
 
 

 

 

 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

นโยบำยเก่ียวกับจรรยำบรรณและข้อพงึปฏิบัตใินกำรท ำงำน (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัตหิน้ำที่ของกรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำน 

 บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทฯ") มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลำดหลักทรัพย์ฯ ") บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับ
จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ขึน้เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรทกุระดบั และ
พนักงำนทุกคนพึงปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยจิตส ำนึกท่ียึดมั่นในควำมซ่ือสตัย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษำช่ือเสียงของบริษัทฯ 
ตลอดจนประพฤติตนให้อยู่ในแนวทำงท่ีเหมำะสมต่อกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ รวมถึงมีควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
และสงัคมโดยรวม และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับทรำบ และถือเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อไป โดยนโยบำยเก่ียวกับจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน (Code of 
Conduct) มีรำยละเอียดดงันี ้

1. ข้อพงึปฏบิัตใินกำรด ำเนินธุรกจิของบริษัทฯ 

1.1 ด ำเนินธุรกิจให้ถกูต้องตำมกฎหมำย 

(1) บริษัทฯ พงึด ำเนินธุรกิจให้ถกูต้องตำมกฎหมำย 
(2) บริษัทฯ พงึสง่เสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนยดึถือ และปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

1.2 ด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

(1) บริษัทฯ พงึด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
(2) บริษัทฯ พึงด ำเนินธุรกิจท่ีไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี หรือไม่เกิดควำม
เสียหำยตอ่สงัคม 
(3) บริษัทฯ พึงรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน รวมถึงสนบัสนนุให้ควำมช่วยเหลือกิจกรรมท่ีมี
สว่นร่วมในกำรสร้ำงสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อม 

1.3 ปฏิบตัิต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยำ่งเป็นธรรม โดยไมเ่อำรัดเอำเปรียบทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง 

(1) บริษัทฯ พงึรักษำผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุรำยด้วยควำมเป็นธรรม 
(2) บริษัทฯ พงึให้ควำมมัน่ใจวำ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียได้รับกำรคุ้มครองโดยกฎหมำย 
(3) บริษัทฯ พงึจริงใจและมีควำมเป็นธรรมต่อลกูค้ำและพร้อมท่ีจะให้ควำมช่วยเหลือลกูค้ำ
เสมอ 
(4) บริษัทพงึยดึมัน่ในกำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำน และปรำศจำกกำรคกุคำมใด ๆ 
ในทกุรูปแบบของกำรคกุคำม 

1.4 กำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศ 



 
 

 

 

 

(1) บริษัทฯ พึงเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ ทันเวลำ ถูกต้อง ครบถ้วนและ
โปร่งใส โดยสม ่ำเสมอ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ และแนวทำงปฏิบตัิและหลกัเกณฑ์กำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจด
ทะเบียนท่ีตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 
(2) บริษัทฯ พึงระมดัระวงัไม่ให้ผู้ มีส่วนได้เสียเกิดควำมสบัสนและส ำคญัผิดในข้อเท็จจริง
ของสำรสนเทศ 

1.5 กำรปฏิบตัิต่อพนกังำน 

(1) บริษัทฯ พงึให้กำรดแูลแก่พนกังำนและจดัให้มีสวสัดิกำรพนกังำน 
(2) บริษัทฯ พงึมีควำมเป็นธรรมตอ่พนกังำนทกุคนโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
(3) บริษัทฯ พึงสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมเช่ือมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนกับ
พนกังำนและระหวำ่งพนกังำนกบัองค์กร 
(4) บริษัทฯ พงึสง่เสริมพฒันำควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำให้พนกังำน 
(5) บริษัทฯ พงึให้ผลตอบแทนแก่พนกังำนด้วยควำมเป็นธรรม 

1.6 กำรสร้ำงคำ่นิยมท่ีค ำนงึถงึผลประโยชน์ขององค์กรมำกกวำ่บคุคล 

บริษัทฯ พึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนค ำนึงถึงผลประโยชน์องค์กรมำกกว่ำ
ประโยชน์สว่นตน 

