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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวด ีจ ากัด (มหาชน) 

 

1. บทน า 

 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการต่อต้านการ

คอรรั์ปช่ันในทุกรูปแบบ บริษัทมีนโยบายก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการ

ด าเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการคอรรั์ปช่ันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้

การตัดสินใจ รวมถึงการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอรรั์ปช่ันได้รับการพิจารณา

และปฏบัิตอิย่างรอบคอบ บริษัทจงึได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน” เป็นลายลักษณอั์กษร เพือ่

เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องคก์รแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท

ก าหนดให้บริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม (ถ้ามี) ตัวแทนทาง

ธุรกิจ รวมถึงบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตการคอรรั์ปช่ัน

อย่างเคร่งครัด 

 

2. ค านิยามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

 การคอรรั์ปช่ัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ 

หรือใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าทีโ่ดยมิชอบเพื่อ แสดงหาประโยชนมิ์ควรได้ โดยการให้สัญญา มอบให้ 

ให้ค าม่ัน เรียกร้อง หรือรับซ่ึงเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล

ดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่อันเป็นการให้ได้มาซ่ึงธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัท

โดยเฉพาะ หรือ เพือ่ใหไ้ด้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชนอ่ื์นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณี

ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้

กระท าได้ 
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3. นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

 3.1 บริษัทไม่ยอมรับการคอรรั์ปช่ัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน

อย่างเคร่งครัด 

 3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ยอมรับการคอรรั์ปช่ันไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์

ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนที่รู้จัก ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการคอรรั์ปช่ันอย่างเคร่งครัด 

 3.3 บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ันนี้อย่างสม ่าเสมอ 

ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบยีบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

 3.4 บริษัทก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพื่อให้การปฏิบัติ

เป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้บริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ันนี้

อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบัิต ิและข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบยีบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

 3.5 บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองคก์ร ที่ยึดม่ันว่าการคอรรั์ปช่ันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ 

ทัง้การท าธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

 

4. หน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

 4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มี

ระบบสนับสนุนการต่อต้านการคอรรั์ปช่ันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อม่ันใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัท

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ

คอรรั์ปช่ันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

 4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบต่างๆ เช่น 

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมการบริหารภายในบริษัท เพื่อให้ม่ันใจว่า มีความรัดกุมเหมาะสม 

ทนัสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนด

นโยบายบริหารความเสี่ยงและการลงทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขององคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเสี่ยงด้านการ

คอรรั์ปช่ัน 

 4.4 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการน านโยบายการต่อต้านการ

คอรรั์ปช่ันไปปฏิบัติ โดยก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริม รวมถึงสนับสนุนนโยบายต่อต้านการ

คอรรั์ปช่ัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ
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และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด

ของกฎหมาย 

 4.5 ส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และ

กฎหมาย ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง อีก

ทั้งมีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น 

ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏบิัติใหส้อดคล้องกับนโยบาย ระเบยีบปฏบิัติ ข้อก าหนด ข้อบังคับ 

ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจโดยรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.6 พนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกรอบการป้องกันการทุจริต

คอรรั์ปช่ันเพือ่น าไปถอืปฏบัิตอิย่างต่อเน่ืองทั่วทัง้องคก์ร 

  

5. แนวทางปฏบัิตเิกี่ยวกับการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน (CODE OF CONDUCT) 

 5.1 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ

คอรรั์ปช่ัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 5.2 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบ

เห็นการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้หน่วยงาน / บุคคลที่

ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงต่างๆ ทัง้นี ้หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาหน่วยงาน / บุคคลทีก่ าหนดให้

ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท หรือผู้บังคับบัญชา ผ่าน

ช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ 

 5.3 บริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอรรั์ปช่ัน หรือแจ้งเร่ืองการ

คอรรั์ปช่ันที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ

รายงานการคอรรั์ปช่ัน ตามทีบ่ริษัทก าหนดไว้ใน Whistleblower Policy 

 5.4 บริษัทจะเผยแพร่ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทาง

ธุรกิจกับบริษัท ในเร่ืองทีต้่องปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

 5.5 บริษัทจะสื่อสารมาตรการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน รวมถงึแจ้งช่องทางการแจง้เบาะแส หรือข้อ

