โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุร กิจ โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
เรียน

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และทีปรึกษา แพทย์และทันตแพทย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชือเสียงของบริษัทเป็ นทรัพย์สินทีทรงคุณค่าทีสุดของเรา ชือเสียงดังกล่าวเกิดขึนจากสิงทีเราเลือกลงมือทําทุกวัน เราแต่ละ
คนมีหน้าทีทีจะรักษาชือเสียงดังกล่าวด้วยการเลือกและทําสิงทีถูกต้องให้แก่คนไข้หรือผูร้ บั บริการ ชุมชน บริษัท และตัวเอง
ภายใต้กฎหมายและความรับผิดชอบในวิชาชีพของเรา
บริษัทจึงได้จดั ทําจรรยาบรรณธุรกิจของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์นีขึนเพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและทีปรึกษา
แพทย์และทันตแพทย์ในบริษัทได้รบั ทราบหลักการทีจะชีนําไปสู่สิงทีเราเลือกจะทําตลอดจนวิถีทีเราจะปฏิบตั ิ จรรยาบรรณ
ฉบับนีพูดถึงภาระหน้าทีและความรับผิดชอบด้านกฎหมายและจริยธรรมของเราในด้านต่าง ๆ ชีแนะแนวทางว่าเราจะปฏิบตั ิ
อย่างไรกรณีไม่มีนโยบายทีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง นอกจากนี จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนียังสะท้อนการยึดมันของบริษัทใน
กฎหมายและมาตรฐานในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักการพืนฐานและสิทธิในการทํางาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ The United Nations Global Compact (UNCG) (โครงการ
สหประชาชาติทีมีเป้าหมายกระตุน้ ให้บริษัททัวโลกหันมาใช้นโยบายซึงมีความยังยืนและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน) เพือ
ดูแลให้นโยบายและการดําเนินงานของเราสอดคล้องกับหลักการ UNCG ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงานสัมพันธ์ยตุ ิธรรม
สิงแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ขอให้ท่านอ่านจรรยาบรรณฉบับนีและปฏิบตั ิตามหลักการ นโยบายและมาตรฐานของเรา
ขอให้ท่านศึกษาแนวทางหากท่านมีคาํ ถามเกียวกับจรรยาบรรณนีหรือเกียวกับการปรับใช้จรรยาบรรณนี
ในกรณีทีกฎหมายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลและการจ้างงานในท้องถินอนุญาตให้ทาํ ได้ เราคาดว่าท่านจะรายงาน
การละเมิดทีท่านรับทราบหรือสงสัยว่าเกิดขึน
เราทุกคนต่างมีสว่ นในประโยชน์ทีเกิดขึนจากชือเสียงทีดีของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ดังนัน เราทุกคนจึงมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการรักษาและปกป้องชือเสียงนี ผมใคร่ขอขอบคุณสิงทีท่านได้ทาํ ในส่วนของท่าน

ชัย โสภณพนิช
ประธานคณะกรรมการ
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หลัก การชีนํา
จรรยาบรรณธุรกิจของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์รา่ งขึนเพือช่วยทุกคนในบํารุงราษฎร์ตลอดจนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ทีปรึกษา แพทย์ และทันตแพทย์ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ และระเบียบทีใช้บงั คับ ตลอดจน
นโยบายและมาตรฐานของบริษัท เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใดสามารถจัดการได้ทกุ สถานการณ์ ดังนัน เราจึงจัดทําหลักการชีนํา
ฉบับนีเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจและกําหนดพฤติกรรมตลอดทังองค์กร
บริษัทหวังว่าผูท้ ีบริษัททําธุรกิจด้วยซึงรวมถึงคู่คา้ และผูจ้ ดั จําหน่ายจะปฏิบตั ิตามหลักการชีแนะนีเช่น
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เกียวกับ บริษัท
การ ดํา เ นิ น ธุ ร กิ จ โดยร วมข อ งบริ ษั ท
บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ โดยมีเตียงทีได้รบั
อนุญาตจํานวน 580 เตียง มีความสามารถในการให้บริการคนไข้นอกกว่า 5,500 คนต่อวัน บริษัทเป็ นผูใ้ ห้บริการด้าน
สุขภาพชันนํารายหนึงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรแก่ผปู้ ่ วย
นอกและผูป้ ่ วยใน

น โยบายธุ ร กิ จ
บริษัทเน้นความสําคัญของการให้บริการสุขภาพอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนแพทย์และบุคลากรทีเปี ยมด้วยประสบการณ์

