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จรรยาบรรณธุรกจิโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์

เรยีน กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และทีปรกึษา แพทยแ์ละทนัตแพทยข์องบรษิัทและบรษัิทย่อย 

ชือเสียงของบรษิัทเป็นทรพัยสิ์นทีทรงคณุคา่ทีสดุของเรา ชือเสียงดงักลา่วเกิดขึนจากสิงทีเราเลือกลงมือทาํทกุวนั เราแตล่ะ
คนมีหนา้ทีทีจะรกัษาชือเสียงดงักลา่วดว้ยการเลือกและทาํสิงทีถกูตอ้งใหแ้ก่คนไขห้รอืผูร้บับรกิาร ชมุชน บรษัิท และตวัเอง
ภายใตก้ฎหมายและความรบัผิดชอบในวิชาชีพของเรา 

บรษิัทจงึไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎรนี์ขนึเพือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและทีปรกึษา 
แพทยแ์ละทนัตแพทยใ์นบรษิัทไดร้บัทราบหลกัการทีจะชีนาํไปสู่สิงทีเราเลือกจะทาํตลอดจนวิถีทีเราจะปฏิบตัิ จรรยาบรรณ
ฉบบันีพดูถึงภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบดา้นกฎหมายและจรยิธรรมของเราในดา้นตา่ง ๆ ชีแนะแนวทางวา่เราจะปฏิบติั
อย่างไรกรณีไม่มีนโยบายทีชดัเจนและเฉพาะเจาะจง นอกจากนี จรรยาบรรณธุรกิจฉบบันียงัสะทอ้นการยดึมนัของบรษิัทใน
กฎหมายและมาตรฐานในประเทศและระหวา่งประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยหลกัการพืนฐานและสิทธิในการทาํงาน

ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) และ The United Nations Global Compact (UNCG) (โครงการ
สหประชาชาติทีมีเปา้หมายกระตุน้ใหบ้รษัิททวัโลกหนัมาใชน้โยบายซงึมีความยงัยืนและรบัผิดชอบตอ่สงัคมมากขนึ) เพือ
ดแูลใหน้โยบายและการดาํเนินงานของเราสอดคลอ้งกบัหลกัการ UNCG ในดา้นสิทธิมนษุยชน แรงงานสมัพนัธย์ติุธรรม 
สิงแวดลอ้ม และการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

ขอใหท้่านอา่นจรรยาบรรณฉบบันีและปฏิบติัตามหลกัการ นโยบายและมาตรฐานของเรา 

ขอใหท้่านศกึษาแนวทางหากท่านมีคาํถามเกียวกบัจรรยาบรรณนีหรอืเกียวกบัการปรบัใชจ้รรยาบรรณนี 

ในกรณีทีกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูและการจา้งงานในทอ้งถินอนญุาตใหท้าํได ้เราคาดวา่ท่านจะรายงาน
การละเมิดทีท่านรบัทราบหรอืสงสยัวา่เกิดขนึ  

เราทกุคนตา่งมีสว่นในประโยชนท์ีเกิดขนึจากชือเสียงทีดีของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์ดงันนั เราทกุคนจงึมีความรบัผิดชอบ
รว่มกนัในการรกัษาและปกปอ้งชือเสียงนี ผมใครข่อขอบคณุสิงทีท่านไดท้าํในสว่นของท่าน 

 
ชยั โสภณพนิช 
ประธานคณะกรรมการ  
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หลักการช ีนาํ 

จรรยาบรรณธุรกิจของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎรร์า่งขนึเพือช่วยทกุคนในบาํรุงราษฎรต์ลอดจนบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ทีปรกึษา แพทย ์และทนัตแพทย ์ใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย กฎ และระเบียบทีใชบ้งัคบั ตลอดจน
นโยบายและมาตรฐานของบรษัิท เพราะไม่มีกฎเกณฑใ์ดสามารถจดัการไดท้กุสถานการณ ์ดงันนั เราจงึจดัทาํหลกัการชีนาํ
ฉบบันีเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจและกาํหนดพฤติกรรมตลอดทงัองคก์ร 

บรษัิทหวงัวา่ผูที้บรษัิททาํธุรกิจดว้ยซงึรวมถึงคู่คา้และผูจ้ดัจาํหน่ายจะปฏิบติัตามหลกัการชีแนะนีเช่น 
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เกยีวกับบร ิษัท  

การ ดาํเ นิน ธุร กิจ โดยร วมขอ งบร ิษัท  

บรษัิทโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) (“บร ิษัท”) ดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ โดยมีเตียงทีไดร้บั

อนญุาตจาํนวน 580 เตียง มีความสามารถในการใหบ้รกิารคนไขน้อกกวา่ 5,500 คนตอ่วนั บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้น
สขุภาพชนันาํรายหนงึในประเทศไทยและภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยใหบ้รกิารดา้นสขุภาพอย่างครบวงจรแก่ผูป่้วย
นอกและผูป่้วยใน  

น โยบายธุร กิจ  

บรษัิทเนน้ความสาํคญัของการใหบ้รกิารสขุภาพอย่างมีคณุภาพ ตลอดจนแพทยแ์ละบคุลากรทีเปียมดว้ยประสบการณ ์

ภาพพจน ์แ ละชือ เ สียง  

โรงพยาบาลบาํรุงราษฎรอิ์นเตอรเ์นชนัแนลเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียทีไดร้บัการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาลระดบั

สากลตามมาตรฐานการรบัรองของสหรฐัอเมรกิาจาก Joint Commission International (JCI Accreditation) และยงั
เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกทีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation - 
HA) นอกจากนียงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพหอ้งปฏิบติัการจากวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งสหรฐัอเมรกิา (College 
of American Pathologists หรือ CAP) 

วัฒนธ ร ร มอ งค ์ก ร  

วิสัยทศัน  ์ / พันธกจิ / คุณค่า 

บรษัิทมุ่งมนัทีจะรกัษาและปรบัปรุงโรงพยาบาลบาํรุงราษฎรอิ์นเตอรเ์นชนัแนลใหเ้ป็นโรงพยาบาลระดบัโลก - มีความเป็น
เลิศในทกุดา้น เพือใหท้กุคนไดเ้ห็นเปา้หมายและกา้วเดินสูเ่ป้าหมายเดียวกนันี บรษัิทจงึขอนาํเสนอวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ
คณุคา่ของตน ดงันี 

วิสัยท ัศน ์ 

ใหบ้รกิารสขุภาพแบบองคร์วมระดบัโลกดว้ยนวตักรรมภายในปี พ.ศ.  

พัน ธ กิจ  

มอบประสบการณก์ารรกัษาพยาบาลและบรกิารทีทนัสมยัดว้ยนวตักรรม 
กา้วถึงความเป็นเลิศในการปฏิบติัการ 
สรา้งทีมงานบรบิาลสหสาขาวิชาเพือใหก้ารดแูลทีมีคณุภาพและเอืออาทรตอ่เพือนมนษุย ์
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คุณค่า 

ความคลอ่งตวั 
นวตักรรม 
ความเอืออาทร 

ปั จจัยความ เสียง  

ความเสียงทางธุรกิจทีเป็นปัจจยัภายนอกของบรษัิทรวมถึงสถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมือง การแข่งขนั 
ตลาดแรงงาน ภยัธรรมชาติ และการเปลียนแปลงทางสภาพภมิูอากาศ โรคอบุติัใหม่และภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสขุ 
นอกจากนี บรษัิทยงัมีปัจจยัเสียงภายในเกียวกบับรกิารดา้นการแพทยแ์ละการละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล ซงึอาจนาํไปสูข่อ้
พิพาททางกฎหมายทีจะสง่ผลสาํคญัตอ่บรษัิท 

สอดคล้อ งกับกฎหมายแ ละภาร ะหน้าท ีด้าน จร ิยธ ร ร ม  

บรษัิทปฏิบติัตามกฎหมายและภาระหนา้ทีดา้นจรยิธรรมของเรา เราใหค้วามสาํคญัแก่ผูป่้วยเป็นลาํดบัแรกในการคิด การ
ทาํงาน และการปฏิบติัตวัของเรา 

บรษัิทจะปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ในประเทศและชมุชนทีเราดาํเนินธุรกิจ 

เกยีวกับจรรยาบรรณธุรกจิ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และทีปรกึษา แพทย ์และทนัตแพทยข์องบรษัิท บรษัิทย่อย และบรษัิทรว่มควรอา่นและทาํ
ความเขา้ใจจรรยาบรรณธุรกิจของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์

หวัขอ้ตา่ง ๆ ตอ่ไปนีอธิบายหนา้ทีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานของบรษัิทในดา้นเฉพาะตา่ง ๆ 

นโยบาย 

นโยบายด้านความขัดแย้งของผลประโยชน  ์

เพือปอ้งกนัปัญหาใด ๆ เกียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการพิจารณารายการทีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์หรืออาจถือเป็นรายการทีเกียวโยงกนั อย่างรอบคอบ ยตุิธรรม และโปรง่ใส และจะปฏิบติัตามกฎและระเบียบ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
โดยมีการตงัราคา และเงือนไขอืน ใหมี้ลกัษณะเสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 

นโยบายทร ัพยส์ินบร ิษัท  

ทรพัยส์ินบรษัิทหมายถึงทรพัยสิ์นถาวรซงึรวมถึงสงัหารมิทรพัย ์เช่น เครอืงมือ เครอืงจกัร อปุกรณส์าํนกังาน และ
อสงัหารมิทรพัย ์เช่น อาคารและทีดิน ทรพัยสิ์นทีไม่มีตวัตน เช่น เทคโนโลยี องคค์วามรูเ้ชิงทฤษฎี ขอ้มลู เอกสารสิทธิ สิทธิ 
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ลิขสิทธิ สิทธิบตัร และสิงประดิษฐ์และความลบั และสิทธิในการใชสิ้นทรพัย ์(สญัญาเช่า) ของบรษัิทและบรษัิทย่อยทีใชใ้น
การดาํเนินธุรกิจ 

บรษัิทมีหนา้ทีเยียงผูมี้ความรบัผิดชอบตอ่องคก์รทีจะใชส้ินทรพัยข์องตนอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเพือประโยชน์
ของบรษัิท โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัสินทรพัยที์เป็นความลบัแมโ้ดยไม่ตงัใจก็ตาม 

นโยบายเกียวกับของขวัญและสันทนาการ  

บรษัิทสนบัสนนุใหบ้คุลากรทกุคนทาํความรูจ้กักบัคนไขข้องเราเป็นการสว่นตวั และ “เปลียนความสมัพนัธใ์หเ้ป็นมิตรภาพ” 
ทวา่ทกุท่านพงึตระหนกัวา่ความสมัพนัธก์บัคนไขคื้อความสมัพนัธเ์ชิงธุรกิจ และมีเสน้บางเสน้ทีตอ้งไม่กา้วขา้ม 

