดใจ ร่ วมมือทางานโดยมีเป้ าหมายร่ วมกัน ประสานงานและมีน้ าใจช่วยเหลือกัน ร่ วมกัน
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ให้อภัยและให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
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Continuous Learning: มุ่งมัน่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เรี ยนรู ้ในสิ่ งใหม่ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานและ
การดาเนินชีวติ
Integrity:
มีคุณธรรม ทาแต่สิ่งดีงาม คิดดี ทาดี และร่ วมต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ
5. ขอบเขตการบังคับใช้
คู่มือฉบับนี้บงั คับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนตัวแทน ตัวกลางทาง
ธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า/ให้บริ การ หรื อผูร้ ับเหมา หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้องหรื อกระทาการในนามบริ ษทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ให้มีแนวทางการปฏิบตั ิงานสอดคล้องตามคู่มือฉบับนี้
6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
6.1 การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นธุรกิจ โดยได้
กาหนดเป็ นนโยบายเพื่อบังคับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ดังนี้
 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารี ตประเพณี ท้องถิ่นที่บริ ษทั เข้าไปดาเนินธุรกิจ
 ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
 ปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบ คู่มือการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ที่กาหนด
 ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่ วมมือ หรื อส่งเสริ มการกระทาความผิดตามกฎหมายหรื อระเบียบต่าง ๆ
6.2 การปฏิบัตหิ น้ าทีต่ ามหลักจริยธรรม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย พึงปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต
ขยันหมัน่ เพียร มีระเบียบวินยั และยึดมัน่ ในหลักจริ ยธรรม ซึ่งบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
 ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายด้วยความขยันหมัน่ เพียร ตั้งใจและเอาใจใส่ อุทิศตนอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ และมุ่ ง มั่น สู่ ค วามส าเร็ จ ของงาน และ/หรื อ กิ จ กรรมทั้ง ปวงที่ จ ะเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพ
ประสิ ทธิภาพเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืน
 ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายด้วยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความสานึ กในหน้าที่ และมี
ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั ิงาน
 ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลตามที่กาหนด รวมทั้งไม่กระทา หรื อชักจูง
ผูอ้ ื่นให้ใช้เวลาปฏิบตั ิงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
 พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม หมัน่ ฝึ กฝน ศึ กษาหาความรู ้เพิ่มเติม เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ
เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
 พนักงานที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ต้องปฏิบตั ิกบั ผูร้ ่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ และมี
มนุษย์สมั พันธ์อนั ดี เป็ นผูน้ าและแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน การ
สร้างขวัญกาลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็ นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครอง ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
 ร่ วมเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ที่ ดีของบริ ษทั ต่อสาธารณชนรวมทั้งปกป้ อง รั กษาชื่ อเสี ยงของบริ ษ ัท ด้วย
ทัศนคติที่ดี
 ห้ามมิให้เรี ยกร้อง ดาเนินการ หรื อยอมรับการคอร์รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั
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6.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่ จะห้ามมิ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
 ในกรณี ที่ทารายการเกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั จดทะเบียนอย่างเคร่ งครัด โดยอ้างอิงตามเอกสารแนบ 1
 ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวเข้าไปมี ส่วนร่ วม หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริ ษทั หรื อกิ จการใด ๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการบริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 กรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานไปเป็ นกรรมการ หุน้ ส่วน หรื อที่ปรึ กษาในบริ ษทั หรื อองค์กรทาง
ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ การไปด ารงต าแหน่ งนั้นจะต้อ งไม่ข ัดต่ อผลประโยชน์ข องบริ ษทั และการปฏิ บัติ หน้าที่
โดยตรงในบริ ษทั
 หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั เว้นแต่
ในกรณี ที่จาเป็ นต้องทารายการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยให้ทารายการนั้นเสมือนกับทารายการกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
6.4 การรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก ไม่วา่ เพื่อ
ประโยชน์ใดๆ ก็ตามซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่ ยงั ไม่ควรเปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิให้เปิ ดเผยได้ หรื อเป็ น
ข้อมูลที่เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
6.5 ความรับผิดชอบต่ อบริษัท และทรัพย์ สินของบริษัท
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการใช้ท รั พ ยากร และทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้กาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
6.5.1 การปกป้ องทรัพย์ สินของบริษัท
 ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
 ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ให้อยูใ่ นสภาพดี มิให้ชารุ ด เสี ยหาย หรื อสูญหาย
 ไม่นาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น
6.5.2 การจัดทาเอกสาร
 จัดทาเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริ ต รอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
 ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสื อ รายงาน หรื อเอกสารใด ๆ ของบริ ษทั
