บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริษัท ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม ดาเนินธุรกิจด้ วยการเคารพสิทธิ และรับฟั ง
ความคิดเห็นหรื อความกังวล รวมทังสร้
้ างความเข้ าใจกับผู้มีส่วนได้ เสีย ส่งเสริ มความร่ วมมืออย่างสร้ างสรรค์ในเรื่ องที่ผ้ มู ีส่วน
ได้ เสียให้ ความสนใจ รวมทังร่้ วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ ได้ แยกผู้มี
ส่วนได้ เสียเป็ นกลุ่ม ๆ และมีแนวทางการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี ้

1 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
แนวทำงปฏิบตั ิ
1.1
ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม ทังรายใหญ่
้
และรายย่อยคานึงถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น
สิทธิที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
1.2
ดูแลสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่จะได้ รับผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม
1.3
รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้ มในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันและครบถ้ วนตามความเป็ นจริง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
โดยใช้ ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ทีย่ งั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
1.4 ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้ าของ
บริษัท โดยทุก ๆ ข้ อคิดเห็นจะได้ รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2 กำรปฏิบัติต่อลูกค้ ำ
แนวทำงปฏิบตั ิ
2.1. ให้ บริ การ / สินค้ าที่ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์สงู สุดทังด้
้ านคุณภาพและราคา ภายใต้ ความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทังยกระดั
้
บมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
2.2
ปฏิบัติตามสัญญา ข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน กรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติได้ ต้องรี บเจรจากับลูกค้ าล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิด
ความเสียหาย
2.3
จัดระบบการบริ การลูกค้ า และเปิ ดช่องทางการสื่อสาร ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ ปัญหา และรับ
ข้ อร้ องเรี ยน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด และให้ ความมัน่ ใจว่าลูกค้ าได้ รับการบริการอย่างมี
คุณภาพที่ดีเลิศ
2.4 เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ องทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้ อเท็จจริง รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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2.5

ให้ ความสาคัญในการรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ และไม่นาข้ อมูลดังกล่าวมา
ใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ

3 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ
แนวทำงปฏิบตั ิ
3.1
ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียม
3.2
พิจารณาคัดเลือกคู่ค้าโดยคานึงถึงความต้ องการทังในด้
้ านคุณภาพ ราคา จานวน เวลา การให้ บริการ
การส่งมอบ การบริ การหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ โดยไม่ทาธุรกรรมกับบุคคลหรื อ
นิติบคุ คลที่กระทาผิดกฎหมาย ทุจริต หรื อมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
3.3
กาหนดระเบียบในการจัดหาและดาเนินการต่าง ๆ ที่ชดั เจนในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้
จะรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
3.4
ชาระเงินให้ ค่คู ้ าอย่างถูกต้ องและตรงเวลา
3.5
รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่ค้าอย่างสม่าเสมอ และไม่นาข้ อมูลมาใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
และ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากคู่ค้า
3.6
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คู่ค้าดาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม

4 กำรปฏิบัติต่อคู่แข่ งทำงกำรค้ ำ
แนวทำงปฏิบตั ิ
4.1
ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างโปร่งใส
รวมทังไม่
้ เอาเปรี ยบคู่แข่งด้ วยวิธีอนั ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
4.2
ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรื อไม่เหมาะสม
4.3
ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากความจริง
4.4
ไม่ทาความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรื อบุคคลใดทีม่ ีลกั ษณะเป็ นการลดหรื อจากัดการแข่งขันทางการค้ า

5 กำรปฏิบัติต่อเจ้ ำหนี ้
แนวทำงปฏิบตั ิ
5.1
จัดทาสัญญากับเจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
ตกลงกัน ไว้ อ ย่างเคร่ งครั ด รวมถึ ง ภาระผูก พัน และหนี ส้ ิ นที่ อ าจเกิ ดขึ น้ และมี ค วามรั บ ผิ ดชอบใน
หลักประกันต่าง ๆ
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่ถูกต้ องและชัดเจนแก่เจ้ าหนี ้ รวมถึงการให้ เข้ าเยี่ยมชมกิจการและจัดการ
ประชุมพบปะผู้บริหาร
ไม่ปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงสาคัญ ไม่ใช้ วิธีการทุจริตใด ๆ ที่อาจทาให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับความเสียหาย
ชาระคืนเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างครบถ้ วนและตรงตามกาหนดเวลาที่ได้ ตกลง
ไว้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง หรื อมีเหตุทาให้ ผิดนัดชาระหนี ้ ต้ องรี บแจ้ งให้
เจ้ าหนี ้ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
บริ หารจัดการเงินทุนให้ มีโครงสร้ างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และรักษา
ความเชื่อมัน่ ต่อเจ้ าหนี ้

6 กำรปฏิบัติต่อพนักงำน
แนวทำงปฏิบตั ิ
6.1
การสรรหา คัดเลือก และจ้ างงาน จะดาเนินการบนพืน้ ฐานของความเสมอภาคและเปิ ดโอกาสแก่
ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี
คุณธรรม เหมาะสมกับตาแหน่งงาน และมีทศั นคติที่สอดคล้ องกับค่านิยมองค์กร
6.2
ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริ หารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมทัง้ จัดให้ มีสวัสดิการที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
6.3
จัดให้ มีกองทุนดูแลพนักงานตามกฏหมาย ได้ แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการ
พนักงาน เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว
6.4
ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้ วยความไม่ลาเอียง การแต่งตั ้ง การโยกย้ าย รวมทังการ
้
ให้ รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทาด้ วยความเสมอภาค บริสทุ ธิ์ใจ
6.5
สนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้ อย่างเป็ นอิสระ รับฟั งข้ อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6.6
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้ อมให้ ความมัน่ คงและความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่การงาน โดยให้
โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
6.7
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ขันพื
้ ้นฐานตามเกณฑ์สากล

คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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6.8

6.9
6.10
6.11
6.12

บริ หารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปลูกจิตสานึกพร้ อมส่งเสริ มการ
ทางานด้ วยความสุข จัดให้ เกิดบรรยากาศและสภาวะแวดล้ อมในสถานที่ทางานที่ดี มีระบบการจัดการ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที่ เพื่อให้ เกิดพฤติกรรม มีคุณธรรมที่ดี
ในการทางาน
ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานมี ส่ว นร่ ว มในการก าหนดทิ ศ ทางในการท างาน รวมถึ ง การแก้ ไขปั ญ หาของ
หน่วยงาน และบริษัทฯ โดยรวม
จัดให้ มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ให้ แก่พนักงาน เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการ
ดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท
กาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรขึ ้น สาหรับใช้ เป็ นกรอบและแนวทางในการจัดทาแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้ เกิดความเป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีความสุข ดังนี ้
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งเป็ นระบบ ทั่ ว ถึ ง และต่ อ เนื่ อ ง โดยการเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทางานที่เหมาะสม เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมาย รวมทังส่
้ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ กบั
บุคลากรตามตาแหน่งงาน
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามตาแหน่งงาน
พัฒนาศักยภาพผู้บริ หาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ ตามตาแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนางานด้ านการจัดการความรู้ เพื่อสร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริ หาร
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ มีการพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง

7 กำรปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้ อม
แนวทำงปฏิบตั ิ
7.1
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมรอบชุมชน ควบคุมดูแลการบริหารจัดการการกาจัดของเสีย ทังจากกระบวนการ
้
การใช้ งานทัว่ ไป รวมถึงสิ่งปนเปื อ้ นต่าง ๆ โดยใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและติดตามเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
7.2
สนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
7.3
สนับสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ประสบภัย
7.4
สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ มีชีวิตที่ดีขึ ้น
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และการทานุบารุงศาสนา
ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม
ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันดีงามและ/หรื อ เป็ นการส่งเสริมอบายมุข
รับฟั งความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ โดยให้ มีระบบร้ องทุกข์เนื่องจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน โดยบริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ ไข และแจ้ งผลในเวลาอันควร
ปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรของบริษัทให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม

8 กำรปฏิบัติต่อหน่ วยงำนรำชกำร และหน่ วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
แนวทำงปฏิบตั ิ
8.1
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
8.2

ไม่ ก ระท าการใด ๆ ที่ อ าจจูง ใจให้ พ นัก งานในหน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล มี ก าร
ดาเนินการที่ไม่ถกู ต้ อง

8.3

ให้ ข้อคิดเห็น และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกากับดูแล

8.4

รับการตรวจเยี่ยม ฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานกากับดูแล

คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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