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สารจากคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย ใหมี้ประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตั้งแต่พนกังาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ  

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเดิมมีอยู่          

5 หมวด ซ่ึงเน้นการปฏิบติัตามและการรายงาน (Comply and Explan) ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยก าหนดไวเ้ดิมในปี พ.ศ. 2555 โดยการขยายบริบทของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงก าหนด

เพิ่มเติมหลกัการบริหารจดัการท่ีดีไว ้8 ขอ้ เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และ

ฝ่ายจดัการของบริษทัจดทะเบียนน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างย ัง่ยืนตาม

ความเหมาะสม (Apply and Explan) ต่อไป 

นโยบายฯ ท่ีปรับปรุงน้ีไดผ้่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังท่ี 

1 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2563  และไดผ้่านการอนุมติัให้น าออกใช้โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

  

 

 

         

  คณะกรรมการ 

               บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

25 กุมภาพนัธ์ 2563 
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ประกาศบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
 

นบัตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงใน
นโยบายฉบบัน้ีเรียกว่า “กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร” ไดป้ระกาศให้มีและน าออกใช้นโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนได้รับทราบและน ามาใช้เป็นหลกัในการปฏิบติังานเสมือนเป็น
วินยัอยา่งหน่ึง ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายดว้ยดีตลอดมา  

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการด าเนินการปรับปรุงสาระส าคญัของเอกสาร
ดงักล่าวในส่วนท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวกบั “การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” ท่ีเดิมมีอยู่ 5 หมวด ให้เป็น “หลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี” ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาหลักการบริหารกิจการท่ีดีไว้ 8 หมวด โดยเป็นนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ คาดหวงัให้ฝ่ายจดัการมีส่วนร่วมและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน เพื่อ
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืนด้วยการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงันั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงพนัธะสัญญาท่ีจะร่วมกนัยึดถือสาระส าคญัในคู่มือฉบบัปรับปรุงคร้ัง
น้ี เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานครจึงขอให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับได้อ่านและท าความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และ
ยอมรับเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานต่อไป 
 

       ประกาศ ณ วนัท่ี 25  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
  (นายแพทยว์ิเชียร แพทยานนัท)์ 
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                                                                                               บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
  25 กุมภาพนัธ์  2563 
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หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหา
นคร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมี
เจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจและการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อ
หุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อีกทั้งส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ อนัจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เติบโตอย่างย ัง่ยืนบนรากฐานท่ี
มัน่คงและแขง็แกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

ดังนั้ นกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงได้ก าหนดนโยบายหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจขึ้น เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ยดึถือ
ร่วมกนัเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี                                                                  

1. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดถือหลกัปฏิบติัและแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเป็น
สากล และมุ่งมัน่ท่ีจะน าเอาหลกัส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้ง 8 ขอ้ มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่  1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์ร   
2) ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 3) เสริมสร้างให้
คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุผล 4) สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
5) ส่งเสริมนวตักรรมและประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 6) ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  7) รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  8) 
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  

2. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม  

3. คณะกรรมการ จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจดั
แบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการออก
จากกนัอย่างชดัเจน โดยยึดมัน่ผลประโยชน์ของ เจา้พระยามหานคร เป็นส าคญั และบริหารจดัการดว้ย
หลกัคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

4. คณะกรรมการ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีส าคญั
ของ เจา้พระยามหานคร โดยมีระบบการติดตามและวดัผลการด าเนินงาน และบริหารความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งตอ้งด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจว่า ระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี          
มีความน่าเช่ือถือ  
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5. คณะกรรมการ และผูบ้ริหารทุกระดบั จะตอ้งเป็นผูน้ าในดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณ และเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
เจา้พระยามหานครตลอดจนสอดส่องดูแลเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และรายการท่ี เก่ียวโยงกนั ส่งเสริมวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลรับผิดชอบผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้ง และส่งเสริมให้มีการปฏิบติัและด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิผูบ้ริโภค 
และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
ทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างครบถว้น
และยัง่ยืน และสร้างบรรยากาศในองคก์ร สร้างแรงจูงใจ และก ากบัดูแลให้พนกังานร่วมกนัปฏิบติัตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม 
 

มาตรฐานทางจริยธรรมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร และ

สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กลุ่มบริษทัเจ้าพระยามหานครจึง
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง ยึดถือปฏิบติัเป็น
ค่านิยมขององคก์ร ควบคู่กบัขอ้บงัคบัและระเบียบของ กลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครเพื่อใหก้ารบริหาร
และการปฏิบติังานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศกัด์ิศรีควรแก่
ความเช่ือมัน่และไวว้างใจของลูกคา้และประชาชนโดยทัว่ไป ดงัน้ี 

1. ตอ้งยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
2. ตอ้งยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

 3. ตอ้งมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบ 
 4. ตอ้งยดึมัน่ในปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ นโยบายบริษทั และยดึถือวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม 

และประโยชน์ของ เจา้พระยามหานคร เหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ขดักนั 
   5. ตอ้งยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 6. ตอ้งใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
 7. ตอ้งใหข้อ้มูลข่าวสารแก่สาธารณะครบถว้น ตามหลกัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 8. ตอ้งปฏิบติังานอยา่งสุดความสามารถ เป็นเลิศ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีมาตรฐานการท างาน 

สูง มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
 9. ตอ้งยดึมัน่ในหลกัประมวลจรรยาบรรณขององคก์ร 
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ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 
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วิสัยทัศน์ 
เราจะมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นผูพ้ฒันาการอยูอ่าศยั  
We will be the Excellent LIVING Development Provider 

 

พนัธกจิ 
CUSTOMERS BRAND OF CHOICE 

 

ปรัชญาในการด าเนินธุรกจิ 
การสร้าง “สมดุลแห่งการใชชี้วิต” (Harmony of Life) 

 Clay ร่มร่ืนทุกอณูแห่งความบริสุทธ์ิ 
Current ผ่อนคลายดว้ยละอองแห่งสายน ้า 

Cheerful อิสรภาพแต่งแตม้สีสัน 
Clear แสงเรืองรองของความอบอุ่น 

 

ค่านิยมหลัก / วฒันธรรมองค์กร 
TEAM ACTION 

 Team = Teamwork ร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม 
 A  = Accountability มีความรับผิดชอบ 
 C  = Customer focus  เอาลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 
 T  = Target concern ค านึงถึงเป้าหมาย 
 I   = Innovation มีนวตักรรม 
 O = Oriented in detail ใส่ใจรายละเอียด 
 N = Noble มีคุณธรรม 
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หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 

พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกคนต้องศึกษาหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดย
ละเอียดถ่ีถว้น และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินยัในการปฏิบติังาน ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือละเวน้ ให้ถือ
เป็นความผิดทางวินัย และย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อาจถึงขั้นลงโทษใหไ้ล่ออก และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ี
การกระท านั้นผิดกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน และระเบียบการท างานของ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นในทุกหน่วยงาน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบก ากบัดูแล และสนบัสนุน
ส่งเสริมให้พนักงานในบงัคบับญัชาปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ฉบบัน้ีอยา่งทัว่ถึง 

 

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ เช่น วิศวกร สถาปนิก นกับญัชี ทนายความ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
 

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องพงึระลกึเสมอว่า 
เราไม่อาจก าหนดทุกพฤติกรรม ทุกเหตุการณ์ และทุกสถานการณ์ทั้งหมดไว ้เป็นแนวทางปฏิบติั

ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หากพนกังานประสบปัญหาใน
การตดัสินใจหรือการปฏิบติังานท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั  
เจา้พระยามหานคร ใหต้ั้งค  าถามเก่ียวกบัการกระท านั้นกบัตนเอง ดงัต่อไปน้ี  

•  การกระท านั้นขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 
หากขดัต่อกฎหมาย ใหย้ติุ 

•  การกระท านั้นขดัต่อนโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือไม่ 
หากขดัต่อนโยบาย ใหย้ติุ 

•  การกระท านั้นขดัต่อค่านิยมหลกัหรือวฒันธรรมของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือไม่ 
หากขดัต่อค่านิยมหลกัหรือวฒันธรรม ใหย้ติุ 
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•  การกระท านั้นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือไม่ 
หากส่งผลเสีย ใหย้ติุ 

•  การกระท านั้นส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือไม่ 
หากส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ ใหย้ติุ 

•  การกระท านั้นจะก่อใหเ้กิดแนวปฏิบติัท่ีไม่ดีในอนาคตหรือไม่ 
หากก่อใหเ้กิดแนวปฏิบติัท่ีไม่ดี ใหย้ติุ 

ในกรณีท่ีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตดัสินใจไดว้่า การตดัสินใจของตนนั้นถูกตอ้งหรือไม่ ควรหารือ
ผูร่้วมงาน ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับชั้น หรือกรรมการแลว้แต่กรณี ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีให้
ค  าแนะน าในขั้นตน้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือสอบถามไดท่ี้ส านกักรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั 
 

นโยบายการร้องเรียน 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร คาดหมายว่า บุคลากรทุกคนจะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏิบติั

ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั เจ้าพระยามหานคร โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเก่ียวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขัดต่อมาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหาชน หรือสอบถามขอ้ขอ้ง
ใจไดท่ี้ ส านกักรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย  ์

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ค  ามั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค 
โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก าหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม 
ช่ือของผูร้้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลบั ผูร้้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครอง ไม่ให้ถูกกลัน่แกลง้ ทั้งใน
ระหวา่งการสอบสวน และภายหลงัการสอบสวน 
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ส่วนที่ 2 
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 
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หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร  
วัตถุประสงค์ 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ ก ากบั 

ติดตาม ควบคุม และดูแลผูท่ี้ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ไปท าหน้าท่ีทางการบริหาร เพื่อให้

ทรัพยากรขององคก์รไดน้ าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย อย่างคุม้ค่า ทั้งน้ี

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลบัไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป การ

ก ากบัดูแลกิจการช่วยสร้างมูลค่าของกิจการของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

นิยามและความหมาย 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้าง และ

กระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนั น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืน 

ความส าคัญของหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
1. เสริมสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และมีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเป็นสากล 

ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีศกัยภาพในการแข่งขนั ป้องกนั และขจดัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

2. สร้างความเช่ือมัน่แก่ผูล้งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการส่ือสาร
ระหว่างกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นกลุ่มบริษทั  
เจา้พระยามหานคร 

3. เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และตรวจสอบการท างานดา้นต่าง ๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการเสนอขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะใหก้บัองคก์รในการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

4. ก่อใหเ้กิดการสร้างพนัธะผกูพนั รวมทั้งการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ
บริษทัฯ และผูบ้ริหารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพื่อใหฝ่้ายจดัการใชอ้ านาจภายในขอบเขตท่ีก าหนด 

5. ลดความเส่ียง และผลกระทบหากเกิดความผิดพลาดหรือลม้เหลว 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ย หลกัปฏิบติัและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการก ากบัดูแล

กิจการ แต่ไม่รวมถึงเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหป้ฏิบติัไวช้ดัเจนแลว้ ซ่ึงเน้ือหาแบ่งเป็น 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์ร 
2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
3. เสริมสร้างใหค้ณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุผล 
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4. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
5. ส่งเสริมนวตักรรมและประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
6. ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
8. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

  เน้ือหาในแต่ละขอ้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
           1. ส่วนของหลกัปฏิบติั เป็นเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ ท่ีบริษทัควรปฏิบติั 
           2. ส่วนของแนวปฏิบัติ เป็นการให้รายละเอียดหรือวิธีการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้
บริษทัสามารถปฏิบติัตามหลกัการในส่วนแรกได ้

 
หลกัปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร  มีนโยบายการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
(Corporate Governance Code) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงไดมี้การก าหนดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ซ่ึงก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัครอบคลุมหลกัปฏิบติั 8 ขอ้ ดงัน้ี 
 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท  
เจ้าพระยามหานคร ในฐานะผู้น าองค์กร 
หลกัปฏิบัติ  

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความ

รับผิดชอบในฐานะผูน้ าซ่ึงตอ้งก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญั

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก ากบัดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างย ัง่ยืน เพื่อบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร  คือ 

สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมี
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จริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ

พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการ

เปล่ียนแปลง 

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหนา้ท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหาร

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร และดูแลให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรเขา้ใจบทบาท ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้

คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

แนวปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน ในการก าหนดความส าเร็จของ

การด าเนินธุรกิจ 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคล่ือน

วฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่จริยธรรม โดยคณะกรรมการควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้ าใน

การก ากบัดูแลกิจการ 

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรจดัใหมี้นโยบายส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงาน ท่ีแสดงถึงหลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิ นโยบาย

บรรษทัภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นตน้ 

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรมีการก ากบัดูแลให้มีการส่ือสารเพื่อให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรเขา้ใจ มีกลไกท่ีเพียงพอท่ีเอ้ือให้มีการปฏิบติัตาม

นโยบายขา้งตน้ ติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายและการปฏิบติังานเป็นประจ า 

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหาร

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 

รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษทัฯ โดยตอ้งจดัให้มีกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมัน่ใจได้ว่าการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติท่ีประชุม



 
 

17 

 

คณะกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร เช่น 

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ระเบียบอ านาจอนุมติัและสั่งการ เป็นตน้ 

6. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรจดัท ากฎบตัรหรือนโยบายการก ากบัดูแล

กิจการของคณะกรรมการ ท่ีระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อา้งอิงในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการทุกคน และควรมีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละคร้ัง 

รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการ อยางสม ่าเสมอเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 

7. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเขา้ใจขอบเขตหน้าท่ี และมอบหมาย