6.5.3 การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานถือเป็ นทรัพย์สินของ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 ห้ามเปิ ดเผยรหัสประจาตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริ ษทั แก่ผอู ้ ื่น
 ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่อยูใ่ นระบบข้อมูลของบริ ษทั หรื อข้อมูลที่บริ ษทั ซื้อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต
 ห้ามเปลี่ยนแปลง ทาซ้ า ลบทิ้ง หรื อทาลายข้อมูลของบริ ษทั โดยไม่ได้รับอนุญาต
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 ห้ามนาซอฟท์แวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ ลิขสิ ทธิ ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับ
อนุญาตจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟท์แวร์น้ นั ๆ
 ห้ามปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรื อติดตั้งอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริ ษทั ติดตั้งให้
 ห้ามใช้อีเมล์ของบริ ษทั ในการส่ งข้อความที่กล่าวร้าย ทาให้เสื่ อมเสี ย หรื อข้อความหยาบคาย ลามก ข่มขู่
ก่อกวน หรื อสร้างความราคาญแก่ผอู ้ ื่น
 ใช้อินเตอร์ เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานเท่านั้น และหลีกเลี่ยง
เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
 ใช้อุปกรณ์ สื่อสารที่ บริ ษทั จัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร อย่างมี จิตสานึ ก และความรั บผิดชอบ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
6.5.4 การให้ /รับ เงินบริจาคเพือ่ การกุศล เงินสนับสนุน ค่ าของขวัญ และค่ าบริการต้ อนรับ
 หลีกเลี่ยงการให้หรื อ รับผลประโยชน์ใด เพื่อครอบงา ชักนา หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความได้เปรี ยบผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
 หลีกเลี่ยงการให้หรื อรับของขวัญหรื อของกานัลใดๆ จากคู่คา้ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจของบริ ษทั เว้นแต่
เป็ นการให้หรื อรับตามปกติประเพณี นิยมหรื อเป็ นการให้ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม โดยต้องมีมูลค่า
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ การให้ค่าของขวัญ หรื อของกานัลใด ๆ จะพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับขั้นของผูม้ ีอานาจที่
บริ ษทั กาหนด และการรับของขวัญหรื อของกานัลใด ๆ ต้องไม่อยูใ่ นรู ปเงิ นสดหรื อเทียบเท่าเงินสด เช่น
บัตรกานัล บัตรของขวัญ
 หลีกเลี่ยงการให้หรื อรับค่าบริ การต้อนรับในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริ ษทั ทาธุรกิจด้วย
 หลีกเลี่ยงการให้หรื อรับรางวัลการท่องเที่ ยว การอบรม การสัมมนา การดูงานนอกสถานที่ จากคู่คา้ หรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจของบริ ษทั ในนามส่วนตัวโดยไม่ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจที่บริ ษทั กาหนด
6.5.5 การใช้ สิทธิทางสังคมและการเมือง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีสิทธิ และเสรี ภาพที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมและการเมือง
ได้ โดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ อันเป็ นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรื อศีลธรรม ทาให้สังคมไม่สงบสุ ข และ
รักษาไว้ซ่ ึงเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งตน ให้เป็ นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที่ บริ ษทั ตั้งอยู่ ทั้งนี้
ได้กาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
 ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริ มให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ไม่กระทาการใดๆ อันอาจจะทาให้เข้าใจได้วา่ บริ ษทั มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อให้การสนับสนุนพรรคการเมือง
หนึ่งพรรคการเมืองใด
7. หลักกากับดูแลกิจการทีด่ ี
7.1 ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
บริ ษทั มีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการ
ให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดย
ยึดหลักการการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน จึงกาหนดให้กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิตามแนวทาง ดังนี้
 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ ด้ว ยความโปร่ งใส ระมัดระวังรอบคอบ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
 นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษทั ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความจริ ง
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 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
7.2 ลูกค้ า/ผู้ป่วย
บริ ษทั ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า/ผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ จึงได้นามาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)
ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสาหรั บการพัฒนาและการประเมินโรงพยาบาลโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์ก าร
มหาชน) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขโดยครอบคลุมการทาหน้าที่สร้างเสริ มสุขภาพของโรงพยาบาล
รวมถึง JCI (Joint Commission International) และ DNV GL (Det Norske Veritas) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริ การในโรงพยาบาลใน
เครื อ โดยได้กาหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “บริ ษทั จะดูแลผูป้ ่ วยด้วยคุณภาพและมาตรฐานเดี ยวกัน และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้า/ผูป้ ่ วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด” ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
 ติดต่อกับลูกค้า/ผูป้ ่ วยด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า
 ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า/ผูป้ ่ วย เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
 ส่งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ รวดเร็ ว ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า/ผูป้ ่ วยอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้า/
ผูป้ ่ วยทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
 จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า/ผูป้ ่ วยเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งดาเนิ นการให้ลูกค้า
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
