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คู่มือปฏิบัติในการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
1. บทนา
บริ ษ ัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) มุ่ งมั่นที่ จะประกอบธุ รกิ จด้วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
โปร่ งใส โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ตระหนักถึง
หลักการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีจริ ยธรรม โดยมุ่งมัน่ ที่จะป้ องกันและต่อต้านการคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ โดยบริ ษทั ได้เข้าร่ วมใน
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ โดยลงนามประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดาเนิ นการ บริ ษทั จึ งกาหนดนโยบายและจัดทาคู่มือปฏิบัติ ในต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ ไว้เป็ นส่ วนเพิ่มเติมของนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการ
ประกอบธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
▪ เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในองค์กรเพื่อตอบสนองกับแนวนโยบายที่กาหนดไว้
▪ เพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
▪ เพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและการกากับดูแล
3. คานิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริ ษทั ซึ่ง บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรง/โดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50
“การคอร์ รัป ชั่ น ” หมายถึ ง การเรี ยก รั บ หรื อยอมจะรั บ ให้ ขอให้ หรื อรั บ รองจะให้ ท รั พ ย์สิน หรื อประโยชน์ อื่น ใดกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรื อหน่วยงานเหล่านั้น
ใช้อานาจที่มีอยู่ กระทาการ ไม่กระทาการ เร่ งรัด หรื อประวิงการกระทาอันใดที่มิชอบด้วยอานาจหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ของ
บริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย จารี ต และขนบธรรมเนียมกาหนดให้กระทาได้
4. ขอบเขตการบังคับใช้
คู่มือปฏิบตั ิ ในการต่อต้านคอร์ รัปชั่นฉบับนี้ ได้ครอบคลุมถึงกระบวนการงานขายและการตลาด กระบวนการงาน
จัดซื้ อ กระบวนการด้านการเงิน-บัญชีและกระบวนการทาสัญญา/ใบอนุญาต กระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
หรื อการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน
โดยกาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทาความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ที่
ได้รับทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
คู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
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5. หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
คู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ ได้กาหนดหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ มี่
ความเกี่ ยวข้อ งกับ กิ จ กรรมทางธุ รกิ จที่ มี ค วามเสี่ ยงที่ จะเกิ ด การคอร์ รัป ชั่น ทั้งกับ ภาครั ฐและเอกชน โดยเน้ น ธุ รกรรมที่
สอดคล้องกับความเสี่ ยงตามคานิยามที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้
- ฝ่ ายจัดซื้อ
- ฝ่ ายขายและการตลาด
- ฝ่ ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ ายวิศวกรรม
6. กระบวนการปฏิบัติงานสาหรับธุรกรรมต่ างๆ
บริ ษทั กาหนดให้ทุกหน่ วยงานต้องจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผูบ้ ริ หารของหน่ วยงาน
สอบทานและอนุมตั ิให้มีผลบังคับใช้ โดยคานึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคลากรตามขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส เป็ นอิสระ และสามารถช่วยป้ องกันหรื อตรวจพบความเสี่ ยงด้านการคอร์ รัปชัน่ ได้ รวมทั้ง จัดเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ และสื่ อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ
โดยกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ ยงที่จะเกิดการคอร์รัปชัน่ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน มีดงั นี้
6.1 การให้ บริการลูกค้า/คนไข้
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะให้บริ การลูกค้า/ผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย จึงได้นามาตรฐาน
HA (Hospital Accreditation) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสาหรั บการพัฒ นาและการประเมิ น โรงพยาบาลโดยสถาบัน รับ รอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุ ขโดยครอบคลุมการทาหน้าที่