อ านาจการจดัการกิจการให้แก่ฝ่ายจดัการ ซ่ึงบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งติดตามดูแลฝ่าย

จดัการใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี ขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และฝ่าย

จดัการ พิจารณาแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

เร่ืองท่ีควรดูแลให้มีการด าเนินการ 

ก. การก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นตน้แบบ 

ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผูบ้ริหาร 

จ. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

เร่ืองท่ีด าเนินการร่วมกบัฝ่ายจัดการ 

ก. การก าหนดและทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 

ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

ง. การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ

แผนการบริหารจดัการบุคคล และนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ฉ. การดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ใหมี้ความน่าเช่ือถือ 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ควรด าเนินการ 
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ก. การจดัการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยา

มหานครอนุมัติแล้ว (คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจ

ด าเนินงาน การจดัซ้ือจดัจา้ง การรับบุคลากรกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครเขา้ท างาน เป็น

ตน้ ตามกรอบนโยบายท่ีก าหนดไว ้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตดัสินใจ เวน้

แต่มีเหตุจ าเป็น) 

ข. เร่ืองท่ีขอ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมติัรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดส่้วนเสีย เป็นตน้ 

 

ค าอธิบาย 

1. เร่ืองท่ีควรดูแลให้มีการด าเนินการ หมายถึง เร่ืองท่ีคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยา

มหานคร เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัใหมี้ในการด าเนินการอยา่งเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่ม

บริษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้ งน้ี ในการ

พิจารณาการด าเนินการ คณะกรรมกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อาจมอบหมายให้ฝ่าย

จดัการเป็นผูเ้สนอเร่ืองเพื่อพิจารณาได ้

2. เร่ืองท่ีด าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ หมายถึง เร่ืองท่ีคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยา

มหานคร ผู ้บริหารและฝ่ายจัดการควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้

คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร เห็นชอบ ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่มบริษทั 

เจ้าพระยามหานคร ควรก ากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และ

เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจดัการไปด าเนินการโดย

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร  ติดตามให้ฝ่ายจัดการรายงานให้

คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามท่ีเหมาะสม 

3. เร่ืองท่ีคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่ควรด าเนินการ หมายถึง เร่ืองท่ี

คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก ากบัดูแลระดบันโยบาย โดยมอบหมาย

ใหผู้บ้ริหารและฝ่ายจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการด าเนินการ 

 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการท่ีเป็นไปเพือ่ความยั่งยืน 

หลกัปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก าหนดหรือจดัการดูแลให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี

สอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหก้บับริษทั ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 
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2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงค์และ

เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ทั้งระยะกลางและประจ าปีของบริษทั สอดคลอ้งและบรรลุวตัถุประสงค์

เป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

แนวปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร รับผิดชอบดูแลการก าหนดวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกิจ ให้การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความ

เจริญเติบโต มุ่งมัน่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม ภายใตแ้นวคิด

หลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ และส่ือสารให้บุคลากรของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทุกคน

รับทราบ พร้อมขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัท าเป็น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญาในการด าเนิน

ธุรกิจ และค่านิยมหลกั/วฒันธรรมองคก์ร ดงัส่วนท่ี 1 บททัว่ไป ไดก้ล่าวไว ้

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรส่งเสริมการส่ือสารและเสริมสร้างให้

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัสะทอ้นอยูใ่นการตดัสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั 

จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร ค่านิยมขององค์กรส่วนหน่ึงจะสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี ความรับผิดชอบในการกระท า ความเท่ียงธรรม  ความโปร่งใสและความเอาใจใส่ ก ากบัดูแล

ใหมี้การถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานใหท้ัว่ทั้งองคก์ร 

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี 

สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงปัจจัย

แวดลอ้มของบริษทัฯ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละควรสนับสนุนให้มี

การจดัท าหรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธ์ส าหรับระยะปานกลางดว้ยเพื่อใหม้นัใจว่ากล

ยทุธ์และแผนงานประจ าปี ไดค้  านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวขึ้น และยงัพอจะคาดการณ์ได้ตาม

สมควร   

4. ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

ควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีกลไกท่ีท าให้

เขา้ใจความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อมาด าเนินการให้เกิดผล  

โดยมีการระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการส่ือสารระหว่างผูมี้ส่วนได้

เสียกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อยา่งชดัเจน เพื่อใหก้ลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สามารถเขา้ถึง

และไดรั้บขอ้มูลประเด็นหรือความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พร้อมทั้งระบุผู ้

มีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทั้งภายในและภายนอก ทั้งท่ีเป็นตวับุคคล 
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กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กร เช่น พนักงาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงาน

ราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล เป็นตน้ 

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้าง

นวตักรรมและน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยยงัคงอยูบ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม 

6. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก าหนดเป้าหมายทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่

ตวัเงิน ตระหนักถึงความเส่ียงของการตั้งเป้าหมายท่ีอาจน าไปสู่การประพฤติท่ีผิดกฎหมาย หรือขาด

จริยธรรม  

7. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก ากบัดูแลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงค์

และเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานใหท้ัว่ทั้งองคก์ร 

8. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก ากบัดูแลให้มีการจดัสรรทรัพยากรและ

ควบคุมการด าเนินงานท่ีเหมาะสม และติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนประจ าปี โดยอาจจดั

ใหมี้ผูท้  าหนา้ท่ีรับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน 

 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุผล 

หลกัปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร  คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควร
มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ สูงสุดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และผู ้ถือหุ้นโดยรวม 
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรจดัใหมี้ระบบแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน และดูแลให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีระบบงานท่ี
ให้ความเช่ือมัน่ได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ด าเนินไปในลกัษณะท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
หลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั้ง
การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อเสริมสร้างใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการท่ีเขม้แขง็ 
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4. กระบวนการสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง
ควรมีความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายจดัการ และสร้างความ
มัน่ใจใหก้บับุคคลภายนอก 

5. เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรจดัให้มีคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองต่าง ๆ 
เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองงานตามความจ าเป็น โดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้งอาศยัความเป็นกลางในการ
วินิจฉัย และควรก าหนดนโยบาย บทบาท หน้าท่ี  ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน เช่น การ
ด าเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไวอ้ยา่งชดัเจน 

6. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร พร้อมท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกคน โดยไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น นอกจากน้ี กรรมการทุกคนควรอุทิศ
เวลาใหเ้พียงพอ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเป็นหนา้ท่ีของกรรมการท่ีตอ้ง
เขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษจริง ๆ 

7. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเร่ืองเก่ียวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง 
กรรมการจึงไม่ควรอนุมติัค่าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรจดั
ใหมี้กระบวนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีโปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้และองคป์ระกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ 
แต่ควรหลีกเล่ียงการจ่ายท่ีเกินสมควร 

แนวปฏิบัติ 
1 โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 

1.1 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ
และคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบั
บริษทัฯ และมีกรรมการบริหาร 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร 
ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

ทั้งน้ี นโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจ านวนปีในการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านจะถูกเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และ website ของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร 
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1.2 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ประกอบดว้ยกรรมการอิสระตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
และกรรมการท่ีไม่อิสระควรเป็นไปตามสัดส่วนอยา่งยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม โดย
มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่ควรเกิน 12 ท่าน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขนาด ประเภท และความซับซ้อน
ของธุรกิจและตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

1.3 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ซ่ึงก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปี ให้กรรมการพน้จากต าแหน่ง
เป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจ
แบ่งออกให้พอดีหน่ึงในสาม ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม โดยให้กรรมการท่านท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งแลว้นั้นอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

1.4 กรรมการอิสระของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด
และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั เจ้าพระยามหานคร โดยกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร เปิดเผยการก าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระไวใ้นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร นอกจากน้ี คณะกรรมการกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี 
นับจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการ
อิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

ในกรณีต่อไปน้ี คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
มากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

(1) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลเดียวกนั 
(2) ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 
(3) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั 
(4) ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานหรือได้รับ

มอบหมาย ใหมี้หนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นการบริหาร 
1.5 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติั

ในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการท่ี
ด ารงต าแหน่งหลายบริษทัอยา่งรอบคอบ และเพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติั
หนา้ท่ีในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดอ้ย่างเพียงพอ โดยควรก าหนดจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่
ละคนจะไปด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษทั ซ่ึงไม่ควรเกิน 5 บริษทัจด
ทะเบียน ทั้งน้ี เน่ืองจากประสิทธิภาพของการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษทัอาจลดลง หาก
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จ านวนบริษทัท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวให้
สาธารณชนทราบดว้ย โดยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการของกรรมการแต่ละท่านจะเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี และคณะกรรมการควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน 
โดยระบุไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

1.6 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 4 ชุด 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองแต่ละชุดมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ี
ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด 

1.7 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร กบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจนโดยคณะกรรมการกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบั
นโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ในด้านต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 

1.8 ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ต่างกนั คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการให้ชดัเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่
จ ากดั ควรแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

1.9 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเลือกให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ 

1.10 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้น
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะตอ้งทราบและปฏิบติั
หนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร รวมทั้งประสานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้ งน้ี คณะกรรมการกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร จะก าหนดคุณสมบติั ประสบการณ์ และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
ไวช้ดัเจนและเหมาะสม โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และ website ของบริษทั นอกจากน้ี บุคคลท่ี
ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัจะไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นกฎหมาย การบญัชีและการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
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2 คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีตอ้งจดัให้มีตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

คณะกรรมการควรพิจารณาจดัใหมี้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง เพื่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 
(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนควรประกอบดว้ย สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานควรเป็นกรรมการ
อิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์ และกระบวนการ
ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้ง
คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซ่ึงจะ
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ ทั้งน้ี ควรเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการสรร
หากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงให้ทราบ และยงัท าหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการเป็นผู ้อนุมัติค่าตอบแทนของผู ้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 

(2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงควรประกอบด้วย
กรรมการอิสระและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร และปลูกฝัง
ให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร โดยสอบทานการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ จาก
การประเมินความเส่ียงและการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อลดความเส่ียงและน าเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ 

2.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้แต่งตั้ งบุคคลใดให้เป็นท่ี
ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ /หรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลของท่ีปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.3 เพื่อให้การปฏิบัติหน้า ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคต์่อหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงควรมีการประชุม  อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี 
เพื่อพิจารณาหารือและด าเนินการใด ๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน 
3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ มีทกัษะและความ
เช่ียวชาญ และมีภาวะผูน้ าซ่ึงเป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ
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ในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน 
ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการ
ปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร อย่าง
ใกลชิ้ด คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดต่าง ๆ 
เพื่อติดตามและดูแลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และคณะกรรมการกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งกลไกในการ
รับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสดว้ย อีกทั้งการดูแลให้การด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง
ในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนกังานความต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร (Succession plan) 

3.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่ม

บริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะ
ไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า นอกจากน้ี ภายหลงัจาก
ท่ีหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ กลุ่มบริษทั 
เจ้าพระยามหานคร จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะเปิดเผยรายงาน
การก ากบัดูแลกิจการไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี    (แบบ 56-1) 

3.2 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของ

คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเท่ียงธรรม
ทั้งการปฏิบติัต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้ง
การก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังานกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร รับทราบและยดึปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 

3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่าการตดัสินใจใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท า
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั และควร
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมี
ส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของ
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ตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัในธุรกรรม
นั้น ๆ 

หากมีรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ้นท่ีมิใช่การด าเนินการตามธุรกิจ
ปกติหรือเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป จะต้องน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัท 
เจ้าพระยามหานคร พิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และหรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น(แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งจะ
ได้มีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

3.4 ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั้ง

ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีการก าหนดภาระหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการ
ของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์น
ของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน และ
ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ีในการสอบระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบทาน
ภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ี
ตรวจสอบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ให้
ด าเนินไปในแนวทางท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ระบบการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบรายการท่ีส าคัญ
อย่างสม ่าเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีการจดัจา้งผูป้ระเมินระบบการควบคุมภายในอิสระ
จากภายนอก ซ่ึงจะช่วยท าใหต้รวจสอบและใหค้วามเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทัไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

3.5 การบริหารความเส่ียง 
 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถ

วดัผลการด าเนินงานได ้โดยฝ่ายบริหารจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีก าหนด
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ไวเ้ป็นประจ า โดยมีการประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีมาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็น
สาเหตุ และก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง มาตรการในการ
ลดความเส่ียง รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามความเส่ียงนั้นอย่างสม ่าเสมอ และ
รายงานความคืบหนา้ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ทั้งน้ี คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะให้
ความเห็นถึงการเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.6 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบ

บญัชีประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดย
การจดัท างบการเงินดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3.7 แนวทางในการการแจ้งเบาะแส 
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจดัให้มีแนวทางด าเนินการท่ีชดัเจนกับผูท่ี้

ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร โดยช่องทางในการแจง้เบาะแสอาจก าหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบขอ้มูลตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนดไวแ้ละรายงานต่อ
คณะกรรมการ 

3.8 การก ากบัดูแลบริษัทย่อย 
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรมีกลไกก ากบัดูแลบริษทัย่อย เพื่อดูแลรักษา

ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ควรมีหนา้ท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย 
เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ และการท ารายการต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 
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4 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 

เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดตารางการประชุมให้ทราบ
ล่วงหนา้ตลอดปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กคร้ังเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษทัฯ วาระการประชุมจะถูกก าหนดไวช้ดัเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ 
และจดัส่งให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมเวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วน หลงัจากจบการประชุมจะมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ี
รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนจ านวนคร้ังของการประชุม
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่ไม่ควรนอ้ยกว่า 6 คร้ังต่อปี 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
ควรส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สามารถก ากบัควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของฝ่าย
จดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการณ์ 