ร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษัททราบ โดยผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการ

และพนักงาน การสัมมนาและการอบรมของบริษัท รวมถึงการแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบอินทราเน็ต เป็น

ต้น เพื่อน ามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้ม่ันใจว่าบุคลากรของบริษัทมีความเข้าใจ 

เหน็ชอบ และปฏบิัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 
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 5.6 บริษัทจะสื่อสารมาตรการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนทีบ่ริษัทมีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) ตัวแทนทาง

ธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัท รายงาน

ประจ าปี เป็นต้น เพือ่สร้างความเข้าใจและน ามาตรการไปปฏบัิตอิย่างจริงจัง 

 5.7 พนักงานลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคน

รับทราบ เข้าใจ และพร้อมจะน าหลักการในนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน เป็นหลักในการด าเนินงาน

ด้วยความเคร่งครัดทั่วทัง้องคก์ร 

 5.8 บริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดยก าหนดตารางอ านาจอนุมัติ และวงเงินในการ

อนุมัติซ่ึงการเบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่ไม่

เหมาะสม รวมถึงไม่ใหเ้กิดการช่วยเหลือทางการเมือง และเพื่อใหม่ั้นใจว่าการบริจาคเพือ่การกุศลไม่ได้

เป็นไปเพือ่การคอรรั์ปช่ัน และเงนิสนับสนุนเพือ่ธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอรรั์ปช่ัน 

 5.9 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลีย้ง

รับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทีเ่กินความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือบุคคลทีท่ าธุรกิจ

กับบริษัท หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกิดปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนักงานปฏเิสธและไม่รับของขวัญดังกล่าว และต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นเพื่อทราบ 

ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายก ากับและตรวจสอบ

ภายในอย่างสม ่าเสมอ 

 5.10 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้มีการ

คอรรั์ปช่ัน โดยกระบวนการดังกล่าว ครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซือ้ การบริหารทรัพยากร

บุคคล การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในบริษัทที่

เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน ทั้งนี้ ต้องมีการด าเนินการตามระบบการตรวจสอบจาก

ฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

 5.11 บริษัทจัดให้มีการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งม่ันของบริษัท

ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้

ผลตอบแทนและการเลื่อนต าแหน่ง 

 5.12 บริษัทจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอรรั์ปช่ัน โดยระบุเหตุการณท์ี่มี

ความเสี่ยงสูงจากการคอรรั์ปช่ันที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาส

เกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอรรั์ปช่ัน

อย่างสม ่าเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความ

เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 
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 5.13 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่

ก าหนดขึน้ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้ง ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้

เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบยีบ 

 5.14 บริษัทจัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดท าเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายใน

เพือ่ใหส้อดคล้องตามนโยบายและระเบยีบของบริษัท 

 5.15 ส านักงานตรวจสอบภายในก าหนดเป็นวาระการประชุม เพื่อให้ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ5รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการคอรรั์ปช่ันประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 5.16 เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเร่ือง 

ดังต่อไปนี ้

 5.16.1 แนวปฏบัิตเิกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนนักการเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งที่

เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน การสนับสนุนที่มิใช่ตัวเงินจะรวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง 

และ / หรือการส่งเสริมใหพ้นักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงความ

ได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทัง้นี ้บริษัทมีแนวปฏบัิตเิกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง ดังนี ้

 (1) บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระท าการ

อันเป็นการฝักใฝ่ทางการเมือง หรือกับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 

 (2) บริษัทไม่สนับสนุนทางการเงนิหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับ

เลือกทางการเมืองใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายของค านิยามของการ

ช่วยเหลือทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงคเ์พือ่เอือ้ประโยชนท์างธุรกิจใหก้ับบริษัท 

 (3) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพยส์ิน อุปกรณเ์คร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไป

ใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การ

ด าเนินการใดๆ ท าใหเ้กิดความเข้าใจว่าบริษัทไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

 (4) บริษัทแจ้งใหผู้้บริหารและพนักงานรับทราบว่า บริษัทจะไม่เข้าร่วมหรือใหค้วามช่วยเหลือใน