สร้างเสริ มสุ ขภาพของโรงพยาบาล รวมถึง JCI (Joint Commission International) และ DNVGL (Det Norske Veritas)
ซึ่ งเป็ นมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล นอกจากนั้นบริ ษทั ได้ดาเนิ นนโยบายการให้บริ การบน
พื้นฐานตามค่านิ ยมหลักของบริ ษทั โดยบริ ษทั ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดกับผูใ้ ดหรื อหน่วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิประโยชน์ การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิใดๆ ที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
6.2 การแข่ งขันและการลงทุน
บริ ษทั มีนโยบายการค้าที่อยู่บนพื้นฐานตามค่านิยมหลักของบริ ษทั โดยยึดมัน่ ในกรอบกติกาการแข่งขันที่
ยุติธรรม และดาเนินธุรกิจตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี การลงทุนเพิ่ม/ลด หรื อลงทุนในธุรกิจใหม่จะต้องผ่านขั้นตอน
การอนุมตั ิตามอานาจดาเนินการของบริ ษทั ทุกครั้ง บริ ษทั จะดาเนินการค้า การลงทุนโดยปฏิบตั ิตามจรรณยาบรรณที่มีต่อ
ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งขัน ผูถ้ ือหุ้น และสังคม โดยบริ ษทั ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงิน
หรื อผลประโยชน์อื่นใดกับผูใ้ ดหรื อหน่วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาทางธุรกิจ สิ ทธิ ประโยชน์ การปฏิบตั ิหรื อละ
เว้นการปฏิบตั ิใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
6.3 การกู้ยืม การให้ ก้ยู ืม และการก่อภาระผูกพัน
บริ ษทั กาหนดขั้นตอนและนโยบายการกูย้ ืมเงินและการให้กูย้ ืมเงินและการก่อภาระผูกพันระหว่างบริ ษทั
กับบุคคลอื่นให้เป็ นไปตามอานาจดาเนินการของบริ ษทั และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
คู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 นอกจากนั้น การคิดผลประโยชน์หรื อดอกเบี้ยต้องเป็ นไป
อย่างเหมาะสมและยุติธรรมตามอัตราตลาด โดยบริ ษทั ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการ
เงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ผูใ้ ดหรื อหน่ วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญากูย้ ืมเงิน หรื อให้กู้ยืมเงิน หรื อทาให้เกิด
หรื อ หมดไปซึ่งภาระผูกพันที่มิชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
6.4 การจัดซื้อ-จัดจ้ าง
การจัดซื้อ เครื่ องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสานักงาน รวมทั้งการจัดจ้างอื่นๆในการรับบริ การทุกครั้ง
ต้องระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดซื้ อ-จัดจ้างทุกรายการ ซึ่ งหากเป็ นการจัดซื้ อ-จัดจ้างเฉพาะซึ่ งมีมูลค่าสู ง บริ ษทั จะมี
การจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่บริ ษทั กาหนดเพื่อเปรี ยบเทียบราคา
จากผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริ การรายอื่นๆ ซึ่งจะปฏิบตั ิดว้ ยความโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย หากเป็ นการจัดซื้อ-จัดจ้างทัว่ ไป
บริ ษทั จะมีการอนุมตั ิตามอานาจดาเนินการของบริ ษทั โดยบริ ษทั ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์
ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดกับผูใ้ ดหรื อหน่วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิ ประโยชน์ การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
6.5 การปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน
บริ ษทั มีขอ้ ปฏิบตั ิในการรับหรื อการจ่ายเงินจากนิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นๆ ดังนี้
6.5.1 การรับเงิน
▪ ก่อนการรับเงิน ฝ่ ายการเงินต้องทราบทุกครั้งว่าเป็ นการรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด หากมิใช่การรับเงิน
จากการประกอบธุ รกิ จปกติ ข องโรงพยาบาล ฝ่ ายการเงิ น ต้อ งแจ้ งผูบ้ ังคับ บัญ ชาตามขั้น ตอนการ
ดาเนินงานเพื่ออนุมตั ิรายการต่อไป
▪ ในการรับเงินต้องออกเอกสารการรับเงิน เป็ นหลักฐานให้ผูจ้ ่ายเงินทุกครั้ง และมีเอกสารที่สามารถ
บันทึกบัญชีได้ตามหลักการบัญชี
▪ ในกรณี ที่การรั บเงินนั้นมิชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ให้ปฎิ เสธการรับเงิ น
ดังกล่ าวและแจ้ง ให้ ผูบ้ ริ ห ารทราบเพื่ อ หาทางป้ อ งกัน และแก้ไ ข ในกรณี ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ประเด็ น
กฎหมายให้หารื อฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั เพื่อการดาเนินการที่เหมาะสม
▪ ขอความร่ วมมือกับผูจ้ ่ายเงินให้ชาระเงินเป็ นเช็คขีดคร่ อมและระบุ “A/C PAYEE” หรื อชาระโดยการ
โอนเงินให้บริ ษทั ผ่านธนาคาร ในกรณี ที่ รับเป็ นเงินสดจากการประกอบธุรกิ จปกติของโรงพยาบาล