ภาพ พ จน์ แ ละชื อ เ สี ย ง
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนลเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียทีได้รบั การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับ
สากลตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาจาก Joint Commission International (JCI Accreditation) และยัง
เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกทีได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation HA) นอกจากนียังได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบตั ิการจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (College
of American Pathologists หรือ CAP)

วั ฒ น ธ ร ร มอ งค์ก ร
วิส ัยทัศน์ / พัน ธกิจ / คุณค่า
บริษัทมุ่งมันทีจะรักษาและปรับปรุงโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนลให้เป็ นโรงพยาบาลระดับโลก - มีความเป็ น
เลิศในทุกด้าน เพือให้ทกุ คนได้เห็นเป้าหมายและก้าวเดินสูเ่ ป้าหมายเดียวกันนี บริษัทจึงขอนําเสนอวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
คุณค่าของตน ดังนี

วิ ส ั ย ทั ศ น์
ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลกด้วยนวัตกรรมภายในปี พ.ศ.

พั น ธ กิ จ
มอบประสบการณ์การรักษาพยาบาลและบริการทีทันสมัยด้วยนวัตกรรม
ก้าวถึงความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิการ
สร้างทีมงานบริบาลสหสาขาวิชาเพือให้การดูแลทีมีคณ
ุ ภาพและเอืออาทรต่อเพือนมนุษย์
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คุ ณ ค่ า
ความคล่องตัว
นวัตกรรม
ความเอืออาทร

ปั จจั ย ความเสี ยง
ความเสียงทางธุรกิจทีเป็ นปั จจัยภายนอกของบริษัทรวมถึงสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมือง การแข่งขัน
ตลาดแรงงาน ภัยธรรมชาติ และการเปลียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โรคอุบตั ิใหม่และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นอกจากนี บริษัทยังมีปัจจัยเสียงภายในเกียวกับบริการด้านการแพทย์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึงอาจนําไปสูข่ อ้
พิพาททางกฎหมายทีจะส่งผลสําคัญต่อบริษัท

สอ ดคล้ อ งกั บ กฎห มายแ ละภาร ะห น้ า ที ด้ า น จริ ย ธ ร ร ม
บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและภาระหน้าทีด้านจริยธรรมของเรา เราให้ความสําคัญแก่ผปู้ ่ วยเป็ นลําดับแรกในการคิด การ
ทํางาน และการปฏิบตั ิตวั ของเรา
บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ในประเทศและชุมชนทีเราดําเนินธุรกิจ

เกียวกับ จรรยาบรรณธุร กิจ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และทีปรึกษา แพทย์ และทันตแพทย์ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมควรอ่านและทํา
ความเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนีอธิบายหน้าทีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานของบริษัทในด้านเฉพาะต่าง ๆ

นโยบาย
นโยบายด้านความขัด แย้งของผลประโยชน์
เพือป้องกันปั ญหาใด ๆ เกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการพิจารณารายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรืออาจถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน อย่างรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส และจะปฏิบตั ิตามกฎและระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยมีการตังราคา และเงือนไขอืน ให้มีลกั ษณะเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก

นโยบายทรัพ ย์ส ิน บริษัท
ทรัพย์สินบริษัทหมายถึงทรัพย์สินถาวรซึงรวมถึงสังหาริมทรัพย์ เช่น เครืองมือ เครืองจักร อุปกรณ์สาํ นักงาน และ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารและทีดิน ทรัพย์สินทีไม่มีตวั ตน เช่น เทคโนโลยี องค์ความรูเ้ ชิงทฤษฎี ข้อมูล เอกสารสิทธิ สิทธิ
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ลิขสิทธิ สิทธิบตั ร และสิงประดิษฐ์และความลับ และสิทธิในการใช้สินทรัพย์ (สัญญาเช่า) ของบริษัทและบริษัทย่อยทีใช้ใน
การดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีหน้าทีเยียงผูม้ ีความรับผิดชอบต่อองค์กรทีจะใช้สินทรัพย์ของตนอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเพือประโยชน์
ของบริษัท โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับสินทรัพย์ทีเป็ นความลับแม้โดยไม่ตงใจก็
ั ตาม