2. ข้อพงึปฏบิัตขิองกรรมกำรบริษัทฯ 

กรรมกำรบริษัทพึงมีแนวทำงในกำรปฏิบตัิตนเพ่ือให้เป็นไปตำมหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ โดย
กรรมกำรพงึร ำลกึเสมอว่ำ กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของตนมิใช่เพียงพนัธะและควำมรับผิดชอบท่ีต้องมีต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเท่ำนัน้ 
หำกยงัมีหน้ำท่ีรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนด้วย กำรค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของบคุคลทกุกลุ่มดงักล่ำว จึง
เป็นแนวทำงปฏิบตัิทัง้ปวงโดยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิตน ดงันี ้

2.1 ควำมซ่ือสตัย์ ยตุิธรรม มีคณุธรรม รอบคอบ และระมดัระวงั 

(1) กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ กรรมกำรจะกระท ำกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คณุธรรม รอบคอบ และระมดัระวงั 
(2) กรรมกำรพงึปฏิบตัิหน้ำท่ีเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั ของ
บริษัทฯ มติคณะกรรมกำรบริษัทตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(3) กรรมกำรพึงปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงตรงไปตรงมำในธุรกิจกำรงำนของบริษัทฯ อย่ำงเป็น
อิสระจำกฝ่ำยจดักำรและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์ และต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัเก่ียวข้องในกำร
ตดัสินใจทำงธุรกิจ 
(4) กรรมกำรพึงปฏิบัติหน้ำท่ีโดยใช้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเต็มท่ี  และไม่ด ำรง
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนซึ่งมีประกอบธุรกิจเดียวกันหรือมีลักษณะค้ำแข่ง ทัง้นี ้กรณีท่ีกรรมกำร



 
 

 

 

 

บริษัทด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทอ่ืนด้วย กำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทต้องรับทรำบและไม่มีกำรคัดค้ำนกำรด ำรงต ำแหน่งนัน้จำกกรรมกำรของ
บริษัทภำยใน 6 เดือนนบัแตเ่ข้ำรับต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนนัน้ อีกทัง้กรรมกำรดงักลำ่วยงัมีหน้ำท่ีแจ้ง
ให้แก่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนมีมติแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 
(5) กรรมกำรพึงรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียด้วยควำมเป็น
ธรรม 
(6) กำรกระท ำใด ๆ ของกรรมกำรพึงเป็นไปโดยซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และยึดถือ
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกัส ำคญัในกำรตดัสินใจ 

2.2 กำรรักษำควำมลบั 

(1) กรรมกำรไม่พึงเปิดเผยข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของลูกค้ำ 
พนกังำน และกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้โดยเจตนำและไม่เจตนำต่อบคุคลภำยนอก เว้นแต่จะ
ได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และเป็นกำรเปิดเผยในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีอนัชอบของกรรมกำร 
(2) กรรมกำรจะไม่พึงใช้ข้อมลูท่ีได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทเพ่ือประโยชน์ใด ๆ ต่อ
สว่นตวัและหรือของผู้ อ่ืน โดยมิได้กระท ำไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

2.3 กำรเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ 

กรรมกำรพึงเปิดเผยผลประโยชน์จำกธุรกิจส่วนตวั หรือธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทัง้เร่ืองใด ๆ ท่ีเป็นควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

2.4 กำรยดึถือปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

กรรมกำรพงึยดึถือปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

2.5 กำรรับเงิน ของขวญั และผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

กรรมกำรไม่พึงใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรเป็นกรรมกำรเพ่ือหำประโยชน์ส่วนตนจำกผู้ประกอบธุรกิจ
กบับริษัทฯ รวมทัง้ผู้ ท่ีก ำลงัติดต่อเพ่ือด ำเนินธุรกิจกบับริษัทฯ 

3.  ข้อพงึปฏบัิตขิองผู้บริหำรบริษัทฯ 

3.1 ผู้บริหำรไมพ่งึเปิดเผยข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของลกูค้ำ พนกังำน และกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้โดยเจตนำและไม่เจตนำต่อบุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และ
เป็นกำรเปิดเผยในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีอนัชอบของผู้บริหำร 

3.2 ผู้บริหำรพงึปฏิบตัิตนอยู่ภำยใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงำม ละเว้นพฤติกรรมท่ีเสื่อมเสีย และ
ตดัสินใจด ำเนินกำรใด ๆ ด้วยควำมบริสทุธ์ิใจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ลกูค้ำ ผู้ ถือหุ้น และพนกังำน 



 
 

 

 

 

