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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัท ยึดมัน่ในการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ด าเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นหรือความกงัวล รวมทัง้สร้างความเข้าใจกบัผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเร่ืองที่ผู้มีส่วน
ได้เสียให้ความสนใจ รวมทัง้ร่วมพฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยนื  ทัง้นี ้ได้แยกผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นกลุ่ม ๆ และมีแนวทางการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  ดงันี ้
 

1 กำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น 
แนวทำงปฏิบตั ิ

1.1 ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ทัง้รายใหญ่และรายย่อยค านงึถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น เช่น 
สิทธิที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท สิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  

1.2 ดแูลสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
1.3 รายงานสถานะและผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกนัและครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง
โดยใช้ข้อมลูใด ๆ ของบริษัทฯ ทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 1.4 ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นตา่ง ๆ เก่ียวกบัการด าเนนิธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของ
บริษัท โดยทกุ ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 
2 กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ 

แนวทำงปฏิบตั ิ

2.1. ให้บริการ / สินค้าที่ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคุณภาพและราคา ภายใต้ความปลอดภยัและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2.2  ปฏิบัติตามสญัญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน กรณีที่ไม่

สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด

ความเสียหาย 

2.3  จดัระบบการบริการลกูค้า และเปิดช่องทางการส่ือสาร ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัวิธีการแก้ปัญหา และรับ

ข้อร้องเรียน เพื่อให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจสงูสดุ และให้ความมัน่ใจว่าลกูค้าได้รับการบริการอยา่งมี

คณุภาพท่ีดีเลิศ 

 2.4  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน 
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 2.5  ให้ความส าคญัในการรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ และไม่น าข้อมลูดงักล่าวมา

ใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 
 

3 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ  
แนวทำงปฏิบตั ิ

3.1  ปฏิบตัิตามสญัญาข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียม 

3.2  พิจารณาคดัเลือกคู่ค้าโดยค านึงถึงความต้องการทัง้ในด้านคุณภาพ ราคา จ านวน เวลา การให้บริการ 

การส่งมอบ การบริการหลงัการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ โดยไม่ท าธุรกรรมกับบุคคลหรือ

นิติบคุคลที่กระท าผิดกฎหมาย ทจุริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทจุริต  

3.3  ก าหนดระเบียบในการจดัหาและด าเนินการต่าง  ๆ  ที่ชดัเจนในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขได้ 

จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

3.4  ช าระเงินให้คู่ค้าอย่างถกูต้องและตรงเวลา 

3.5 รักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่ค้าอย่างสม ่าเสมอ และไม่น าข้อมลูมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า 

3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าด าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดล้อม 
 

4 กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
แนวทำงปฏิบตั ิ

4.1  ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัอยา่งเสรีและกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งโปร่งใส 

รวมทัง้ไมเ่อาเปรียบคู่แขง่ด้วยวิธีอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

4.2  ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แขง่ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม 

4.3  ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง 

4.4  ไม่ท าความตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งหรือบคุคลใดทีม่ีลกัษณะเป็นการลดหรือจ ากดัการแข่งขนัทางการค้า 

 

5 กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี ้
แนวทำงปฏิบตั ิ

5.1  จดัท าสญัญากับเจ้าหนีทุ้กประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื่อนไขต่าง  ๆ ที่

ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ และมีความรับผิดชอบใน

หลกัประกนัต่าง ๆ 
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5.2  เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที่ถูกต้องและชดัเจนแก่เจ้าหนี ้รวมถึงการให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและจดัการ
ประชมุพบปะผู้บริหาร 

5.3 ไม่ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงส าคญั ไม่ใช้วิธีการทจุริตใด ๆ ท่ีอาจท าให้เจ้าหนีไ้ด้รับความเสียหาย 

5.4  ช าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีท้กุประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามก าหนดเวลาที่ได้ตกลง

ไว้ 

5.5  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุท าให้ผิดนัดช าระหนี ้ต้องรีบแจ้งให้