 รักษาความลับของลูกค้า/ผูป้ ่ วยและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
7.3 คู่ค้า และ/หรือเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ และดาเนิ นธุรกิจบนพื้นฐานของ
ความเกื้อหนุนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค โดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
 หลีกเลี่ยงการดาเนิ นการที่ ก่อให้เกิดความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ กรณี มีกิจกรรมทางธุ รกิ จที่ ก่อให้เกิดความเสี่ ยง
ด้านคอร์ รัปชัน่ ต้องสื่ อสารนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ต้องรี บแจ้ง
ให้คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
 จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรี ยนจากคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และดาเนิ นการให้ได้รับการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
7.4 คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษ ัท มี นโยบายที่ จะปฏิ บัติ ต่อ คู่แข่ งทางการค้า โดยตั้ง อยู่บนพื้ นฐานของกติ กาการแข่ง ขันที่ ยุติ ธรรม ไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
 ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 ไม่พยายามทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริ ง
 ไม่ละเมิดความลับ หรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉอ้ ฉล
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7.5 พนักงาน
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานซึ่ งเป็ นทรั พยากรที่ สาคัญในการช่ วยส่ งเสริ มและผลักดันให้องค์กรบรรลุ
เป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิจ ดังนั้นบริ ษทั จึ งมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีสภาพการจ้างงานที่
ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย
และถูกสุขอนามัย โดยบริ ษทั มีแนวทางปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังนี้
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
 ปฏิ บตั ิต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติต่อกัน โดยไม่คานึ งถึงความแตกต่างทางเพศ ศาสนา
วัฒนธรรม และเชื้อชาติ
 กาหนดค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและความสามารถ รวมถึงมีการ
จัด สรรสวัส ดิ การที่ ดี ใ ห้แ ก่ พนัก งาน อาทิ การฝึ กอบรม โบนัส ประจ าปี การจัดตั้ง กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ
สวัสดิการรักษาการเจ็บป่ วยของพนักงานและญาติสายตรง และการตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี เป็ นต้น
 การพิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ง โยกย้า ย รวมทั้ง การให้ร างวัล จะกระท าด้วยความเป็ นธรรมโดยค านึ ง ถึ ง ความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็ นเกณฑ์
 ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรื อ
คุกคามหรื อสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
 พนักงานมีสิทธิในการร้องเรี ยนกรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด โดยบริ ษทั
จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรี ยนจากพนักงานและจะดาเนินการให้ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
7.6 รัฐบาล
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจเพื่อการเสริ มสร้างและพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณี ธุรกิจทัว่ ไป
7.7 ชุมชนและสังคม
บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิ จโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ความปลอดภัย ความมั่น คง สุ ข อนามัย อย่า งถู ก ต้อ งเหมาะสม และค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
 สร้างจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
 คืนกาไรส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
 ดาเนินธุรกิจโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
 ให้ความร่ วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัดตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ ออกโดยหน่ วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 ให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส ให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
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8. การดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ ามคู่มอื จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั กาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่ จะต้องรับทราบ ทา
ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฉบับนี้ อย่างเคร่ งครัด มิใช่การปฏิบตั ิ
ตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กาหนดขึ้น โดยบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางการกากับดูแล ดังนี้
 ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฉบับนี้อย่างเคร่ งครัด
 คณะกรรมการบริ หาร มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุ ง คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็ นประจา
 จริ ยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิที่กาหนดขึ้นนี้ ไม่สามารถกาหนดได้ครอบคลุมในทุกเรื่ อง ดังนั้น กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิบตั ิตนในแต่ละสถานการณ์ ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
โดยหากมีขอ้ สงสัย ในการปฏิบตั ิงานเรื่ องใดๆ ให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น หรื อฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
9. การรับข้ อร้ องเรียนด้ านจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ได้กาหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับแจ้งข้อร้องเรี ยนด้านจริ ยธรรมธุรกิจ ซึ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทั้งภายในและภายนอกของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุกคนสามารถส่งข้อร้องเรี ยนโดยตรงผ่านช่องทาง ดังนี้
02-836-9937
ทางโทรศัพท์
02-106-4859
ทางโทรสาร
report@bangkokchainhospital.com
ทางอีเมล์
www.bangkokchainhospital.com
ทางเว็บไซต์
ทางจดหมาย
ส่งมายัง “ผู้รับแจ้ งข้ อร้ องเรียน”
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
อาคารโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชั้น 22
44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเหตุ: “ ผู้รับแจ้ งข้ อร้ องเรียน” คือ เลขานุการบริ ษทั