เราตอ้งระวงัทีจะไม่เสนอ ให ้เรียกรอ้ง หรอืรบัของขวญั นนัทนาการ หรอืประโยชนอื์นใดทีคลา้ยคลงึกนั โดยมีเจตจาํนง
เพือใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้งึธุรกิจ หรือกระทาํการอืนใดเพือชกัจงูใหผู้ป่้วยตดัสินใจ หรอืใหมี้ผลตอ่กิจการ หรอืพฤติกรรมของ
บรษัิทอย่างไม่เหมาะสม 

ไมตรจิีตทางธุรกิจทีเหมาะสมไม่ถือเป็นสินบน เพือใหม้นัใจวา่การแลกเปลียนไมตรจีิตทางธุรกิจไม่ถกูจดัเป็นรูปแบบหนงึของ
การใหสิ้นบน ไมตรจีิตทางธุรกิจควรมีรูปแบบตอ่ไปนี 

 มีมลูคา่ทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมายทีใชบ้งัคบั 

 สอดคลอ้งกบันโยบายของนายจา้งของผูใ้หแ้ละผูร้บั 

 ในทกุกรณี ไม่เป็นการเสนอใหห้รือรบัโดยมีเจตจาํนงเพือใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้งึธุรกิจ หรอืกระทาํการอืนใดเพือชกัจงูให้
ผูป่้วยตดัสินใจ หรอืใหมี้ผลตอ่กิจการ หรอืพฤติกรรมของบรษัิทอย่างไม่เหมาะสม และ 

 ไดร้บัอนมุตัิและไดร้ายงานอย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายภายใน 

ในทกุกรณี ท่านควรใชก้ารตดัสินใจทีสมเหตสุมผลในการพิจารณาวา่สิงทีเสนอนนัอาจถกูมองว่าขดัแยง้กบัหลกัการเหลา่นี
หรอืไม่ หากมีขอ้สงสยั โปรดขอคาํแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชา 

นโยบายการป้องกันการฟอกเงนิ  

บรษัิทดาํเนินธุรกิจกบัลกูคา้และคูค่า้ทีมีชือเสียงทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจทีถกูตอ้งตามกฎหมายโดยใชเ้งินทนุทีไดจ้ากแหลง่ที
ถกูตอ้งตามกฎหมายเท่านนั บรษัิทมุ่งมนัทีจะปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงินและการก่อการรา้ยทกุฉบบั โดยจะไม่
มีสว่นรว่มหรอืใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้และคู่คา้ทีมีสว่นรว่มในกิจกรรมการฟอกเงิน 

ทงันี หมายความวา่บรษัิทจะไม่ปกปิดและจะไม่ช่วยเหลือผูอื้นปกปิดแหล่งทีมาของเงิน เลียงการเปิดเผยแหล่งเงินทนุ การใช้
เงิน หรอืการจ่ายภาษี บรษัิทจะไม่เขา้รว่มกบัหรืออาํนวยความสะดวกแก่ธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัรายไดที้บรษัิททราบหรอื
สงสยัวา่เกิดจากการก่ออาชญากรรม เช่น การก่อการรา้ย ยาเสพติด การเลียงภาษี หรอืการฉอ้โกง บรษัิทจะไม่ช่วยผูอื้นดว้ย
การใชเ้งินทนุเพือช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจกรรมก่อการรา้ย 

สิงสาํคญัทีพงึตระหนกัคือการทีใครจะตงัขอ้สงสยัหรือมีขอ้สรุปว่าเกิดการฟอกเงินอาจอาศยัขอ้มลูในระดบัเบืองตน้หรือ
พืนฐานเท่านนัได ้ท่านอาจถกูถือวา่ละเมิดกฎหมายหากอยัการเชือวา่ท่านตระหนกัดีวา่ท่านจาํเป็นตอ้งตงัคาํถามแตก่ลบั
ปฏิเสธไม่ตงัคาํถามนนัเพียงเพราะท่านไม่ประสงคจ์ะรบัทราบความจรงิ 
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ดงันนั หากท่านเชือวา่ลกูคา้ ผูจ้ดัจาํหน่าย หรอืผูใ้ดก็ตาม อาจมีสว่นเกียวขอ้งกบัการฟอกเงิน ขอใหร้ายงานสิงทีสงสยันนัแก่
ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานหรอืฝ่ายบรหิารทนัที และใหผู้ร้บัรายงานใหค้ณะกรรมการทราบโดยพลนั 

นโยบายการจัดทาํและเปิดเผยรายงานการซอืขายหลักทร ัพย  ์

ใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละรายการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์
และสญัญาซือขายลว่งหนา้ของบรษัิท (ทีถือโดยตนรวมถึงคู่สมรสและผูที้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรยิาและบตุรทียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะและนิติบคุคลทีตน คู่สมรส และหรอืบตุรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ  ของจาํนวนสิทธิออก
เสียงทงัหมดของนิติบคุคลทีถกูถือหุน้และมีสดัสว่นการถือหุน้มากทีสดุในนิติบคุคลดงักลา่ว) ต่อ ก.ล.ต. และจดัสง่สาํเนา
รายงานนีใหแ้ก่บรษัิทในวนัเดียวกบัวนัทีสง่รายงานตอ่ ก.ล.ต. 