นโยบายเกียวกับ ของขวัญและสัน ทนาการ
บริษัทสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกคนทําความรูจ้ กั กับคนไข้ของเราเป็ นการส่วนตัว และ “เปลียนความสัมพันธ์ให้เป็ นมิตรภาพ”
ทว่าทุกท่านพึงตระหนักว่าความสัมพันธ์กบั คนไข้คือความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ และมีเส้นบางเส้นทีต้องไม่กา้ วข้าม
เราต้องระวังทีจะไม่เสนอ ให้ เรียกร้อง หรือรับของขวัญ นันทนาการ หรือประโยชน์อืนใดทีคล้ายคลึงกัน โดยมีเจตจํานง
เพือให้ได้มาหรือคงไว้ซงธุ
ึ รกิจ หรือกระทําการอืนใดเพือชักจูงให้ผปู้ ่ วยตัดสินใจ หรือให้มีผลต่อกิจการ หรือพฤติกรรมของ
บริษัทอย่างไม่เหมาะสม
ไมตรีจิตทางธุรกิจทีเหมาะสมไม่ถือเป็ นสินบน เพือให้มนใจว่
ั าการแลกเปลียนไมตรีจิตทางธุรกิจไม่ถกู จัดเป็ นรูปแบบหนึงของ
การให้สินบน ไมตรีจิตทางธุรกิจควรมีรูปแบบต่อไปนี

 มีมลู ค่าทีเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายทีใช้บงั คับ
 สอดคล้องกับนโยบายของนายจ้างของผูใ้ ห้และผูร้ บั
 ในทุกกรณี ไม่เป็ นการเสนอให้หรือรับโดยมีเจตจํานงเพือให้ได้มาหรือคงไว้ซงธุ
ึ รกิจ หรือกระทําการอืนใดเพือชักจูงให้
ผูป้ ่ วยตัดสินใจ หรือให้มีผลต่อกิจการ หรือพฤติกรรมของบริษัทอย่างไม่เหมาะสม และ

 ได้รบั อนุมตั ิและได้รายงานอย่างเหมาะสมเป็ นไปตามนโยบายภายใน
ในทุกกรณี ท่านควรใช้การตัดสินใจทีสมเหตุสมผลในการพิจารณาว่าสิงทีเสนอนันอาจถูกมองว่าขัดแย้งกับหลักการเหล่านี
หรือไม่ หากมีขอ้ สงสัย โปรดขอคําแนะนําจากผูบ้ งั คับบัญชา

นโยบายการป้ อ งกัน การฟอกเงิน
บริษัทดําเนินธุรกิจกับลูกค้าและคูค่ า้ ทีมีชือเสียงทีเกียวข้องกับธุรกิจทีถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้เงินทุนทีได้จากแหล่งที
ถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน บริษัทมุ่งมันทีจะปฏิบตั ิตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายทุกฉบับ โดยจะไม่
มีสว่ นร่วมหรือให้ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้าและคู่คา้ ทีมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการฟอกเงิน
ทังนี หมายความว่าบริษัทจะไม่ปกปิ ดและจะไม่ช่วยเหลือผูอ้ ืนปกปิ ดแหล่งทีมาของเงิน เลียงการเปิ ดเผยแหล่งเงินทุน การใช้
เงิน หรือการจ่ายภาษี บริษัทจะไม่เข้าร่วมกับหรืออํานวยความสะดวกแก่ธุรกรรมทีเกียวข้องกับรายได้ทีบริษัททราบหรือ
สงสัยว่าเกิดจากการก่ออาชญากรรม เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด การเลียงภาษี หรือการฉ้อโกง บริษัทจะไม่ช่วยผูอ้ ืนด้วย
การใช้เงินทุนเพือช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจกรรมก่อการร้าย
สิงสําคัญทีพึงตระหนักคือการทีใครจะตังข้อสงสัยหรือมีขอ้ สรุปว่าเกิดการฟอกเงินอาจอาศัยข้อมูลในระดับเบืองต้นหรือ
พืนฐานเท่านันได้ ท่านอาจถูกถือว่าละเมิดกฎหมายหากอัยการเชือว่าท่านตระหนักดีวา่ ท่านจําเป็ นต้องตังคําถามแต่กลับ
ั าถามนันเพียงเพราะท่านไม่ประสงค์จะรับทราบความจริง
ปฏิเสธไม่ตงคํ
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ดังนัน หากท่านเชือว่าลูกค้า ผูจ้ ดั จําหน่าย หรือผูใ้ ดก็ตาม อาจมีสว่ นเกียวข้องกับการฟอกเงิน ขอให้รายงานสิงทีสงสัยนันแก่
ผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานหรือฝ่ ายบริหารทันที และให้ผรู้ บั รายงานให้คณะกรรมการทราบโดยพลัน

นโยบายการจัด ทําและเปิ ดเผยรายงานการซือขายหลัก ทรัพ ย์
ให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
และสัญญาซือขายล่วงหน้าของบริษัท (ทีถือโดยตนรวมถึงคู่สมรสและผูท้ ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรทียังไม่บรรลุ
นิติภาวะและนิติบคุ คลทีตน คู่สมรส และหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของนิติบคุ คลทีถูกถือหุน้ และมีสดั ส่วนการถือหุน้ มากทีสุดในนิติบคุ คลดังกล่าว) ต่อ ก.ล.ต. และจัดส่งสําเนา
รายงานนีให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันทีส่งรายงานต่อ ก.ล.ต.

