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ค าน า 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) ( BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC 

COMPANY LIMITED) ช่ือย่อ: BCH ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้จดัประเภทของธุรกิจและบริการไว้ 3 ประเภท 

ดงันี ้ 

 1. กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (Kasemrad Hospital Group (KR Group)) เป็นผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีจะเน้นให้บริการทางการแพทย์ทางการแพทย์ในระดบัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 Kasemrad General Hospital (KR) เป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการทางการแพทย์ระดบั

 ปฐมภมูิ (Primary Care), ระดบัทตุิยภูมิ (Secondary Care) และระดบัตติยภูมิ (Tertiary Care) ท่ี

 ส าคญัส าหรับผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน แก่กลุม่ลกูค้าเงินสดและลกูค้าตามโครงการภาครัฐ ปัจจบุนั

 มีทัง้หมด 5 สาขาท่ีเปิดให้บริการแล้วดงัตอ่ไปนี ้

1) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค (Kasemrad Bangkea Hospital) จงัหวดักรุงเทพ 

2) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (Kasemrad Rattanatibeth Hospital) จงัหวดั

นนทบรีุ 

3) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน (Kasemrad Prachachuen Hospital) จงัหวดั

กรุงเทพ 

4) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบรีุ (Kasemrad Saraburi Hospital) จงัหวดัสระบรีุ 

5) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบริุนทร์ (Kasemrad Sriburin Hospital) จงัหวดัเชียงราย 

 1.2 Kasemrad Medical Center (KH Med Center) เป็นศนูย์เฉพาะทางท่ีให้บริการ

 ระดบัตตยิภมูิ (Tertiary Care) ซึง่เป็นบริการทางการแพทย์ท่ีมีความซบัซ้อนได้แก่ การผ่าตดัหวัใจ 

 ศนูย์ศลัยกรรมหวัใจ (Heart Surgary Center ) ศนูย์ตรวจสวนหวัใจและหลอดเลือด (Cath Lab 

 Center) และศนูย์ดวงตา (Lasik and Eye Center) โดยเปิดด าเนินการท่ีสาขาประชาช่ืน เพ่ือให้

 การรักษาแก่ ผู้ ป่วยจากกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ทุกสาขา และผู้ ป่วยท่ีส่งต่อมาจาก

 โรงพยาบาลพนัธมิตรอ่ืนๆ (Alliance Hospitals) ทัว่ประเทศ 

 1.3 Kasmrad Poly Doctor Clinic (KPC) เป็นคลินิกชมุชนของบริษัทฯ ท่ีเปิดให้บริการ

 ทางการแพทย์ระดบัปฐมภูมิ (Primary Care) และระดบัทตุิยภูมิภมูิ (Secondary Care) (บริการ
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 ผู้ ป่วยนอก) ซึ่งได้แก่โพลีคลินิก เกษมราษฎร์ ศรีบริุนทร์ แม่สาย (Poly Clinic Kasemrad Sriburin 

Maesai) ท่ีอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย และโพลีคลินิก เกษมราษฎร์ ศรีบริุนทร์ เชียงแสน (Poly Clinic 

Kasemrad Sriburin Chiangsaen) ท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซึ่งจะเปิดท าการในเดือนกรกฎาคม 

2557 

 1.4 KH Better Life เป็นศนูย์ท่ีให้บริการด้านการเสริมสร้างบคุลิกและสขุภาพ ได้แก่ ศนูย์

 ตรวจสุขภาพ ศนูย์ทนัตกรรมเพ่ือความงาม ศนูย์สุขภาพผิวและความงาม ศนูย์ศลัยกรรมความ

 งาม รวมทัง้บริการแพทย์ทางเลือก เชน่ ศนูย์แพทย์แผนจีน ศนูย์แพทย์แผนไทย ซึ่งปัจจบุนับริษัทฯ 

 ได้จดัพืน้ท่ีบริการในโรงพยาบาลท าสาขา 

2. กลุ่มโรงพยาบาล เวิลด์เมดคิอลเซ็นเตอร์ (World Medical Center Group (WMC 

Group)) เป็นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเปิดใหมภ่ายใต้ช่ือ World Medical Center Hospital (โรงพยาบาล

เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ ( W M C )) โดยเน้นให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบของศนูย์แพทย์เฉพาะทางใน

ระดบัตติยภมูิ (Tertiary Care) ของการให้บริการในการรักษาแก่ลกูค้าระดบับน (High – End Market) โดย

ได้เปิดด าเนินการสาขาแรกบนถนนแจ้งวฒันะ (ใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล) ในไตรมาสแรกปี 2556 

3. กลุ่มโรงพยาบาลการรุญเวช (Karunvej Hospital Group (KV Group)) เป็นผลิตภณัฑ์และ

บริการท่ีจะเปิดใหม ่โดยจะเน้นให้บริการทางการแพทย์ทางการแพทย์ระดบัปฐมภูมิและระดบัทตุิยภมิ โดย

ปัจจบุนันีมี้ทัง้หมด 4 สาขา ทัง้ท่ีเปิดด าเนินการแล้ว และท่ีขาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2557 นี ้ได้แก่ 

1) โรงพยาบาลการุญเวช สขุาภิบาล3 (Karunvej Sukaphibal3 Hospital) 

2) โรงพยาบาลการุญเวช ปทมุธานี (Karunvej Phathumthani Hospital) 

3) โรงพยาบาลการุญเวช อยธุยา (Karunvej Ayutthaya Hospital) 

4) โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ (Karunvej Rattanatibeth Hospital) 

 โดยใช้จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ เป็นแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักนิติธรรมทางการ

บริหารสร้างธรรมาภิบาล ( Good Governance) หรือบรรษัทภิบาล (Good corporate governance) 

เพ่ือนพาไปสู่การสร้างความมั่นคงในธุรกิจบนพืน้ฐานของการประสิทธิผู้ มีส่วนได้เสียกับองค์กร (Stake 

Holders) อยา่งเป็นธรรม ทัง้นีใ้นปี 2556 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลแห่งท่ี 7 ภายใต้ช่ือ 
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The World Medical Center บนถนนแจ้งวฒันะ ซึ่งเป็นนโยบายธุรกิจไปยงักลุ่มลกูค้าระดบัสงูทัง้ชาวไทย

และชาวต่างประเทศในมาตรฐานโรงพยาบาลระดบันานาชาติ พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทนัสมยั โดยมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในเป้าหมายท่ี

ส าคญั คือการให้บริการผู้ ป่วยทุกรายให้เป็นตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทัง้พฒันาบุคลากรทางการแพทย์ 

คณุภาพของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนการพฒันา และการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกันิติธรรมทางบริหาร เพ่ือประโยชน์ในการวางระบบ ระเบียบ ข้อปฏิบตัิ ตา่งๆ 

ภายในองค์กร ให้ทนัสมยัตอ่การเปล่ียนแปลงในยคุการส่ือสารไร้พรมแดน ให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ทกุภาค

สว่นท่ีเก่ียวข้องในทกุระดบั ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสงัคม และสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและให้

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบตัร่ิวมกนัอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม 

บทความเร่ือง “หลกันิติธรรมทางบริหาร บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน)” จึงเป็น

การน าเสนอ รูปแบบการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีความเก่ียวพนักับการให้บริการสขุภาพแก่ประชาชน 

โดยใช้แนวคิดการก ากับดแูลกิจการท่ีดีตาม “หลกันิติธรรมทางบริหาร” ในการปกครอง การบริหาร การ

จดัการ การควบคมุดแูลกิจการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม มีการบริหารจดัการท่ีดี โดย

เน้นการน า “หลกันิตธิรรมทางบริหาร” ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหลกัการท่ีอธิบายการเป็นองค์กร “ธรรมาภิบาล” 

( Good Governance)  หรือบรรษัทภิบาล (Good corporate governance) ของหน่วยงาน รวมทัง้การ

อธิบายให้เห็นภาพการน าองค์ประกอบของธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล  ในด้านของหลกันิติธรรม ท่ีมี

สาระส าคัญในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิในความเสมอภาค ซึ่งสิทธิทัง้สองประการ

ดงักล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพืน้ฐานของ “ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์” ท่ีบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญั และน ามา

เป็นแนวทางการเสริมสร้าง “หลกันิติธรรมทางบริหาร” เพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างองค์กรให้มีความยัง่ยืน

ในทกุองคาพยพท่ีเก่ียวข้อง   ซึง่รายละเอียดตา่งๆได้อธิบายไว้ในสว่นเนือ้หาของบทความนีแ้ล้ว ผู้ เขียนหวงั

เป็นอย่างยิ่งว่าบทความเร่ือง “หลกันิติธรรมทางบริหาร บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน)” 

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่านทุกท่าน ในการท่ีจะน าสาระ และวิธีคิด ไปปรับใช้ในองค์กรทัง้ภ าครัฐและ

ภาคเอกชน เพ่ือประกันสิทธิ และศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทในทุกระดบัชัน้ เพ่ือ

สามารถขบัเคล่ือนองค์กรไปสูธ่รรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล ท่ีมีคณุธรรมและมีคณุภาพตอ่ไป 

 

 



6 
 

 1. “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) หรือบรรษัทภิบาล (Good corporate governance) 

องค์กร  

 เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and 

Development: OECD) ได้ให้ค าจ ากดัความของ การก ากบัดแูลกิจการไว้วา่ 

 "Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its 

board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the 

structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those 

objectives and monitoring performance are determined.” (OECD, 2004, p.11) ตามค าจ ากดัความ

ของ OECD การก ากบัดแูลกิจการ ก็คือ ความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทกุกลุ่มขององค์กร ผู้

มีสว่นได้ส่วนเสียพึงได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม นัน่คือ เจ้าของกิจการ ผู้ ถือหุ้น ผู้ ซือ้สินค้า ผู้ขายสินค้า 

พนกังานลกูจ้าง เจ้าหนี ้รัฐบาล และสงัคมโดยรวม ต้องได้รับการปฏิบตัิอย่างยุติธรรม (Fairness) และ

เสมอภาค  

 นอกจากนี  ้การก ากับดูแลกิจการ ยังหมายความรวมถึง ระบบการบริหาร และควบคุมการ

ด าเนินงานภายในของบริษัท เพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ

หุ้นในระยะยาว ทัง้นีแ้ต่ละองค์กรในแต่ละประเทศ ก็ย่อมท่ีจะมีโครงสร้างและเกณฑ์ก าหนดในเร่ือง  การ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

 ในส่วนของภาครัฐมักใช้ค าว่า ธรรมาภิบาล อนัหมายถึง การบริหารของภาครัฐท่ีมุ่งความดีงาม 

และเกิดประโยชน์สงูสดุแก่รัฐ และประชาชนอย่างทัว่ถึงและยตุิธรรม แนวคิดของธรรมาภิบาลในภาครัฐได้

ริเร่ิมในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ได้มีการบรรจุแนวคิดของธรรมาภิบาลไว้เป็น

แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ ซึ่งหมายถึง ธรรมาภิบาลของรัฐ  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

สร้างระบบบริหาร กิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 หลกัการธรรมาภิบาลของรัฐ ประกอบด้วย 

หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความ

คุ้มคา่ 

 ในสว่นของภาคเอกชนมกัใช้ค าวา่ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีหรือ บรรษัทภิบาล หมายถึงโครงสร้าง

ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์และความรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งกลุม่หลกัขององค์กรซึง่ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท  และฝ่ายจดัการ เพ่ือให้เกิดสมรรถนะการแขง่ขนัขององค์กร อนัน าไปสูเ่ป้าหมายของ
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องค์กรท่ีก าหนดไว้ โดยการบริหารและการก าหนดทิศทางขององค์กรจะต้องค านงึถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ มี

ผลประโยชน์ร่วมด้วย 

 แนวคิดเร่ืองบรรษัทภิบาล เป็นท่ีได้รับความสนใจเพิ่มขึน้ในระดบัสากล นบัตัง้แตเ่กิดวิกฤตการณ์

การเงินในเอเชีย และกรณีการลม่สลายของบริษัท ENRON และ WORLDCOM เป็นต้นมา บรรษัทภิบาล

ทวีความส าคญัส าหรับองค์กรท่ีเป็นบริษัทมหาชน เน่ืองจากต้องรับผิดชอบตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ มีสว่นได้เสีย 

(Stakeholder) มากมายหลายฝ่าย เชน่ ผู้ ถือหุ้นภายนอก (Outside shareholders) พนกังานลกูจ้าง ชมุชน 

สงัคมสว่นรวม นัน่คือ ผู้ ถือหุ้นภายนอก ต้องได้รับความคุ้มครองในการลงทนุ พนกังานลกูจ้างต้องได้รับ

ความคุ้มครองในด้านสิทธิมนษุยชน สงัคมสว่นรวมต้องได้รับความพิทกัษ์ ดงันัน้ องค์กรจงึต้องจดัให้มี

ระบบการบริหารงาน การควบคมุสอดส่องดแูลเพื่อพิทกัษ์และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียใน

ระยะยาว อนัจะเป็นการสร้างมลูคา่ให้กบัองค์กรเพ่ือความยัง่ยืนในระยะยาวด้วยเชน่กนั ท าให้เกิดหลกั

บรรษัทภิบาลท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากลขึน้มา อนัประกอบด้วย 

1) ยดึหลกัความถกูต้องในการปฏิบตัหิน้าท่ี (Responsibility) 

2) มีความรับผิดชอบตอ่ผลการตดัสินใจและการกระท าของตน (Accountability) 

3) ปฏิบตัิตอ่ทกุฝ่ายอย่างเสมอภาคและยตุธิรรม (Equitable Treatment) 

4) มีความโปร่งใสและเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา (Transparent Discloser) 

5) มุง่สร้างเสริมหลกัการบริหารอนัเป็นเลิศในองค์การ (Promotion of Best Practice)  

2. “การก ากับดูแลกิจการท่ีดี” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) (BCH) เป็นองค์กรเอกชน ซึง่ด าเนินธุรกิจใน

รูปของกลุม่โรงพยาบาล (Chain Hospital) ได้เล็งเห็นความส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีตามหลกันิติ

ธรรมทางบริหาร ซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล บริษัทฯ จึงได้น าเอาหลกัการ “การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” 

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้รณรงค์ให้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  พงึปฏิบตัิ

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 15 ข้อ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเตมิให้เทียบเคียงกบัหลกัการก ากบัดแูล

กิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of 
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Corporate Governance ปี 2004) รวมทัง้ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกในการเข้าร่วมโครงการ Corporate 

Governance - Reports on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC) โดยปรับให้มี

ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึง่มีอยู่ด้วยกนั 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือ

หุ้น การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั  บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความ

โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) (BCH)  ได้ใช้หลกัการดงัท่ีกลา่วมาในเบือ้งต้นเป็น

ต้นแบบในการน ามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกบัเป้าหมายทางธุรกิจ และวฒันธรรมองค์กรของบริษัทฯ 

โดยก าหนดเป็นหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงัตอ่ไปนี ้

3. หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) (BCH) 

 นบัตัง้แตปี่ 2547 ท่ีบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลกัทรัพย์ เป็นองค์กรมหาชน จงึได้น า

แนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้รณรงค์ และสง่เสริมให้บริษัทฯ เข้าใจและตระหนกัถึง

ความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแสดงให้เห็นถึงการแขง่ขนัของ

กิจการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่จะชว่ยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้

ลงทนุผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย อีกทัง้การมีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดียงัเสมือน

เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มมลูคา่และสง่เสริมการเตมิโตอยา่งยัง่ยืนให้กบับริษัทฯ มีการปฏิบตัหิลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดีซึง่แบง่ได้เป็น  5 หมวด ดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพิ่ม

 ความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ และเพิ่มความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้

 ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย จงึได้ก าหนดนโยบายสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการ โดยครอบคลมุ

 หลกัส าคญัดงันี ้

 คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมลูคา่เพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงาน

ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความสามารถ

และประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ น ดูแลมิให้เกิด
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ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจและการกระท า

ของตนเอง 

 การด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ทกุฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ 

 การด านเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเส่ียงอยู่เสมอโดยมีการควบคมุและบริหารความ

เส่ียงท่ีเหมาะสม 

 ในการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือนดัประชมุซึ่งระบุ

รายละเอียดของวาระการประชมุ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อมลูทัง้หมดท่ี

เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุม พร้อมทัง้รายละเอียดของวัน เวลา 

สถานท่ีท่ีจดัประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 7 วนั และมี

การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นตรวจสอบได้ 

นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ ถือหุ้ นโดยการเสนอช่ือ

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้ รับมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้น ท่ีไม่สามารถเข้า

ร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทได้มีการแจ้งขา่วสารผ่าน Website ของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยเป็นประจ าทกุปี  

 บริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินการ

งานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและจ้อเสนอแนะตา่งๆ โดยประเด็น

ซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นโดย

เลขานุการท่ีประชุม และได้น าส่งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยตามระเบียบข้อบงัคบัภายใน  14 วนั ภายหลงัจากการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นสามารถซักถามได้ในประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งในทุกๆ ปี บริษัทฯ จัดประชุม

สามญัถือหุ้นทัง้หมด  1 ครัง้คือการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ณ วนัและเวลา 

และสถานท่ีท่ีทางบริษัท ได้ก าหนดขึน้เป็นประจ าทกุปี โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้า

ร่วมประชมุครบทกุท่าน ซึ่งสะดวกตอ่การเดินทางของผู้ ถือหุ้นและใช้เวลาท่ีเหมาะสม

และเพียงพอท่ีผู้ ถือหุ้นจะซกัถามข้อมลูหรือให้ข้อเสนอแนะ 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุ

ฝ่าย 

 บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีชัดเจน รวมถึงมีมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น หากมีกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการท่านใดเข้าข่ายท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการทา่นนัน้จะงดออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัท

ฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นและความสมเหตสุมผล

ของรายการระหว่างกนัเพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เปิดเผย 

ถึงรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด 

 บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับวาระการประชมุอย่างเพียงพอต่อ

การตัดสินใจ เช่น วาระการจ่ายเงินปันผล วาระการแต่งตัง้กรรมการ วาระการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี และวาระการ

พิจารณาเร่ืองส าคญัของบริษัทฯ เช่น การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ  เช่น การแก้ไขข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหุ้นกู้  เป็นต้น 

 บริษัทฯ มีการสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ด้วยตนเองโดยการเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้ รับมอบอ านาจ

จากผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล รวมทัง้ได้แจ้ง

ข่าวสารผ่าน  Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและWebsite ของบริษัทฯ ให้ผู้

ถือหุ้นพิจารณาเสนช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารทุกคนรายงานการการถือครองหลักทรัพย์ต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุคน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 ผู้ ถือหุ้น  :  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิ

ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคดิเห็นในท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิท่ีจะได้รับผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม เป็นต้น 

 พนกังาน : บริษัทฯ ปฏิบตักิบัพนกังานทกุคนอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 คูค้่า  : บริษัทฯ ซือ้สินค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการ

ค้า รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค้่า 

 เจ้าหนี ้  : บริษัทฯ ปฏิบตัติามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง 

 ลกูค้า  : บริษัทฯ เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า ผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ

และมาตรฐาน มีหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีท าหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของลกูค้าเพ่ือรีบด าเนินการ

ให้แก่ลกูค้าโดยเร็วท่ีสดุ 

 คูแ่ขง่  : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกตกิาการแขง่ขนัท่ีดี รักษาบรรทดั