ในการประชุม ประธานกรรมการซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้กรรมการ
ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ีไดจ้ดัให้มี
ขึ้นในรอบปี และจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระเตม็ท่ี โดย
มีการจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีกรรมการจะพิจารณาวาระต่าง ๆ อยา่งรอบคอบในทุกประเด็นท่ีน าสู่
ท่ีประชุมรวมถึงประเด็นการก ากบัดูแลกิจการ โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารควร
ร่วมกนัพิจารณาการเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจวา่เร่ืองท่ีส าคัญไดน้ าเขา้
รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้สู่
วาระการประชุม 

โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดับสูงหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้
รายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเพื่อให้กรรมการไดมี้โอกาสรู้จกั
ผูบ้ริหารส าหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง กรรมการสามารถพบฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัฯ ทั้งในและนอกห้องประชุมและสามารถขอรับรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถ
ติดต่อไดโ้ดยตรง รวมทั้งผูบ้ริหารจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรง เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัฯ ควรเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบาย
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ท่ีก าหนดและในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระ
จากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ให้ถือมติของเสียง
ขา้งมาก โดยให้กรรมการท่านหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม
และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครได้จดัส่งเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้ทุกคร้ัง เพื่อให้กรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีเวลาท่ีจะ
ศึกษาข้อมูลในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร เขา้ร่วมการประชุมดว้ยทุกคร้ัง โดยเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร จะเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูล
หรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็น
ดว้ยกบัมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอให้ฝ่ายเลขานุการบริษทั บนัทึกขอ้คดัคา้นไวใ้นรายงานการ
ประชุม หรือยืน่หนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีการประชุม
ส้ินสุดลง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะจดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารกนัเองตามความจ า
เป็นและเหมาะสม เพื่อพิจารณาประเด็นเก่ียวกบัการจดัการท่ีส าคญั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย และ
แจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมในภายหลงั 
5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจะมีการประเมินผล
การปฏิบติังานดว้ยตนเองปีละ 1 คร้ัง โดยเป็นการประเมินโดยรวมไม่ไดมุ้่งท่ีกรรมการท่านใดท่านหน่ึง
เป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ ร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป โดยควรก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบั  ผลการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์บริษทัจะ
เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินไวใ้นรายงานประจ าปี นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้จ้างท่ี
ปรึกษาภายนอกมาก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ดว้ย 
6 ค่าตอบแทน 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดับท่ี
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรม
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เดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดย
บริษทัฯ ใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และ
บริษทัย่อยให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และเป็นอตัราท่ีแข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อท่ีจะดูแลและ
รักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีได้รับมอบหมายภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ี 
บริษทัฯ จดัให้มีค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส และไดผ้่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น โดยก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารตามแบบท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มี
การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่มบริษทั 
เจ้าพระยามหานคร เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร หรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ให้แก่กรรมการใหม่ กรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ีรายงานถึงแผนการพฒันาและสืบ
ทอดงานของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง และมีการเตรียมความพร้อมโดยมีแผนท่ีต่อเน่ือง
ถึงผูสื้บทอดงานในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และคณะกรรมการบริษทัฯ ควรจัดให้มี
โครงการส าหรับพฒันาผูบ้ริหาร โดยให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจ าทุกปีถึงส่ิงท่ีไดท้ าไปใน
ระหวา่งปี และควรพิจารณาควบคู่กนัไปเม่ือพิจารณาแผนสืบทอดงาน 
8 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างสูงต่อการพฒันาบุคลากรของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร เน่ืองจากกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เช่ือวา่ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และจิตส านึก
ของบุคลากร คือกุญแจน าไปสู่การพฒันาในทุก ๆ ดา้น และความส าเร็จของบริษทัฯ นั้นจะเกิดขึ้นได้
จากการท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกคา้ไดท้ั้งในดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดงันั้นกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงไม่ละเลยท่ีจะ
จดัสรรหรือมอบส่ิงท่ีดีให้แก่พนกังาน เพื่อเป็นการตอบแทนในความร่วมมือและความทุ่มเทท่ีพนกังาน
มีให้แก่กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร รวมทั้งกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนกัถึงความส าคญั
ของบุคลากรในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงสนับสนุนให้
พนักงานไดรั้บการศึกษา ฝึกอบรม และพฒันาความรู้ความสามารถทั้งในดา้นการท างาน และในดา้น
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สังคม โดยนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะพิจารณาจาก
ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 

• ความตอ้งการทางธุรกิจ 
• เง่ือนไข ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่าง ๆ 
• ความจ าเป็นในการฝึกอบรม โดยค านึงถึงความสามารถท่ีบุคลากรตอ้งมีและตอ้งใช้เพื่อ

ปฏิบติังาน 
 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ มีการสรรหา

และพฒันาประธานคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ

คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย                                             

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้าง

ค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผู ้

ถือหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการด าเนินการของบริษทัฯ 

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากร

ใหมี้จ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 
1. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดา้นการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร กรรมการชุดย่อย 

และผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 

หลกัเกณฑ์และวิธีใน การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

และน าเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษทั  กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร

ระดบัสูงขึ้น 
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2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรด าเนินการใหม้ัน่ใจวา่ การสรรหาและพฒันา

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณสมบติัท่ีจ าเป็น

ต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สรรหา พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สรรหา ก ากบัติดตามดูแลใหก้รรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ดูแลให้มีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการ

สรรหาควรร่วมกับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในกา  รสรรหาและแต่งตั้ง

บุคคล เห็นชอบบุคคลท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญเ่สนอให้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก ากบัดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อเป็น

การเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่าง

ต่อเน่ือง 

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการอบรมและพฒันา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

5. คณะกรรมการ กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปด ารง

ต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงอย่างชดัเจน ทั้งประเภท

ของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษทัท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได ้

3. แผนสืบทอดต าแหน่ง 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอย่างมีการ

เติบโตต่อเน่ืองและยัง่ยืน จึงได้จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อพฒันาให้มีศกัยภาพ ท่ีจะสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยสามารถสืบ

ทอดต าแหน่งไดท้นัที หรือภายใน 1-2 ปี โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ก าหนดต าแหน่งงานส าคัญท่ีเป็นต าแหน่งงานหลกัในการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทั 

เจา้พระยามหานคร 

2. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาคดัเลือกผูสื้บทอดต าแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศกัยภาพ ของ
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แต่ละต าแหน่งงาน และวิสัยทศัน์ในการบริหารจดัการ เพื่อคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัสอดคล้อง

ตามท่ีก าหนด 

3. พิจารณาคดัเลือกผูสื้บทอดต าแหน่งท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์ประเมินความพร้อมของผู ้

ไดรั้บคดัเลือก ทั้งขอ้เด่นและเร่ืองท่ีตอ้งพฒันาเพิ่มเติม 

4. การวางแผนพฒันารายบุคคล  โดยจัดท าแผนพฒันาความสามารถรายบุคคลท่ีได้รับการ

คดัเลือก เพื่อให้มีความพร้อมในต าแหน่งท่ีจะสืบทอด โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท าหน้าท่ี

ดูแลติดตามการอบรม และพฒันาความรู้ ความสามารถของผูสื้บทอดต าแหน่ง 

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและประเมินผลการจดัท าแผนการสืบ

ทอดต าแหน่งงานเป็นประจ า และรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทราบ อย่าง

นอ้ยปีละคร้ัง 

 

4. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน ไวอ้ย่างชัดเจน โปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับ

อุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนในเบ้ืองตน้ และน าขอ้มูลท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาก่อน

น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัต่อไป โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าตอบแทน

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

ค่าตอบแทบผู้บริหารระดับสูง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรอ่ืน ๆ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจ

ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ

องคก์ร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

1.1 พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสั้น 

เช่นโบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว 

1.2 ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยค านึงถึงปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ

เทียบเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนัโดยประมาณผลการด าเนินงานของกิจการ เป็นตน้ 
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1.3 ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และส่ือสารให้เป็นท่ี

รับทราบอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยเกณฑ์การ

ประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการผู ้จัดการใหญ่ก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

1.3.2 ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ัดการใหญ่เป็นประจ าทุกปี หรือมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน และประธานกรรมการหรือ

กรรมการอาวุโสเป็นผูส่ื้อสารผลการพิจารณา 

1.3.3 อนุมติัค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยพิจารณาผลประเมิน

การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย 

 1.4 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการ

ประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง และติดตามให้กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ประเมินผูบ้ริหารระดบัสูงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักล่าว 

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคล้องกับผลการ

ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทั้งในระยะสั้นเช่น การประเมินผลการปฏิบติังาน (KPIs) 

ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และในระยะยาว เช่น เงินสมทบโครงการร่วมทุนระหว่าง

นายจา้งและลูกจา้ง เป็นตน้ 

2. ค่าตอบแทนพนักงาน 

คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดก้ าหนดใหมี้การจดัท าคู่มือการประเมินผลการ

ปฏิบติังานขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลงาน 

ในการจ่ายค่าตอบแทน การปรับค่าจ้างเงินเดือน โบนัส และอ่ืน  ๆให้แก่พนักงาน โดยค านึงถึง

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลส าเร็จของงานตามท่ีได้รับมอบหมาย การประเมินทักษะและ

คุณลกัษณะดา้นต่าง ๆ รวมถึงการลา และการปฏิบติัตามกฎระเบียบวินัยขององค์กร และเพื่อให้การ

ประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นไปตามระเบียบและระบบเดียวกัน ประเมินความสามารถใน

การปฏิบติังานของพนักงานส าหรับการพฒันา ให้สอดคลอ้งกับนโยบายบริษทัฯ น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้

ประกอบการพัฒนาบุคลากร และระดับสมรรถนะให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการ

ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ 

โดยมีหวัขอ้การประเมินผลการปฏิบติังานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 : การประเมินผลการปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและผลส าเร็จของงาน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ส่วนท่ี 2 : การประเมินทกัษะและคุณลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน 

ส่วนท่ี 3 : การประเมินดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมของบริษทัฯ 

ส่วนท่ี 4 : การประเมินดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบวินยัในการท างาน 

โดยระดบัผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงบุคลากรจะได้รับการประเมิน 

โดยใช้เกณฑ์การให้น ้ าหนักผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 ส่วนในเบ้ืองต้น โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนการ

ประเมิน โดยกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหลกัเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และ

โบนสัประจ าปี อยา่งชดัเจน และเป็นธรรม 

นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนกัถึงความส าคญัของบุคลากร ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั

ขององค์กร และเป็นปัจจยัหลกัท่ีน าบริษทัไปสู่ความส าเร็จ บริษทัฯ จึงไดมี้การก าหนดกลยุทธ์ และ

นโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยค านึงถึงปัจจยัหลกัต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์

ความตอ้งการอัตราก าลังคน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ให้

สอดคลอ้งกบันโยบาย พนัธกิจ และวฒันธรรมขององคก์ร โดยน าระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 

(KPIs) ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบัชั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการบริหาร

และพฒันาบุคลากร  กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงไดก้ าหนดแผนงานและด าเนินการในการพฒันา

บุคลากร และนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบุคลากร โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การพฒันาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้ งสายงานหลัก และสายงาน

สนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะสายงานหลัก ได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหมี้ทกัษะและความสามารถในการปฏิบติังานแต่ละดา้น 

เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมทกัษะเฉพาะด้านอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัก าหนดให้มีการทบทวน

ตวัช้ีวดัผลงานหลกัเป็นประจ า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 

2. การพฒันาศักยภาพของพนักงาน 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เช่ือมัน่ว่าพนกังานทุกคนมีศกัยภาพในตวั ท่ีสามารถน าออกมา

ใชไ้ดโ้ดยไม่มีขีดจ ากดั หากไดรั้บการสนบัสนุนและโอกาส บริษทัฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสในการแสดงออก
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ซ่ึงศกัยภาพของพนกังาน โดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมขอ้เสนอแนะ หรือการ

อบรมหลกัสูตรระยะยาวเฉพาะดา้น 

3. การรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพไว้กบับริษัทฯ 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีการดูแลพนักงานท่ีมีความสามารถและมีศกัยภาพสูงในการ

ท างาน โดยใหโ้อกาสในการกา้วหนา้ในสายอาชีพ โดยการก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน และก าหนดให้มี

การด าเนินการเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัให้มีการพฒันาเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้ นไป และนอกจากน้ี ย ังได้ด าเนินการปรับปรุงการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน โดยการน าตวัช้ีวดัผลงานหลกั (KPIs) มาใชป้ระเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม วดัผลไดร่้วมกบั

ปัจจยัดา้นความสามารถและพฤติกรรมการท างานของพนักงาน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการรักษาคนดีมี

ความสามารถ และเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทั้ งน้ี เพื่อให้

พนกังานท่ีมีคุณลกัษณะหลกัท่ีบริษทัพึงประสงค ์ไดแ้ก่ 

1. การเรียนรู้และการพฒันาตนเอง เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

2. การมุ่งเนน้จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบติังาน ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. การใหบ้ริการลูกคา้ เพื่อใหก้ารบริการท่ีดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

4. การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ เพื่อการก าหนดเป้าหมายในการช้ีวดัผลส าเร็จ และการก าหนดแผนงาน

ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

4. การก าหนดแผนในการทดแทนต าแหน่งงาน 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร เน้นการสรรหาจากภายในมากกว่าการสรรหาจากภายนอก