นโยบายการซือขายหลัก ทรัพ ย์
เว้นแต่กรณีทีกําหนดไว้ในวรรคสุดท้าย ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กียวข้องซึงรูห้ รือครอบครองข้อมูลภายในซือหรือ
ขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซือขายล่วงหน้าทีเกียวกับหลักทรัพย์ไม่วา่ เพือตนเองหรือบุคคลอืนตังแต่เวลาที
กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี (หรือวันอืนซึงประธานกรรมการหรือผูท้ ีได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด) จนกว่าเมือ
พ้นหนึง (1) วันทําการนับแต่วนั ทีข้อมูลภายในได้เปิ ดเผยแก่ผลู้ งทุนทัวไปแล้ว อันสรุปได้ดงั นี






ผลประกอบการไตรมาสที เริมตังแต่วนั ที

เมษายน จนกว่าเมือพ้น วันทําการหลังวันเปิ ดเผยข้อมูล

ผลประกอบการไตรมาสที เริมตังแต่วนั ที

กรกฎาคม จนกว่าเมือพ้น วันทําการหลังวันเปิ ดเผยข้อมูล

ผลประกอบการไตรมาสที เริมตังแต่วนั ที

ตุลาคม จนกว่าเมือพ้น วันทําการหลังวันเปิ ดเผยข้อมูล

ผลประกอบการไตรมาสที เริมตังแต่วนั ที

มกราคม จนกว่าเมือพ้น วันทําการหลังวันเปิ ดเผยข้อมูล

หากข้อมูลภายในนันเป็ นข้อมูลทีมิใช่ผลประกอบการ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กียวข้องซึงรูห้ รือครอบครองข้อมูล
ภายในนันซือหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซือขายล่วงหน้าทีเกียวกับหลักทรัพย์ไม่วา่ เพือตนเองหรือบุคคล
อืนตังแต่เวลาทีรูห้ รือควรรูจ้ นกว่าเมือพ้นหนึง ( ) วันทําการนับแต่วนั ทีข้อมูลภายในดังกล่าวได้เปิ ดเผยแก่ผลู้ งทุนทัวไปแล้ว

นโยบายการจัด ซือ
เป็ นเรืองสําคัญต่อชือเสียงและความรับผิดชอบตามกฎหมายทีบริษัทจะว่าจ้างเฉพาะผูจ้ ดั จําหน่ายทีปฏิบตั ิตามกฎหมายที
ใช้บงั คับทังหมด ซึงรวมถึงแต่จะไม่จาํ กัดเพียงกฎหมายเกียวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน (รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน)
และกฎหมายเกียวกับแรงงาน สิงแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม
และทรัพย์สินทางปั ญญาทีใช้บงั คับ หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือคําถามใดเกียวกับผูจ้ ดั จําหน่าย โปรดติดต่อฝ่ ายจัดซือเพือขอ
ความช่วยเหลือหรือเพือเลือกผูจ้ ดั จําหน่ายรายอืนแทน

นโยบายการซือขายหลัก ทรัพ ย์แ ละข้อ มูล ภายใน
การใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นการละเมิดนโยบายของบริษัท ความรับผิดชอบทางจริยธรรม และกฎหมาย ห้ามมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กียวข้องเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลอืนไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่วา่ ด้วยวิธีใด โดยรูห้ รือควรรู ้
ว่าผูร้ บั ข้อมูลอาจนําข้อมูลนันไปใช้ประโยชน์ในการซือหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซือขายล่วงหน้าที
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เกียวข้องกับหลักทรัพย์ไม่วา่ เพือตนเองหรือบุคคลอืน ในการนีให้กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารจัดให้ผเู้ กียวข้องลงนามใน
สัญญาการไม่เปิ ดเผยข้อมูล (Non-disclosure Agreement) ด้วยตามความจําเป็ นและเหมาะสม ตัวอย่างข้อมูลภายใน
รวมถึงกรณีต่อไปนี








ผลการดําเนินงาน/รายรับทียังไม่เปิ ดเผย
การควบรวมหรือเข้าซือกิจการทีอยู่ระหว่างการเจรจา
ประมาณการรายรับ
ข้อพิพาทด้านแรงงานทีอาจส่งผลต่อกิจการ
การเปิ ดตัวสินค้าหรือบริการใหม่
การเปลียนแปลงบุคลากรทีดํารงตําแหน่งสําคัญ