ฐานของข้อพงึปฏิบตัใินการแขง่ขนัหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมส่จุริตเพ่ือท าลายคูแ่ขง่ ทัง้นี ้ ในปีท่ี

ผา่นมาบริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

 ชมุชน  : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและ

สงัคม 

 ทัง้นัน้บริษัทฯ จะปฏิบตัติามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิ

ของผู้ มีสว่นได้เสียเหล่านีไ้ด้รับการดแูลเป็นอย่างดี 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใชม่ิใช่

ข้อมลูทางการเงิน ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

สม ่าเสมอ ทนัเวลา โปร่งใส และนา่เช่ือถือ ซึง่จะแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกิจการ

และสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการโดยผ่านการพิจารณาอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ จะพิจารณาโดยใช้ข้อมลูของทางบริษัทใน
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อตุสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนัผลประกอบการของบริษัทและผลการเนินงานของ

ผู้บริหารแตล่ะทา่น 

 คณะกรรมการบริษัท เป้ฯผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และสาร

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้คาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิ

อยา่งสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัท า

รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบการเงิน และบริษัทฯ ได้มี

การแตง่ตัง้คณะกรรมการการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร

ดแูลและรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทฯ 

 ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ดแูล

งานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือดแูลเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วน ถกูต้อง ตรงตอ่ความเป็น

จริง เช่ือถือได้ ทนัเวลา และโปร่งใส รวมทัง้เพ่ือส่ือสารกบับคุคลภายนอก เชน่ ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ

ในสถานบนั ผู้ลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลซึง่มีความรู้ความสามารถด้านตา่งๆ โดยเป็นผู้ มี

บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูวางแผนการด าเนินงานทัง้

ในระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมของ

องค์กร มีบทบาทส าคญัการก ากบัดแูล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการ

ปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 

 ปัจจบุนั บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้สิน้จ านวน 10 คนซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯจ านวน 4 คนติดเป็นร้อยละ 40.0 ของกรรมการทัง้หมด กรรมการท่ีไมไ่ด้

เป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ของกรรมการทัง้หมด และกรรมการอิสระจ านวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.0 ของกรรมการทัง้หมด ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ได้แก่ 1) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระจาการบริหารงานจ านวน การตรวจสอบ 
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ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระจาการบริหารงานจ านวน  3 คน ซึง่จะมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 

ปี (ดงัราบนามคณะกรรมการตรวจสอบในหวัข้อโครงสร้างการจดัการฯ) และ 2) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ านวน 6 คน ดงัหวัข้อโครงสร้างการจดัการฯ เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีเฉพาะ

เร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการแตล่ะชดุ โดยบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาเพ่ือรับทราบ ซึง่คณะอนกุรรมการ

แตล่ะชดุมีสิทธิและหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของคณะกรรมการแตล่ะชดุ โดยบริษัทฯ ได้

แบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารระดบัสงูอยา่งชดัเจน โดย

กรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารระดบัสงูอย่าง

ชดัเจน ขณะท่ีผู้บริหารระดบัสงูท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

ก าหนด นอกจากนี ้ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นบคุคลเด่ียวกนั ซึง่ได้ผา่นการ

พิจารณาแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทและมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีชดัเจน 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจดัให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน และมาตรการบริหารความ

เส่ียงท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีการติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอในการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนีย้งัได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอยา่งชดัเจนและโปร่งใส 

บริษัทฯ จดัให้มีระเบียบและแนวทางปฏิบตัขิองจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึง

ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจ

ของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และมีนโยบายและวิธีปฏิบตัสิ าหรับกรณีท่ีเส่ียวตอ่ปัญหาจริยธรรม 

โดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย ขนบธรรมเนียม และประเพณีอนัดีงามของสงัคม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีจริยธรรม

ในเร่ืองคา่บริการ ซึง่ผู้ รับบริการสามารถขอดรูายละเอียดและคา่รักษาพยาบาลได้โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ

ตามพระราชบญัญัตสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และมีจริยธรรมในการประชาสมัพนัธ์ โดยได้ปฏิบตัิ

พระราชบญัญตัิควบคมุสถานพยาบาลเอกชน 

บริษัทฯ มีโครงการสร้างการบริหารจัดการท่ีชัดเจน รวมทัง้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น หากมีกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการท่านใดเข้าข่ายท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้จะงดออกเสี ยงลงคะแนน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้



14 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกันเพ่ือ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ปิดเผยถึงรายการระหว่างกันท่ี เกิดขึน้ในงบ

การเงินตามมาตาฐานการบญัชีก าหนด 

3. การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็น

ประจ า ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชา

ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

4. คา่ตอบแทน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณา

อนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นแล้ว ทัง้นีค้า่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดโดยใช้ข้อมลูคา่ตอบแทน

ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันละท่ีมีขนาดใกล้ เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท และผลการ

ด าเนินงานของผู้บริหารแตล่ะทา่น 

5. ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหารและระดับปฏิบตัิงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยได้มีการก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินงานของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้อย่าง

ชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ และ

ประเมินผลออกจากกนัเพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ 

ยงัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร 

สายงานท่ีรับผิดชอบ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้ ตรวจสอบภายในโดยแต่งตัง้หน่วยงานภายนอกท าหน้าท่ีตรวจสอบโดยจะ

รายงานการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบตัิงานหลักและกิจกรรม

ทางการเงินส าคญัของบริษัทฯ ได้ด าเนินทางตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโย

บาปทีจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดเก่ียวข้องกับบริษัทฯ  (Compliance 

Control)  
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีตรวจสอบการท างายของทกุหน่วยงาน ซึ่งจะตรวจสอบหน่วยงาน

ตา่งๆ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีโดยจะตรวจสอบการลงบญัชี การน าเงินยอดขายฝากธนาคาร และ

ตรวจนบัสินค้าคงเหลือ ทรัพย์สินถาวรกรณีมีข้อสงสยัหรือเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติของของหน่วยงานใดๆ ผ่าน

ตรวจสอบภายในจะท าการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานนัน้ๆ ทนัทีจนกว่าจะสามารถหาข้อเท็จจริง

ได้ และจดัท ารายงานการตรวจสอบแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

6. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วม

อบรมหลกัสตูรเก่ียวกบักรรมการโดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลกัสูตร Director Program มี

กรรมการท่ีผ่านการอบรมจ านวน 1 ท่าน และหลกัสตูร Director Accreditation Program มีกรรมการท่ี