บริ ษทั จะมีกระบวนการซึ่ งประสานงานกับทางธนาคารในการรับเงินสดทั้งหมดที่สาขาโรงพยาบาล
เพื่อให้มนั่ ใจว่าเงินสดทั้งหมดได้เข้าบัญชีธนาคารอย่างถูกต้อง
▪ บริ ษทั ห้ามนาเงินของผูจ้ ่ายเงินให้กบั บริ ษทั เข้าบัญชีพนักงานหรื อบัญชี ผใู ้ ดที่บริ ษทั ไม่มีอานาจสั่งจ่าย
ตามอานาจดาเนินการ และต้องไม่อนุญาตให้ผจู ้ ่ายเงินกระทาเช่นกัน
▪ ไม่เรี ยกหรื อรับ ไม่เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่ นใด ให้กบั ผูจ้ ่ายเงิน
เพื่อที่ ชะลอการรับเงินของบริ ษทั หรื อทาให้บริ ษทั เกิดความเสี ยหายจากการไม่ได้รับเงินหรื อได้รับ
ล่าช้าหรื อได้รับไม่เต็มจานวน
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6.5.2 การจ่ ายเงิน
▪ ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีการวิเคราะห์การจ่ายเงินดังกล่าวว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด และต้องผ่านการ
บันทึกบัญชีจากฝ่ ายบัญชีและเป็ นรายการที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
▪ หากพบรายการที่ ไม่ ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ เหมาะสม ให้ รายงานแก่ ผูบ้ ังคับ บัญ ชาทราบและหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
▪ ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมตั ิสั่งจ่ายให้เป็ นไปตามคู่มืออานาจดาเนิ นการ และการจ่ายเงินทุกครั้ง
ต้องได้รับหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ประมวลรัษฎากร)
▪ ให้ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้หรื อผูร้ ับเงินในลักษณะที่เท่าเทียมกัน โดยชาระเงินตามเงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม
ไม่เลือกปฎิบตั ิกบั เจ้าหนี้หรื อผูร้ ับเงินรายใดด้วยอคติหรื อลาเอียง
▪ ไม่เรี ยกหรื อรับ ไม่เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหนี้หรื อผูร้ ับ
เงินในอันที่จะทาให้บริ ษทั เกิดความเสี ยหายจากการชาระเงินหรื อชาระล่าช้าหรื อชาระไม่เต็มจานวน
6.6 การปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการงานทรัพยากรบุคคล เริ่ มตั้งแต่การสรรหา การตรวจสอบประวัติการ
ทางาน การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรการประเมินผล การสอบสวน การลงโทษพนักงาน
ไว้ในระเบียบปฏิบตั ิงานทรัพยากรบุคคล และคู่มือพนักงาน บริ ษทั มีขอ้ กาหนดในการดาเนินงานและแนวปฏิบตั ิไว้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงการไม่เรี ยกรับ หรื อรับผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนไม่ว่าในรู ปแบบใด ๆ จากผูส้ มัครหรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับ
การสมัคร ทั้งในช่วงการสมัครงาน และช่วงประเมินผลทดลองงาน เพื่อให้มีการบรรจุเป็ นพนักงาน
6.7 การปฏิบัติงานด้ านวิศวกรรม
บริ ษ ัท อยู่ร ะหว่ างการขยายกิ จ การทั้ง การเปิ ดกิ จ การโรงพยาบาลแห่ ง ใหม่ และการปรั บ ปรุ ง อาคาร
โรงพยาบาลเดิ ม ซึ่ งธุ รกรรมดังกล่ าวอาจเกี่ ยวข้อ งกับ การขอใบอนุ ญ าตต่ างๆ อาทิ ใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ าง การขอ
ใบรับรองอาคาร การจัดทาแบบรายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั มีขอ้ กาหนดในการดาเนินงาน
และแนวปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการไม่เรี ยกหรื อรับ ไม่เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนไม่ว่าใน
รู ปแบบใด ๆ กับหน่ วยงานภาครัฐหรื อผูร้ ับเหมาเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่ ง สิ ทธิ ประโยชน์ การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
6.8 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตด้ านการแพทย์
บริ ษทั ดาเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน โดยในแต่ละปี บริ ษทั จะมีการขอและ/หรื อต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ
อาทิ สัญญาให้บริ การทางการแพทย์ ใบอนุ ญาตสถานพยาบาล เป็ นต้น บริ ษทั มีขอ้ กาหนดในการดาเนิ นงานและแนว
ทางการปฏิบตั ิอย่างชัดเจน รวมถึงการไม่เรี ยกหรื อรับ ไม่เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนไม่ว่าในรู ปแบบ
ใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาทางธุรกิจ สิ ทธิ ประโยชน์ การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิใดๆ ที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
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7. การสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
▪ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องจัดให้มีการฝึ กอบรมปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ และจัดให้มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเพื่อให้ทุกคนมี ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น ความ
คาดหวังของบริ ษทั และบทลงโทษ
▪ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะได้รับสาเนานโยบายฉบับนี้ในรู ปแบบแผ่นพับ และนโยบายฉบับเต็มสามารถ
หาได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.bangkokchainhospital.com) รวมถึงบริ ษทั จะมีการสื่ อสารผ่านการจัดกิจกรรม
ประจาปี เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริ ษทั ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
7.2 ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจาหน่ ายสินค้า/ให้ บริหารและผู้รับเหมา
▪ บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยต้องสื่ อสารนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่นฉบับ นี้ ให้แก่ ตัวแทน ตัวกลางทางธุ รกิจ ผูจ้ ัด
จาหน่ายสิ นค้า ผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ับเหมา ตั้งแต่เริ่ มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม
โดยการแจ้งผ่านบอร์ ดประชาสั ม พัน ธ์ แผ่น พับ รายงานประจ าปี (Annual Report), แบบแสดงรายการข้อ มู ล
ประจาปี (56-1) และเว็บไซต์บริ ษทั หรื อวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยนโยบายฉบับนี้ คือการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
8. การควบคุมตรวจสอบภายในและการจัดเก็บรักษาข้ อมูล
▪ บริ ษทั กาหนดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอร์ รัปชัน่ โดยครอบคลุมทั้งด้านการขาย-บริ การ การค้า-การ
ลงทุน การกู-้ ให้กูย้ ืม และการก่อภาระผูกพัน การจัดซื้ อ-จัดจ้าง การปฏิ บตั ิ งานด้านบัญชี -การเงิน การปฏิบัติงาน
ทรัพยากรบุคคล การปฏิบตั ิงานด้านวิศวกรรม การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตด้านการแพทย์ และการเก็บ
บันทึกข้อมูลภายใน เป็ นต้น
▪ ทุกหน่ วยงานต้องจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานสอบทานและ
อนุมตั ิให้มีผลบังคับใช้ โดยคานึ งถึ งการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคลากรที่ครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการตรวจสอบ
ระหว่างกัน ตามขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส เป็ นอิสระ และสามารถช่วยป้ องกัน
หรื อตรวจพบความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ได้
▪ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม ตลอดจน
ความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในขององค์ กร พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางแก้ไข
เพื่อปรับปรุ ง/พัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล สามารถป้องกันและตรวจพบความเสี่ ยง
คอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น
▪ นอกจากนี้ ในทุกปี ระหว่างเดื อนมิ ถุนายน - พฤศจิ กายน บริ ษทั โดยสานักงานกลางจะส่ งหน่ วยงานตรวจสอบ
การปฏิ บ ัติ ง านซึ่ ง ประกอบไปด้ว ยตัว แทนผู บ้ ริ ห ารของแต่ล ะฝ่ าย อาทิ ผู บ้ ริ ห ารจากฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น
ฝ่ ายทรั พ ยากรบุค คล ฝ่ ายแพทย์แ ละพยาบาล ฝ่ ายเภสัช กรรม ฝ่ ายงานระบบสารสนเทศ ฝ่ ายคุณ ภาพ ฝ่ าย
ประสานการแพทย์ ฝ่ ายการคลัง ฝ่ ายจัดซื้ อ ฝ่ ายวิศ วกรรม ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายบริ การ เพื่อเข้าไปตรวจสอบการ
ปฏิ บัติงานประจาปี โดยการตรวจสอบได้ครอบคลุมถึ งเรื่ องการคอร์ รัปชั่นภายในด้วย
▪ การจัดเก็บเอกสารรวมถึงกระบวนการทางธุ รกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ น
หน่วยงานที่ให้ความมัน่ ใจว่าการจัดเก็บข้อมูลเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ซึ่ งจะจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานทั้งเชิง
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วัตถุและอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี หรื อจนกว่าจะสิ้ นสุ ดอายุความทางกฎหมาย เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี
หลักฐานเพียงพอหากต้องนาไปใช้ในชั้นศาล
9. การติดตามและตรวจสอบ
▪ บริ ษทั จะจัดให้มีการทบทวนคู่มือปฏิบตั ิ ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจาอย่างต่อเนื่ อง (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง)
โดยเสนอแก่ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อพิ จารณาถึ งความเพี ยงพอและประสิ ท ธิ ผลของมาตรการต่อ ต้านการ