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
 บริ ษทั จะปกปิ ด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หรื อข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษา
ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและ/หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนิ นการ
ตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้น
 ผูแ้ จ้งร้องเรี ยนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริ งจัง และจะได้รับความคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรม
 ผูร้ ้องเรี ยนจะต้องกระทาการโดยสุ จริ ต หากบริ ษทั พบการร้องเรี ยนโดยทุจริ ตหรื อมีเจตนาในการกลัน่ แกล้งให้
ผูอ้ ื่ น ได้รั บ ความเสี ย หาย เสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย ง ถู ก ดู ห มิ่ น ถู ก เกลี ย ดชัง หรื อ ให้ไ ด้รั บ ความอับ อาย บริ ษ ัท จะ
ดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
10. การละเมิดจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ได้กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจไว้ ดังนี้
 พนักงานที่ ฝ่าฝื นการปฏิ บตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่ เพิกเฉยต่อการกระทาผิด
หรื อรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนิ นการให้ถูกต้อง ซึ่ งกาหนดให้มีบทลงโทษทางวินยั ตั้งแต่ ตักเตือน
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ด้วยวาจา ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หักค่าจ้างหรื อพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงเลิกจ้าง ซึ่งการไม่รับรู ้ถึง
คู่มือฉบับนี้ และ/หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้
 บริ ษทั จะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทาขึ้น ประกอบกับประวัติ ความประพฤติ และ
เจตนาของผูก้ ระทาผิดนั้น ซึ่งบริ ษทั อาจลงโทษตามข้อหนึ่งข้อใด หรื อหลายข้อในคราวเดียวกัน
11. การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูล
 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการฝึ กอบรมปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ และจัดให้มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องแก่
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานเพื่ อ ให้ทุ กคนมี ค วามเข้า ใจเกี่ ยวกับหลักปฏิ บัติ ต ามคู่ มือ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
 คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.bangkokchainhospital.com) รวมถึงการสื่ อสาร
ผ่านการจัดกิจกรรมประจาปี เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกคนได้รับทราบและเข้าใจถึงหลักปฏิบตั ิตามคู่มือฉบับนี้
12. การติดตามและตรวจสอบ
 บริ ษทั จะจัดให้มีการทบทวนคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจาอย่างต่อเนื่ อง (อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง) โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริ หารเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ
รวมถึงรายงานผลการประเมินการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ควรมีต่อไป
 ระบบการควบคุ มภายในและระเบี ยบต่าง ๆ จะมี การตรวจสอบเป็ นระยะโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน และรายงาน
ประเด็นที่ ตรวจพบอย่างเร่ งด่ วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบควบคุ มภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สินจากการทุจริ ตเสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชีและการ
รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
13. เอกสารอ้ างอิงและอานาจรับผิดชอบการดาเนินการ
หลักการหรื อขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ตามคู่มือฉบับนี้ อาจอ้างอิงถึงเอกสารที่ บริ ษทั ได้จัดทาไว้อยู่แล้ว โดยในกรณี
ดังกล่าว ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและอานาจรับผิดชอบให้เป็ นไปตามเอกสารอ้างอิงฉบับนั้นๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงาน
นั้นอยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน หากบุคลากรของบริ ษทั มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามคู่มือฉบับนี้ สามารถขอคาแนะนา
ได้จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
14. การทบทวนและปรับปรุง
คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและการกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
จะมีการทบทวน และปรับปรุ งคู่มือฉบับนี้ เป็ นประจาทุกปี (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง) หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่ ง
กระทบต่อดาเนิ นธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าคู่มือฉบับนี้ สอดคล้องกับหลักปฏิ บตั ิของบริ ษทั รวมทั้งเป็ นไปตามข้อบังคับ
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การปรับปรุ งคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและการกากับดูแลกิจการที่ดีน้ นั ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีการสื่ อสารคู่มือที่ได้รับการปรับปรุ งดังกล่าวให้ทราบโดยทัว่ กัน
อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560
คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและการกากับดูแลกิจการที่ดี
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เอกสารแนบ 1
(แบบรายงานการเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ )
เรี ยน ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ข้าพเจ้า ชื่อ ..............................................................................................................ตาแหน่ง ......................................
สังกัด ................................................................. ขอรายงานการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาหรับกรณี ดงั นี้
(โปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่ อง