นโยบายด้านสิงแวดล้อ ม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความยังยืนด้านสิงแวดล้อมทีมีตอ่ พนักงานของบริษัท คนไข้ และชุมชนทีเราอาศัยและ
ทํางาน บริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและทีปรึกษา แพทย์และทันตแพทย์ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกรายมี
ส่วนร่วมในความพยายามของบริษัททีจะลด นํากลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติทีจําเป็ นต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนบูรณาการความยังยืนไว้ในยุทธศาสตร์ธุรกิจ มาตรการด้านสิงแวดล้อม และรูปแบบการ
ปฏิบตั ิการของบริษัท

นโยบายด้านสิท ธิม นุษยชน
บริษัทยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในหมู่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาบุคลาการผูม้ ีความสามารถ
ศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ และความปลอดภัยของบุคลากรในสถานประกอบการ บํารุงราษฎร์ยดึ มันในกฎหมายและ
มาตรฐานระดับท้องถินและระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญาณสากลว่าด้วยหลักการพืนฐานและสิทธิในทีทํางานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ The United Nations Global Compact (UNCG) (โครงการสหประชาชาติทีมี
เป้าหมายกระตุน้ ให้บริษัททัวโลกหันมาใช้นโยบายซึงมีความยังยืนและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน) ซึงบริษัทมุ่งมันทีจะปรับ
นโยบายและการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับหลักการเหล่านีในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงานทีเป็ นธรรม สิงแวดล้อม และการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทไม่อนุญาตหรือไม่ทนต่อการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ ในสถานประกอบการ ซึงหมายความว่าการตัดสินใจของบุคลากรใด ๆ
ต้องเคารพในความแตกต่างของพนักงานและผูม้ ีศกั ยภาพจะเป็ นพนักงาน ต้องขึนอยู่กบั ปั จจัยทีเกียวกับความสามารถใน
การทํางานของบุคคลเหล่านันหรือทีถูกคาดหวังให้ทาํ และต้องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีใช้บงั คับทังหมด ซึงรวมถึง
การตัดสินใจเกียวกับการสรรหา การจ้างงาน การมอบหมายงาน ค่าตอบแทน การฝึ กอบรม และการพัฒนา การเลือน
ตําแหน่ง และเลิกจ้างบุคลากร ตลอดจนข้อกําหนดและเงือนไขการจ้างงานอืน ๆ ในการตัดสินใจเกียวกับบุคลากรบริษัท
มุ่งมันทีจะก้าวข้ามเรือง เชือชาติ สีผิว ความเชือ ศาสนา ความเป็ นพลเมือง สัญชาติเดิม ชาติพนั ธุ์ และ/หรือ ภูมิหลังเชิง
วัฒนธรรม อายุ เพศ เพศสภาพ อัตลักษณ์/การแสดงออก เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส การตังครรภ์ และ
ความพิการ
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นโยบายด้านทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญญา
บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายทีใช้บงั คับกับทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะเคารพสิทธิและหลีกเลียงการ
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของคูค่ า้ คูแ่ ข่งทางการค้า และบุคคลอืน ด้วยการใส่ใจและตรวจสอบอย่างถีถ้วน ความ
พยายามนีรวมถึงการจัดให้มีกระบวนการทีชัดเจนเกียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาเมือบริษัทลงนามในสัญญากับคูค่ า้
และการออกมาตรการเพือป้องกันมิให้ผอู้ ืนละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท

นโยบายการแจ้งเบาะแส
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกรายมีสว่ นร่วมในการสร้างธรรมาภิบาล บริษัทได้จดั ทําช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพือรายงานพฤติกรรมทีมิชอบและต้องสงสัย เช่น การทุจริต การละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ความไม่
ปลอดภัยในทีทํางาน และการละเมิดกฎหมายอืน ๆ บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสให้
บริษัททราบผ่านช่องทางหลากหลายโดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตัวตน เพือให้บริษัทเข้าดําเนินการ แก้ปัญหา และป้องกันการกระทํา
ความผิดได้อย่างเหมาะสม