3.3 ผู้ บริหำรพึงบริหำรงำนด้วยควำมระมัดระวัง  ซ่ือสัตย์ สุจริต รอบคอบ เอำใจใส่ มีวิสัยทัศน์
กว้ำงไกล เป็นตวัอยำ่งในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ประสทิธิผล อยำ่งมีจริยธรรม เพ่ือให้บรรลถุงึ วตัถปุระสงค์ และ
เปำ้หมำยของบริษัทฯ 

3.4 ผู้บริหำรพึงปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ ปกครองผู้ ใต้บังคับบัญชำด้วยควำมเป็นธรรม 
และไมใ่ช้อ ำนำจในทำงท่ีมิชอบ 

3.5 ผู้บริหำรต้องแสดงควำมยดึมัน่ต่อจริยธรรมและจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี
ส ำหรับพนกังำนอ่ืน เสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนให้เอือ้ต่อกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ รวมทัง้
มุง่มัน่ท่ีจะปอ้งปรำม และปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดควำมละเมิดจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

3.6 ผู้บริหำร พึงสนบัสนนุกำรสร้ำงศกัยภำพในควำมก้ำวหน้ำ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ของพนกังำน จดัสวสัดิกำรให้พนกังำนอย่ำงเหมำะสม มีควำมจริงใจ เคำรพในสิทธิ และกำรแสดงควำมคิดเห็นของ
พนกังำน 

4.  ข้อพงึปฏบิัตขิองพนักงำนบริษัทฯ 

เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรท ำงำนท่ีดี มีประสิทธิภำพ และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน 
พนกังำนควรมีแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

4.1 ข้อพงึประพฤติปฏิบตัิต่อตนเอง 

(1) พนักงำนพึงประพฤติปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรท ำงำนของบริษัทฯ  
โดยเคร่งครัด 
(2) พนกังำนพงึปฏิบตัิงำนด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต และด้วยควำมอตุสำหะ ขยนัหมัน่เพียร 
และปรับปรุงประสทิธิภำพกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของพนกังำน และบริษัทฯ 
(3) พนกังำนพึงมีทศันคติท่ีดีต่อบริษัทฯ ให้ควำมเคำรพ เช่ือฟัง และปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของ 
ผู้บงัคบับญัชำที่สัง่กำรโดยชอบด้วยนโยบำย และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
(4) พนกังำนพึงปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสิทธิภำพ และได้มำตรฐำน
ตำมต ำแหน่ง 
(5) พนกังำนพงึปฏิบตัิตนภำยใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงำม ละเว้นพฤติกรรมท่ีเสื่อมเสีย 

4.2 ข้อพงึประพฤติปฏิบตัิต่อเพ่ือนร่วมงำน 

(1) พนักงำนพึงมีควำมสมคัรสมำนสำมคัคีต่อกัน และเอือ้เฟือ้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง ซึง่จะน ำไปสูค่วำมเสียหำยตอ่บคุคลอ่ืน และบริษัทฯ 
(2) พนกังำนพงึปฏิบตัิตอ่เพ่ือนพนกังำนด้วยควำมมีอธัยำศยัไมตรีท่ีดี มีควำมจริงใจ เคำรพ
สิทธิ และให้เกียรติซึง่กนัและกนั หลีกเล่ียงกำรน ำข้อมลูหรือเร่ืองรำวของผู้ อ่ืนทัง้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั 
กำรปฏิบตัิงำน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดควำม
เสียหำย ทัง้ตอ่เพ่ือนพนกังำนและตอ่บริษัทฯ 



 
 

 

 

 

(3) พนักงำน พึงหลีกเลี่ยงกำรให้ และกำรรับของขวญัของก ำนัลอนัมีมลูค่ำมำก หรือเพ่ือ
หวังผลตอบแทน หรือท ำให้เกิดอคติ ทัง้ต่อตัวพนักงำน ต่อเพ่ือนพนักงำนด้วยกัน และ
ผู้ใต้บงัคบับญัชำกบัผู้บงัคบับญัชำ 