)

รายงานครั้งแรก

รายงานประจาปี

รายงานในระหว่างปี

ข้าพเจ้าขอเปิ ดเผยว่า ข้าพเจ้า
ไม่ มี รายการที่อาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
มี รายการที่ อาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
โดยมีลกั ษณะของรายการดังต่อไปนี้
การดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสาคัญในกิจการที่
เป็ นคู่สญ
ั ญากับกลุ่มบริ ษทั ฯ กิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ผูเ้ สนอราคาในการจัดซื้ อ/
จัดจ้าง/จ้างที่ปรึ กษากับกลุ่มบริ ษทั ฯ
การมี คู่สมรส บิ ดา มารดา พี่น้อง บุ ตร/บุ ตรบุ ญธรรม ตลอดจนคู่สมรสของบุ ตร เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการ
ผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสาคัญในกิจการที่ เป็ นคู่สัญญากับกลุ่มบริ ษทั ฯ
กิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ผูเ้ สนอราคาในการจัดซื้ อ/จัดจ้าง/จ้างที่ปรึ กษากับกลุ่ม
บริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรุ ณำแนบเอกสำรเพิ่มเติม ถ้ ำมี)
ชื่อ................................................................................................... เกี่ยวข้องเป็ น ..................................................
บริ ษทั ......................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานฉบับนี้ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ .......................................................

(

)

วันที่ .......................................................

คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและการกากับดูแลกิจการที่ดี
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