การคุ้ม ครองข้อ มูล ทีเป็ นความลับ
ในฐานะผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพ บริษัทจําเป็ นต้องรูข้ อ้ มูลทีเป็ นความลับซึงอ่อนไหว ความไว้วางใจทีผูป้ ่ วยมีตอ่ บริษัทส่วน
ใหญ่มาจากความมันใจของผูป้ ่ วยว่าบริษัทสามารถและจะรักษาความลับของข้อมูลทีผูป้ ่ วยเปิ ดเผยให้บริษัท ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรจํานวนมากของบริษัทจําเป็ นต้องเข้าถึงข้อมูลความลับของบริษัทเพือปฏิบตั ิงานของตน
ดังนัน บริษัทจึงมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของผูป้ ่ วยและของบริษัท (ในบางกรณีรวมถึงข้อมูลทีหุน้ ส่วนธุรกิจและคู่
ค้ามอบให้บริษัทด้วย) ให้เป็ นความลับและได้รบั การคุม้ ครอง ยกเว้นในกรณีทีบริษัทอนุญาตเป็ นกรณีพิเศษให้เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าว หรือได้รบั อนุญาตให้เปิ ดเผยได้ภายใต้ความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของบริษัท หรือต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึง
หมายถึง

- การทีผูป้ ่ วยขอคําปรึกษาหรือขอรับบริการจากบริษัทเป็ นความลับเช่นเดียวกับคําปรึกษาทีบริษัทให้ผปู้ ่ วย เราต้องไม่
-

-

-

เปิ ดเผย (แม้โดยไม่ตงใจ)
ั ซึงอัตลักษณ์ของผูป้ ่ วย ผูท้ ีเคยเป็ นผูป้ ่ วย หรือผูป้ ่ วยใหม่ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอม
เราต้องรอบรูแ้ ละปฏิบตั ิตามมาตรการเรืองความมันคงปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนขันตอนการควบคุมภายในสําหรับ
การใช้เครือข่าย ระบบ แอพพลิเคชัน และอุปกรณ์ของบริษัท ซึงรวมถึงคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์มือถือ
อินเตอร์เน็ต ไวไฟฮอตสปอต อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แฟลชไดรฟ์ และอุปกรณ์ยเู อสบี และการเข้าถึงทางไกล ทังนี
รวมถึงอุปกรณ์ส่วนตัวทีมีหรือสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันของบริษัทด้วย
เราต้องดูแลอุปกรณ์และเครืองมือเหล่านีอย่างดีหากอยู่ในที ๆ อาจสูญหายหรือถูกขโมยได้ ต้องไม่ให้รหัส
(passwords) หรือรหัสการเข้าถึงแก่ผอู้ ืน รวมทังไม่อนุญาตให้ผอู้ ืนใช้บญ
ั ชีหรืออุปกรณ์ของตน
เราต้องระมัดระวังเมือพูดคุยเรืองข้อมูลทีมีความอ่อนไหวทางโทรศัพท์มือถือ หรือกับผูร้ ว่ มงานในทีสาธารณะ เช่น ใน
ลิฟท์ สนามบิน ร้านอาหาร รถไฟ รถโดยสาร และเครืองบิน หรือในพืนทีเปิ ดภายในบริษัท เช่น ในห้องพักผ่อน หรือ
ห้องนํา
เราต้องมีความระมัดระวังไม่ปล่อยเอกสารทีมีขอ้ มูลอ่อนไหวสูส่ าธารณชน ผูใ้ ห้บริการอีเมล์ทีเข้าถึงด้วยอินเตอร์เน็ต
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพือวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รบั คําสังจากผูป้ ่ วยเป็ นการเฉพาะ
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ความเป็ นส่วนตัวและข้อ มูล ส่วนบุค คล
บริษัทมุ่งมันทีจะบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายทีใช้บงั คับ ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึงข้อมูลเกียวกับบุคคลซึงทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชือ วันเกิดและสถานทีเกิด
ทีอยู่ อีเมล์ หมายเลขประกันสังคม ใบขับขี หรือหมายเลขบัตรประจําตัวอืน ๆ ทีออกโดยหน่วยงานของรัฐ บัญชีโซเชียลมีเดีย
าทีต้องใช้ขอ้ มูลจะต้อง
และข้อมูลทีเชือมโยงถึงบุคคลดังกล่าว บริษัทในฐานะนิติบคุ คลรวมถึงบุคคลธรรมดาผูซ้ งโดยหน้
ึ

- เข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวทีใช้บงั คับกับการเก็บรวบรวม ประมวล หรือใช้
-