นโยบายการซอืขายหลักทร ัพย  ์

เวน้แตก่รณีทีกาํหนดไวใ้นวรรคสดุทา้ย หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูเ้กียวขอ้งซงึรูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายในซือหรือ
ขายหลกัทรพัยห์รอืเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือขายลว่งหนา้ทีเกียวกบัหลกัทรพัยไ์ม่วา่เพอืตนเองหรือบคุคลอืนตงัแตเ่วลาที
กาํหนดไวด้งัตอ่ไปนี (หรอืวนัอืนซงึประธานกรรมการหรอืผูที้ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาํหนด) จนกวา่เมือ

พน้หนงึ (1) วนัทาํการนบัแตว่นัทีขอ้มลูภายในไดเ้ปิดเผยแก่ผูล้งทนุทวัไปแลว้ อนัสรุปไดด้งันี 

 ผลประกอบการไตรมาสที  เรมิตงัแตว่นัที  เมษายน จนกวา่เมือพน้  วนัทาํการหลงัวนัเปิดเผยขอ้มลู 

 ผลประกอบการไตรมาสที  เรมิตงัแตว่นัที  กรกฎาคม จนกว่าเมือพน้  วนัทาํการหลงัวนัเปิดเผยขอ้มลู 

 ผลประกอบการไตรมาสที  เรมิตงัแตว่นัที  ตลุาคม จนกวา่เมือพน้  วนัทาํการหลงัวนัเปิดเผยขอ้มลู 

 ผลประกอบการไตรมาสที  เรมิตงัแตว่นัที  มกราคม จนกวา่เมือพน้  วนัทาํการหลงัวนัเปิดเผยขอ้มลู 

หากขอ้มลูภายในนนัเป็นขอ้มลูทีมิใช่ผลประกอบการ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูเ้กียวขอ้งซงึรูห้รอืครอบครองขอ้มลู
ภายในนนัซือหรอืขายหลกัทรพัยห์รอืเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือขายลว่งหนา้ทีเกียวกบัหลกัทรพัยไ์ม่วา่เพือตนเองหรอืบคุคล
อืนตงัแตเ่วลาทีรูห้รอืควรรูจ้นกวา่เมือพน้หนงึ ( ) วนัทาํการนบัแตว่นัทีขอ้มลูภายในดงักลา่วไดเ้ปิดเผยแก่ผูล้งทนุทวัไปแลว้ 

นโยบายการจัดซอื  

เป็นเรอืงสาํคญัตอ่ชือเสียงและความรบัผิดชอบตามกฎหมายทีบรษัิทจะวา่จา้งเฉพาะผูจ้ดัจาํหน่ายทีปฏิบตัิตามกฎหมายที
ใชบ้งัคบัทงัหมด ซงึรวมถึงแต่จะไม่จาํกดัเพียงกฎหมายเกียวกบัสิทธิมนษุยชน สิทธิแรงงาน (รวมถึงการบงัคบัใชแ้รงงาน) 
และกฎหมายเกียวกบัแรงงาน สิงแวดลอ้ม การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั การแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรแีละเป็นธรรม 
และทรพัยส์ินทางปัญญาทีใชบ้งัคบั หากท่านมีขอ้สงสยัหรอืคาํถามใดเกียวกบัผูจ้ดัจาํหน่าย โปรดติดตอ่ฝ่ายจดัซือเพือขอ
ความช่วยเหลือหรอืเพอืเลือกผูจ้ดัจาํหน่ายรายอืนแทน 

นโยบายการซอืขายหลักทร ัพยแ์ละข ้อมูลภายใน  

การใชข้อ้มลูภายในเป็นการละเมิดนโยบายของบรษัิท ความรบัผิดชอบทางจรยิธรรม และกฎหมาย หา้มมิใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และผูเ้กียวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลอืนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่ดว้ยวิธีใด โดยรูห้รอืควรรู ้
วา่ผูร้บัขอ้มลูอาจนาํขอ้มลูนนัไปใชป้ระโยชนใ์นการซือหรอืขายหลกัทรพัยห์รอืเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือขายลว่งหนา้ที
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เกียวขอ้งกบัหลกัทรพัยไ์ม่วา่เพือตนเองหรอืบคุคลอืน ในการนีใหก้รรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารจดัใหผู้เ้กียวขอ้งลงนามใน

สญัญาการไม่เปิดเผยขอ้มลู (Non-disclosure Agreement) ดว้ยตามความจาํเป็นและเหมาะสม ตวัอย่างขอ้มลูภายใน
รวมถึงกรณีต่อไปนี 

 ผลการดาํเนินงาน/รายรบัทียงัไม่เปิดเผย 

 การควบรวมหรือเขา้ซือกิจการทีอยู่ระหวา่งการเจรจา 

 ประมาณการรายรบั 

 ขอ้พิพาทดา้นแรงงานทีอาจสง่ผลตอ่กิจการ 

 การเปิดตวัสินคา้หรือบรกิารใหม่ 

 การเปลียนแปลงบคุลากรทีดาํรงตาํแหน่งสาํคญั 

นโยบายด้านสิงแวดล้อม 

บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของความยงัยืนดา้นสิงแวดลอ้มทีมีตอ่พนกังานของบรษัิท คนไข ้และชมุชนทีเราอาศยัและ
ทาํงาน บรษัิทคาดหวงัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและทีปรกึษา แพทยแ์ละทนัตแพทยข์องบรษัิทและบรษัิทย่อยทกุรายมี
สว่นรว่มในความพยายามของบรษัิททีจะลด นาํกลบัมาใชใ้หม่ และรไีซเคิลพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติทีจาํเป็นตอ่การ
ดาํเนินธุรกิจของบรษัิท ตลอดจนบรูณาการความยงัยืนไวใ้นยทุธศาสตรธ์ุรกิจ มาตรการดา้นสิงแวดลอ้ม และรูปแบบการ
ปฏิบติัการของบรษัิท 