เจ้าหนีท้ราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 

5.6  บริหารจดัการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษา

ความเชื่อมัน่ต่อเจ้าหนี ้

             

6 กำรปฏิบัติต่อพนักงำน 
แนวทำงปฏิบตั ิ

6.1 การสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน จะด าเนินการบนพืน้ฐานของความเสมอภาคและเปิดโอกาสแก่

ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี

คณุธรรม เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน และมีทศันคติที่สอดคล้องกบัค่านิยมองค์กร 

6.2  ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ความ

รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทัง้จัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและ

เหมาะสมแก่พนกังานและดแูลปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ   

6.3  จดัให้มีกองทนุดแูลพนกังานตามกฏหมาย ได้แก่ เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม และกองทุนสวสัดิการ

พนกังาน เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพื่อดแูลพนกังานในระยะยาว 

6.4  ปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างยตุิธรรม บริหารงานด้วยความไม่ล าเอียง การแต่งตัง้ การโยกย้าย รวมทัง้การ

ให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องกระท าด้วยความเสมอภาค บริสทุธ์ิใจ  

6.5  สนบัสนนุและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานได้อย่างเป็นอิสระ รับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

6.6  ส่งเสริมการพฒันาทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความมัน่คงและความก้าวหน้า

ในอาชีพ ส่งเสริมให้พนกังานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหน้าที่การงาน โดยให้

โอกาสกบัพนกังานอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

6.7  ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพนกังานและหลกัการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน

ขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล 
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 6.8 บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปลูกจิตส านึกพร้อมส่งเสริมการ

ท างานด้วยความสขุ จดัให้เกิดบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในสถานท่ีท างานท่ีดี มีระบบการจดัการ

ด้านส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

6.9  ส่งเสริมให้พนกังานเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดพฤติกรรม มีคุณธรรมที่ดี

ในการท างาน  

6.10 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของ

หน่วยงาน และบริษัทฯ โดยรวม 

6.11 จดัให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัต่าง ๆ ให้แก่พนกังาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท 

6.12 ก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรขึน้ ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจดัท าแผนการบริหาร

ทรัพยากรบคุคล ให้เกิดความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความสขุ ดงันี  ้

(1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ศกัยภาพ และทกัษะการท างานท่ีเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทัง้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กบั
บคุลากรตามต าแหน่งงาน 

(2) จดัท าแผนพฒันาบคุลากรตามต าแหน่งงาน 
(3) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก

ระดบั ตามต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
(4) พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ

แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
(5) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้มีการพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 
 

7 กำรปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงปฏิบตัิ   
7.1  ดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมรอบชมุชน ควบคมุดแูลการบริหารจดัการการก าจดัของเสีย ทัง้จากกระบวนการ 

การใช้งานทัว่ไป รวมถึงส่ิงปนเปือ้นต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและติดตามเฝา้ระวงัอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

7.2  สนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพ
อนามยัและคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

7.3  สนบัสนนุกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภยั 
7.4  สนบัสนนุมลูนิธิและองค์กรสาธารณกศุล เพื่อช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึน้  
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7.5  ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และการท านบุ ารุงศาสนา  
7.6  ส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของสงัคม 
7.7  ไม่สนบัสนนุกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภยัต่อสงัคม หรือศีลธรรมอนัดีงามและ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมขุ 
7.8  รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยให้มีระบบร้องทุกข์เนื่องจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่มี

ผลกระทบต่อชมุชน โดยบริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลในเวลาอนัควร  
7.9 ปลกูฝังจิตส านึกบคุลากรของบริษัทให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อม  

 

8 กำรปฏิบัติต่อหน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนก ำกับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง 
     แนวทำงปฏิบตั ิ

8.1 ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

8.2 ไม่กระท าการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแล  มีการ
ด าเนินการท่ีไม่ถกูต้อง  

8.3 ให้ข้อคิดเห็น และสนบัสนนุกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานก ากบัดแูล  

8.4  รับการตรวจเยี่ยม ฟังความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนตา่ง ๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือ
หน่วยงานก ากบัดแูล 

 
 
 