กิจกรรมทางการเมือง 

 5.16.2 แนวปฏบัิตเิกี่ยวกับการบริจาคเพือ่การกุศลและเงนิสนับสนุน 

 การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบ

อ่ืนๆ เช่น การให้ความรู้หรือการสละเวลา เป็นต้น บริษัทสามารถกระท าได้ โดยอาจเป็นส่วนหน่ึงใน

กิจกรรมตอบแทนสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ 
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ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอย่าง

เคร่งครัด 

 เงินสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธท์างธุรกิจและเสริมสร้างภาพลักษณท์ี่ดีให้แก่บริษัท อาจ

กระท าได้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้อาจมีความเสี่ยงเน่ืองจากเป็นการ

จ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชนท์ี่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ดังน้ัน จะต้องด าเนินการ

ตามแนวทางปฏบัิตเิกี่ยวกับการบริจาคเพือ่การกุศลและเงนิสนับสนุนอย่างเคร่งครัด 

 การบริจาคเพือ่การกุศลและเงนิสนับสนุนท าใหบ้ริษัทเกิดความเสีย่งต่อการคอรรั์ปช่ัน เน่ืองจาก

กิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้าง

หรือเส้นทางส าหรับการคอรรั์ปช่ัน และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพือ่การกุศลมีวัตถุประสงคแ์อบแฝง ดังน้ัน 

จะต้องด าเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้ม่ันใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ช้บังคับ รวมทัง้ข้อบังคับของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีแนวปฏบัิตเิกี่ยวกับ

การบริจาคเพือ่การกุศลและเงนิสนับสนุน ดังนี ้

 (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่ประสงคจ์ะให้บริษัทเข้าร่วมบริจาคเพื่อการ

กุศล หรือเงนิสนับสนุน (“ผู้ประสงคจ์ะให้บริษัทเข้าร่วมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงนิสนับสนุน”) จะต้อง

จัดท าแบบค าขออนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน โดยระบุชื่อผู้รับบริจาคและหรือผู้รับ

การสนับสนุน และวัตถุประสงคข์องการบริจาคหรือสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบ เสนอขอ

อนุมัตจิากผู้มีอ านาจอนุมัตขิองบริษัท 

 (2) ผู้ประสงคจ์ะให้บริษัทเข้าร่วมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน มีหน้าที่ตรวจสอบ

องคก์ารกุศล มูลนิธิต่างๆ บริษัท ห้างร้านที่บริษัทจะเข้าร่วมในการบริจาคเงิน หรือเงินสนับสนุน ก่อน

การน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัต ิดังนี ้

  2.1 ต้องม่ันใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนจะไม่ถูกน าไปใช้เป็นวิธีการ

หลีกเลี่ยงในการใหส้ินบน ตลอดจนต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส่และเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ช้บังคับ 

  2.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการ

ด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกาดร าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) 

  2.3 ต้องพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อการกุศล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชนต์่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรม

เนียมปฏบัิตทิั่วไป 
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 (3) หากบริษัทตรวจพบหรือได้รับแจ้งข้อมูลจากทางการว่า องคก์ร มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน ที่

บริษัทบริจาค หรือใหเ้งนิสนับสนุน มีการคอรรั์ปช่ันเกิดขึน้ บริษัทจะระงบัการบริจาค หรือการสนับสนุน

กิจกรรมในองคก์รหรือบริษัทน้ันๆ ในทนัททีีรั่บทราบ 

 (4) การติดตามและสอบทานเพื่อให้ม่ันใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการใช้เงนิสนับสนุนไม

ได้กระท าเพือ่การคอรรั์ปช่ัน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการก ากับและตรวจสอบภายใน 

 

 5.16.3 แนวปฏบัิตใินการด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 การด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสม อาจ

น ามาซ่ึงความเสี่ยงต่อการคอรรั์ปช่ัน เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต โดยการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทเพื่อติดสินบน นอกจากนี้ การที่บริษัทให้

ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมแก่ลูกค้า อาจเป็นการปฏิบัติที่ผิด

นโยบายของลูกค้าบางราย เป็นเหตุให้บริษัทต้องเสียโอกาสทางธุรกิจไป บริษัทตระหนักถึงความส าคัญ