  4.3.  ข้อพงึประพฤติปฏิบตัิต่อบริษัทฯ 

(1) พนกังำนพึงมีควำมศรัทธำ มีควำมผกูพนั ซ่ือสตัย์สจุริต อตุสำหะพำกเพียรและมีควำม
จงรักภกัดีตอ่บริษัท รักษำช่ือเสียงของบริษัทฯ 
(2) พนักงำนไม่พึงใช้อ ำนำจหน้ำท่ีของตนเองเพ่ือประโยชน์ของตนเองและต่อผู้ อ่ืน ทัง้
ทำงตรง และทำงอ้อม อนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่บริษัทฯ 
(3) พนกังำนพงึรำยงำนเร่ืองท่ีเป็นผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ให้
ผู้บงัคบับญัชำทรำบโดยมิชกัช้ำ 
(4) พนกังำนพงึรักษำควำมลบัของบริษัทฯ ไม่ควรเผยแพร่ข้อมลู ข่ำวสำร นวตักรรม ทัง้ทำง
วตัถ ุและทำงควำมคิด อนัจะมีผลกระทบให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ และไม่ควรน ำข้อมลูท่ี
ได้จำกหน้ำท่ีกำรงำนไปหำประโยชน์สว่นตน 
(5) พนกังำนพงึดแูลรักษำสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้คงสภำพดี ใช้ประโยชน์
ได้อยำ่งเตม็ท่ี ประหยดั มิให้สิน้เปลือง สญูเปลำ่ เสียหำย หรือเสื่อมสลำย ก่อนเวลำอนัสมควร 

4.4 ข้อพงึหลีกเล่ียงในกำรประพฤติปฏิบตัิท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

(1) พนกังำนไม่พึงใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีแสวงหำประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวกหรือท ำธุรกิจ 
แข่งขนักบับริษัทฯ 
(2) พนกังำนไมพ่งึประกอบกำร ด ำเนินกำร ทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อมในธุรกิจที่แข่งขนักบั
บริษัทฯ หรือขดัผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
(3) พนกังำนไม่พงึมีสว่นได้สว่นเสียทำงกำรเงินกบัลกูค้ำ หรือคู่ค้ำไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะที่ เป็น 
เจ้ำของกิจกำร หุ้นส่วน ผู้ ถือหุ้น กรรมกำร เจ้ำหนี ้ลกูหนี ้หรือท่ีปรึกษำ ซึ่งถ้ำมีส่วนได้ส่วนเสีย
ดงักลำ่ว ต้องเปิดเผยให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบ 
(4) พนักงำนไม่พึงเรียกเก็บ หรือรับทรัพย์สินใด ๆ จำกลกูค้ำ และผู้ ท่ีท ำธุรกิจกับบริษัทฯ
นอกเหนือจำกคำ่ใช้จ่ำย และคำ่ธรรมเนียมท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บ 

4.5 ข้อพงึประพฤติปฏิบตัิต่อลกูค้ำ 

(1) พนักงำนพึงให้บริกำรท่ีดีต่อลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ มีควำมซ่ือสตัย์สจุริต และชีแ้จงให้
ลกูค้ำทรำบถงึสทิธิพงึมีพงึได้ รวมทัง้มีหน้ำท่ีรักษำผลประโยชน์ของลกูค้ำ 
(2) พนกังำนพงึให้บริกำรแก่ลกูค้ำด้วยควำมถกูต้อง รวดเร็ว เตม็ใจ จริงใจ และสภุำพ 

4.6 ข้อพงึปฏิบตัิต่อคูค้่ำ 



 
 

 

 

 

(1) พนกังำนพงึปฏิบตัิต่อคูค้่ำด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต และด้วยควำมเสมอภำพ 
(2) พนกังำนไม่พึงน ำควำมลบั หรือข้อมลูทำงกำรค้ำของคู่ค้ำไปเปิดเผยต่อบคุคลอ่ืน และ
ไมก่ลำ่วร้ำยทบัถมคูค้่ำ 
(3) พนกังำนไมพ่งึเก่ียวข้องทำงกำรเงิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ กบัคูค้่ำ อำทิเช่นร่วมทนุ ร่วม
ท ำกำรค้ำ ให้ยืมหรือกู้ ยืมเงิน 
(4) พนกังำนไม่พงึเรียกร้องเอำผลประโยชน์จำกคู่ค้ำ เพ่ือกำรตอบแทนกำรท ำงำนในหน้ำท่ี
ของตน 
(5) พนักงำนไม่พึงรับ หรือให้กำรเลีย้งรับรอง สิทธิประโยชน์ หรือของขวญัอนัมีรำคำแพง 
หรือกำรรับนัน้ท ำให้พนกังำนต้องยอมปฏิบตัิตำมควำมประสงค์ของคู่ค้ำในสิ่งท่ีไม่ถกูต้องต่อหลกั
ปฏิบตัิโดยปกติของบริษัทฯ 

******************************************* 

 