ผา่นการอบรมจ านวน 9 ทา่น เป็นต้น 

 ทัง้นี ้จะเห็นได้ว่าหลักการก ากับดูแลกิจการทัง้ 5 หมวดของบริษัทฯ  หมวด 1 และหมวด 2 เป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวกับผู้ ถือหุ้ น หมวด 4 และหมวด 5 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการ ซึ่งทัง้ผู้ ถือหุ้ นและ

คณะกรรมการถือเป็นผู้ มีส่วนได้เสียในกิจการ ขณะท่ีหมวดท่ี 3 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ มี

ส่วนได้เสียนอกกิจการ ซึ่งเป็นการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมขัน้พืน้ฐานของกิจการ  แนวปฏิบตัิตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในหมวดท่ี 3 นี ้ผู้ มีส่วนได้เสียควรได้รับการดแูลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเม่ือพิจารณาท่ีจุดม่งหมายของหลักการดงักล่าวก็ยิ่งจ ากัดว่าเป็นไปเพ่ือสร้าง

ความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการในขณะท่ีเจตนารมณ์ในการด าเนินกิจการท่ี

มีความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ ยงัได้ให้ความส าคญักับผลกระทบและประโยชน์ท่ีเกิดแก่สงัคม ไม่จ ากัด

เฉพาะเพียงการค านึงถึงความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการเท่านัน้อีกทัง้การ

ดแูลผู้ มีส่วนได้เสียนอกกิจการอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องเร่ิมต้นจากจิตส านึกท่ีต้องการท าด้วยความ

เตม็ใจ มิใชแ่คเ่พียงปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ดงันัน้ การด าเนินกิจกรรมโดยมีเป้าหมายท่ีผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร คณะกรรมการ หรือพนกังาน (คือ ผู้ มี

ส่วนได้เสียในกิจการ) เป็นตวัตัง้ กิจกรรมเหล่านีเ้ป็นเร่ืองของความรับผิดชอบตอ่สงัคมในองค์กร ซึ่งจดัอยู่

ในหวัข้อการก ากับดแูลกิจการภายในให้มีความโปร่งใส สามารถให้สงัคมภายนอกตรวจสอบได้ ในขณะท่ี 

การด าเนินกิจกรรมโดยมีเป้าหมายท่ีครอบครัวของพนักงาน ชุมชนท่ีองค์กรตัง้อยู่ (รวมถึงสิ่งแวดล้อม) 
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ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งขนั และประชาชนทัว่ไป เป็นตวัตัง้ (คือ ผู้ มีส่วนได้เสียนอกกิจการ) กิจกรรมเหล่านีเ้ป็น

เร่ืองของความรับผิดชอบตอ่สงัคมนอกองค์กร ฉะนัน้ กิจการใดท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยู่แล้ว ก็ถือว่า

ได้มีสว่นในการด าเนินความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยู่ด้วย       

 บรรษัทภิบาล จึงถือเป็นโครงสร้างและกระบวนการภายในกิจการ ท่ีต้องจัดให้มีขึน้ส าหรับการ

ก าหนดทิศทางและสอดส่องดแูลผลการปฏิบตัิงานของกิจการ ทัง้นี ้เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการ 

พร้อมกบัความสามารถในการสร้างมลูคา่เพิ่มและสง่เสริมการเติบโตของกิจการอยา่งมัน่คง 

4. การก าหนดจริยธรรมธุรกิจบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) (BCH) 

 นอกจากหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนด

ไว้แล้ว  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) (BCH) ยงัได้น า “หลกันิติธรรมทางบริหาร” ซึ่งเป็น

องค์ประกอบหนึง่ในการสร้างธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาลในองค์กรมาเร่ิมต้นในการบริหารให้เกิดความ

เป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้เสียในองค์กรทกุระดบัชัน้ ภายใต้หลกัประกนัสิทธิ และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ตาม

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยท่ีได้รับรองไว้ โดยก าหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจขึน้เพ่ือประโยชน์ในการวาง

ระบบ ระเบียบ ข้อปฏิบตัิ ตา่งๆ ภายในองค์กรให้ทนัสมยัตอ่การเปล่ียนแปลงในยคุการส่ือสารไร้พรมแดน 

ให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในทุกระดบั ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสงัคม และสมาชิก  

โดยมีการยินยอมพร้อมใจและให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งมี

ข้อก าหนดตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. หลักการในการด าเนินธุรกิจ 

  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการ

บริหารงานตามหลกัคณุธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ มีความน่าเช่ือถือ มีการปฏิบตัิ

ตอ่ผู้ มีส่วนไ`ด้เสียกบัองค์กร (Stake Holders) อย่างเป็นธรรม มีระบบการตรวจสอบท่ีดี ตลอดจนค านึงถึง

สังคมรอบข้างมาโดยตลอด เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึง

เห็นสมควรท่ีจะก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจขึน้มาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ 

หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบตัิตา่งๆ จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้

ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จตามเป้าหมาย ดงัระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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วฒันธรรมองค์กร รวมทัง้ได้ก าหนดข้อพึงปฏิบตัิไว้ใน “คูมื่อจริยธรรมธุรกิจ” ฉบบันีเ้พ่ือให้เกิดความชดัเจน 

สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิท่ีบริษัทฯ

คาดหวงั และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน นบัตัง้แตก่ารปฏิบตัิต่อพนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่

แขง่ขนัทางการค้า และตอ่สงัคมสว่นรวม 

  1.1)  วิสยัทศัน์  

   รักษาความเป็นหนึ่งในผู้ น าในเร่ืองการบริการด้านสุขภาพทัง้ในประเทศ และ

 ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

   1.2) พนัธะกิจ 

- เราจะมอบความไว้วางใจในด้านการบริการสุขภาพ เพ่ือให้โรงพยาบาลเป็นอนัดบัหนึ่ง

ในใจผู้ ป่วย 

- เราจะร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรค์

ความส าเร็จร่วมกนั 

- เราให้ความส าคญั และจะพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพในการท างาน มีความรับผิดชอบ

ตอ่งาน และผู้ ป่วย  

- เราจะบริหารงานอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

สงัคม และชมุชน 

  1.3) วฒันธรรมองค์กร 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานโดยการกระตุ้ นให้พนักงาน

ประพฤตปิฏิบตัติามคา่นิยม  วตัถปุระสงค์หลกั และวิสยัทศัน์ท่ีได้ก าหนดขึน้อย่างชดัเจน เพ่ือท่ีจะ