คอร์รัปชัน่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบผลการประเมินความเสี่ ยงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิที่ควรมีต่อไป
▪ ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่าง ๆ จะมี การตรวจสอบเป็ นระยะโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน และรายงาน
ประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่ งด่วน เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบควบคุมภายในมีประสิ ทธิภาพในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
▪ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ ห ารในแต่ละหน่วยงานควรทบทวนขั้นตอนปฏิบตั ิงานหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานเป็ นประจา
อย่างน้อ ยทุก 2 ปี หรื อ เมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลงที ่ก ระทบต่อ การปฏิบ ตั ิงานอย่างมีน ยั สาคัญ เพื ่อ ให้มัน่ ใจได้ว่า
ขั้นตอน การปฏิบตั ิงานหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานนั้นสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี
10. เอกสารอ้างอิงและอานาจรับผิดชอบการดาเนินการ
หลักการหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในคู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้อาจอ้างอิงถึงเอกสารที่บริ ษทั ได้
จัดทาไว้อยู่แล้ว โดยในกรณี ดังกล่าวขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานและอานาจรับผิดชอบให้เป็ นไปตามเอกสารอ้างอิงฉบับนั้นๆ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานนั้นอยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน หากบุคลากรของบริ ษทั มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานตามคู่มือ
ฉบับนี้สามารถขอคาแนะนาได้จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. การทบทวนและปรับปรุง
คู่มือปฏิ บัติในการต่อต้านคอร์ รัปชั่นฉบับ นี้ อยู่ภายใต้การกากับดู แลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมี การ
ทบทวน และปรับปรุ งคู่มือฉบับนี้เป็ นประจาทุกปี (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง) หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งกระทบต่อการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าคู่มือฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ จริ ยธรรมธุรกิจ
และหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั รวมทั้งเป็ นไปตามข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การปรับปรุ งคู่มือปฏิบตั ิใน
การต่อต้านคอร์รัปชัน่ ฉบับนี้ตอ้ งได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีการสื่ อสารคู่มือที่ได้รับการปรับปรุ ง
ดังกล่าวให้ทราบโดยทัว่ กัน
คู่มือปฏิบัติในการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่ นนี้ มีการทบทวนเมื่ อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ในที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทครั้ งที่
4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
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ภาคผนวก
เมื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงานใดมีความประสงค์บริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อการกุศล ให้เงินสนับสนุน และการรับหรื อ
ให้ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนและกระบวนการควบคุมดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ที่เสนอเรื่ อง พิจารณาวัตถุประสงค์ในการขออนุมตั ิว่าเป็ นไปตามจริ ยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่ หรื อไม่ โดยให้ระดับหัวหน้าฝ่ ายขึ้นไปเป็ นผูต้ รวจสอบและนาเสนอเรื่ องต่อผูม้ ีอานาจตามคู่มือ
อานาจดาเนินการเพื่อทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิ
2. เมื่อผูม้ ีอานาจดาเนินการอนุมตั ิแล้ว ฝ่ ายบัญชีจึงทาใบสาคัญจ่าย/ใบสาคัญการโอนทรัพย์สิน และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
3. กรณี เป็ นการบริ จาคเงิน ฝ่ ายการเงินจัดทาเช็คและส่งให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม และติดตามหลักฐานการรับเงิน หรื อกรณี
เป็ นการบริ จาคทรัพย์สิน ฝ่ ายบัญชีทรัพย์สินเป็ นผูส้ ่งมอบ และติดตามหลักฐานการรับทรัพย์สิน
4. ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถสื บค้นและตรวจสอบข้อมูลได้
ตารางการขออนุมัติเรื่ องการบริจาคเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อการกุศล การให้ เงินสนับสนุน และการรับหรื อการให้ ค่าของขวัญ
ค่าบริการต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามคู่มืออานาจดาเนินการ
ลำดับ
1