ในการสร้างความสัมพันธท์ี่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในอันที่จะน ามาซ่ึงความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองของ

บริษัท และในขณะเดียวกันเพื่อด ารงรักษาไว้ซ่ึงชื่อเสียงของบริษัท ซ่ึงประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทมีแนวปฏบัิตใินการด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการ

ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ดังนี ้

 (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สามารถรับ / ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ 

หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น การเลีย้งรับรอง หรือการรับเลีย้งจากบุคคลอ่ืน เป็นต้น ได้ในโอกาสต่างๆ ตาม

ธรรมเนียม ประเพณี หรือตามารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดยจะต้องกระท าด้วยความโปร่งใส่ 

ในที่เปิดเผย โดยการรับ / การให้ ดังกล่าวน้ันจะต้องไม่ท าให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระท าที่

ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซ่ึงการช่วยเหลือ หรือ

ผลประโยชนต์อบแทน ท าให้เกิดการยนิยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการ

ตัดสินในเชิงธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการให้ของขวัญของบริษัทน้ัน 

จะต้องให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามส่วนตัว โดยอาจจัดท าเป็นของขวัญที่มีตราสัญลักษณข์องบริษัท 

โดยจะต้องไม่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น เช็ค บัตรของขวัญ หรือบัตรก านัล เป็น

ต้น (ยกเว้นเป็นการให้ในรูปของการส่งเสริมการขาย ซ่ึงมีการก าหนดเกณฑไ์ว้ชัดเจน และปฏิบัติใน

แนวทางเดยีวกันกับทุกคน) 

 (2) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท จะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ การ

บริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด

อันจะท าให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
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 (3) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่รับของขวญัหรือค่าตอบแทนใดๆ ทีเ่กิน

สมควรอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะต้องไม่รับ

ของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องน้ันๆ เป็น

ต้น 

  อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถรับของขวัญ และ / หรือ 

ค่าบริการต้อนรับ และ / หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้ หากเป็นไปตามเทศกาล หรือธรรมเนียมปฏบัิตโิดยปกต ิ

โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ของขวัญที่รับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด 

หรือเทยีบเทา่เงนิสด เช่น บัตรก านัล บัตรของขวัญ เป็นต้น 

 (4) การห้ามรับของขวัญ หรือ ค่าบริการต้อนรับ หรือผลประโยชนอ่ื์นๆ ทีมี่มูลค่าเกินกว่า 3,000 

บาท (สามพันบาทถ้วน) หรือของขวัญทีเ่ป็นเงนิสด หรือเทยีบเท่าเงนิสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรก านัล 

เป็นต้น เม่ืออยู่ในสถานการณท์ี่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญ หรือผลประโยชนดั์งกล่าวได้ในขณะน้ัน 

เช่น ในการประชุมหารือกับลูกค้า เป็นต้น ผู้รับอาจรับของขวัญหรือผลประโยชนไ์ว้ก่อน โดยจะต้องแจ้ง

ผู้บังคับบัญชาทันที และจัดท าแบบรายงานการรับของขวัญ ส่งให้ฝ่ายบริหารส านักงาน ทั้งนี้ บริษัทจะ

พจิารณาน าสิ่งของ / ของขวัญทีไ่ด้รับไปบริจาคแก่สาธารณกุศลเพือ่ส่วนรวมต่อไปตามความเหมาะสม 

 (5) การให้และรับผลประโยชนอ่ื์นๆ เช่น การสังสรรครั์บรอง จะต้องยืนยันได้ว่าการรับรองน้ัน

มิได้มีลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระท าบ่อยคร้ัง จนท าให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่

จัดการสังสรรคร์อบรองน้ัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 (6) บริษัทจะประชาสัมพันธใ์ห้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททราบ ถึง

แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของบริษัทผ่านการ

ประชุมประจ าปี และผ่านระบบการสื่อสารอ่ืนๆ ทีบ่ริษัทมีอยู่ 

 (7) บริษัทจะประชาสัมพันธห์รือแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทราบ ถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ของบริษัทผ่านเอกสารแนะน าบริษัทหรือแผ่นพับทีใ่ช้ในการประชาสัมพันธก์ิจการของบริษัท 