เอือ้อ านวยให้ระบบการท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 

ดงัตอ่ไปนี ้

Service Mind - บริการด้วยใจ มอบสิ่งท่ีดีท่ีสดุให้กบัผู้ ป่วยในด้านมาตรฐานทาง

การแพทย์ระดบัสูง และมาตรฐานด้านคณุภาพ บริการ และราคาท่ีเป็นธรรมเพ่ือให้โรงพยาบาล

เป็นหนึง่ในใจผู้ ป่วยในเร่ืองการรักษาพยาบาล 
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Achievement - มุ่งมัน่ในความส าเร็จ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหา และอุปสรรค ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบตัิงานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายและแผนงาน 

Teamwork - เปิดใจ ร่วมมือท างานโดยมีเป้าหมายร่วมกนั ประสานงานและมี
น า้ใจชว่ยเหลือกนั ร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ให้อภยัและให้ก าลงัใจกนั 

Continuous Learning - มุ่งมัน่พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองต่อเวลา เรียนรู้ในสิ่ง
ใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิาน การบริหารจดัการ และการด าเนินชีวิต 

  Integrity - มีคณุธรรม ท าแตส่ิ่งทีดีงาม คดิดี ท าดี  
  
1.4) การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 บริษัทฯ มุง่มัน่ในการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องใน

 ทกุท่ีท่ีเข้าไปด าเนินธุรกิจ  โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายดงันี ้ 
  - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

  และเคารพจารีตประเพณีท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ  
 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

  แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

         - กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของบริษัทฯ  
          - กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไม่กระท าการช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือ
  ร่วมมือสง่เสริมการหลีกเล่ียงการปฏิบตัติามกฎหมายหรือระเบียบตา่ง ๆ   

1.5) การปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์สจุริต ความขยนัหมัน่เพียร และความมี
ระเบียบวินัยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ พึงปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์
สจุริต ขยนัหมัน่เพียร มีวินยั และยดึมัน่ในช่ือเสียง ซึง่บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัดิงันี  ้

 - ปฏิบตัิงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้วยความขยนัหมัน่เพียร ตัง้ใจและเอาใจใส่ อุทิศตน
 ให้กับงานของบริษัทฯ อย่างเต็มก าลังความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จของงานเพ่ือ
 ประโยชน์ของบริษัทฯ และเคร่งครัดตอ่กิจกรรมทัง้ปวงท่ีจะเสริมสร้างคณุภาพ ประสิทธิภาพ และ
 พฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 
  - ปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี อีกทัง้มีความส านึก

 ในหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบตอ่ผลของการปฏิบตัหิน้าท่ี 
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  - ใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามท่ี -ก าหนด 

 รวมทัง้ไมก่ระท า หรือชกัจงูผู้ อ่ืนให้ใช้เวลาปฏิบตัิงานเพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์   

 ของบริษัทฯ 

  - พฒันาตนเองให้มีคณุธรรม จริยธรรม หมัน่ฝึกฝน ศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม เพ่ือเพิ่มพนู

 ความรู้ความสามารถ น ามาชว่ยพฒันาการปฏิบตังิานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ 

  - พนกังานท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชา ปฏิบตักิบัผู้ ร่วมงาน และผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยความสภุาพ 

 มีน า้ใจ และมนุษย์สัมพันธ์อนัดี เป็นผู้น าและแบบอย่างท่ีดี เอาใจใส่ต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชา ทัง้ใน

 ด้านการปฏิบตัิงานสร้างขวญัก าลงัใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชาตลอดจน

 ปกครอง ผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยหลกัการ และเหตผุลท่ีถกูต้องตามท านองคลองธรรม 

  - ร่วมใจกนัเสริมสร้าง ปกป้อง และรักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ ด้วยการมีทศันคติ และเป็น

 พนกังานท่ีดีของบริษัทฯ แสดงออกด้วยความช่ืนชม และภูมิใจ รวมทัง้เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี

 ของบริษัทฯ ตอ่สาธารณชน 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ 

2.1) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

  บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจาก

 การเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นข้อ

 ปฏิบตัสิ าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

   - ในกรณีท่ีท ารายการเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

  ประเทศไทยจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียว

  โยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

   - ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วน

  ร่วม หรือเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการท่ีแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใด ๆ ซึง่อาจ 

  ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการ 

  บริษัทฯทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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  - กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษา

  ในบริษัท หรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืน ๆ การไปด ารงต าแหนง่นัน้จะต้องไม่ขดัตอ่ประโยชน์ของ

  บริษัทฯ และการปฏิบตัหิน้าท่ีโดยตรงในบริษัทฯ  

 2.2) การรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัทฯ 

 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัทฯ ต่อ

 บคุคลภายนอก ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ทัง้นีไ้ด้ก าหนดเป็น

 แนวทางปฏิบตัดิงันี ้

 - ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ พึงใช้ข้อมูลเพ่ือ

 ประโยชน์ของบริษัทฯ เทา่นัน้  

 - ไม่เปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ท่ียงัไม่ควรเปิดเผย เว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีผู้ มีอ านาจอนมุตัิให้

 เปิดเผยได้ หรือเป็นข้อมลูท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณชนแล้ว 

 - ไม่เปิดเผยข้อมลูเชิงธุรกิจตอ่คูแ่ข่งขนั แม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ

 พนกังานของบริษัทฯ 

3) ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ 

3.1) การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ทัง้นีไ้ด้ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบตัดิงันี ้

  - ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

- ดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้อยูใ่นสภาพดี มิให้ช ารุด สญูหาย เพ่ือ ประโยชน์ใน

การใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

  - ไมน่ าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน หรือเอือ้ประโยชน์ตอ่บคุคลอ่ืน 

3.2) การจดัท าเอกสาร  
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 - จะต้องจดัท าเอกสารตา่ง ๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

  - ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ  

3.3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานถือเป็นทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือประโยชน์ส่วนตวั

 - ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (Password) ท่ีใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมลูของ

บริษัทฯแก่ผู้ อ่ืน 

 - ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปิดเผยข้อมลูท่ีอยู่ในระบบข้อมลูของบริษัทฯ หรือข้อมลูท่ีบริษัทฯ ซือ้

มาโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 - ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปล่ียนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายข้อมลูของ บริษัทฯ โดยไม่ได้รับ

อนญุาต 

 - ห้ามผู้บริหารและพนกังานน าซอฟท์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิ

ด้วยเหตผุลใด ๆ โดยมิได้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์นัน้ๆ  

 - ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ตแวร์ หรือติดตัง้อุปกรณ์ใดๆ ท่ีนอกเหนือจาก

อปุกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ตดิตัง้ให้ 

 - ห้ามผู้บริหารและพนกังานใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการสง่ข้อความท่ีกลา่วร้าย ท าให้เส่ือมเสีย หรือ