2
3

รำยกำร

คก

ผู้มีอำนำจ
CEO/ รอง
ผอ
ผฝก
รอง กจก
รพ

ผฝ

การเบิกค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองหรือค่าของขวัญ
บุคคลภายนอก ต่อครั้ง

เฉพาะเลี้ยงรับรองบุคคลภายนอก และระบุใน
ใบเสร็จว่ารับรองใคร / กรณี ให้ของขวัญ จะต้อง

- วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
การเบิกเงินบริจาคเพือ่ การกุศล ต่อครั้ง
การเบิกเงินค่าสนับสนุน (Sponsorship) ต่อครั้ง

หมายเหตุ: คก

หมำยเหตุ

หผ

อ
อ
อ

ท
ท

ท

อ

ท

ท

อ
ท

มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท/ชิน้ /คน

ต้องอนุมตั โิ ดย CEO/รอง CEO หรือ รอง กจก.
ต้องมีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนและมีหลักฐานที่
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 ิ

คู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
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ภาคผนวก (ต่อ)
แผนผังขั้นตอนและกระบวนการควบคุมการบริจาคเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อการกุศล การให้ เงินสนับสนุน และการรับหรื อการให้
ค่าของขวัญ ค่าบริการต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
การบริจาคเพื่อการกุศล

เงินสนับสนุน

การรับหรื อการให้ ค่าของขวัญ

ค่าบริการต้ อนรับและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

จริ ยธรรมธุรกิจ
แจ้งหน่วยงานที่เสนอเรื่ อง

ไม่ ใช่
ใช่

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่
ไม่ ใช่

ใช่

ส่งเรื่ องให้หวั หน้าฝ่ ายทบทวน
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

ส่งเรื่ องให้ผมู ้ ีอานาจทบทวน/อนุมตั ติ ามคู่มืออานาจดาเนินการ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

ฝ่ ายบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่าย
หรื อใบสาคัญการโอน
บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ

จัดทาเช็ค/ชาระเงิน/
ขอหลักฐานการรับเงิน

คู่มือปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่

เก็บเข้าแฟ้ม
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