 

6. การพจิารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

 6.1 หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี ้บริษัทจะตั้งคณะกรรมการสอบสวน

เพื่อด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ คณะกรรมการ

สอบสวนให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัท ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง

ในคราวใดมีกรรมการทีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี ้เป็นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระทา่น

น้ันเข้าเป็นคณะกรรมการสอบสวนในคราวดังกล่าว ในกรณีที่พิสูจนไ์ด้ว่ากรรมการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามนโยบาย ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษ โดยพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริง และ
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สถานการณ์แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี และให้รายงานผลการสอบสวนรวมถึงการ

พิจารณาโทษให้คณะกรรมการบริษัท (โดยยกเว้นกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

การคอรรั์ปช่ัน) พิจารณาต่อไป ทัง้นี ้หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระท าที่

ผิดกฎหมาย ก็ใหรั้บโทษตามทีก่ฎหมายก าหนดด้วย 

 6.2 หากผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะมีโทษทางวินัย ซ่ึง

วิธีการลงโทษจะขึน้อยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณแ์วดล้อม ทั้งนี้ หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวเป็นการกระท าทีผิ่ดกฎหมาย ก็ใหรั้บโทษตามทีก่ฎหมายก าหนดด้วย 

 บริษัท ไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรั์ปช่ัน 

แมว้่าการกระท าน้ันจะท าใหบ้ริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

 6.3 บริษัทใช้ระบบการสื่อสารภายในองคก์รทุกระบบเพื่อประชาสัมพันธบ์ทลงโทษหากมีการไม่

ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอรรั์ปช่ัน  รวมถึงการสร้างการรับรู้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการไม่มีผลทาง

ลบต่อพนักงานทีป่ฏเิสธการคอรรั์ปช่ัน แม้การดังกล่าวจะท าใหบ้ริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 6.4 บริษัทมีการสร้างการรับรู้ให้เกิดกับพนักงานทั่วไป ถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

คอรรั์ปช่ันของพนักงานคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน เช่น การประกาศชมเชย หรือใหร้างวัล เป็นต้น 

 

7. มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิด

กฎหมาย จรรยาบรรณหรือการมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน

องคก์ร รวมทั้งของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน การกระท าดังกล่าวรวมถึง รายงานทางการเงินที่ไม่

ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง และบริษัทต้องมีกลไกในการคุ้มครองผู้ทีแ่จ้งเบาะแส หรือผู้

ร้องเรียน เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

 

 เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

 - การกระท าผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัท หรือการท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ และ

พนักงาน 

 - ความผิดปกตขิองรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง 

 - เร่ืองทีมี่ผลกระทบต่อประโยชนห์รือชื่อเสียงของบริษัท 

 ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท

และจะคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนประเด็นต่างๆ โดยมีช่องทางการ
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ติดต่อสื่อสารโดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อด าเนินการตามกระบวนการที่บริษัทก าหนด

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทัง้นี ้ช่องทางตดิต่อ มีดังนี ้

 (1) ทางไปรษณีย ์โดยส่งมาที ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร 10900 

 (2) ทางอีเมล ์โดยส่งมาที ่vibhacoth@vibhavadi.com 

 กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน บริษัทให้ความส าคัญกับการเก็บ

ข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ และได้ก าหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและการ

สอบสวนไว้เป็นลายลักษณอั์กษร ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายเกี่ยวข้องด้วยเท่าน้ัน หากข้อมูลความลับดังกล่าวถูกเปิดเผย บริษัทจะติดตามสอบหาบุคคล

ทีเ่ปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีบทลงโทษผู้ทีก่ระท าการดังกล่าว 

 นอกจากนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้

ร้องเรียน ทุกคนในการใช้ดุลยพินิจส่ังการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน 

และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่

ชอบธรรมอันเน่ืองมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้้อมูล 

 ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสะหรือ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการคอรรั์ปช่ัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ

บริษัท 

 

8. การน ามาตรการไปปฏบัิตโิดยบริษัทและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

 8.1 บริษัทจะแจ้งและสนับสนุนให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอ านาจในการ