โดยเฉพาะต าแหน่งงานในสายงานหลกั โดยผ่านกระบวนการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนด ซ่ึงพิจารณาจากผลการปฏิบติังานและศกัยภาพเป็นหลกั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ได้

จดัให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลท่ีเป็น Successor ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และ

ทกัษะท่ีจ าเป็นตามต าแหน่งงาน 

5. ระบบบริหารงานคุณภาพ 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ยดึมัน่ในการท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการท างาน

อย่างต่อเน่ือง ดว้ยการรักษาคุณภาพการบริการดว้ยมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน

การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยา

มหานคร ไดจ้ดัท านโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 
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5.1 นโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ใส่ใจในความปลอดภยัและสุขอนามยัของบุคลากรของบริษทัฯ 
และชุมชนโดยรอบ กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณภาพความ
ปลอดภยั  อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มให้เป็นวิถีด าเนินชีวิตประจ าวนัของบุคลากรของบริษทัฯ เพื่อ
ประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคมโดยรวม กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สนบัสนุนให้มี
การใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม ลดการใชอ้ยา่งส้ินเปลือง 

5.2 นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนักถึงความส าคญัด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยยินดีท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนงานดา้น
ความปลอดภยั รวมทั้งการรักษาสภาพแวดลอ้ม ดงันั้น กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงไดก้ าหนด
นโยบายเพื่อใหพ้นกังานทุกคนยดึถือและปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

• ด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร 

• ปรับปรุงและป้องกนัอนัตรายซ่ึงมีความเส่ียงตั้งแต่ระดบัปานกลางขึ้นไปให้แก่พนกังานและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

•  กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบั มีความรู้ และมีจิตส านึกใน
การปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั รวมไปถึงมีสุขภาพอนามยัท่ีดี ไม่เจ็บป่วยจากโรคท่ีเกิดจาก
การท างาน 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถือว่าความปลอดภยัในการท างานเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง เป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
พฒันางานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ก้าวหน้า
อยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นบริษทัท่ีปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยตระหนกัดี
ว่าการละเมิดดงักล่าวตอ้งไดรั้บการลงโทษทั้งต่อบุคคลและกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งชดใช้
ค่าเสียหายตามกฎหมายดว้ย กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถือเป็นความรับผิดชอบของพนกังานทุกคน
ท่ีจะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนท่ีมีอยู่อย่าง
เหมาะสม นอกจากนั้นพนักงานทุกคนจะตอ้งเขา้ใจและรับผิดชอบปฏิบติังานประจ าวนัของตนโดย
ค านึงถึงความปลอดภยัและการรักษาคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั เจา้หน้าท่ีระดบัผูจ้ดัการและ
พนกังานทุกคนจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัระบบท่ีวางไวใ้นเร่ืองเหล่าน้ี 
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• ในการท างานไม่ว่าจะเป็นแหล่งใดก็ตาม ทรัพยากรเป็นส่ิงจ ากดั วิธีการจดัการเป็นเคร่ืองมือ
น าทางผลลพัธ์เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จ ดังนั้นการวดัการท างานท่ีถือว่าประสบความส าเร็จ
อยา่งสูงคือการท างานท่ีไดผ้ลตามเป้าหมายโดยใชท้รัพยากรนอ้ยกวา่ผูอ่ื้น 

• พนักงานทุกระดบัมีความตระหนักถึงความส าคญัของการท างานตามแผนการโดยค านึงถึง
ความตอ้งการทางการตลาดมาเป็นอันดบัหน่ึง พนกังานมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีจะท าให้ตน้ทุน
การผลิต การก่อสร้าง เวลาส่งมอบในคุณภาพ งบประมาณและเวลาท่ีก าหนดตามแผน 

• พนกังานระดบัผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบแผนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การร่างจดัท าแผนการ
ผลิตจนถึงการส่งมอบผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหน้าท่ีให้การส่งเสริม สนับสนุนการท างาน การศึกษาวิจยั 
การทดลอง การใช้วิ ธีการต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสมในอันท่ีจะท าให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีกวา่เดิม 

• กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายให้ความส าคัญในการดูแล การป้องกัน การ
บ ารุงรักษามีความส าคญักว่าการซ่อมแซม การแกไ้ข อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมแกไ้ขดีกว่า
การไม่ท าอะไรเลย 

5.3 นโยบาย 5 ส 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูก

สุขลกัษณะ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนบัสนุนประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดี

ในการปฏิบติังาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร โดยการมีส่วนร่วมของพนกังานทุก

ระดบั มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ได้

ประกาศแต่งตั้งคณะท างานกิจกรรม 5ส เพื่อใหก้ารปรับปรุงสภาพแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และ

เพื่อให้กิจกรรม 5ส เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน ซ่ึงจะท าให้เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

และสะดวกต่อการใชง้านของพนกังาน 

 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลกัปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรให้ความส าคญัและสนับสนุนการสร้าง

นวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจ

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า

ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกัและแผนกลยทุธ์ ของกิจการ  

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการ จดัสรรและ

จดัการทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันา

ทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการ

บริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแล

ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การ

บริหารความเส่ียง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็น

ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือผูมี้ส่วนได้
เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักดีว่า การ
สนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันา
ธุรกิจของบริษทัฯ ดังนั้น กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ี
เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียดังกล่าว ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ยงัส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และกลุ่มผูมี้
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตามแนวทาง 
ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ ความ
มั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ผู ้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในระบบการก ากบัดูแลกิจการมีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้นหรือนักลงทุน เจา้หน้ี และชุมชนท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ตั้งอยู ่สังคมหรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผูส้อบบญัชีอิสระ เป็นตน้ 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียดงักล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่ควรกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้น 
และควรก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 
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3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรพฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
เสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เพื่อสร้างความมัน่คงอย่าง
ย ัง่ยืนให้กบักิจการ และควรเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นไดรั้บทราบอย่าง
เพียงพอ เพื่อใหส้ามารถท าหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อ
คณะกรรมการในประเด็นเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน  ระบบ
การควบคุมภายในท่ีบกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณ และควรมีกลไกคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส
ดงักล่าวดว้ย 

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถว้น เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมัน่ใจว่า การ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดค้  านึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม เพื่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

6. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรให้ความส าคญักับการสร้างวฒันธรรม
องค์กร ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวตักรรม และดูแลให้ฝ่ายจดัการน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการ
ทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน และมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

7. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรส่งเสริมการสร้างนวตักรรม เพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้กิจการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ  
วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพฒันาสินคา้และบริการ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
รวมทั้งการร่วมมือกบัคู่คา้ 

โดยนวตักรรมควรมีลกัษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่ กิจการ ลูกคา้ คู่คา้ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นนวตักรรมท่ีไม่สนบัสนุนให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือกิจกรรม
ท่ีผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ เพื่อให้มัน่ใจว่า ทุกฝ่ายของ
องคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ โดยมีแนว
ปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม 
และจะใชค้วามพยายามอยา่งท่ีสุดท่ีจะพฒันากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อ
หุน้อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยยดึหลกัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน/ลูกจ้าง 
 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า
ยิง่ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงเป็นนโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีจะปฏิบติัต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาสความกา้วหน้า ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การแต่งตั้งโยกยา้ย 
รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน อีกทั้งยงัส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วม
ในการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี มีการท างานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภยั
ในการท างาน โดยกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะให้การพฒันาศกัยภาพของพนกังานผ่านแผนการ
ฝึกอบรมท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง เพื่อรองรับการแข่งขนัในธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัจดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

3. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า/การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัให้สอดคลอ้งกบัหลกั
สากล ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยรักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั
ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใตจ้รรยาบรรณกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร อยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส จึงก าหนดหลกันโยบายโดยยอ่ ดงัน้ี 

1. ไม่เอาเปรียบคู่แข่งดว้ยวิธีการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
3. ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ท าลายช่ือเสียงของ

คู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากขอ้มูลความจริง สนับสนุนและส่งเสริม
ใหเ้กิดการคา้อยางเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการตกลงใด ๆ ท่ีเป็นการผูกขาด ลด หรือการ
จ ากดัการแข่งขนั 

          4. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่คา้ตามกรอบการค้าท่ีสุจริต 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้เป็นไปอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
ของทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตาม
พนัธะสัญญาหรือค ามัน่ท่ีใหไ้วต่้อกนัอยา่งเคร่งครัด ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นจริง 
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          5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนักถึงความส าคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงมีเจตจ านงท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ และพฒันาสินคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพให้แก่ลูกคา้ในราคาท่ีเหมาะสม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ทั้งในด้านความปลอดภัย 
สุขภาพและการชดเชยจากการใชสิ้นคา้หรือบริการในช่วงอายุของสินคา้หรือบริการนั้น พฒันารูปแบบ
สินค้าและบริการ รักษาความลับของลูกค้า และมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบ
ด าเนินการอนัเป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้สูงสุด 
          6.  ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ 
 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพนัธ์กบัเจ้าหน้ีเพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่และไวว้างใจเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อ
กนัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ปฏิบติัการใดอนัเป็นการละเมิดสิทธิของเจา้หน้ี 
          7.  ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เช่ือวา่สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้แข็ง คือรากฐานใน
การพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้จึงให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอย่างสม ่าเสมอ และมี
นโยบายในการปลูกฝังจิตส านึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยป้องกนั ลด จดัการและดูแล ให้มนัใจว่ากลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร จะไม่สร้างหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกดา้น จะสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีกบัชุมชนในท าเลโดยรอบสถานประกอบการท่ีตั้งอยู่ เพื่อการอยู่ร่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างสงบสุข
เรียบร้อย 
 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียเหล่าน้ีได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ยงัมีนโยบายในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สังคมและส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพ  ท่ีดี และมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน โดยนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร ดงัน้ี 
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• มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการป้องกนัและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

• ให้มัน่ใจไดว้่ามาตรการป้องกนัและควบคุม ไดถู้กน าไปปฏิบติัและทบทวนเพื่อการปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• มุ่งปฏิบติัให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบติั และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

• ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่พนกังานและผูรั้บเหมา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในบทบาทหนา้ท่ี
และงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• พฒันาโครงการโดยค านึงถึงคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั เพื่อการอยูอ่าศยัท่ีดีของลูกคา้
และชุมชนรอบขา้ง 

นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนักถึงความส าคญัด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยยินดีท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน
ความปลอดภยั รวมทั้งการรักษาสภาพแวดลอ้ม ดังนั้นกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร จึงได้ก าหนด
นโยบายเพื่อใหพ้นกังานทุกคนยดึถือและปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

• ด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอย่างเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

• ปรับปรุงและป้องกนัอนัตรายซ่ึงมีความเส่ียงตั้งแต่ระดบัปานกลางขึ้นไปให้แก่พนกังานและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัมีความรู้และมีจิตส านึกใน
การปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั รวมไปถึงมีสุขภาพอนามยัท่ีดี ไม่เจ็บป่วยจากโรคท่ีเกิดจาก
การท างาน 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถือว่าความปลอดภยัในการท างานเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง เป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
พฒันางานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ก้าวหน้า
อยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มุ่งท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม โดยด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อสังคม และจะสนับสนุนให้พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รับรู้  เขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพื่อมีส่วนร่วมพฒันาสังคม รวมไปถึงมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
นโยบายด้านการต่อต้านทุจริต 
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 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายในการห้ามบุคลากรทุกคนของกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร กระท าการท่ีเป็นการคอร์รัปชั่น หรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องเร่ืองการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะ
ทางตรงหรือทางอ้อม มีนโยบายให้มีการก าหนดมาตรฐานการควบคุมเชิงป้องกันท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม ใหมี้การบริหารจดัการความเส่ียงและการก ากบัดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่อยา่งเป็น
ระบบ และให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จดัให้มีมาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนจากการ
กระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
บุคลากรกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทั้งจากพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมทั้งมีกลไกในการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และให้ความส าคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั ซ่ึงจะรับรู้เฉพาะ
ในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผูร้้องเรียน โดย
คณะกรรมการควรจดัให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้
เสีย โดยควรเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website หรือรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร 
 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้เฝ้าติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนา
ทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างย ัง่ยืน 
โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ รวมทั้ง
ตระหนกัวา่การใชท้รัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกนัและกนั 
 2. กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนกัถึงรูปแบบธุรกิจท่ีต่างกนั ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั จึงควรค านึงถึงผลกระทบและความคุม้ค่าท่ีจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยงัคงอยู่
บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการท่ียงัยนื 
 3. กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดใ้หฝ่้ายจดัการมีการทบทวน พฒันาดูแลการใชท้รัพยากร
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ ตามแนวทางปฏิบติั ซ่ึงทรัพยากรท่ี
กิจการควรค านึงถึง ควรมีอยางนอ้ย 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
  3.1 การเงิน (Financial Capital) 
  3.2 การผลิต (Manufactured Capital) 
  3.3 ภูมิปัญญา (Intellectual Capital) 
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  3.4 ดา้นบุคลากร (Human Capital) 
  3.5 สังคมและความสัมพนัธ์ (Social and Relationship Capital) 
  3.6  ธรรมชาติ (Natural Capital) 
 4. กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้จดัให้มีกรอบการก ากับดูแลกิจการ และการบริหาร
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้
มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพฒันาการด าเนินงาน บริหารความ
เส่ียง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

 
 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลกัปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบ
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 
 3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นไดร้ะหว่างกบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผุถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนั
การใชป้ระโยชน์อนัควรมีในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และการท า
ธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม 
 4. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก ากบัดูแลให้มีการจดัท านโยบายและ
แนวปฏิบติัด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีชัดเจน และส่ือสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอก
เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง รวมถึงควรก ากบัดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและ
การด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