นโยบายด้านสิทธ ิมนุษยชน 

บรษัิทยอมรบัความหลากหลายและความแตกต่างในหมู่พนกังาน ตลอดจนสนบัสนนุและพฒันาบคุลาการผูมี้ความสามารถ 
ศกัดิศรีความเป็นมนษุย ์และความปลอดภยัของบคุลากรในสถานประกอบการ บาํรุงราษฎรย์ดึมนัในกฎหมายและ
มาตรฐานระดบัทอ้งถินและระหวา่งประเทศ เช่น ปฏิญาณสากลวา่ดว้ยหลกัการพืนฐานและสิทธิในทีทาํงานขององคก์าร

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ The United Nations Global Compact (UNCG) (โครงการสหประชาชาติทีมี
เปา้หมายกระตุน้ใหบ้รษัิททวัโลกหนัมาใชน้โยบายซงึมีความยงัยืนและรบัผิดชอบตอ่สงัคมมากขึน) ซงึบรษัิทมุ่งมนัทีจะปรบั
นโยบายและการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการเหลา่นีในดา้นสิทธิมนษุยชน แรงงานทีเป็นธรรม สิงแวดลอ้ม และการ
ตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

บรษัิทไม่อนญุาตหรอืไม่ทนตอ่การเลือกปฏิบติัใด ๆ ในสถานประกอบการ ซงึหมายความว่าการตดัสินใจของบคุลากรใด ๆ 
ตอ้งเคารพในความแตกตา่งของพนกังานและผูมี้ศกัยภาพจะเป็นพนกังาน ตอ้งขึนอยู่กบัปัจจยัทีเกียวกบัความสามารถใน
การทาํงานของบคุคลเหลา่นนัหรอืทีถกูคาดหวงัใหท้าํ และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีใชบ้งัคบัทงัหมด ซงึรวมถึง
การตดัสินใจเกียวกบัการสรรหา การจา้งงาน การมอบหมายงาน คา่ตอบแทน การฝึกอบรม และการพฒันา การเลือน
ตาํแหน่ง และเลิกจา้งบคุลากร ตลอดจนขอ้กาํหนดและเงือนไขการจา้งงานอืน ๆ ในการตดัสินใจเกียวกบับคุลากรบรษัิท

มุ่งมนัทีจะกา้วขา้มเรอืง เชือชาติ สีผิว ความเชือ ศาสนา ความเป็นพลเมือง สญัชาติเดิม ชาติพนัธุ ์และ/หรอื ภมิูหลงัเชิง

วฒันธรรม อาย ุเพศ เพศสภาพ อตัลกัษณ/์การแสดงออก เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส การตงัครรภ ์และ
ความพิการ 
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นโยบายด้านทร ัพยส์ินทางปัญญา 

บรษัิทจะปฏิบติัตามกฎหมายทีใชบ้งัคบักบัทรพัยส์ินทางปัญญาอย่างเครง่ครดั รวมถึงจะเคารพสิทธิและหลีกเลียงการ
ละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของคูค่า้ คูแ่ข่งทางการคา้ และบคุคลอืน ดว้ยการใสใ่จและตรวจสอบอย่างถีถว้น ความ
พยายามนีรวมถึงการจดัใหมี้กระบวนการทีชดัเจนเกียวกบัสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาเมือบรษัิทลงนามในสญัญากบัคูค่า้ 
และการออกมาตรการเพือป้องกนัมิใหผู้อ้ืนละเมิดสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของบรษัิท 

นโยบายการแจ้งเบาะแส 

บรษัิทสนบัสนนุใหพ้นกังานและผูมี้สว่นไดเ้สียทกุรายมีสว่นรว่มในการสรา้งธรรมาภิบาล บรษัิทไดจ้ดัทาํช่องทางการแจง้
เบาะแสเพือรายงานพฤติกรรมทีมิชอบและตอ้งสงสยั เช่น การทจุรติ การละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท ความไม่
ปลอดภยัในทีทาํงาน และการละเมิดกฎหมายอืน ๆ  บคุลากรภายในและบคุคลภายนอกองคก์รสามารถแจง้เบาะแสให้
บรษัิททราบผ่านช่องทางหลากหลายโดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตน เพือใหบ้รษัิทเขา้ดาํเนินการ แกปั้ญหา และปอ้งกนัการกระทาํ
ความผิดไดอ้ย่างเหมาะสม 

การคุ้มครองข้อมูลทเีป็นความลับ 

ในฐานะผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ บรษัิทจาํเป็นตอ้งรูข้อ้มลูทีเป็นความลบัซงึออ่นไหว ความไวว้างใจทีผูป่้วยมีตอ่บรษัิทสว่น
ใหญ่มาจากความมนัใจของผูป่้วยวา่บรษัิทสามารถและจะรกัษาความลบัของขอ้มลูทีผูป่้วยเปิดเผยใหบ้รษัิท ใน
ขณะเดียวกนับคุลากรจาํนวนมากของบรษัิทจาํเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มลูความลบัของบรษัิทเพือปฏิบตัิงานของตน 