ควบคุม (ถ้ามี) น ามาตรการต่อต้านการคอรรั์ปช่ันไปปฏบัิต ิ

 8.2 ห้ามพนักงานจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกระท าการ

คอรรั์ปช่ัน 

 8.3 บริษัทจะจัดให้มีการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะ

ด าเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมาตามระเบียบการจัดซือ้จัดจ้างอย่าง

เคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมารับทราบนโยบายและมาตรการ

ต่อต้านคอรรั์ปช่ันของบริษัทฉบับนี ้

mailto:vibhacoth@vibhavadi.com
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 8.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อและว่าจ้างหากพบว่าผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึง

ผู้รับเหมากระท าการคอรรั์ปช่ันหรือใหส้ินบน 

 

9. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

 9.1 บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปช่ันในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนใน

องคก์รทราบ 

 9.2 บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น 

เว็ปไซตข์องบริษัท ระบบอินทราเน็ต หรือแผ่นพับ เป็นต้น เพือ่ใหส้าธารณชนทราบ 

 บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ภายในบริษัท ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท งานอบรมสัมมนาประจ าปี เป็นต้น เพื่อให้มีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้ม่ันใจว่า

บริษัทมีทรัพยากรและบุคคลากรทีมี่ทกัษะเพยีงพอต่อการน ามาตรการปฏบิัติไปใช้ 

 

10. แนวทางการประเมินความเสี่ยง 

 10.1 การประเมินความเสี่ยงท าให้บริษัทสามารถระบุงานที่มีความเสี่ยงอันเน่ืองจากการ

คอรรั์ปช่ัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ มาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความส าเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้

เพือ่ลดความเสี่ยง 

 10.2 ส านักงานตรวจสอบภายในจะประเมินความเสี่ยงจากการคอรรั์ปช่ันที่อาจเกิดขึน้ อย่าง

สม ่าเสมอ (อย่างน้อยปีละคร้ัง) รวมทัง้ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงทีใ่ช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่

จะป้องกันควาเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับทีย่อมรับได ้

 

11. การควบคุมภายในและการรายงาน 

 11.1 บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็น

การลดความเสี่ยงทางด้านการคอรรั์ปช่ัน จึงมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความม่ันใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่า ระบบการควบคุมภายในทีมี่อยู่สามารถช่วยใหบ้ริษัทบรรลุเป้าหมายตามทีว่างไว้ได้ 

 11.2 บริษัทก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายในจัดท าแผนงานการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

โดยแผนการตรวจสอบจะผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการพิจารณาแผนงาน

ตามความเสี่ยงทีก่่อใหเ้กิดการคอรรั์ปช่ัน 
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 11.3 บริษัทจะรักษาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ซ่ึง

ครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันด้านบัญชี การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงกระบวนการ

ทางธุรกิจต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 11.4 บริษัทก าหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานประเดน็เร่งด่วน ดังนี ้

  (1) ส านักงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่าง

น้อยปีละ หน่ึงคร้ังต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งคู่ขนานต่อกรรมการผู้จัดการ 

  (2) หลังจากรายงานผลการตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบภายในจะต้องหารือผลการ

ควบคุมภายในกับผู้อ านวยการโรงพยาบาล และผู้อ านวยการฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการหาแนวทาง

ควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

  (3) หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน ฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยัง

ประธานกรรมการตรวจสอบทนัท ี

  (4)  คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ท าหน้าที่ รายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป 

 

12. การจัดเก็บข้อมูล 

 12.1 บริษัทมีนโยบายทีจ่ะต้องปฏบัิตติามมาตรฐาน หลักการ รวมทัง้กฎหมายทีบั่งคับใช้เกี่ยวกบั

การรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงนิ 

 12.2 ค่าใช้จ่ายทุกประเภทต้องมีเอกสารประกอบ มีการอนุมัติตามอ านาจอนุมัติ รวมทั้งการ

จัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 

 12.3 บริษัทไม่อนุญาตใหมี้การบันทกึข้อมูลทีเ่ป็นเทจ็ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณไ์ม่ถูกต้อง หรือท า