แนวปฏิบัติ 
 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้จัดให้มีการดูแลระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อก ากับดูแลระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงนโยบายต่าง ๆ ซ่ึงมีการจดัให้มีแผนกตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็น
อิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหาร
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ความเส่ียงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความ
เพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 
การบริหารความเส่ียง 
 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมความเส่ียงทั้ง
องค์กรท่ีมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เพื่อรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง พร้อมแต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ
บริหารความเส่ียงในการให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายจดัการ , คณะท างาน และคณะกรรมการ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เพื่อใหแ้น่ใจวา่การบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
ด าเนินการไดเ้หมาะสม เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบริหารความเส่ียง  
รวมถึงมัน่ใจไดว้า่ประเด็นความเส่ียงท่ีส าคญัขององคก์รไดถู้กระบุอยา่งครบถว้น มีกระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียงท่ีส าคญัซ่ึงแบ่งไดต้ามประเภทความเส่ียงท่ีมีอยู ่ดงัน้ี 
 1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
 2. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
 3. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk) 
 4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 5. ความเส่ียงดา้นเทคโนโลย ี(Information Technology) 
 6. ความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ (Corruption Risk) 
 ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้และผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยมีการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทางคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจน
สามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ระบบควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มี
แผนกตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 
เจ้าพระยามหานคร ตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะผูบ้ริหาร จากนั้นน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
รายงานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 สภาพแวดลอ้มการควบคุม ประกอบไปดว้ยมาตรฐานและโครงสร้างต่าง ๆ ซ่ึงเป็นรากฐาน
ของการควบคุมภายในทัว่ทั้งองค์กร ทั้งน้ีคณะกรรมการตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองการควบคุม
ภายในและปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน โดยองค์ประกอบหลกัของสภาพแวดลอ้มการควบคุมของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ดงัน้ี 
 1.1 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีความเป็นอิสระจากคณะผูบ้ริหารและได้
แสดงถึงความเช่ียวชาญและความช านาญในการท าหน้าท่ีก ากับดูแล คณะกรรมการกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร ยงัไดก้ าหนดเร่ืองท่ีเป็นอ านาจอนุมติัของคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร และเร่ืองท่ีมอบอ านาจการอนุมติัให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจนและ
เหมาะสม 
 1.2 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และคณะผูบ้ริหารในทุกระดบัชั้นไดแ้สดง
ให้เห็นถึงความส าคญัของคุณค่า ความซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรม ผ่านการบงัคบับญัชา การกระท าและ
พฤติกรรม ซ่ึงช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมภายในให้สามารถท าหน้าท่ีได้ตามท่ีก า หนดไว้ 
นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัท าคู่มือจรรยาบรรณขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ทุกคนถือปฏิบติั 
 1.3 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จดัให้มีโครงสร้างการรายงาน การก าหนด
อ านาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ซ่ึง
จ ากดัอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ผูบ้ริหาร และพนกังาน  
 1.4 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ใหค้วามส าคญั และมีกระบวนการในการพฒันาและรักษา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร และมีการเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถ รวมถึงผูบ้ริหารท่ีจะมาสืบทอดในต าแหน่งท่ีส าคญั 
 1.5 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร และผูบ้ริหารมีกระบวนการส่ือสารให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบติังานในกรณีท่ีจ าเป็น 
2. การประเมินความเส่ียง 
 2.1 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงได้
ก าหนดนโยบาย และวิธีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจยัเส่ียง ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร เพื่อให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการ
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เปล่ียนแปลงของปัจจัยเส่ียง หรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร อยา่งสม ่าเสมอ 
 2.2 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก าหนดคณะท างานท่ีเป็นผูบ้ริหารของหน่วยงาน จะเป็น
ผูติ้ดตามใหมี้การปฏิบติังานตามระบบการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ 
 2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาปัจจยัเส่ียงเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีจะท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ท่ีผ่านคณะท างานท่ีเป็น
ตวัแทนของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมการด าเนินงานหลกัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
และรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อยา่งสม ่าเสมอ 
 2.4 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีแนวทางท่ีจะประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ทุจริต 
โดยบริษทัฯ มีการใชแ้หล่งขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางการจดัการ
ความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน 
3. กจิกรรมการควบคุม  
 3.1 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีการสร้างและก าหนดระบบการควบคุมการปฏิบติั เพื่อ
ช่วยลดความเส่ียงจากการไม่บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งให้พนักงานมีความ
ระมดัระวงัและมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
 3.2 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จดัให้มีนโยบายและระเบียบแนวทางปฏิบติังานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ การบริหารงานทัว่ไป และกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร ก าหนดใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน 
 3.3 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยก าหนดไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงในขั้นตอนการปฏิบติังานในระดบัองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ 
และผลกัดนัแต่ละหน่วยงานใหมี้การสอบทานการปฏิบติังานดว้ยตวัเองอยา่งสม ่าเสมอ 
 3.4 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ก าหนดให้มีการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล โดยก าหนด
นโยบายเก่ียวกบัการควบคุมการเขา้ถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงานไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อป้องกนั
การเขา้ไปใชห้รือแก้ไขขอ้มูลจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งในส่วนของการปฏิบติังาน รวมทั้งไดมี้การจดัท า
แผนฉุกเฉินเพื่อรองรับกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีผลกระทบกบัระบบสารสนเทศของบริษทัฯ 
 3.5 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัตามท่ี
ก าหนด 
 3.6 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีกระบวนการติดตาม ดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย
อย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ยอ่ยนั้น 



 
 

49 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 4.1 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีการน าขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีรายละเอียดเพียงพอและทนัต่อ
เวลาในการตดัสินใจ และประกอบการประชุม 
 4.2 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร  จะรวบรวมพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตดัสินใจ โดยหน่วยงานท่ีตอ้งก าหนดให้มีการจัดส่ง
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมและมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนน าไปใชง้าน 
 4.3 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร มีขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น 
รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอพิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และทางเลือก
ต่าง ๆ 
 4.4 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีกระบวนการ และช่องทางการส่ือสารท่ีเพียงพอเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมการด าเนินงานได้โดยสะดวก และมีการรายงานให้
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
 4.5 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน
การกระท าทุจริตทั้ งภายในและภายนอกให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ผา่นหนา้ Website ของบริษทัฯ 
 
 
5. ระบบการติดตาม 
 5.1  กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินว่าการท างานของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไวย้งัมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนด โดยการจดัใหมี้การวิเคราะห์รายงาน มีการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงจะสามารถ
ช่วยใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา หรือเหตุการณ์ท่ีบกพร่องไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 5.2 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ผูต้รวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี เพื่อให้ผูต้รวจสอบสามารถ
ปฏิบติังานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งอิสระ 
 5.3 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยทนัที ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการ
กระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงการรายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ



 
 

50 

 

คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
การตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลใหก้ารปฏิบติังานของแผนกตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เท่ียง
ธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเช่ียวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ี
ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้ งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน โดยมีกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายในซ่ึงได้ก าหนดภารกิจ ขอบเขตการ
ปฏิบติังาน อ านาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานการปฏิบติังานตรวจสอบ
ไวอ้ย่างชดัเจนและมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี ให้เหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากแผนงานตรวจสอบท่ี
พิจารณาตามความเส่ียงแลว้แผนกตรวจสอบภายในไดพ้ฒันางานตรวจสอบโดยเนน้การสร้างระบบงาน
เชิงป้องกนัต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษามูลค่าให้กบักลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครเพื่อยกระดับการ
ใหค้วามเช่ือมัน่และการใหค้  าปรึกษา  
การพฒันางานตรวจสอบให้เกดิมูลค่าเพิม่อย่างย่ังยืนและต่อเน่ือง 
 เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางการปฏิบติังานครอบคลุมทั้งดา้นการก ากบัดูแล 
การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแลการปฏิบติังาน และการควบคุมภายในท่ีดี ส าหรับแผนกตรวจสอบ
ภายในไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1. สร้างความตระหนกัรู้ และผลกัดนัแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและ 
การควบคุมท่ีดี เพื่อส่ือสารให้ผูบ้ ังคับบัญชาและผูป้ฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและน า ไป
ประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน 
 2.    ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท์ั้งดา้นการปฏิบติังาน 
ดา้นรายงาน ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบให้
สอดคลอ้งตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) น าเสนอคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
และคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบเพื่อเสนอในรายงานประจ าปีและแบบฟอร์ม 56-1 
 3.    การประเมินความเส่ียงและการควบคุมส าหรับระบบงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร แผนกตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ประเมินและใหค้ าปรึกษากบัผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหค้วาม
เช่ือมัน่กบัคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบว่า การบริหาร
ความเส่ียง การก ากบัดูแลการปฏิบติังานและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากพบว่ามีจุดท่ีตอ้งปรับปรุง ผูต้รวจสอบจะให้ความรู้และค าแนะน า
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เก่ียวกบัขั้นตอนปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบติังาน
หลงัจากใหค้  าปรึกษา 
 4.    การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ให้ความส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาตลอด โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และแผนกตรวจสอบภายในไดมี้
การจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองของการประเมินความเส่ียง และการต่อตา้นคอร์รัปชั่น เพื่อให้สามารถ
ประเมินความเส่ียงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ และการควบคุมใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั 
การพฒันาผู้ตรวจสอบ 
 เพื่อพฒันาดา้นความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผูต้รวจสอบ แผนกตรวจสอบ
ภายในด าเนินการ ดงัน้ี 
 

1. การพฒันาด้านวิชาชีพตรวจสอบ 

• ติดตามแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการก ากบัดูแล การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแลการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นน าต่าง ๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร 

• สนับสนุนให้มีการพฒันาและอบรมความรู้อย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่ม
ทกัษะดา้นอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อบริษทัฯ 

2. การพฒันาความรอบรู้ทางธุรกจิ 

• พฒันาความรู้ทางธุรกิจ ให้แก่ผูต้รวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละ
หน่วยงานมาให้ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้ผูต้รวจสอบสามารถประเมินความเส่ียง
และใหค้  าปรึกษาท่ีปฏิบติัไดจ้ริง 

• จัดให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ในประเด็นท่ีน่าสนใจ หรือส่ิงตรวจพบท่ีเป็น
สาระส าคญัภายในแผนกตรวจสอบภายในเป็นประจ า 

3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• น าความรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นงานตรวจสอบทั้งกระบวนการ
ตรวจสอบการสร้างเคร่ืองมือเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล ตรวจสอบขอ้มูลท่ีผิดปกติได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากความผิดปกติในการ
ปฏิบติังานและทุจริตใหแ้ก่พนกังาน 
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• สนับสนุนการพฒันาศักยภาพของผูต้รวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้
ค าแนะน าในการก ากับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
มาตรฐานสากลได ้

 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถอืทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
หลกัปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรดูแลให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ 
 2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพ
คล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 
 3. ในสภาวะท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะ
ประสบปัญหา คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรมัน่ใจไดว้่ากลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร มีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี ภายใตก้าร
ค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 4. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตาม
ความเหมาะสม 
 5. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มี
หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีท าหนา้ท่ีในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 
 6. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 

แนวปฏิบัติ 
การรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน 
 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สนบัสนุนให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัท า
และเปิดเผยขอ้มูล อาทิผูบ้ริหารสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัการแผนกบญัชี ผูจ้ดัท าบญัชี 
(สมุห์บญัชี) ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั นกัลงทุนสัมพนัธ์ และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรับผิดชอบ
ในส่วนงานดา้นการเปิดเผยขอ้มูล 
 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดมี้การแยกหน่วยงานทางดา้นบญัชีและการเงิน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยได้มีการบริหารจ านวนพนักงานให้เพียงพอต่อปริมาณงานต่าง ๆ 
นอกจากน้ี หัวหน้ากลุ่มบัญชีและการเงินท่ีดูแลทางด้านบัญชี ผูจ้ ัดท าบัญชี และผูด้  ารงต าแหน่ง
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เลขานุการบริษทั มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงตาม
กฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีก าหนด อีกทั้งไดรั้บการอบรมครบตามจ านวนชัว่โมงท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด เพื่อพฒันาความรู้ดา้นบญัชี พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดรั้บการ
อบรมต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในกฎเกณฑต์่าง ๆ และตระหนกัถึงผลกระทบต่อธุรกิจ
จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงให้การส่ือสารข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทนัเวลา เช่ือถือได ้และมีความเท่าเทียมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบ
การเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ีเพื่อให้นักลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูลและเขา้ใจการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ใน
แต่ละไตรมาสไดดี้ยิ่งขึ้นนอกจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว อีกทั้งคณะกรรมการกลุ่ม
บริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหน้ี ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีหรือมีปัญหาทาง
การเงินคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีการติดตามอย่างใกลชิ้ดและดูแลให้กิจการ
ประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลรวมถึงการ
ส่งเสริมใหน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลผ่าน Website และช่องทางอ่ืน ๆ 
การเปิดเผยข้อมูล 
 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร โดยกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ 
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรมีกลไกท่ีจะดูแลให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ี
เปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท าใหส้ าคญัผิด และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน 
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 2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรรายงานและเปิดเผยนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง และนโยบาย
เก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบติัตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจ าปี และ Website ของบริษทัฯ เป็นตน้ 
 3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 
 4. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรสนบัสนุนให้บริษทัจดัท าค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการ
เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพื่อให้นกัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ขึ้นกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอ้มูล
ตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 
 5. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบญัชีและ
ค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ไวด้ว้ย 
 6. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้มีการเปิดเผยขอบเขตอ านาจ 
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จ านวนคร้ังของการประชุม และ
จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและความเห็นจากการท าหน้าท่ี รวมถึง
การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 
 7. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้ง
รูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย ทั้งน้ี จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผยควรรวมถึงค่าตอบแทน
ท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 
 8. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑท์ั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่น website ของบริษทัฯ (www.cmc.co.th) 
 ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์นั้น กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้มีการจดัตั้ ง
หน่วยงานเฉพาะ และไดม้อบหมายให้ท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการส่ือสารขอ้มูลท่ีส าคญัของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร แก่ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผูท่ี้สนใจทัว่ไป โดยสามารถ
ติดต่อทางโทรศพัทห์มายเลข 1172 หรือทาง e-mail address ท่ี waradhapob@cmc.co.th 
 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร และบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดยการ
จดัท างบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
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ตลาดหลักทรัพย ์โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อมูลข้ันต ่าท่ีควรเปิดเผยบน website ของบริษัท 
 1. นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืน
ด้วย เช่น website ของบริษทัฯ โดยควรกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
อน่ึง ขอ้มูลบน website ของบริษทัฯ อย่างน้อยควรประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีและปรับปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนั 
 (1) วิสัยทศัน์และพนัธกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
 (3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
 (4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทั้งฉบบัปัจจุบนัและ
ของปีก่อนหนา้ 
 (5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้
 (6) ขอ้มูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัน าเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่าง ๆ 
 (7) โครงสร้างการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 (8) โครงสร้างกลุ่มกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร รวมถึงบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วม
คา้ และ Special purpose enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 
 (9) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
 (10) การถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 (11) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 
 (12) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
 (13) นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
 (14) นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจดัการความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 
 (15) กฎบตัรหรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
รวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
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 (16) กฎบตัรหรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 (17) จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการของบริษทั รวมถึงจรรยาบรรณของนัก
ลงทุนสัมพนัธ์ 
 (18) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เช่น ช่ือบุคคลท่ี
สามารถใหข้อ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท ์
 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถอืหุ้น 
หลกัปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรดูแลให้มัน่ใจว่า ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
 2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 
 3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรดูแลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชุมและการ
จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