ดงันนั บรษัิทจงึมีความรบัผิดชอบในการรกัษาขอ้มลูของผูป่้วยและของบรษัิท (ในบางกรณีรวมถึงขอ้มลูทีหุน้สว่นธุรกิจและคู่
คา้มอบใหบ้รษัิทดว้ย) ใหเ้ป็นความลบัและไดร้บัการคุม้ครอง ยกเวน้ในกรณีทีบรษัิทอนญุาตเป็นกรณีพิเศษใหเ้ปิดเผยขอ้มลู
ดงักลา่ว หรอืไดร้บัอนญุาตใหเ้ปิดเผยไดภ้ายใตค้วามรบัผิดชอบดา้นวิชาชีพของบรษัิท หรอืตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ซงึ
หมายถึง 

- การทีผูป่้วยขอคาํปรกึษาหรือขอรบับรกิารจากบรษัิทเป็นความลบัเช่นเดียวกบัคาํปรกึษาทีบรษัิทใหผู้ป่้วย เราตอ้งไม่
เปิดเผย (แมโ้ดยไม่ตงัใจ) ซงึอตัลกัษณข์องผูป่้วย ผูที้เคยเป็นผูป่้วย หรอืผูป่้วยใหม่ เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอม 

- เราตอ้งรอบรูแ้ละปฏิบติัตามมาตรการเรอืงความมนัคงปลอดภยัของบรษัิท ตลอดจนขนัตอนการควบคมุภายในสาํหรบั
การใชเ้ครอืข่าย ระบบ แอพพลิเคชนั และอปุกรณข์องบรษัิท ซงึรวมถึงคอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอรพ์กพา อปุกรณมื์อถือ 
อินเตอรเ์น็ต ไวไฟฮอตสปอต อปุกรณเ์ก็บขอ้มลู เชน่ แฟลชไดรฟ์และอปุกรณย์เูอสบี และการเขา้ถึงทางไกล ทงันี 
รวมถึงอปุกรณส์่วนตวัทีมีหรอืสามารถเขา้ถึงแอพพลิเคชนัของบรษัิทดว้ย 

- เราตอ้งดแูลอปุกรณแ์ละเครืองมือเหลา่นีอย่างดีหากอยู่ในที ๆ อาจสญูหายหรือถกูขโมยได ้ตอ้งไม่ใหร้หสั 

(passwords) หรอืรหสัการเขา้ถึงแก่ผูอ้ืน รวมทงัไม่อนญุาตใหผู้อื้นใชบ้ญัชีหรืออปุกรณข์องตน 
- เราตอ้งระมดัระวงัเมือพดูคยุเรืองขอ้มลูทีมีความออ่นไหวทางโทรศพัทมื์อถือ หรอืกบัผูร้ว่มงานในทีสาธารณะ เช่น ใน

ลิฟท ์สนามบิน รา้นอาหาร รถไฟ รถโดยสาร และเครืองบิน หรือในพืนทีเปิดภายในบรษัิท เช่น ในหอ้งพกัผ่อน หรอื
หอ้งนาํ 

- เราตอ้งมีความระมดัระวงัไม่ปล่อยเอกสารทีมีขอ้มลูอ่อนไหวสูส่าธารณชน ผูใ้หบ้รกิารอีเมลที์เขา้ถึงดว้ยอินเตอรเ์น็ต 
เช่น จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์เพือวตัถปุระสงคใ์ดก็ตาม เวน้แตจ่ะไดร้บัคาํสงัจากผูป่้วยเป็นการเฉพาะ 
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ความเป็นส่วนตัวและข ้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทมุ่งมนัทีจะบรหิารจดัการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างรบัผิดชอบและสอดคลอ้งกบักฎหมายทีใชบ้งัคบั ขอ้มลูสว่นบุคคล
หมายถึงขอ้มลูเกียวกบับคุคลซงึทาํใหส้ามารถระบตุวับคุคลนนัไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ชือ วนัเกิดและสถานทีเกิด 
ทีอยู่ อีเมล ์หมายเลขประกนัสงัคม ใบขบัขี หรอืหมายเลขบตัรประจาํตวัอืน ๆ ทีออกโดยหน่วยงานของรฐั บญัชีโซเชียลมีเดีย 
และขอ้มลูทีเชือมโยงถึงบคุคลดงักลา่ว บรษัิทในฐานะนิติบคุคลรวมถึงบคุคลธรรมดาผูซ้งึโดยหนา้ทีตอ้งใชข้อ้มลูจะตอ้ง 

- เขา้ใจและปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบวา่ดว้ยความเป็นส่วนตวัทีใชบ้งัคบักบัการเก็บรวบรวม ประมวล หรือใช้
ขอ้มลูส่วนบคุคลในเขตอาํนาจนนั ๆ 

- แจง้ใหผู้อ้ืนทราบและดแูลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยความเป็นสว่นตวัตามสญัญาทีบรษัิทรว่มลงนาม 
ตลอดจนนโยบายว่าดว้ยความเป็นสว่นตวัทีกาํหนดโดยผูป่้วย คูค่า้ และผูอื้นซงึเป็นเจา้ของขอ้มลูทีบรษัิทใช ้ประมวล 
หรอืเขา้ถึง 

