
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และ 
การต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Anti - Corruption) รวมถึงโครงการ Whistle Blower 
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นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 

 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ตระหนกัถึงความส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคม 
และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibilitiy : CSR) และการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (Anti - Corruption) รวมถึงโครงการ Whistle Blower ซึง่ก าหนดหลกัการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความ
รับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม และการมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่
ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไป
ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

การด าเนินงาน 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1.1  บริษัทฯ มุง่มัน่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และด าเนินงานธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ทัง้ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุง่มัน่ท าความดีตอ่บคุคล กลุม่ชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบ
การด าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคมุที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมดัระวงั ด้วยข้อมลูที่
เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทัง้ถือปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

1.2  ด้านการปฏิบตัิต่อคู่ค้า บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่
ชอบธรรมจากคูค้่า และหากปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดไมไ่ด้ ให้รีบแจ้งคูค้่าให้ทราบลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

1.3  ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของ  
การแขง่ขนัท่ีดี และไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีที่ไมส่จุริต 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  ไมเ่รียกรับและจ่ายสนิบนกบับคุคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดตอ่งาน รวมถึงหนว่ยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซื่ง
ประโยชน์ในทางมิชอบ 

2.2 ละเว้นการรับของขวญั การเลีย้งรับรอง หรือเงินสนบัสนนุจากลกูค้า หรือคู่ค้าที่มีมลูคา่สงูเกินความจ าเป็น 
หากมีความจ าเป็นต้องรับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้พนกังานรายงานให้บริษัทฯ รับทราบและน าสง่บริษัทฯ ตอ่ไป 
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2.3 จดัให้มีระบบควบคมุภายในป้องกนัมิให้มีการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนด
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ผู้มีอ านาจในการอนมุตัิจ่ายเงินและวงเงินท่ีรับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดย
ต้องมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจน 

2.4 พนกังานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าที่ท าทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที 

2.5 โรงพยาบาลมีการแตง่ตัง้ “คณะกรรมการจริยธรรม” ซึ่งท าหน้าที่ในการสอบสวนและตดัสินโทษพนกังานท่ี
ถกูกลา่วหาวา่ท าการผิดจริยธรรมหรือวินยั (การทจุริต) 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการอบรมแก่พนกังาน เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการตอ่ต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ และสง่เสริมให้พนกังานมีความซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนบัเป็นรากฐานของการ
บริหารและการพฒันาทรัพยากรบคุคล รวมทัง้การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในสงัคม 

 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะสง่เสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานและความ
เสมอภาค โดยไม่ค านึงถึงความแตกตา่งในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือในทาง
อื่นใด ชาติพนัธุ์หรือพืน้เพทางสงัคม ทรัพย์สนิ ก าเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแนวทางที่จะสง่เสริมและเปิดโอกาสให้
พนกังาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการถกูละเมิดสทิธิของแตล่ะบคุคล 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ เช่ือว่าทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สดุในการด าเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมลูค่าและผลตอบแทนให้แก่
กิจการ เนื่องจากการปฎิบตัิงานในด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ จ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้ความทุ่มเททัง้แรงกาย
และแรงใจในการท างานให้บรรลเุปา้หมาย 

 ดงันัน้บริษัทฯ จึงก าหนดแนวทางการปฎิบตัิต่อพนกังานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฎิบตัิตอ่พนกังานอย่างยตุิธรรม 
บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง สนับสนุนในการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีความเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณที่พนกังานต้องพึงปฎิบตัิ จดัสวสัดิการให้แก่พนกังาน
อยา่งเหมาะสม และปฎิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสจุริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอยา่งมีเหตผุล 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 5.1  บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่เปิดเผย
ข้อมลูของลกูค้าที่ตนได้ลว่งรู้มาเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมลูที่ตามปกติวิสยัจะพงึสงวนไว้ไมเ่ปิดเผย เว้นแตเ่ป็นการ
เปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย 

 5.2  บริษัทฯ เปิดให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้เก่ียวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผย
ขา่วสารข้อมลูของสนิค้าและบริการอยา่งถกูต้องครบถ้วนตอ่ผู้บริโภค 
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 5.3 บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ กับลกูค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือ
เง่ือนไขไมไ่ด้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของสิง่แวดล้อมต่อการด ารงชีวิตของมนษุย์ ในขณะท่ีสงัคมปัจจบุนัเร่ิมตระหนกัถึง
ความส าคญักบัการรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งจริงจงั 

 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
ไม่ให้การด าเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชมุชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สดุ บริษัทฯมีความ
มุง่มัน่ท่ีจะควบคมุมลพิษทัง้ทางน า้และทางอากาศ โดยการควบคมุปริมาณการปลอ่ยน า้เสยีออกจากอาคารและปริมาณไอเสยี
จากท่อไอเสีย นอกจากนีท้างบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและส่งเสริมให้มีการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ เพื่อลด
ปริมาณขยะ 

7.  การร่วมพัฒนาชุมชมหรือสังคม 

 บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และรับผิดชอบตอ่
สงัคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลอื สนบัสนนุ และอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคม เพื่อสง่เสริมให้เกิด
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟืน้ฟสูงัคมและวฒันธรรม 

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานในองค์กร และในระดบัความร่วมมอืระหวา่งองค์กร
ซึ่งหมายถึงการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่  ๆ  และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า 
เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้สิง่ตา่ง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึน้ 
ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 

การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผา่นช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย เพื่อให้มัน่ใจวา่ข้อมลูขา่วสารของบริษัทเข้าถึงกลุม่
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ ได้อยา่งทัว่ถึง 

การด าเนินงาน (CSR in Process) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชดัเจนเก่ียวกบัความรับผิดชอบทางสงัคม และด าเนินงานตามนโยบายดงักลา่วอย่างเคร่งครัด
เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการสร้างสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่มีคณุภาพ ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม 
โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

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

  