แนวปฏิบัติ 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ผา่นการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ท าหน้าท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร  กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงควรส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิ
ของตน 
 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู ้
ถือหุน้ ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทัและในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยจะไม่ท าการใด ๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น และดูแล
รักษาสิทธิดงักล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือขายหรือโอน
หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อยา่งเพียงพอ สิทธิใน
การท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น 
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ และมีผลต่อทิศทาง
ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การ
ลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญั    เป็นตน้ 
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ดงันั้น กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงมีแนวปฏิบติัท่ีดีในการส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนหรือ

ส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนั  ให้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร จะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน  4 เดือนนบัจากวนั
ส้ินสุดรอบบญัชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจดัส่งหนงัสือนดัประชุม และให้ขอ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระ
การประชุม ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร หรือ 14 วนั แลว้แต่เร่ืองท่ีจะพิจารณา และ/หรือ เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และลงประกาศ
หนังสือพิมพแ์จง้วนันัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา  3 วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละ
วาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นครจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่
ขอ้มูลดงักล่าวใน website ของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรดูแลให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มี
การให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น  หรือในเอกสาร
แนบวาระการประชุม ควรละเวน้การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิ
ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และควรละเวน้การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาส
การเข้าประชุมของผูถื้อหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควร มีวิธีการท่ียุ่งยากหรือมี
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง และมีขนาดเพียงพอรองรับ
จ านวนผูถื้อหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกลเ้คียง มีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูพ้ิการ มีการ
รักษาความปลอดภยัและพร้อมรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ 

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ พร้อม
กับการน าส่งหนังสือเชิญประชุม ผูถื้อหุ้น นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเผยแพร่
หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้น website ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ดว้ย 



 
 

58 

 

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉันทะ
รูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนด ทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และควรเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่ง
นอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรส่งเสริมให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

น าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล 
เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 

2. กรรมการทุกคนควรเข้า ร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น โดยผู ้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เฉพาะเร่ืองต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้นควรจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลาย
รายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ 

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรส่งเสริมให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
จดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัและวิสามญัผู ้
ถือหุน้ และเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรสนบัสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียง
ในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ 
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

6. ประธานในท่ีประชุมควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการ
แสดงความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ได ้

7. ในการประชุมกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้
ขอ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ใน
การประชุม กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะสนับสนุนให้คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนผูบ้ริหารและฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นอย่าง
พร้อมเพรียงกนั เพื่อตอบค าถามและให้ขอ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม อีกทั้งคณะกรรมการกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร จะอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
อยา่งเตม็ท่ี 

การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นควรบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล

คะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งประเด็นหรือ
ซักถาม นอกจากน้ี ควรบนัทึกค าถามค าตอบในท่ีประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อ
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หุ้นเห็นดว้ย คดัคา้น และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม
และกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 

2. กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละ
วาระในการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท าการถดัไป และน าส่งใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ภายในเวลาท่ีก าหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมทาง  website ของบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหลกัการในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม โดย 
 2.1 ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุ้น
ต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยท่ีถูกละเมิดสิทธิควรมี
โอกาสไดรั้บการชดเชย 
 2.2 การสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และ
ฝ่ายจดัการจะดูแลให้การใช้เงินของผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจใน
การลงทุนกบับริษทัฯ คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงควรก ากบัดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
การปฏิบติั และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ ใน สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 2.3 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจดักระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นใน
ลกัษณะท่ีสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการควรก าหนดเป็น
นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถใชสิ้ทธิ
ออกเสียง โดยมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 2.4 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรมีมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการ
และผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Abusive self-
dealing) ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นอ่ืน เช่น การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider 
trading) การน าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารถือเป็นการเอา
เปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวม เป็นตน้ คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ควรก าหนดให้กรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ส่วนได้เสียของตนและผูเ้ก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของกลุ่มบริษทั 
เจ้าพระยามหานคร ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัโดยรวม ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนได้เสียกบัธุรกรรมท่ีท ากบักลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว 
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  กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดมี้นโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและอ านวยความสะดวก
แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ทั้งในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การไดรั้บสารสนเทศ และการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยในการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง  กลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ 
คือ หน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง กลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ 
เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
 1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย
วตัถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวง
พาณิชยก์ าหนด และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั 
(หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด) รวมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดบน website ของ 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นการล่วงหนา้ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลา
ศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ดงักล่าวอย่างละเอียด และไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีผูถื้อหุ้นไม่เคยไดรั้บรู้มาก่อน พร้อมทั้ง
คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร แจ้ง
ก าหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
เผยแพร่ผา่นทาง website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 2. ก่อนเร่ิมด าเนินการประชุมกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ตามแต่ละประเภทของหุน้ 
 3.  จดัใหมี้การเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
 1. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นใหช้ดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพื่อแสดงถึง
ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาวา่จะเพิ่มวาระท่ีผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอหรือไม่ 
 2. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรก าหนดวิธีการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอช่ือผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนล่วงหน้า 3 - 4 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
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 3. ด าเนินการประชุมตามล าดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมี
นโยบายท่ีจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 
 4. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดย
มอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได ้รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษทัฯ อย่างนอ้ย 1 ท่าน เป็นทางเลือกใน
การมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
 5. ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกระเบียบวาระ 
 6. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายท่าน โดยผูถื้อหุ้นมี
สิทธิท่ีจะเลือกบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาท าหนา้ท่ีกรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 
 7. ให้คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองต่าง ๆ 
ตลอดจนผูบ้ริหารและฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นอย่างพร้อมเพรียง
กนั 
 8. อ านวยความสะดวกในการประชุมให้ผูถื้อหุ้นโดยเท่าเทียมกนัทุกราย รวมทั้งให้โอกาสท่ี
เท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น การถามค าถามต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการ
ประชุม และประธานในท่ีประชุมไดใ้ห้ความส าคญัและตอบขอ้ซกัถามในทุกประเด็น โดยมีการบนัทึก
การประชุมอยา่งครบถว้น 
 9. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ website ของ
บริษทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้
 10. คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรก าหนดให้กรรมการกลุ่มบริษัท 
เจ้าพระยามหานคร และผูบ้ริหารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผูเ้ก่ียวข้อง เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถ
ตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยรวม ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมี
ส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทัฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว 
 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน
โดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้ งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว) เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติัโดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1คณะกรรมการบริษทัฯ ควรก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั และควรก าหนดให้
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กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน
ดงักล่าว ใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
 2 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะตอ้งรักษา
ความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และบริษทัยอ่ย 
 3 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะตอ้งไม่น า
ความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร และบริษทัย่อยไปเปิดเผยหรือ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และ
ไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
 4 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และบริษทัยอ่ย
จะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยใชค้วามลบั
และ/หรือขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบั
และ/หรือขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ขอ้ก าหนดน้ีใหร้วมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัดว้ย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบั
ดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระท าผิดอยา่งร้ายแรง 
 5 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 
ขอ้ห้ามดงักล่าวน้ีให้ครอบคลุมถึงระยะการห้ามมิให้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Blackout Period) (24 ชัว่โมง
หลงัจากเปิดเผยงบการเงิน) 
 6 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ซ่ึงได้รับทราบขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร และบริษทัยอ่ยซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบุคคลอ่ืนดว้ย 
 7 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร เปิดเผย
ขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และบริษทัยอ่ยแก่บุคคลภายนอกบริษทั หรือบุคคลอ่ืน
ซ่ึงมิไดท้ าหนา้ท่ีในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ 
 8 การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

  8.1 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีข้อก าหนดให้กรรมการ
รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
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  8.2 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรดูแลใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
อย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการรายดงักล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่าง
อิสระ ควรงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 
  8.3  กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกับ
หน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนัท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ 
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

 ทั้งน้ี  กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูล
ภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความ
ร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ คณะกรรมการและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร รวมถึงคู่
สมรสและบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงถือหลักทรัพย์หรือมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกเ้พิ่มเติม) 
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ส่วนที่ 3 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของ 

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 
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นิยามและความหมาย 
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติอนัพึงปฏิบติัต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม เพื่อก่อให้เกิดความ

เจริญรุ่งเรืองเกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิกของสังคม 
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น 

เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นการประมวลแบบแผน ก าหนด

ขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมท่ีบุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหา
นครไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนพึงกระท าในการด าเนินธุรกิจและการ
ปฏิบติังาน โดยปฏิบติัไปในวิถีทางเดียวกนัภายใตก้รอบคุณธรรม ความซ่ือสัตยใ์นวิถีทางท่ีสร้างสรรค์ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของกลุ่มบริษทัฯ ใหเ้ป็น
องคก์รท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 
กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี มีศกัยภาพในการแข่งขนั และมีความพร้อมท่ีจะพฒันา
ตนเองให้มีความกา้วหนา้อยู่เสมอ กรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงมีบทบาท หนา้ท่ี และมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความส าเร็จ และน ามา
ให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ประสบความส าเร็จในทุกดา้นซ่ึงกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ได้
ด าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานดว้ยความมัน่คงและความมีช่ือเสียงในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ได้รับการยกย่องและเช่ือถือสืบเน่ืองมาจากการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามของพนักงานกลุ่มบริษัท
เจา้พระยามหานครทุกระดบั จึงไดม้าซ่ึงจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 
1 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

สังคมโลกเป็นสังคมท่ีปกครองโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายหรือนิติรัฐแต่ละประเทศท่ี กลุ่ม
บริษทัเจ้าพระยามหานคร เข้าไปลงทุนหรือข้องเก่ียวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ี
แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน บุคลากรของกลุ่มบริษทั
เจา้พระยามหานครทุกคนจึงตอ้งเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้ง
ยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

นโยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ใช้บงัคบักับพนักงานของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ทุกคน ซ่ึงทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัให้อยูใ่นกรอบของกฎหมายและนโยบาย
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวข้องกับงานในความรับผิดชอบของตน นอกจาก
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พนกังานจะตอ้งถือเป็นความรับผิดชอบของตนท่ีจะตอ้งรับรู้และเขา้ใจกฎเกณฑข์อ้บงัคบัทางกฎหมาย
และนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของตน รวมทั้งจะตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเม่ือพบเห็น
การละเมิดกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาและผูจ้ดัการท่ีตอ้งปฏิบติัและดูแลให้พนกังานรวมถึงท่ีปรึกษา ซักพลาย
เออร์ และผูรั้บเหมาท่ีท างานให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ในความดูแลปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

• ดูแลให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน 

• ขอค าแนะน าดา้นกฎหมายจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เม่ือมี
ปัญหาเกิดขึ้น 

• ช้ีแจงรายละเอียดและฝึกอบรมให้พนกังานทราบเก่ียวกบักฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

• ดูแลใหพ้นกังานมีทศันคติท่ีดีต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตลอดจนมีความเคารพเช่ือฟัง
ผูบ้งัคบับญัชา ไม่กระท าการใดอนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

• ดูแลใหพ้นกังานวางตนใหเ้หมาะสมในฐานะตวัแทนขององคก์รต่อบุคคลภายนอก 
• ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและนโยบายของกลุ่ม

บริษทั เจา้พระยามหานคร 
• สอดส่องและรายงานพฤติกรรมท่ีละเมิดกฎหมายและนโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา

นคร ซ่ึงจะกล่าวถึงในล าดบัต่อไป 
• ดูแลให้พนกังานซ่ึงรายงานพฤติกรรมท่ีสงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของ

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ต่อผูบ้ริหารให้ไดรั้บการคุม้ครองให้ปลอดภยัจากการแกแ้คน้
ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม 

• ดูแลผูบ้ริหารของบริษัทคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด 

เพื่อเป็นการเน้นถึงความส าคญัของการท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร จึงก าหนดให้พนักงานของกลุ่มบริษทั
เจา้พระยามหานคร ทุกคนลงช่ือในแบบฟอร์มตอบรับ (แนบมากบัคู่มือเล่มน้ี) 

การลงช่ือของท่านเป็นเคร่ืองยืนยนัว่า ท่านยอมรับนโยบายเหล่าน้ี รวมทั้งจะท าความเขา้ใจและ
ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด พนักงานใหม่ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทุกคนจะตอ้งไดรั้บทราบ
เอกสารนโยบายดงักล่าว โดยจะตอ้งเซ็นช่ือรับทราบและน าไปปฏิบติัเช่นกนั 
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นอกจากผูบ้ ังคับบัญชาและผูจ้ ัดการจะต้องเซ็นช่ือในหนังสือปีละคร้ัง เพื่อแสดงว่าตนและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับทราบกฎหมายและนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในความ
รับผิดชอบของตน รวมทั้งแสดงวา่ตนไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกบัการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ 
 
การลงโทษทางวินัยพนักงานท่ีละเมิดกฎหมายหรือนโยบาย 

พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีละเมิดกฎหมายหรือนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้กบัขอ้แนะน าทางกฎหมายจะตอ้ง
ไดรั้บโทษทางวินยัตามความผิดท่ีกระท าซ่ึงอาจถึงขั้นไล่ออกจากงาน 

พนักงานท่ีเกรงว่าจะไดรั้บอนัตรายจากการเปิดเผยการกระท าใด ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
อาจจะเลือกใชบ้ริการอีเมล ์whistleblower@cmc.co.th ของบริษทัฯ โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัก็ได ้
บทลงโทษส าหรับการละเมิดกฎหมาย  

พนกังานท่ีละเมิดกฎหมายอาจส่งผลใหต้นเองหรือกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งไดรั้บโทษ
จ าคุกหรือโทษปรับทางอาญา หรือตอ้งจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งมหาศาล ตวัอย่างเช่น ผูใ้ดให้การเท็จต่อ
เจา้พนกังานของรัฐรวมถึงการปลอมแปลงเอกสารอาจตอ้งระวางโทษจ าคุกหรือปรับ หรือในกรณีท่ีถูก
ตดัสินว่าไดก้ระท าความผิดฐานละเมิดกฎหมาย ก็อาจจะถูกพิจารณาทั้งจ าคุกทั้งปรับ ส าหรับความผิด
แต่ละกรณี 

นอกจากน้ี ท่านยงัอาจจะท าให้กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องได้รับโทษปรับเป็นเงิน
มหาศาลในกรณีท่ีท่านท าผิดกฎหมาย เช่น กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อาจจะฟ้องจ่ายค่าเสียหาย
สามเท่าของมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงกบัคู่กรณีท่ีไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดกฎหมายของ
พนกังาน ซ่ึงค่าเสียหายดงักล่าวอาจจะมีมูลค่ามากกวา่โทษทางอาญาหลายเท่าก็ได้ 

กล่าวโดยสรุปก็คือ การกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมของพนักงานในการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจสามารถจะก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงทั้งแก่ตวัพนกังานเองและกลุ่มบริษทัฯ 
การรายงานการละเมิด 

รายงานต่อฝ่ายบริหาร - การป้องกนัช่ือเสียงและเกียรติยศของบริษทัฯ เป็นหน้าท่ีของพนักงาน
ของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครทุกคน หากท่านมัน่ใจวา่พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร
รวมถึงพนักงานชัว่คราวและบุคคลท่ีบริษทัฯ ว่าจา้งเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ท่ีปรึกษา หรือพนักงานบริษทั
คู่สัญญาท่ีว่าจ้างให้มาท างานให้กับกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้กระท าอนัถือเป็นการละเมิด
กฎหมายหรือนโยบายของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ท่านควรน าข้อมูลเหล่าน้ีไปปรึกษากับ
ผูบ้ริหาร หากท่านไม่ตอ้งการรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบโดยตรง ท่านอาจจะปรึกษากับผูมี้หน้าท่ี
รับผิดชอบดา้นการรักษาความปลอดภยัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
หรือท่ีปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก็ได ้
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การรายงานโดยไม่เปิดเผยตวั - ท่านสามารถจะเลือกวิธีรายงานความผิดไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวั 
กล่าวคือ ท่านอาจจะเลือกใชบ้ริการอีเมล ์whistleblower@cmc.co.th หรือท่านอาจเลือกใช้วิธีการอ่ืน ๆ 
ท่ีสามารถท าไดโ้ดยท่านไม่ตอ้งเปิดเผยตวั 

บริการอีเมล ์whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นช่องทางติดต่อท่ี
สามารถใช้ไดต้ลอด ทั้งน้ีผูแ้จง้ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวั แต่จะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นอย่างเพียงพอเพื่อ
การสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีท่านเลือกท่ีจะเปิดเผยช่ือของตนเองในการรายงานพฤติกรรมท่ี
ท่านเช่ือว่าผิดกฎหมายหรือผิดนโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครนั้น กลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ก็มีนโยบายท่ีเด็ดขาดห้ามไม่ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงานกระท าการข่มขู่ให้หวาดกลวั
หรือแกแ้คน้ โดยปกติแลว้ พนกังานจะตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าของตนในกรณีท่ีไดล้ะเมิดนโยบาย
ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือกฎหมาย 
ข้อมูลนโยบายและการแก้ไขคู่มือ 

คู่มือฉบบัน้ีเป็นการรวบรวมเฉพาะประเด็นส าคญัของนโยบายต่าง ๆ หากท่านตอ้งการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายใด สามารถจะติดต่อกบัผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยห์รือท่ีปรึกษา
ทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

ส านักกรรมการผูจ้ดัการของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหน้าท่ีเบ้ืองตน้ในการแกไ้ขและ
ปรับปรุงคู่มือฉบบัน้ีให้ทันสมยั และหากท่านมีขอ้เสนอแนะประการใดในการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ
สามารถจะน าขอ้เสนอแนะดังกล่าวเสนอต่อผูจ้ดัการฝ่าย และแจ้งให้ท่ีปรึกษาทัว่ไปของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ทราบ 
แนวปฏิบัติ 

1.1 บุคลากรของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ีถว้น และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากไม่
แน่ใจ ให้ขอค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย ห้ามปฏิบติัไปตามความเขา้ใจของตนเอง โดยไม่มี
ค  าแนะน า 

1.2 บุคลากรของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ท่ีตอ้งปฏิบติังานในต่างประเทศ ควรศึกษา
กฎหมายขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง 
เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ท่ีน าไปด้วย เอกสารในการเดินทาง 
วตัถุประสงคข์องการเดินทาง และการปฏิบติังานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมายไม่ขดั
ต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศปลายทาง 

1.3 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรจดัรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ
ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครศึกษาและให้การอบรม
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ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแก่บุคลากรของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างเหมาะสม
พอควร 

1.4 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดให้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร เพื่อน าไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิด
หลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

2 การสนับสนุนภาคการเมือง 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นองคก์รท่ีเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่ม

การเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไม่วา่ในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคหรือระดบัโลก บริษทัฯสนบัสนุน
การด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้น ๆ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร สนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย 
นโยบายเกีย่วกบัการสนับสนุนทางการเมือง และนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

ถือเป็นนโยบายพื้นฐานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีไม่อนุญาตให้น าเงินหรือทรัพยสิ์น
ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไปใชส้นบัสนุนการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ในประเทศใดก็ตาม 

• นโยบายมีขอ้ยกเวน้ในกรณีท่ีให้การสนับสนุนดงักล่าวเป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ไดรั้บอนุญาตล่วงหนา้จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่อนุญาตให้พนกังานของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครใช้
อาคารสถานท่ีหรือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษทัฯไปใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองหรือจัด
กิจกรรมหาทุนสนบัสนุนทางการเมืองหรือเพื่อจุดประสงคใ์นการสนบัสนุนพรรคการเมืองใด
เป็นอนัขาด 

• การท่ีพนกังานคนใดสละเวลา เงินทอง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัใด ๆ เพื่อช่วยเหลือการรณรงค์
หรือกิจกรรมทางการเมืองจะตอ้งเป็นไปตามความสมคัรใจเท่านั้น 

• เน่ืองจากกฎหมายเก่ียวกบัการใหส้นบัสนุนทางการเมืองโดยองคก์รและกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ต่างมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ดงันั้น หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด ควรจะขอ
ค าแนะน าจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯ  

การให้การสนับสนุนทางการเมือง 
นโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ว่าดว้ยการให้การสนบัสนุนทางการเมือง ห้ามไม่ให้

ใช้เงินหรือทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ ไปให้ในการสนับสนุนทางการเมืองต่อผูส้มคัรรับการเลือกตั้ง 
หรือพรรคการเมืองใด ๆ ในทุกประเทศทัว่โลก ยกเวน้ในกรณีท่ีการสนับสนุนทางการเมืองดงักล่าวท่ี
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ไดรั้บการยินยอมโดยกฎหมายและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัฯ ให้อนุญาตเปิดเผยล่วงหน้า
แลว้ 

ในกรณีท่ีเป็นคณะกรรมการด าเนินการทางการเมืองใด ๆ ซ่ึงไดรั้บการจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครอาจจะจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและหาเสียงสนบัสนุนกิจกรรมนั้นไดต้ามท่ีกฎหมายอนุญาต 
กจิกรรมต้องห้ามของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร 

ห้ามมิให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ใดใชเ้งินทุนหรือทรัพยสิ์นของตนให้การสนบัสนุนแก่
นกัการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเพื่อต าแหน่งทางการเมือง นอกจากน้ี ยงัห้ามกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร และปัจเจกบุคคลมิใหจ่้ายเงินหรือมอบส่ิงมีค่าใดแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัการเมือง หรือผูส้มคัร
รับเลือกตั้งของต่างประเทศ ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม ถา้การกระท าเช่นนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
กจิกรรมทางการเมืองของพนักงาน 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ส่งเสริมให้พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เขา้ร่วม
กิจกรรมทางการเมืองตามท่ีพนกังานเห็นสมควรในฐานะปัจเจกบุคคล และใชเ้วลาส่วนตวัของตน การ
ตดัสินใจให้ความสนบัสนุนในดา้นเวลาส่วนตวั เงินทอง หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด เพื่อรณรงคท์างการเมือง
หรือกิจกรรมทางการเมืองของพนกังานจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจโดยแทจ้ริง  

นโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่อนุญาตให้ใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกใด ๆ ของ
บริษทัฯ รวมทั้งหอ้งประชุม เคร่ืองใชส้ านกังาน บริการไปรษณีย ์โทรศพัท ์โทรสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และเคร่ืองถ่ายเอกสาร ในกิจกรรมทางการเมืองของพนกังานเพื่อการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง การหาทุน
หรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด พนักงานจะตอ้งไม่เขา้ร่วมช่วยเหลือในการ
รณรงค์หาเสียงของผูส้มคัรเข้ารับการเลือกตั้งนอกกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ในระหว่างเวลา
ท างานและตอ้งไม่ท าการดงักล่าวในอาณาเขตของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
การแสดงประชามติและประเด็นสาธารณะ 

ในฐานะนิติบุคคลกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีสิทธิท่ีจะแสดงจุดยืนท่ีมีต่อประเด็นท่ีเป็น
นโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร พนักงาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้และซัดพลายเออร์ โอกาสดงักล่าวอาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมนิติบญัญติั 
การบริหารหรือการควบคุมในระดบัต่าง ๆของรัฐ หรือผา่นกระบวนการเสนอญตัติและแสดงประชามติ 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคะแนนเสียงของประชาชน ในกรณี
ดงักล่าวกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีจะแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะไดห้ลงัจากไดรั้บอนุญาต
ตามระเบียบขั้นตอนแลว้ ทั้งน้ีอาจจะน าเงินของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มาใชใ้นวิถีทางท่ีไม่ผิด
กฎหมายเพื่อเผยแพร่จุดยนืของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครให้เป็นท่ีรับรู้อย่างกวา้งขวาง หรือให้การ
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สนับสนุนทางการเงินกบักลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีจุดยืนเดียวกนักบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
รายจ่ายดงักล่าวควรจะไดรั้บการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อใหมี้การปฏิบติัทางภาษีท่ีเหมาะสม 
แนวปฏิบัติ 

2.1 กลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครตอ้งเป็นกลางทางการเมือง ไม่น าทรัพยากรของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง 
หรือนกัการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเขา้มาใช้
ทรัพยากร และสถานท่ีของบริษทัฯ ในกิจกรรมทางการเมือง 

2.2 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
เขา้ร่วมสนบัสนุน และใชสิ้ทธิทางการเมืองนอกเวลาท างานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง 
ห้ามบุคลากรของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครใชอ้ านาจ ทรัพยากร เงินทุน และช่ือบริษทั
ฯ ไปใชใ้นการเร่ียไร หรือใชป้ระกอบกิจกรรมทางการเมือง 

2.3 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครไม่สนบัสนุนใหมี้การว่ิงเตน้ท่ีมิใช่การใชห้ลกัการและเหตุผล
ท่ีเหมาะสม เช่น การว่ิงเตน้โดยใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวั หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทน 