การตกแต่งบัญชี รวมทั้งจะต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงินเพื่อใช้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่

เหมาะสม 

 

13. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ันนีใ้หค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การสรร

หา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน

และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจ กับพนักงานที่อยู่

ในความรับผิดชอบและต้องควบคุมและปฏบัิตใิหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 13.1 ด้านการจ้างงาน บริษัทได้ก าหนดประเภทและคุณสมบัติของพนักงานในการรับเข้าท างาน 

โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑท์ีบ่ริษัทก าหนดจะต้องไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติหรือละเว้น
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การปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ โดยการ

คอรรั์ปช่ันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ทัง้นี ้โดยมีขั้นตอนในการพจิารณาบุคคลเข้าท างาน ดังนี ้

 * ใหผู้้สมัครยืน่ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามทีบ่ริษัทก าหนดทีฝ่่ายบริหารบุคคล 

 * ฝ่ายบริหารบุคคลพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่ต้องการรับ

พนักงานเข้าท างานทดสอบความรู้ ความสามารถตามทีเ่หน็สมควร 

 * เม่ือบริษัทได้ท าสัญญาจ้างบุคคลใดให้ท างานในต าแหน่งหน้าที่ใด ถือว่าผู้น้ันเป็นพนักงาน

บริษัท ได้รับค่าจ้างตามที่ก าหนดในสัญญาจ้าง หรือทะเบียนลูกจ้าง โดยการก าหนดอัตราจ้างเป็นไป

ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณแ์ละสภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน 

 13.2 การประเมินผลการปฏบิัติงาน บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 ระยะ 

ดังนี ้

 * การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน โดยพนักงานเร่ิมงานใหม่จะต้องปฏิบัติงาน

ในช่วงทดลองงานไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันเร่ิมงาน 

 * การประเมินผลการปฏบัิตงิานประจ าปี (ปีละ 2 คร้ัง) เพือ่ท าความเข้าใจร่วมกันถงึเป้าหมายใน

การท างานและการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในรอบปีทีผ่่านมา รวมถึงการประเมิน

พฤติกรรมในการท างาน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าทีห่รือใช้อ านาจต าแหน่งหน้าทีโ่ดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชนอั์นมิควรได้ โดยการคอรรั์ปช่ัน 

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 

 13.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมและความพอเพียงของบุคลากรใน

การด าเนินงานเพือ่ต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

 

14. การอบรมและการสื่อสาร 

 14.1 คณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทจะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน ให้แก่กรรมการทุกท่าน

รับทราบ 

 14.2 พนักงาน 

  14.2.1 พนักงานใหม่ 

  พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับส าเนานโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน และได้รับการอบรม

ใหค้วามรู้เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

  14.2.2 พนักงานปัจจุบัน 

  - พนักงานทุกคนจะได้รับส าเนานโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน เพือ่ช่วยใหม่ั้นใจว่าได้รับ

ทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษา
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นโยบายรวมถึงข้อมูลล่าสุดทีป่รับปรุงแก้ไขได้จากเว็ปไซตข์องบริษัท และระบบอินเตอรเ์น็ตของบริษัท 

โดยบริษัทจะแจ้งใหพ้นักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทีส่ าคัญ 

  - พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอรรั์ปช่ันอย่างสม ่าเสมอ 

เพือ่ใหต้ระหนักถงึการคอรรั์ปช่ัน เช่น รูปแบบต่างๆ ของการคอรรั์ปช่ัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการคอรรั์ปช่ัน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเหน็หรือสงสัยว่ามีการคอรรั์ปช่ัน เป็นต้น 

 14.3 ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า / ใหบ้ริการ และผู้รับเหมา 

 บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจ าหน่าย

สินค้า / ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เร่ิมต้นความสัมพันธท์างธุรกิจและในภายหลังตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า / ให้บริการ และ

ผู้รับเหมายดึม่ันในการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

 

15. กรณีมีข้อสงสัย 

 หากพนักงานคนใดเกิดความไม่ม่ันใจว่าการกระท าใด อาจเข้าลักษณะเป็นการคอรรั์ปช่ัน หรือ

ในกรณีทีมี่ค าถามหรือข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษากรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