-

ข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอํานาจนัน ๆ
แจ้งให้ผอู้ ืนทราบและดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวตามสัญญาทีบริษัทร่วมลงนาม
ตลอดจนนโยบายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวทีกําหนดโดยผูป้ ่ วย คูค่ า้ และผูอ้ ืนซึงเป็ นเจ้าของข้อมูลทีบริษัทใช้ ประมวล
หรือเข้าถึง
เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทีเหมาะสมเท่านัน
ใช้ขอ้ มูล “นิรนาม” (คือลบชือออกหรือทําให้ไม่สามารถระบุตวั เจ้าของข้อมูลได้) ในกรณีทีทําได้
จํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบุคคลทีจําเป็ นต้องเข้าถึงเพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทีชอบธรรมเท่านัน
ระวังมิให้มีการเข้าถึงเพือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือข้อมูลส่วนบุคคลหายโดยอุบตั ิเหตุ
แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัททราบทันทีหากทราบว่ามีการเข้าถึงข้อมูล การ
ซือ การเปิ ดเผย การประมวล หรือการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีบริษัทประมวลโดยไม่ได้รบั อนุญาต

ความรับ ผิด ชอบต่อ ผู้ม ีส ่วนได้เ สีย
บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ทังรายใหญ่และรายย่อย ในการดําเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายของบริษัท เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ด้วยความใส่ใจและซือตรง เป็ นธุรกิจทีมีคณ
ุ ค่าทางจริยธรรม และ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกราย ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

การปฏิบ ัต ิต ่อ ชุม ชน
บริษัทได้จดั ตังคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Committee) เพือดูแลและ
ชีแนะกิจกรรมทีบริษัทจะดําเนินการเพือบรรลุความรับผิดชอบต่อสังคมของตนในทุกกิจกรรม ทังนี รวมถึงความร่วมมือกับ
มูลนิธิโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ในโครงการกุศลขนาดใหญ่ บริษัทจะมุ่งเน้นความรับผิดชอบทางสังคมในสองทิศทางสําคัญ
ได้แก่การส่งเสริมสุขภาพและการให้การศึกษาด้านสุขภาพ

การปฏิบ ัต ิต ่อ คู่แ ข่ง
บริษัทแข่งขันกับคูแ่ ข่งภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งอย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมา บริษัทจะไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญาของคูแ่ ข่ง และจะเน้นการแข่งขันในแง่คณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพือประโยชน์สงู สุด
ต่อลูกค้าและผูป้ ่ วย
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การปฏิบ ัต ิต ่อ เจ้าหนี
บริษัทยึดมันในการให้ขอ้ มูลทีถูกต้องและโปร่งใสแก่เจ้าหนี ปฏิบตั ิตามสัญญาเงินกูแ้ ละพันธสัญญา และดูแลให้มีการชําระ
หนีตามกําหนด บริษัทเชือว่าความสัมพันธ์ทีดีกบั เจ้าหนีซึงรวมถึงการสร้างความไว้ใจและความน่าเชือถือเป็ นความ
รับผิดชอบของบริษัททีมีตอ่ เจ้าหนี

การปฏิบ ัต ิต ่อ ผู้ป่ วยและลูก ค้า
บริษัทให้การดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีคณ
ุ ธรรมและด้วยคุณภาพทีดีทีสุดเท่าทีทําได้ โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยและความพึง
พอใจของผูป้ ่ วย ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีคณะกรรมการจริยธรรมทางการแพทย์คอยปกป้องสิทธิของผูป้ ่ วย
นอกจากนี บริษัทยังมีแผนกรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ติดตามและปรับปรุงคุณภาพการอภิบาลทีให้กบั ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนือง
โดยคํานึงถึงความต้องการและคําแนะนําของผูป้ ่ วย นอกจากนี เราได้วา่ จ้างทีปรึกษาซึงเป็ นบุคคลภายนอกเพือวัดระดับการ
มีสว่ นร่วมของผูร้ บั บริการของโรงพยาบาลเพือปรับปรุงบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนืองและเพือรักษาความสัมพันธ์อนั
ยาวนานของผูป้ ่ วยกับโรงพยาบาล

การปฏิบ ัต ิต ่อ ผู้ถ อื หุน้
นอกจากสิทธิขนพื
ั นฐาน ผูถ้ ือหุน้ ยังมีสิทธิตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจํานวนหุน้ สิทธิ
ในการรับใบหุน้ สิทธิในการเช้าประชุมและออกเสียงในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในทีประชุมผู้
ถือหุน้ และสิทธิทีจะได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม บริษัทยังให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและในเวลาอัน
เหมาะสม รวมทังให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเสนอแนะและแสดงความเห็นอย่างอิสระต่อธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทใน
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในฐานะเจ้าของบริษัท

การปฏิบ ัต ิต ่อ ผู้จ ัด จําหน่าย
บริษัทมีนโยบายการจัดซือทียุติธรรมกับคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้องทุกฝ่ าย นอกจากนี เรายังปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของ
สัญญาทีทํากับผูจ้ ดั จําหน่ายและผูร้ บั จ้างทุกราย ตลอดจนดูแลให้มีการจ่ายเงินตามกําหนดแก่ผจู้ ดั จําหน่ายและผูร้ บั จ้าง
บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูจ้ ดั จําหน่าย/ผูร้ บั จ้างในทุกกรณี