- เก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพือวตัถปุระสงคท์างธุรกิจทีเหมาะสมเท่านนั 
- ใชข้อ้มลู “นิรนาม” (คือลบชือออกหรอืทาํใหไ้ม่สามารถระบตุวัเจา้ของขอ้มลูได)้ ในกรณีทีทาํได ้
- จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะบคุคลทีจาํเป็นตอ้งเขา้ถึงเพือวตัถปุระสงคท์างธุรกิจทีชอบธรรมเท่านนั 
- ระวงัมิใหมี้การเขา้ถึงเพือประมวลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไม่ไดร้บัอนญุาต หรือขอ้มลูสว่นบคุคลหายโดยอบุติัเหต ุ
- แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษัิททราบทนัทีหากทราบวา่มีการเขา้ถึงขอ้มลู การ

ซือ การเปิดเผย การประมวล หรือการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลทีบรษัิทประมวลโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

ความร ับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษัิทมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ทงัรายใหญ่และรายย่อย ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยธรรมาภิบาล เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายของบรษัิท เพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ดว้ยความใสใ่จและซือตรง เป็นธุรกิจทีมีคณุคา่ทางจรยิธรรม และ
คาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูมี้สว่นไดเ้สียทกุราย ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

การปฏบิัติต่อชุมชน  

บรษัิทไดจ้ดัตงัคณะกรรมการความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility Committee) เพือดแูลและ
ชีแนะกิจกรรมทีบรษัิทจะดาํเนินการเพือบรรลคุวามรบัผิดชอบตอ่สงัคมของตนในทกุกิจกรรม ทงันี รวมถึงความรว่มมือกบั
มลูนิธิโรงพยาบาลบาํรุงราษฎรใ์นโครงการกศุลขนาดใหญ่ บรษัิทจะมุ่งเนน้ความรบัผิดชอบทางสงัคมในสองทิศทางสาํคญั 
ไดแ้ก่การสง่เสรมิสขุภาพและการใหก้ารศกึษาดา้นสขุภาพ 

การปฏบิัติต่อคู่แข ่ง 

บรษัิทแข่งขนักบัคูแ่ข่งภายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัและปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งอย่างยติุธรรมและตรงไปตรงมา บรษัิทจะไม่ละเมิด
ทรพัยส์ินทางปัญญาของคูแ่ข่ง และจะเนน้การแข่งขนัในแง่คณุภาพและประสิทธิภาพของการใหบ้รกิาร เพือประโยชนส์งูสดุ
ตอ่ลกูคา้และผูป่้วย 
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การปฏบิัติต่อเจ้าหนี 

บรษัิทยดึมนัในการใหข้อ้มลูทีถกูตอ้งและโปรง่ใสแก่เจา้หนี ปฏิบติัตามสญัญาเงินกูแ้ละพนัธสญัญา และดแูลใหมี้การชาํระ
หนีตามกาํหนด บรษัิทเชือวา่ความสมัพนัธที์ดีกบัเจา้หนีซงึรวมถึงการสรา้งความไวใ้จและความน่าเชือถือเป็นความ
รบัผิดชอบของบรษัิททีมีตอ่เจา้หนี 

การปฏบิัติต่อผู้ป่วยและลูกค้า 

บรษัิทใหก้ารดแูลผูป่้วยอย่างมีคณุธรรมและดว้ยคณุภาพทีดีทีสดุเท่าทีทาํได ้โดยจะคาํนงึถึงความปลอดภยัและความพงึ
พอใจของผูป่้วย ใหบ้รกิารอย่างมีประสิทธิภาพ บรษัิทมีคณะกรรมการจรยิธรรมทางการแพทยค์อยปกปอ้งสิทธิของผูป่้วย 
นอกจากนี บรษัิทยงัมีแผนกรบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ ติดตามและปรบัปรุงคณุภาพการอภิบาลทีใหก้บัผูป่้วยอย่างตอ่เนือง
โดยคาํนงึถึงความตอ้งการและคาํแนะนาํของผูป่้วย นอกจากนี เราไดว้า่จา้งทีปรกึษาซงึเป็นบคุคลภายนอกเพือวดัระดบัการ
มีสว่นรว่มของผูร้บับรกิารของโรงพยาบาลเพือปรบัปรุงบรกิารของโรงพยาบาลอย่างตอ่เนืองและเพือรกัษาความสมัพนัธอ์นั
ยาวนานของผูป่้วยกบัโรงพยาบาล 

การปฏบิัติต่อผู้ถอืห ุน้  

นอกจากสิทธิขนัพืนฐาน ผูถื้อหุน้ยงัมีสิทธิตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบับรษัิท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจาํนวนหุน้ สิทธิ
ในการรบัใบหุน้ สิทธิในการเชา้ประชมุและออกเสียงในทีประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในทีประชมุผู้
ถือหุน้ และสิทธิทีจะไดร้บัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม บรษัิทยงัใหข้อ้มลูแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและในเวลาอนั
เหมาะสม รวมทงัใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิเสนอแนะและแสดงความเห็นอย่างอิสระตอ่ธุรกิจและการดาํเนินงานของบรษัิทใน
ทีประชมุผูถื้อหุน้ในฐานะเจา้ของบรษัิท 

การปฏบิัติต่อผู้จ ัดจาํหน่าย 

บรษัิทมีนโยบายการจดัซือทียตุิธรรมกบัคู่สญัญาทีเกียวขอ้งทกุฝ่าย นอกจากนี เรายงัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของ
สญัญาทีทาํกบัผูจ้ดัจาํหน่ายและผูร้บัจา้งทกุราย ตลอดจนดแูลใหมี้การจ่ายเงินตามกาํหนดแก่ผูจ้ดัจาํหน่ายและผูร้บัจา้ง 

บรษัิทจะไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของผูจ้ดัจาํหน่าย/ผูร้บัจา้งในทกุกรณี 

การปฏบิัติต่อพนักงาน 

พนกังานถือเป็นทรพัยากรทีทรงคณุคา่ของบรษัิท ดงันนั บรษัิทจงึใหโ้อกาสการจา้งงานทีเท่าเทียมแก่พนกังานทกุคนตาม
กฎหมายแรงงานและหลกัสิทธิมนษุยชน โดยเนน้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทีปราศจากการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตผุล
ดา้นเชือชาติ ศาสนา ชาติกาํเนิด เพศสภาพ สีผิว อาย ุสมรรถภาพทางกายภาพ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง 
สถานะทางสงัคม การศกึษา หรือสถานภาพอืนใด รวมทงัการเคารพความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศรคีวามเป็นมนษุยต์าม
หลกัการสิทธิมนษุยชนทีเป็นทียอมรบัระหวา่งประเทศ เช่น นโยบายและแนวทางว่าดว้ยการจดัการทรพัยากรมนษุยอ์ย่าง
ยงัยืน ซงึใหก้ารคุม้ครองดา้นสิทธิมนษุยชนและสิทธิดา้นแรงงานตามกรอบเพือธุรกิจและสิทธิมนษุยชนวา่ดว้ย “การคุม้ครอง 

การเคารพ และการแกไ้ข” ของสหประชาชาติฉบบัปี 2554 (UN’s “Protect, Respect and Remedy” Framework for 
Business and Human Rights 2011) และกรอบภายใตแ้นวทางเกียวกบัองคก์รขา้มชาติเพือความรว่มมือและการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) 
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บรษัิทมีนโยบายทีจะใหค้า่ตอบแทนทีเหมาะสมซงึสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทแก่พนกังาน โดยไดแ้ตง่ตงั
คณะกรรมการสวสัดิการเพือดแูลสขุภาวะและความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน บรษัิทยงัไดจ้ดัทาํแผนพฒันาบคุลากร 

(Individual Development Plan) ใหพ้นกังานแตล่ะคน ตลอดจนใหก้ารศกึษาตอ่เนือง จดัอบรมอย่างสมาํเสมอ เพือ
พฒันาและเสรมิสรา้งความรู ้ความสามารถและทกัษะของพนกังานทกุดา้น ซงึรวมถึงดา้นปฏิบติัการ การจดัการ และความรู้
เชิงเทคนิค เพือใหพ้นกังานปฏิบตัิงานไดล้ลุว่งและมีประสิทธิภาพมากขนึ 

การบร ิหารความเสียง 

บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญักบัระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน โดยไดจ้ดัตงัหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซงึมี
วตัถปุระสงคห์ลกัเพือสนบัสนนุและสง่เสรมิใหมี้ระบบการควบคมุภายในทีดีภายในองคก์ร เพือลดความเสียงในการ
ดาํเนินงาน และเพือใหมี้คณุภาพในระบบงานและในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเนน้ถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
การใชจ้่ายอย่างระมดัระวงั สมประโยชน ์และรวมถึงการปฏิบตัิงานเพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูบ้รหิาร 

เพือใหแ้น่ใจวา่หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทาํงานทีเป็นอิสระ และมีการถ่วงดลุอาํนาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
หนา้ทีรายงานผลการดาํเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การดาํเนินการ  การบังคับใช ้ และกลไก 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และทีปรกึษา แพทย ์และทนัตแพทยข์องบรษัิท บรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มควรไดอ้่านและทาํ
ความเขา้ใจในเรืองตอ่ไปนี 

- จรรยาบรรณธุรกิจของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์
- สถานทีและเวลาในการขอรบัแนวทางการปรบัใชจ้รรยาบรรณธุรกิจ 
- ภาระหนา้ทีของตนในการรายงานการละเมิดหรือสงสยัวา่ละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ 
- ภาระหนา้ทีของตนในการใหค้วามรว่มมือในการสอบสวนการละเมิดและสงสยัวา่ละเมิด 
- ภาระหนา้ทีของตนในการรายงานปัญหาตามลาํดบัชนัอย่างตอ่เนืองจนกวา่จะมีการแกไ้ขปัญหานนัอย่างเหมาะสม 
- หนา้ทีของผูบ้งัคบับญัชาในการใหก้ารกาํกบัดแูลทีมากพอเพือติดตามการละเมิดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- หนา้ทีของผูร้บัรายงานทีจะจดัการกบัการละเมิดอย่างยติุธรรม เป็นกลาง และอย่างรวดเรว็ โดยไม่แกแ้คน้ผูร้ายงานซงึ

ไดก้ระทาํโดยสจุรติ 

บรษัิทใหค้วามคาดหวงัอย่างสงูตอ่กรรมการและผูด้าํรงตาํแหน่งบรหิารในการทาํเป็นตวัอย่าง สรา้งวฒันธรรมของการ
ประพฤติปฏิบติัทีมีคณุคา่ทางจรยิธรรม และสรา้งสภาพแวดลอ้มทีสง่เสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนคุน้เคยกบัจรยิธรรม
ทางธุรกิจ และสะดวกใจทีจะคน้หาแนวทางและรายงานการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจทีอาจเกิดขึน 


