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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่ น
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
1. บทนา
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มุ่งมัน่ ที่ จะประกอบธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
โปร่ งใส โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ตระหนักถึง
หลักการปฏิ บัติหน้าที่ อย่างมี จริ ยธรรม โดยมุ่งมัน่ ที่ จะป้ องกันและต่อต้านการคอร์ รั ปชัน่ ทุ กรู ปแบบ ซึ่ งบริ ษ ัทได้เข้าร่ วม
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ โดยลงนามประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะมีการดาเนินการในการป้ องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน่ อย่างจริ งจัง บริ ษทั จึงกาหนดนโยบาย
และคู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้เป็ นแนวทางในการประกอบธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริ ษทั ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และสื่ อสารสร้างความเข้าใจไปยัง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนใด้ส่วนเสี ยทุก
กลุ่ม ในการยึดถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
 เพื่อส่งเสริ มให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
 เพื่อสนับสนุนให้มีการเฝ้ าระวังและรายงานการคอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กาหนดไว้
3. คานิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
“บริษัทย่ อย” หมายถึง บริ ษทั ซึ่ง บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ถือหุน้ โดยตรง/โดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50
“การคอร์ รัปชั่ น ” หมายถึ ง การเรี ยก รั บ หรื อยอมจะรั บ ให้ ขอให้ หรื อรั บรองจะให้ทรั พ ย์สิ นหรื อประโยชน์ อื่นใดกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรื อหน่วยงานเหล่านั้น
ใช้อานาจที่มีอยู่ กระทาการ ไม่กระทาการ เร่ งรัด หรื อประวิงการกระทาอันใดที่ มิชอบด้วยอานาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย จารี ต และขนบธรรมเนียมกาหนดให้กระทาได้ ซึ่งรู ปแบบการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการกระทา
ดังต่อไปนี้
 “การช่ วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือไม่วา่ จะเป็ นด้านการเงินหรื อรู ปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมือง การช่ วยเหลื อทางการเงิ นอาจหมายรวมถึงการให้กูเ้ งิ น ส่ วนการช่ วยเหลื อในรู ปแบบอื่น เช่น การให้
สิ่ งของหรื อบริ การ การโฆษณาส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้ อบัตรเข้าชมงานที่จดั เพื่อระดมทุนหรื อ
บริ จาคเงิ นให้แก่องค์กรที่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดย
ไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง หรื อเป็ นตัวแทนบริ ษทั เพื่อร่ วมดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง
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 “การบริจาคเพือ่ การกุศล” หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเป็ นผลตอบแทนที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งอาจใช้เป็ น
ข้ออ้างหรื อเส้นทางสาหรับการคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวอาจมีจุดประสงค์แอบแฝงโดยใช้องค์กรการกุศล
เป็ นสิ่ งบังหน้าเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรี ยบ
 “เงินสนับสนุน” หมายถึง เงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสิ นค้า หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อการ
คอร์ รัปชัน่ เนื่ องจากเป็ นการจ่ายเงิ นสาหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ซึ่ งเงิ น
สนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงกับการให้สินบนเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรี ยบ
 “ค่ าของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ” หมายถึง การรับหรื อการให้ในรู ปแบบต่าง ๆ ที่มีมูลค่า โดยให้
หรื อรับโดย คู่คา้ ลูกค้า หรื อพนักงานของบริ ษทั เพื่อติดสิ นบนและสร้างความสนิทสนมเพื่อนาไปสู่ความได้เปรี ยบ
ในอนาคต
4. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่นฉบับนี้ บงั คับใช้กับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจน
ตัวแทน ตัวกลางทางธุ รกิ จ ผูจ้ ัดจาหน่ ายสิ นค้า/ให้บริ การ หรื อ ผูร้ ั บเหมา หรื อที่ ปรึ กษาของบริ ษทั ที่ มีความเกี่ ยวข้องหรื อ
กระทาในนามบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจที่ได้รับการทบทวนและ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2560
5. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง

5.1 คณะกรรมการบริษัท
 มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในภาพรวม
 เป็ นผูน้ าในการแสดงถึงความมุ่งมัน่ ที่จะต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อแสดงจุดยืนให้แก่บุคลากร ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ
และสาธารณชนรับทราบ
 สอบทาน ทบทวน และอนุมตั ินโยบายหรื อคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
 กาหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงอนุมตั ิกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ ให้แก่ผบู ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ มีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้าที่
 ก ากับ ดู แ ลการปฏิ บัติ ต ามนโยบายหรื อ มาตรการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชั่น และติ ด ตามการ
ดาเนินงานให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริ หารมีทรัพยากรเพียงพอในการดาเนินตามนโยบายและมาตรการ
 เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิในกระบวนการต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์คอร์รัปชัน่ ขึ้น หรื อเมื่อมีการรายงานขึ้นมาให้รับทราบ
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5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ควบคุม กากับ และดูแลภาพรวมของการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ภายในบริ ษทั และพิจารณาแนวทางหรื อกิจกรรมที่ฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ นาเสนอเพื่ออนุมตั ิให้ดาเนินการต่อไป
 ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบตั ิงานที่ มี
ความเสี่ ยงในการเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชัน่
 ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบาย คู่มือที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่
 รับรายงานเกี่ ยวกับการคอร์ รัปชัน่ อาทิ รายงานการบริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ประจาปี รายงานเรื่ องการ
คอร์รัปชัน่ รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็ นต้น
5.3 คณะกรรมการบริหาร
 สนับสนุนนโยบายและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
 จัดให้มีข้ นั ตอน/คู่มือการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อ
การป้ องกันการคอร์รัปชัน่
5.4 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
 จัดหาแนวทางและช่ องทางในการสื่ อสารเพื่อปลูกจิ ตสานึ กแก่บุคลากรให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ รวมถึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู ้ความสามารถ แก่บุคลากรเพื่อให้มีศกั ยภาพเพียงพอในการป้ องกัน
การคอร์รัปชัน่ ในการปฏิบตั ิงาน
 ตรวจสอบประวัติหรื อความน่ าเชื่ อถือด้านคุ ณวุฒิและความสามารถ รวมถึงประวัติการทางานของบุคลากรใน
ตาแหน่งงานที่สาคัญก่อนการจ้างงาน
 กาหนดให้สญ
ั ญาจ้างงานมีเงื่อนไขและข้อบังคับเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน่ เป็ นส่วนหนึ่งด้วย
 กาหนดให้เรื่ องการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เป็ นหนึ่งในดัชนีช้ ีวดั เพื่อประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
 กาหนดให้มีการสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก โดยการสัมภาษณ์ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่
ในบริ ษทั ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
5.5 ผู้บริหาร รวมทั้งผู้จดั การและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
 ให้ความเชื่อมัน่ ว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนได้ตระหนักและมีความเข้าใจในนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการที่กาหนดโดยบริ ษทั
 จัดให้มีข้ นั ตอน/คู่มือการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายในในกระบวนการที่รับผิดชอบของหน่วยงานตนเองอย่าง
เหมาะสม และเพียงพอต่อการป้ องกันการคอร์รัปชัน่
 ช่วยป้ องกันและตรวจสอบการกระทาที่ตอ้ งสงสัยว่าเป็ นการคอร์รัปชัน่ และจัดให้มีกระบวนการสอบประวัติของคู่
ค้าเพื่อตรวจสอบประวัติ ความน่าเชื่อถือทางการเงิน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
 รายงานในประเด็นที่พบอย่างเร่ งด่วนต่อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
5.6 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ อานาจดาเนิ นการ
ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น
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 ประเมินระบบควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการให้ครอบคลุมถึงเรื่ องความเสี่ ยงจากการคอร์รัปชัน่
 ให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับระบบควบคุมภายในตาม
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
 รายงานประเด็นที่พบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 พนักงาน
 ศึกษาและปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ นโยบายและคู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
 สื่ อสารนโยบายและคู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ แก่ผเู ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ
 กรณี มีขอ้ สงสัยหรื อพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบาย จะต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรื อรายงานผ่านช่องทางที่
กาหนด
 ให้ความร่ วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนในกระบวนการสอบสวน
 ระมัดระวังปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ และนาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ แก่ผูบ้ งั คับบัญชาอย่าง
ทันท่วงที
5.8 คณะทางานบริหารความเสี่ยง





ร่ วมจัดทาคู่มือบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องตามนโยบายและคู่มือการปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มีความเหมาะสมและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ
น าเสนอแผนบริ ห ารความเสี่ ย งพร้ อ มทั้ง มาตรการการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงคู่มือปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ และต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่
โดยให้แจ้งเบาะแสแก่ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อแจ้งผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ ซึ่ งบริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงาน
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการคอร์ รัปชัน่ ตามที่ กาหนด ทั้งนี้ ผทู ้ ี่กระทาการ
คอร์รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั กาหนด นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมายของประเทศ
ไทยหากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุกคนมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิใน
การติดต่อกับคู่คา้ และฝ่ ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหลีกเลี่ยงการคอร์ รัปชัน่ นอกจากนั้น บริ ษทั
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนไม่ให้เรี ยกร้อง ดาเนิ นการ หรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั ซึ่งการคอร์รัปชัน่ สามารถเกิดขึ้นได้ในรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
6.1 การช่ วยเหลือทางการเมือง
 บริ ษทั ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งด้านการเงิน ทรัพยากร หรื อทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรื อกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจให้กบั บริ ษทั
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 พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี สิทธิ เสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สิน อุปกรณ์
หรื อเครื่ องมื อใดๆของบริ ษทั ไปใช้เพื่ อประโยชน์ในการดาเนิ นการใดๆทางการเมื อง หากเข้าร่ วมจะต้องพึ ง
ระมัดระวังไม่ให้การดาเนิ นการใดๆ ส่ งผลให้เกิ ดความเข้าใจว่าบริ ษทั ได้ให้การสนับสนุ นหรื อฝั กใฝ่ ในพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
6.2 การบริจาคเพือ่ การกุศล
 การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ลนั้น บริ ษ ัท จะกระท าอย่า งโปร่ ง ใสและเป็ นไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด ซึ่ งต้อ งระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน สามารถพิสูจน์ได้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง
 การบริ จาคเพื่อการกุศล จะพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับขั้นของผูม้ ีอานาจที่บริ ษทั กาหนดโดยอ้างอิงตามคู่มืออานาจ
ดาเนินการ (เอกสารแนบ 1)
6.3 เงินสนับสนุน
 เงิ น สนับ สนุ น นั้น ต้อ งพิ สู จ น์ ไ ด้ว่า ผูข้ อเงิ น สนับ สนุ น ได้ท ากิ จ กรรมตามโครงการดัง กล่ า วจริ ง และเป็ นการ
ดาเนินการที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง
 เงินสนับสนุนต้องระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
 การให้เงิ นสนับสนุ น จะพิจารณาอนุ มตั ิตามลาดับขั้นของผูม้ ีอานาจที่ บริ ษทั กาหนดโดยอ้างอิงตามคู่มืออานาจ
ดาเนินการ (เอกสารแนบ 1)
6.4 ค่ าของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
บริ ษทั ตระหนักดี วา่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั พันธมิตรทางธุ รกิ จเป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะนามาซึ่ งความสาเร็ จอย่าง
ต่อเนื่องของบริ ษทั บริ ษทั จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี้
6.4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถ ให้ ของขวัญและ/หรือเลีย้ งรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้ า
เงือ่ นไขดังต่ อไปนี้
 ไม่เป็ นการกระทาโดยตั้งใจ เพื่อครอบงา ชักนา หรื อตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความได้เปรี ยบผ่าน
การกระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
 ต้องเป็ นการให้ในนามบริ ษทั อย่างเปิ ดเผย และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เป็ นการให้ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็ นไปตามปกติประเพณี นิยม หรื อเป็ นการให้ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
 การให้ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับขั้นของผูม้ ีอานาจที่บริ ษทั
กาหนดโดยอ้างอิงตามคู่มืออานาจดาเนินการ (เอกสารแนบ 1)
6.4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถ รับ ของขวัญและเลีย้ งรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้ าเงื่อนไข
ดังต่ อไปนี้
 เป็ นการรับในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็ นไปตามปกติประเพณี นิยม หรื อเป็ นการรับตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
 จะต้องมีมูลค่าไม่เกิ น 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ของขวัญที่ รับได้จะต้องไม่อยู่ในรู ปเงิ นสดหรื อ
เทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกานัล บัตรของขวัญ เป็ นต้น
 ในกรณี ที่ของขวัญมีมูลค่าเกินกว่าที่กาหนด และพนักงานอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรื อ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ผูร้ ับต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทันที และจัดทารายงานการรับของขวัญ (เอกสารแนบ 2)
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และส่ งของขวัญดังกล่าวให้สานักงานเลขานุ การบริ ษทั เพื่อนาไปเป็ นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาล
สาคัญ หรื อ ขออนุมตั ินาไปบริ จาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม
 พนักงานห้ามรับการสนับสนุนในรู ปแบบการเสนอรางวัลการท่องเที่ยว การอบรม การสัมมนา หรื อการดูงาน
นอกสถานที่ในนามส่วนตัวโดยไม่ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจที่บริ ษทั กาหนด
7. มาตรการตรวจพบการคอร์ รัปชั่น
มาตรการป้ องกันการคอร์ รัปชัน่ ที่ ดีสามารถช่วยลดโอกาสที่ จะเกิ ดการคอร์ รัปชัน่ ได้ในระดับหนึ่ ง โดยมาตรการ
ตรวจพบการคอร์ รัปชัน่ จะเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยตรวจสอบและรายงานการกระทาหรื อกิ จกรรมที่ อาจมีความเสี่ ยงต่อการ
คอร์รัปชัน่ ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น กลไกการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนจึงเป็ นเครื่ องมือหลักที่สามารถช่วยให้บริ ษทั ตรวจ
พบการคอร์รัปชัน่ นอกจากนั้น เพื่อให้มนั่ ใจว่ามาตรการตรวจพบการคอร์รัปชัน่ มีความเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องสอบทานการออกแบบและการควบคุมภายในของมาตรการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
7.1 การแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ สงสัยหรื อมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน หรื อตัวแทนซึ่งกระทาการในนามบริ ษทั เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์รัปชัน่ สามารถรายงานหรื อแจ้งเบาะแส
ต่อบริ ษทั ผ่านช่องทาง ดังนี้
ทางโทรศัพท์
ทางโทรสาร
ทางอีเมล์
ทางเว็บไซต์
ทางจดหมาย

02-836-9937
02-106-4859
report@bangkokchainhospital.com
www.bangkokchainhospital.com
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

7.2 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
 บริ ษทั จะปกปิ ด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หรื อข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และจะเก็บรักษา
ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและ/หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนิ นการ
ตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้น
 ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน จะได้รับการตอบสนองอย่างจริ งจัง และจะได้รับความคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรม
 ผูแ้ จ้งเบาะแสจะต้องกระทาการโดยสุจริ ต หากบริ ษทั พบการแจ้งเบาะแสเท็จหรื อมีเจตนาในการกลัน่ แกล้งให้ผอู ้ ื่น
ได้รับความเสี ยหาย เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรื อให้ได้รับความอับอาย บริ ษทั จะดาเนินการตามที่
เห็นสมควรต่อไป
7.3 การปกป้ องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 บริ ษทั ให้ความมัน่ ใจต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานว่าจะไม่มีผูใ้ ดต้องถูกลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ ถึงแม้การปฏิเสธดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั สูญเสี ยประโยชธ์ทางธุรกิจ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
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 หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรื อหน่วงเหนี่ ยว สามารถแจ้งเบาะแสหรื อ
ข้อร้องเรี ยนต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรื อสามารถรายงานผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้
7.4 กระบวนการเมือ่ ได้ รับการแจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรียน
7.4.1 รวบรวมข้ อเท็จจริง
ผูร้ ับแจ้งข้อร้องเรี ยนจะดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริ งแล้วส่งเรื่ องต่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
7.4.2 กลัน่ กรองข้ อมูลและสอบสวน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อกลัน่ กรองข้อมูลและสอบสวน โดยตัวแทน
คณะกรรมการสอบสวนที่เข้าร่ วมในการพิจารณา ได้แก่





ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อตัวแทนจากหน่วยงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานของผูร้ ้องเรี ยน ซึ่งต้องเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งหรื อผลประโยชน์ใดกับผูร้ ้องเรี ยน
ตัวแทนจากคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่
เลขานุการหรื อตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมเพื่อสังเกตการณ์

7.4.3 กาหนดมาตรการดาเนินการ
เลขานุการหรื อตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ รุ ปรายงาน และเสนอรายงานในการดาเนิ นการ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการดาเนินการนั้นๆ
ในกรณี เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษทั หรื อขัดแย้งกับนโยบายใน
การดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั หรื อเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
8. การละเมิดนโยบาย
 บริ ษทั จะดาเนิ นการลงโทษทางวินยั แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ฝ่าฝื นการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย และ/หรื อคู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาผิด
หรื อรั บทราบว่ามี การกระทาผิดแต่ไม่ดาเนิ นการให้ถูกต้อง ซึ่ งการไม่รับรู ้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ได้
 หากพบว่า มี ก ารคอร์ รั ป ชั่น เกิ ด ขึ้ น จริ ง คณะกรรมการสอบสวนมี ห น้ า ที่ น าเสนอข้อ เท็ จ จริ ง และหลัก ฐานแก่
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาบทลงโทษให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเสนอบทลงโทษต่อบริ ษทั
ซึ่ งกาหนดให้มีบทลงโทษทางวินยั ตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หักค่าจ้างหรื อพักงานโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงเลิกจ้าง
 บริ ษทั จะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทาขึ้น ประกอบกับประวัติ ความประพฤติ และเจตนา
ของผูก้ ระทาผิดนั้น ซึ่งบริ ษทั อาจลงโทษตามข้อหนึ่งข้อใด หรื อหลายข้อในคราวเดียวกัน
 นอกจากนี้ในกรณี ที่บทลงโทษก่อให้เกิดความความเสี่ ยงด้านกฎหมายแก่บริ ษทั ตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนต้อง
ปรึ กษากับฝ่ ายกฎหมายและผูบ้ ริ หารให้ชดั เจนก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
 ในกรณี ที่ ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า/ให้บริ การ หรื อผูร้ ับเหมาของบริ ษทั ปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับ
แนวทางตามนโยบายฉบับ นี้ เกิ ด ขึ้ น คณะกรรมการสอบสวนมี ห น้ า ที่ น าเสนอข้อ เท็ จ จริ ง และหลัก ฐานแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริ ษทั อาจพิจารณายุติการทาธุรกรรมกับตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า/
ให้บริ การ และผูร้ ับเหมา ตามที่เห็นสมควร
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
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9. มาตรการเยียวยา
ในกรณี ที่มีการละเมิดนโยบายและ/หรื อคู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ผูบ้ ริ หารต้องร่ วมพิจารณาหามาตรการ
เยียวยาจากเหตุการณ์ คอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ้น เช่น การปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติมนโยบายและคู่มือการปฏิบตั ิการรวมถึงระบบควบคุม
ภายใน การฟ้ องร้องดาเนินคดีทางอาญาและ/หรื อทางแพ่ง การขยายผลการสื บสวนเพื่อตรวจสอบการคอร์ รัปชัน่ ในส่ วนอื่นๆ ที่
อาจมีความเกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยมอบหมายหน้าที่ให้คณะทางานบริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ดาเนิ นการ สาหรับมาตรการ
เยีย วยาในแต่ ละกรณี ให้ ด าเนิ นการจัดท าแผนงานเยี ยวยา พร้ อมด้วยกรอบระยะเวลาในการปฏิ บัติ งานเพื่ อน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ดาเนินการต่อไป
10. การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูล
10.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องจัดให้มีการฝึ กอบรมปฐมนิ เทศแก่พนักงานใหม่ และจัดให้มีการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้
อย่า งต่ อ เนื่ องแก่ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานเพื่ อ ให้ทุก คนมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ มาตรการต่ อ ต้า นการ
คอร์รัปชัน่ ความคาดหวังของบริ ษทั และบทลงโทษ
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะได้รับสาเนานโยบายฉบับนี้ในรู ปแบบแผ่นพับ และนโยบายฉบับเต็มสามารถ
หาได้จากเว็ปไซต์ของบริ ษทั (www.bangkokchainhospital.com) รวมถึงบริ ษทั จะมีการสื่ อสารผ่านการจัดกิจกรรม
ประจาปี เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริ ษทั ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
10.2 ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ ายสินค้ า/ให้ บริหารและผู้รับเหมา
 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องสื่ อสารนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ ให้แก่ ตวั แทน ตัวกลางทางธุ รกิ จ ผูจ้ ัด
จาหน่ายสิ นค้า ผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ับเหมา ตั้งแต่เริ่ มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม
โดยการแจ้งผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ รายงานประจาปี (Annual Report), แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (56-1) และเว็ปไซต์บริ ษทั หรื อวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยนโยบายฉบับนี้ คือการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
11. การควบคุมตรวจสอบภายในและการจัดเก็บรักษาข้ อมูล
 บริ ษทั กาหนดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอร์ รัปชัน่ โดยครอบคลุมทั้งด้านการขาย-บริ การ การค้า-การ
ลงทุ น การกู้-ให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน การจัดซื้ อ-จัดจ้าง การปฏิ บัติงานด้านบัญชี -การเงิ น การปฏิ บัติงาน
ทรัพยากรบุคคล การปฏิบตั ิงานด้านวิศวกรรม การปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับการขอใบอนุ ญาตด้านการแพทย์ และการเก็บ
บันทึกข้อมูลภายใน เป็ นต้น
 ทุกหน่วยงานต้องจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู ้ ริ หารของหน่วยงานสอบทานและอนุมตั ิ
ให้มีผลบังคับใช้ โดยคานึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคลากรที่ครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกัน
ตามขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส เป็ นอิสระ และสามารถช่วยป้ องกันหรื อตรวจพบ
ความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ได้
 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม ตลอดจนความ
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในขององค์กร พร้ อมให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางแก้ไขเพื่อ
ปรั บปรุ ง /พัฒนาการควบคุ มภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สามารถป้ องกัน และตรวจพบความเสี่ ย ง
คอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น
 การจัดเก็บเอกสารรวมถึงกระบวนการทางธุ รกิ จต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ น
หน่วยงานที่ให้ความมัน่ ใจว่าการจัดเก็บข้อมูลเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ซึ่ งจะจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานทั้งเชิ ง
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
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วัตถุและอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี หรื อจนกว่าจะสิ้ นสุ ดอายุความทางกฎหมาย เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี
หลักฐานเพียงพอหากต้องนาไปใช้ในชั้นศาล
12. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความ
เสี่ ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มีความเหมาะสมและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือบริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่
13. การติดตามและตรวจสอบ
 บริ ษทั จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจาอย่างต่อเนื่ อง (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง) โดย
ก าหนดให้ ค ณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย งเสนอแก่ ค ณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความเพี ย งพอและ
ประสิ ทธิ ผล รวมถึงรายงานผลการประเมินความเสี่ ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่
ควรมีต่อไป
 ระบบการควบคุมภายในและระเบี ยบต่าง ๆ จะมีการตรวจสอบเป็ นระยะโดยสฝ่ ายตรวจสอบภายใน และรายงาน
ประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่ งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพและ
เพียงพอต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
14. เอกสารอ้ างอิงและอานาจรับผิดชอบการดาเนินการ
หลักการหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ อาจอ้างอิงถึงเอกสารที่บริ ษทั ได้จดั ทา
ไว้อยู่แล้ว โดยในกรณี ดงั กล่าว ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานและอานาจความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามเอกสารอ้างอิงฉบับนั้นๆ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิ บัติงานนั้นอยู่ในมาตรฐานเดี ยวกัน หากบุคลากรของบริ ษทั มี ขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานตาม
นโยบายฉบับนี้สามารถขอคาแนะนาได้จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
15. การทบทวนและปรับปรุง
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการทบทวน
และปรับปรุ งนโยบายฉบับนี้ เป็ นประจาทุกปี (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง) หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่ งกระทบต่อการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชั่นเพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบายฉบับนี้ สอดคล้องกับหลักปฏิ บัติของบริ ษทั รวมทั้งเป็ นไปตาม
ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ การปรับปรุ งนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั และมีการสื่ อสารนโยบายที่ได้รับการปรับปรุ งดังกล่าวให้ทราบโดยทัว่ กัน

อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
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เอกสารแนบ 1: อานาจดาเนินการฝ่ ายการเงิน
ลำดับ
1

รำยกำร

คก

ผู้มีอำนำจ
รอง
ผอ
ผฝก
กจก
รพ

CEO/
รอง

ผฝ

การเบิกค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองหรื อค่าของขวัญ
บุคคลภายนอก ต่อครั้ง

เฉพาะเลี้ยงรับรองบุคคลภายนอก และระบุใน
ใบเสร็จว่ารับรองใคร / กรณี ให้ของขวัญ จะต้อง

- วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท

อ

2

- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
การเบิกเงินบริ จาคเพือ่ การกุศล ต่อครั้ง

3

การเบิกเงินค่าสนับสนุน (Sponsorship) ต่อครั้ง

หมายเหตุ: คก

หมำยเหตุ

หผ

อ

มี มูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท/ชิน้ /คน

ท

อ
อ

ท
ท

ท

ต้องอนุมตั โิ ดย CEO/รอง CEO หรื อ รอง กจก.

อ

ท

ท

ต้องมี วตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนและมี หลักฐานที่
ตรวจสอบได้

หมายถึง

คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูท้ ี่กรรมการมอบหมาย

CEO

หมายถึง

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO)

รอง CEO

หมายถึง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

รอง กจก

หมายถึง

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ผฝก

หมายถึง

ผูอ้ านวยการฝ่ าย ส่วนกลาง

ผอ รพ

หมายถึง

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล

ผฝ

หมายถึง

ผูอ้ านวยการฝ่ าย/ผูจ้ ดั การฝ่ าย สาขา

หผ

หมายถึง

ผูจ้ ดั การแผนก/หัวหน้าแผนก สาขา

ท

หมายถึง

ทบทวน

อ

หมายถึง

อนุมตั ิ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
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เอกสารแนบ 2: แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อนื่ ใดของพนักงาน
เรี ยน ...............................................
เมื่อวันที่ ............................... ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................
ตาแหน่ง................................................ หน่วยงาน/แผนก/ฝ่ าย................................................ โทร. ....................................................
ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ดังนี้
ลาดับที่
1.

รูปแบบของขวัญ

ได้รับจาก

เหตุผลในการรับ

2.

3.

ความคิดเห็นผูบ้ งั คับบัญชา
อนุญาตให้ยดึ ถือเป็ นประโยชน์ส่วนบุคคลได้
ไม่มีเหตุ/ไม่สมควรที่จะยึดถือไว้ส่วนบุคคล และส่ งคืนแก่ผใู ้ ห้
หรื อให้ส่งมอบหน่วยงานเลขานุการบริ ษทั

การดาเนินการ
ยึดถือเป็ นประโยชน์ส่วนบุคคล
แบ่งปันเพื่อนร่ วมงาน
ส่งคืนแก่ผใู้ ห้
ส่งมอบให้แก่ส่วนกลางของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ดาเนิ นการต่อไป
อื่นๆ.......................................
ยึดถือเป็ นประโยชน์ส่วนบุคคล
แบ่งปันเพื่อนร่ วมงาน
ส่งคืนแก่ผใู้ ห้
ส่งมอบให้แก่ส่วนกลางของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ดาเนิ นการต่อไป
อื่นๆ.......................................
ยึดถือเป็ นประโยชน์ส่วนบุคคล
แบ่งปันเพื่อนร่ วมงาน
ส่งคืนแก่ผใู้ ห้
ส่งมอบให้แก่ส่วนกลางของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ดาเนิ นการต่อไป
อื่นๆ.......................................

ลงชื่อ............................................. ผูร้ ายงาน
(…………………………….)

ลงชื่อ............................................. ผูบ้ งั คับบัญชา

(………………..….....……)

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
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