นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และ
การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti - Corruption) รวมถึงโครงการ Whistle Blower
บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(นายแพทย์บญ
ุ วนาสิน)
ประธานกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") ได้ ตระหนักถึงความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilitiy : CSR) และการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ (Anti - Corruption) รวมถึงโครงการ Whistle Blower ซึง่ กาหนดหลักการ 8 ข้ อ ได้ แก่ การประกอบธุรกิจด้ วย
ความเป็ น ธรรม การต่อ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รั ป ชั่น การเคารพสิท ธิ มนุษยชน การปฎิ บัติ ต่อ แรงงานอย่างเป็ น ธรรม ความ
รับผิดชอบต่อผู้บริ โภค การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่
ได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นไป
ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรั พย์ ฯ")
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
การดาเนินงาน
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

1.1
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และดาเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทังทางกฎหมาย
้
จรรยาบรรณ และมุง่ มัน่ ทาความดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบ
การดาเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลที่
เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้ างอิงได้ รวมทัง้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
1.2
ด้ านการปฏิบตั ิต่อคู่ค้า บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ย กร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่
ชอบธรรมจากคูค่ ้ า และหากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รีบแจ้ งคูค่ ้ าให้ ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไข
1.3
ด้ า นการปฏิ บัติ ต่ อ คู่แ ข่ ง ทางการค้ า บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บัติ ต่ อ คู่แ ข่ ง ทางการค้ า ภายใต้ ก รอบกติ ก าของ
การแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ต
2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
2.1
ไม่เรี ยกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้ เข้ าไปติดต่องาน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพื่อให้ ได้ มาซื่ง
ประโยชน์ในทางมิชอบ
2.2
ละเว้ นการรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง หรื อเงินสนับสนุนจากลูกค้ า หรื อคู่ค้าที่มีมลู ค่าสูงเกินความจาเป็ น
หากมีความจาเป็ นต้ องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูล ค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ให้ พนักงานรายงานให้ บริ ษัทฯ รับทราบและนาส่งบริ ษัทฯ ต่อไป
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2.3
จัดให้ มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้ มีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนด
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน ผู้มีอานาจในการอนุมตั ิจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้ องเป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดย
ต้ องมีเอกสารหลักฐานที่ชดั เจน
2.4
พนักงานต้ องไม่ละเลยหรื อ เพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาที่ทาทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อส่อไปในทางทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบทันที
2.5
โรงพยาบาลมีการแต่งตัง้ “คณะกรรมการจริ ยธรรม” ซึ่งทาหน้ าที่ในการสอบสวนและตัดสินโทษพนักงานที่
ถูกกล่าวหาว่าทาการผิดจริ ยธรรมหรื อวินยั (การทุจริ ต)
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และส่งเสริ มให้ พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้ องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็ นรากฐานของการ
บริ หารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทังการสร้
้
างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริ มและกระตุ้นให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชนขัน้ พื ้นฐานและความ
เสมอภาค โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในเรื่ องเชื ้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรื อความเชื่อในทาง
อื่นใด ชาติพนั ธุ์หรื อพื ้นเพทางสังคม ทรัพย์สนิ กาเนิด หรื อสถานะ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีแนวทางที่จะส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้
พนักงาน ในการแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล
4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

บริ ษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัย ที่สาคัญที่สดุ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อการสร้ างมูลค่าและผลตอบแทนให้ แก่
กิจการ เนื่องจากการปฎิบตั ิงานในด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ รวมทังความทุ
้
่มเททังแรงกาย
้
และแรงใจในการทางานให้ บรรลุเป้าหมาย
ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงกาหนดแนวทางการปฎิบตั ิต่อพนักงานบริ ษัท โดยผู้บริ หารจะต้ องปฎิบตั ิตอ่ พนักงานอย่ างยุติธรรม
บริ หารงานโดยความไม่ลาเอียง สนับสนุนในการสร้ างศักยภาพในความก้ าวหน้ าและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงาน รวมทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงานมีความเข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณที่พนักงานต้ องพึงปฎิบตั ิ จัดสวัสดิการให้ แก่พนักงาน
อย่างเหมาะสม และปฎิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุจริ ตใจด้ วยการรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
5.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค

5.1
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสินค้ าและบริ การ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลของลูกค้ าที่ตนได้ ลว่ งรู้มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย เว้ นแต่เป็ นการ
เปิ ดเผย ตามหน้ าที่ตามกฎหมาย
5.2
บริ ษัทฯ เปิ ดให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนได้ เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ ของสินค้ าและบริ การ รวมถึงเปิ ดเผย
ข่าวสารข้ อมูลของสินค้ าและบริ การอย่างถูกต้ องครบถ้ วนต่อผู้บริ โภค
นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
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5.3
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อ
เงื่อนไขไม่ได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของสิง่ แวดล้ อมต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สงั คมปั จจุบนั เริ่ มตระหนักถึง
ความสาคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้ อมอย่างจริ งจัง
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้ อมเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินกิจการด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
ไม่ให้ การดาเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในบริ เวณชุมชนใกล้ เคียงหรื อให้ เกิดผลกระทบน้ อยที่สดุ บริ ษัท ฯมีความ
มุง่ มัน่ ที่จะควบคุมมลพิษทังทางน
้
้าและทางอากาศ โดยการควบคุมปริ มาณการปล่อยน ้าเสียออกจากอาคารและปริ มาณไอเสีย
จากท่อไอเสีย นอกจากนีท้ างบริ ษัท ฯ ยังส่งเสริ มให้ มีการคัดแยกขยะและส่งเสริ มให้ มีการนากลับมาใช้ ประโยชน์ เพื่อลด
ปริ มาณขยะ
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชมหรือสังคม

บริ ษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริ มให้ เกิด
ความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื น้ ฟูสงั คมและวัฒนธรรม
8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จ ากการดาเนินงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม
และผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมทังในระดั
้
บกระบวนการทางานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร
ซึ่ง หมายถึง การทาสิ่งต่าง ๆ ด้ ว ยวิ ธี ใหม่ ๆ และยัง อาจหมายถึงการเปลี่ย นแปลงทางความคิ ด การผลิต เพื่ อ เพิ่ ม มูลค่า
เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาให้ สงิ่ ต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด
การเผยแพร่ นวัตกรรมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ ให้ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
รับทราบทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยผ่านช่องทางการสือ่ สารที่หลากหลาย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทเข้ าถึงกลุม่
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ ได้ อย่างทัว่ ถึง
การดาเนินงาน (CSR in Process)
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่ชดั เจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม และดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้ างสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่มีคณ
ุ ภาพ ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
โดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
********************************************************
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