ข้อความท่ีหยาบคาย ลามก ขม่ขู ่ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้กบัผู้ อ่ืน 

 - ผู้บริหารและพนกังานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมลู และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ

ปฏิบตังิาน และจะต้องหลีกเล่ียงเว็บไซด์ท่ีผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

 - ผู้ บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ จัด ให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร 

โทรศพัท์มือถืออยา่งมีจิตส านกึ และรับผิดชอบ โดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 
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 3.4) การให้ และการรับของขวญั  

  - ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู้ ค้า ผู้ รับเหมาผู้จดัส่ง

 สินค้า ท่ีปรึกษา และผู้ ท่ีบริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย 

  - ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้หรือรับของขวญัหรือของก านลัใดๆ จากคูค้่า 

 หรือผู้ ท่ีบริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย เว้นแตใ่นเทศกาลในมลูคา่ท่ีเหมาะสม และไม่เก่ียวข้องกบัการผกูพนั

 ทางธุรกิจ 

  - ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะท่ีเกินกว่า

 ปกตจิากบคุคลท่ีบริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย 

  - ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้หรือการรับรางวลัการทอ่งเท่ียวจากคูค้่า 

 3.5)  การใช้สิทธิทางสงัคมและการเมือง 

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีสิทธิ และเสรีภาพท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ในสงัคม

 ได้ โดยหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อนัเป็นการไมถ่กูต้อง ขดักบักฎหมายหรือศีลธรรม ท าให้สงัคมไม่ 

 สงบสขุ และรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศกัดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นท่ียอมรับตามควรแก่สถานะในสงัคมและ

 ชมุชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู ่ทัง้นีไ้ด้ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบตัดิงัน่ี 

   - ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย สง่เสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และ

  กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 - ไม่กระท าการใดๆ อนัอาจจะท าให้เข้าใจได้ว่าบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้อง หรือให้

 การสนบัสนนุพรรคการเมืองหนึง่พรรคการเมืองใด 

4) การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม 

 4.1) ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสตัย์สุจริต มีคณุธรรม และจริยธรรม และ

พยายามท่ีพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยยึดหลักการการ
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ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิตาม

แนวทางปฏิบตัดิงันี ้

 - ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ด้วย

 ความโปร่งใส ระมดัระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพ่ือ

 ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

- น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การ

 บญัชี และรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความจริง 

- แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ในด้านบวกและด้านลบ 

 ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตผุลอยา่งเพียงพอ 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืนโดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้

 เปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

 ผลประโยชน์กบัองค์กร 

4.2) ลกูค้า/ผู้ ป่วย 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ ป่วยเป็นส าคญั จึงได้น ามาตรฐาน  HA 

(Hospital Accreditation) ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับการพฒันาและการประเมินโรงพยาบาล โดย

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ท่ีได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง

สาธารณสุขโดยครอบคลุมการท าหน้าท่ีสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล, JCI (Joint 

Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานรองรับคณุภาพโรงพยาบาลท่ีได้รับการยอมรับจาก

ต่างประเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการทั่วไป  โดยครอบคลุมการให้บริการกับ

ชาวตา่งชาติเข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้ก าหนดนโยบายคณุภาพไว้ว่า “บริษัทฯ จะดแูลผู้ ป่วยด้วย

คณุภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ลูกค้า/ผู้ ป่วยได้รับความพึง

พอใจสงูสดุ”  ทัง้นีไ้ด้ก าหนดแนวทางปฏิบตัขิองผู้บริหารและพนกังานไว้ดงันี ้  

 - ตดิตอ่กบัลกูค้า/ผู้ ป่วยด้วยความสภุาพ สร้างความน่าเช่ือถือ และความไว้วางใจ
 ให้กบัลกูค้า 

 - ให้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า/ผู้ ป่วย เพ่ือให้
 ทราบข้อมลูท่ีเก่ียวกบัสินค้าและบริการ 

 - ส่งมอบสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ
 ลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม 
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 - ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้กับลกูค้า/ผู้ ป่วยอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถ
 ปฏิบตัติามได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้า/ผู้ ป่วยทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

- จดัให้มีระบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า/ผู้ ป่วยเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและ
บริการ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสง่มอบ และด าเนินการให้ลกูค้าได้รับการ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

- รักษาความลบัของลกูค้า/ผู้ ป่วยและไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

4.3) คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้ด าเนิน

 ธุรกิจบนพืน้ฐานของความเกือ้หนุนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ
 เจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาค โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิด
 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัติามพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด เพ่ือบรรลผุลประโยชน์
 ร่วมกนั โดยมีแนวทางปฏิบตัขิองผู้บริหารและพนกังานดงันี ้

  - ไม่ด าเนินการท่ีทจุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้กรณีท่ีมีข้อมลูว่ามีการ
 ด าเนินการท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้เพ่ือร่วมกันแก้ไข
 ปัญหาอยา่งรวดเร็ว และยตุธิรรม 

  - ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่
 สามารถปฏิบตัติามได้ ต้องรีบแจ้งให้คูค้่า และ/หรือเจ้าหนีท้ราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

4.4)  คูแ่ขง่ทางการค้า 
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของกติกาการ

 แข่งขันท่ียุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิ ธีการท่ีไม่สุจริต 
 หรือไมเ่หมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบตัขิองผู้บริหารและพนกังานดงันี ้

  - ปฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีดี 
 - ไมพ่ยายามท าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดย
ปราศจากความจริง 
 - ไมล่ะเมิดความลบั หรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อ
ฉล 

4.5)  พนกังาน 
 บริษัทฯ นัน้ให้ความส าคญักบัพนกังาน ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ดังนัน้บริษัทฯ จึงมี
นโยบายท่ีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีสภาพการจ้างท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ี
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เหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทัง้มีสภาพการท างานท่ีปลอดภัยและถูก
สขุอนามยั โดยมีแนวทางปฏิบตัดิงันี ้
  - ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด
  - จดัให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี และปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังาน 
  - ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน 
และศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 

  - ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน  
    - การพิจารณาการแตง่ตัง้ และการโยกย้าย รวมทัง้การให้รางวลั และการลงโทษ 

  กระท าด้วยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
  พนกังานนัน้เป็นเกณฑ์ 

    - ให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึง  
  และสม ่าเสมอ 
    - หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงใน

  หน้าท่ีการงานของพนกังาน หรือคกุคาม และสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของ 
  พนกังาน 

    - พนกังานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและ
  กระบวนการท่ีก าหนด 

    - รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม        
  และเสมอภาค 

  4.6) รัฐบาล 
  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือ

ปฏิบตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจ
ทัว่ไป 

  4.7) ชมุชนและสงัคม 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม โดยให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และค านงึถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิของ
กรรมการผู้บริหารและพนกังานไว้ดงันี ้

- สร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่
พนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ือง 
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- คืนก าไรส่วนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม ่าเสมอ 

- ด าเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบตอ่ความเสียหายของสงัคม สิ่งแวดล้อม และคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนน้อยท่ีสดุ 

- ปฏิบตัิและให้ความร่วมมือหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 

- ให้ความส าคญักับกิจกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม 

ชมุชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้สนบัสนนุการศกึษาแก่

เยาวชน และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีด้อยโอกาส ให้เป็นชมุชนท่ีเข้มแข็ง 

พึง่พาตนเองได้ 

 5) การดูและและการปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกิจ 

  บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ

 คนท่ีจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัติามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในคูมื่อ

 จริยธรรมธุรกิจนีอ้ยา่งเคร่งคดั มิใชก่ารปฏิบตัติามความสมคัรใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบ

 แนวปฏิบตัท่ีิก าหนดขึน้นี ้ 

  ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กรจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการ

 ให้พนักงานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี ้

 อยา่งจริงจงั  

 6) การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ  

  บริษัทฯ ได้ก าหนดให้เลขานกุารฝ่ายบริหารเป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ 
 ซึง่พนกังานของบริษัทฯ สามารถสง่ข้อร้องเรียนโดยตรงไปยงัท่ีอยู่ท่ีก าหนดไว้ 

5. ผลส าเร็จในการสร้างบรรษัทภิบาลที่ดีมีความเช่ืมโยงกับการมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน  

           ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาหลงัจากการให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกันิติธรรม

ทางบริหาร หรือบรรษัทภิบาลท่ีดี มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมท่ีเห็นได้ชดัเจน ดงัตอ่ไปนี ้

 บรรษัทภิบาลสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานเพราะบุคลากรในทุก

ระดับจะทราบดีถึงความรับผิดชอบท่ีตนมีต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องรอบด้าน ทัง้เจ้าหนี ้ลูกหนี ้
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ลกูค้า ผู้ลงทนุ รัฐบาลและชมุชน รวมทัง้ประชาคมโลก เพราะรูปแบบ และเนือ้หาของบรรษัทภิ

บาลดงัได้กลา่วตอนต้นจะช่วยให้คนท างานได้อย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้ ซึ่งย่อมน าไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทัง้จะน าองค์กรไปสู่

ความเป็นเลิศในท่ีสดุ 

 บรรษัทภิบาลช่วยลดต้นทุนการบริหารงานได้มาก ปัจจุบนัการจดัอนัดบัของบริษัทต่าง ๆ ได้

ค านึงถึงหลกับรรษัทภิบาลท่ีจะเป็นตวัก าหนดความเส่ียงของนกัลงทนุ และแหล่งทนุให้กู้ตา่ง 

ๆ นั่นหมายถึงว่าการมีความเส่ียงสูงย่อมมีต้นทุนการกู้ ยืมท่ีสูงกว่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งจะท าให้

องค์กรมีความเสียเปรียบทางการแขง่ขนั เน่ืองจากมีต้นทนุท่ีสงูกวา่ 

 บรรษัทภิบาลสร้างความจงูใจในทกุระดบันบัตัง้แตบ่รรยากาศภายในบริษัท พนกังานท่ีท างาน

ในบริษัทท่ีมีการบริหารตามหลักบรรษัทภิบาลย่อมสร้างขวัญและก าลังใจ รวมทัง้มีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าหน่วยงานท่ีด าเนินการในทาง

ตรงกันข้าม ไม่แตเ่พียงเท่านี ้ลองนึกถึงองค์กรท่ีมีภาพลกัษณ์การบริหารงานและน าธุรกิจท่ีดี

ดงักล่าวสามารถสร้างแรงจูงใจได้อย่างมากให้คนท่ีมีความรู้ความสามารถสนใจท่ีจะเข้ามา

ร่วมงานด้วยเพราะมีโอกาสได้แสดงความสามารถ มีการเจริญเติบโต มีอนาคต และมีความ

ยตุธิรรมในการท างาน 

 บรรษัทภิบาลน าไปสู่โอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ จ าเป็นท่ีจะต้องมี

หุ้นส่วนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ การด าเนินธุรกิจในแบบเดิมและระบบครอบครัว มี

ข้อจ ากัดอย่างมากต่อการเติบโตและน าไปสู่ความถดถอยในประสิทธิภาพการบริหารงานใน

ท่ีสดุ  

บทสรุป 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน)  เป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีความส าคัญแก่สังคม 

เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีประกอบธุรกิจ ครอบคลุมการให้บริการด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลทัง้ใน

ระดบัปฐมภมูิ, ทตุยิภมูิและตตยิภมูิ ให้บริการแก่ลกูค้าในทกุระดบั ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ การให้

ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจโดยใช้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตาม “หลกันิติธรรมทางบริหาร”  เพ่ือน าพา

องค์กรไปสู่ “บรรษัทภิบาล” โดยแสวงหาวิธีคิดท่ีมีความเหมาะสมในการก าหนด จริยธรรมธุรกิจขึน้เพ่ือ

ก าหนดกฎกติกาให้เป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยความ
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ทุ่มเท ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง เกิดความรักและความภาคภูมิใจในงานและองค์กรท่ี

ตนเองสงักัด มีความมัน่ใจในความมัน่คงของหน้าท่ีการงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานให้

บรรลผุลส าเร็จสงูสดุ ตรงตามเป้าหมายของการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามเจตนารมณ์ ท่ีมุ่งมัน่ให้บริษัท

เป็นองค์กรท่ีใช้ การก ากับดแูลกิจการท่ีดีตามหลกันิติธรรมทางบริหาร  บทความนีไ้ด้ชีใ้ห้เห็นอย่างชดัเจน

แล้วว่า  บรรษัทภิบาลมีความเช่ือมโยงกบัประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความเป็นเลิศของหน่วยธุรกิจ สิ่ง

เหล่านีมี้ความจ าเป็นอย่างต่อเน่ืองในการสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ภาคเอกชนได้เห็นว่าการมี

บรรษัทภิบาลมีผลโดยตรงตอ่ธุรกิจท่ีไม่ได้มุ่งหวงัแตเ่พียงก าไรระยะสัน้ แตจ่ะเป็นส่วนช่วยอย่างส าคญัตอ่

ความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ และสร้างก าไรอยา่งมีคณุคา่ตอ่สงัคมและประเทศชาติ 
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