การปฏิบ ัต ิต ่อ พนัก งาน
พนักงานถือเป็ นทรัพยากรทีทรงคุณค่าของบริษัท ดังนัน บริษัทจึงให้โอกาสการจ้างงานทีเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคนตาม
กฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน โดยเน้นความเสมอภาคและความเท่าเทียมทีปราศจากการเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุผล
ด้านเชือชาติ ศาสนา ชาติกาํ เนิด เพศสภาพ สีผิว อายุ สมรรถภาพทางกายภาพ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง
สถานะทางสังคม การศึกษา หรือสถานภาพอืนใด รวมทังการเคารพความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนทีเป็ นทียอมรับระหว่างประเทศ เช่น นโยบายและแนวทางว่าด้วยการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ยังยืน ซึงให้การคุม้ ครองด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิดา้ นแรงงานตามกรอบเพือธุรกิจและสิทธิมนุษยชนว่าด้วย “การคุม้ ครอง
การเคารพ และการแก้ไข” ของสหประชาชาติฉบับปี 2554 (UN’s “Protect, Respect and Remedy” Framework for
Business and Human Rights 2011) และกรอบภายใต้แนวทางเกียวกับองค์กรข้ามชาติเพือความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises)
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บริษัทมีนโยบายทีจะให้คา่ ตอบแทนทีเหมาะสมซึงสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทแก่พนักงาน โดยได้แต่งตัง
คณะกรรมการสวัสดิการเพือดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยให้กบั พนักงาน บริษัทยังได้จดั ทําแผนพัฒนาบุคลากร
(Individual Development Plan) ให้พนักงานแต่ละคน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนือง จัดอบรมอย่างสมําเสมอ เพือ
พัฒนาและเสริมสร้างความรู ้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกด้าน ซึงรวมถึงด้านปฏิบตั ิการ การจัดการ และความรู ้
เชิงเทคนิค เพือให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้ลลุ ว่ งและมีประสิทธิภาพมากขึน

การบริห ารความเสียง
บริษัทได้ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยได้จดั ตังหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงมี
วัตถุประสงค์หลักเพือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในทีดีภายในองค์กร เพือลดความเสียงในการ
ดําเนินงาน และเพือให้มีคณ
ุ ภาพในระบบงานและในการปฏิบตั ิงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
การใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบตั ิงานเพือให้เป็ นไปตามนโยบายของผูบ้ ริหาร
เพือให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทํางานทีเป็ นอิสระ และมีการถ่วงดุลอํานาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
หน้าทีรายงานผลการดําเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การดําเนิน การ การบังคับ ใช้ และกลไก
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และทีปรึกษา แพทย์ และทันตแพทย์ของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมควรได้อ่านและทํา
ความเข้าใจในเรืองต่อไปนี

-

จรรยาบรรณธุรกิจของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
สถานทีและเวลาในการขอรับแนวทางการปรับใช้จรรยาบรรณธุรกิจ
ภาระหน้าทีของตนในการรายงานการละเมิดหรือสงสัยว่าละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ
ภาระหน้าทีของตนในการให้ความร่วมมือในการสอบสวนการละเมิดและสงสัยว่าละเมิด
ภาระหน้าทีของตนในการรายงานปั ญหาตามลําดับชันอย่างต่อเนืองจนกว่าจะมีการแก้ไขปั ญหานันอย่างเหมาะสม
หน้าทีของผูบ้ งั คับบัญชาในการให้การกํากับดูแลทีมากพอเพือติดตามการละเมิดของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
หน้าทีของผูร้ บั รายงานทีจะจัดการกับการละเมิดอย่างยุติธรรม เป็ นกลาง และอย่างรวดเร็ว โดยไม่แก้แค้นผูร้ ายงานซึง
ได้กระทําโดยสุจริต

บริษัทให้ความคาดหวังอย่างสูงต่อกรรมการและผูด้ าํ รงตําแหน่งบริหารในการทําเป็ นตัวอย่าง สร้างวัฒนธรรมของการ
ประพฤติปฏิบตั ิทีมีคณ
ุ ค่าทางจริยธรรม และสร้างสภาพแวดล้อมทีส่งเสริมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาของตนคุน้ เคยกับจริยธรรม
ทางธุรกิจ และสะดวกใจทีจะค้นหาแนวทางและรายงานการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจทีอาจเกิดขึน
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