3 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกนั 
บุคลากรของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ตอ้งปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่ม

บริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นท่ีตั้ง โดยปราศจากความตอ้งการส่วนตวัและอิทธิพลจากผูใ้กลชิ้ด และ
ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน นอกจากน้ี บุคลากรของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งตรวจสอบอยู่
เสมอว่าตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ขดักนัในการปฏิบติังานหรือไม่ เม่ือพบว่าตนมีส่วนได้
เสียหรือผลประโยชน์ขดักนัแลว้บุคลากรผูน้ั้นพึงงดการปฏิบติังานนั้น ใหผู้อ่ื้นเขา้มารับผิดชอบแทนตน 
เพื่อก าจดัขอ้ครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทบัซ้อน ใช้อ านาจของตนในทางท่ีผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์
ให้แก่ตนเอง และท าให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เสียหาย ดงันั้น บุคลากรทุกคนพึงปฏิบติัตาม
มาตรการป้องกนัการมีส่วนไดเ้สียและการเปิดเผยส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัฯ ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
นโยบายเกีย่วกบัผลประโยชน์ท่ีขัดกนั 

นโยบายเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตั้งอยู่บนหลกัท่ีว่า การ
ตัดสินใจของพนักงานในเร่ืองเก่ียวกับธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครจะต้องเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เท่านั้น 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีขอ้บงัคบัเป็นหลกัส าคญัว่าพนักงานหรือบุคคลใกลชิ้ดใน
ครอบครัวจะตอ้งไม่เขา้เป็นเจา้ของหรือมีผลประโยชน์เชิงธุรกิจในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร ท่ีเป็นคู่แข่งขนักบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร รวมถึงซพัพลายเออร์ 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจดัให้มีการควบคุมดูแล และป้องกนัธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึง
รายการท่ีเก่ียวโยงกันไม่ให้มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบ
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ปฏิบติั พร้อมทั้งก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแล 

พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครพึงหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อนัเป็นการขัดต่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่วา่จะเกิดจากการติดต่อกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของ
บริษทัฯ เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใช้โอกาสหรือขอ้มูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการหรือ
พนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร หรือการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษัท  เจ้าพระยามหานคร  ซ่ึง ส่งผล
กระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ี ในการบรรลุขอ้ตดัสินใจดงักล่าวจะตอ้งปลอดจากอิทธิพลของความ
ตอ้งการส่วนตวัหรือของครอบครัวซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจว่าอะไรเป็นผลประโยชน์
สูงสุดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

ผลประโยชน์ท่ีขัดกันจะเกิดขึ้ นในกรณีพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มี
ผลประโยชน์ส่วนตวั หรือกบัครอบครัวไม่วา่จะดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืนใดก็ตามในองคก์รซ่ึงอาจจะได้
ผลประโยชน์จาก : การตัดสินใจของพนักงานผู ้นั้ นในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของกลุ่มบริษัท 
เจ้าพระยามหานคร หรือ การรับรู้กิจกรรมการด าเนินงานหรือแผนการในอนาคตของกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร ถือเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ
ความสัมพนัธ์จากบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องเสีย
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวางการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพหรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ 

สถานการณ์ผลประโยชน์ท่ีขดักนัซ่ึงพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีโอกาสท่ีจะ
ประสบได ้จึงยกตวัอย่างเป็นแนวทางพิจารณา และให้ถือเป็นเร่ืองส าคญัเร่ืองหน่ึงในการปฏิบติังาน ใน
กรณีท่ีการขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์เกิดขึ้น พนกังานก็ควรจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาของตน ซ่ึงจะน า
เร่ืองไปปรึกษาหารือกบัฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อีกคร้ังหน่ึง การเปิดเผยและ
การปรึกษาตามขั้นตอนจะช่วยคล่ีคลายปัญหาหรือน าไปสู่การหาทางออกท่ีเหมาะสมต่อไปเม่ือเกิด
ความสงสัยไม่แน่ใจใด ๆ ควรจะขอค าปรึกษาทุกคร้ัง 

ก) การลงทุน กฎพื้นฐานในเร่ืองน้ีมีอยู่ว่า พนักงานหรือครอบครัวไม่ควรจะเป็นผูถื้อหุ้นหรือ
ได้รับ ผลประโยชน์จากบริษทัคู่แข่งหรือบริษทัอ่ืนใดรวมไปถึงซัพพลายเออร์และลูกคา้ท่ี
ติดต่อธุรกิจดว้ย หากท าใหพ้นกังานกระท าการหรือละเวน้กระท าการท่ีควรท าตามหนา้ท่ีหรือ
มีผลกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ี นอกจากน้ี ให้หมายความรวมถึงการลงทุนในหุน้ของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี หากการลงทุนดงักล่าวของพนกังานเกิดขึ้นก่อน
การเป็นพนกังานหรือก่อนท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะเขา้ไปท าธุรกิจนั้น หรือไดม้า
โดยทางมรดก พนกังานควรจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาของตนซ่ึงจะน าเร่ืองไปปรึกษาหารือกบั
ฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อีกคร้ังหน่ึง 
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ข กิจการในสัดส่วนเลก็นอ้ยผา่นกองทุนหรือหน่วยลงทุนไม่ถือเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนั ตราบ
ใดท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานให้กับกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร พนักงานท่ีมี
หนา้ท่ีหรือส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือสินคา้โภคภณัฑช์นิดใด ๆ ให้กบักลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ไม่ควรจะเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินคา้โภคภณัฑช์นิดนั้น 

ค การจ้างงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจ พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้อง
ปฏิบติังานเต็มเวลาให้กบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อย่างสุดก าลงัความสามารถ และไม่
ควรจะมีผลประโยชน์ธุรกิจอ่ืนใดภายนอกกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อนัจะเป็นการเบียด
บงัเวลาท างานหรือการทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบและอาจสร้างความเสียหาย
ใหก้บักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

ง พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครไม่ควรจะเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน 
ส่ิงของอนัมีค่า ส่ิงบนัเทิงและของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมมหรสพ บตัรชมกีฬาหรืออ่ืน ๆ 
ขอ้เสนอเพื่อเป็นการพกัผ่อน ค่าท่ีพกั ค่าเดินทางหรือขอ้เสนอเป็นการส่วนตวัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับหน้าท่ีการงานของตนในกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร เน่ืองจากการกระท า
ดงักล่าวอาจจะท าใหถู้กตีความวา่สร้างขอ้ผกูมดัใหก้บับริษทัฯ หรืออาจจะท าใหพ้นกังานตอ้ง
ตกอยูใ่นสถานการณ์ผลประโยชน์ท่ีขดักนั ทั้งน้ี ขอ้เสนอดงักล่าวไม่รวมส่ิงของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
เช่น ปากกาหรือปฏิทิน ตามประเพณีนิยมและมีมูลค่าไม่มากนกั และไม่ควรเป็นเงินสด หรือ
เทียบเท่าเงินสด อย่างไรก็ตาม อาจมีการอนุโลมให้เป็นบางโอกาสส าหรับบตัรร่วมงาน ใน
กรณีท่ีพนักงานเป็นผูจ่้ายเงินส่วนนั้นเอง หากเป็นการกระท าท่ีโปร่งใสและเปิดเผยได้
เช่นเดียวกนักบัการเล้ียงรับรอง โดยการกระท าดงักล่าวนั้นตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิง
ธุรกิจใด ๆ ของพนักงาน นอกเหนือจากสถานการณ์ท่ีระบุ น้ีแล้ว ห้ามพนักงานรับ
ผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด หากพนกังานสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าการกระท า
ดงักล่าวผิดปกติวิสัยหรือไม่ พนกังานควรจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาของตน 

จ การจา้งงานและกิจกรรมทางธุรกิจของเครือญาติ ในกรณีท่ีพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร คนใดมีคู่สมรสหรือญาติใกลชิ้ดเป็นพนกังานหรือเจา้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร เป็นลูกคา้ ซพัพลายเออร์ หรือบริษทัคู่แข่งถือเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม ท่ีพนกังานผูน้ั้นจะ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีกบับริษทัดงักล่าว 
นอกจากน้ียงัถือเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมท่ีพนักงานจะพูดคุยหรือหารือในเร่ืองกิจกรรมทาง
ธุรกิจท่ีเป็นความลบัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร กบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งการเปิดเผย
เอกสารหรือขอ้มูลของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ดว้ย ในท านองเดียวกนัหากพนักงาน
ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครคนใดมีญาติใกล้ชิดท่ีเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท 
เจ้าพระยามหานคร ก็เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรจะมอบอ านาจให้พนักงานผูน้ั้นมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัสภาพการจา้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัญาติของตน 
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ฉ การจัดหาสินค้าและบริการให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ผลประโยชน์ท่ีขัดกันถ้า
พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครหรือญาติคนใดคนหน่ึงเป็นผูจ้ดัหาสินคา้หรือ
บริการให้กบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ในฐานะซัพพลายเออร์อิสระ ในท านองเดียวกนั
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของพนักงานหรือครอบครัวในกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครซัพ
พลายเออร์ก็อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขดักนัได ้ถา้พนกังานผูน้ั้นสามารถท่ีจะมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว แมว้่าจะไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของหรือบริษทั
นั้น ๆ ก็ตาม โดยทัว่ไปแลว้สถานการณ์เช่นน้ีเป็นเร่ืองท่ีควรจะหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดขึ้นและตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบก่อนในทุกกรณี 

การพจิารณาประจ าปีเกีย่วกบัผลประโยชน์ท่ีขัดกนั 
ในแต่ละปีพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจะไดรั้บการเตือนใหต้ระหนกัถึงนโยบาย

ว่าดว้ยผลประโยชน์ท่ีขดักนัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และไดรั้บการร้องขอให้เสนอแนะว่ามี
ปัญหาว่าน่าจะเป็นการขดักนัของผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือไม่ ผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานจะรับทราบ
ปัญหาดังกล่าวและน าเร่ืองเขา้หารือกับฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะมีการแจ้งจุดยืนของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานครให้ทราบ ในกรณีการเปิดเผยขอ้มูลจะน าไปสู่การตดัสินใจว่าการขดัแยง้ของ
ประโยชน์ไม่เกิดขึ้น ไม่มีมูล เช่น ในกรณีท่ีพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครคนใดถือหุ้นใน
สัดส่วนท่ีเล็กน้อยในบริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นจ านวนมาก โดยพนักงานผูน้ั้นมีหรือน่าจะมีอิทธิพลแต่เพียง
เลก็นอ้ยต่อความสัมพนัธ์ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครกบับริษทัดงักล่าว ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์
ขัดกันอย่างเป็นรูปธรรม และพนักงานยอมรับโดยไม่ปิดบังและให้ความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร เป็นอย่างดี ปัญหาดงักล่าวก็สามารถจะคล่ีคลายไดโ้ดยการท่ีพนกังานผูน้ั้นถอนตวั
ออกจากการตดัสินใจเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของความขดัแยง้ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีพนกังานไม่แน่ใจวา่การปฏิบติังานของตนมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือทราบวา่อาจจะ
มีการละเมิดนโยบายเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยพนกังานคน
อ่ืน พนักงานผูน้ั้นควรปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์หรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือจะใช้บริการอีเมล์ whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร 
แนวปฏิบัติ 

3.1 ห้ามพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครใช้อิทธิพลหรืออ านาจของตนท าธุรกรรม
ระหวา่งกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร กบับุคคลนั้นเอง หา้งหุน้ส่วนหรือนิติบุคคลท่ีบุคคล
นั้นถือหุ้นอยู่หรือผูท่ี้เก่ียวดองในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวสัดิการท่ีพนกังานของ
กลุ่มบริษทัเจ้าพระยามหานครควรได้ เวน้แต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแลว้ และได้รับ
อนุญาตเป็นการเฉพาะหรือไดรั้บอนุมติัในหลกัการใหท้ าได ้
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3.2 พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวดองในครอบครัว 
สามารถท าธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ทัว่ไปโดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครและมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่คา้
ทัว่ไปกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

3.3 การออกค าสั่งเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บุคคลผูอ้อกค าสั่งเองยอ่มท าไม่ได ้
3.4 การเขา้ประชุมเพื่อพิจารณาวาระใดท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคคลผูมี้ส่วนได้เสีย

ตอ้งออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านอ่ืนมีโอกาสพิจารณา 
วิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียคนนั้น 

3.5 คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
อย่างรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใตก้รอบจริยธรรม
ท่ีดี โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

3.6 พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนตอ้งจดัท ารายงานเปิดเผยรายการท่ีสงสัย
ว่าตนเองหรือญาติท่ีมีความเก่ียวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์
ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังท่ีพบรายการตามแบบท่ี
ก าหนด โดยแจง้ผูบ้งัคบับญัชาและน าส่งส านกักรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั 

3.7 กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตอ้งรายงานการมี
ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครและ
การถือครองหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครของตน หรือบุคลากรท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

3.8 การรับท างานจากบริษทัร่วมหรือบริษทัย่อยย่อมท าได้โดยได้รับอนุมติัจากผูบ้งัคบับัญชา 
ฝ่ายบริหาร และกรรมการแลว้แต่กรณี พนกังานของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครตอ้งไม่
รับงานภายนอกบริษทัฯ ท่ีเป็นการแข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดัแยง้กบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

3.9 การรับพนักงานใหม่ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวดองกบัพนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตอ้ง
เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมต่อผูท่ี้มีคุณสมบติัอย่างเดียวกัน พนักงานของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ตอ้งไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเขา้ช่วยเหลือให้กบัผูเ้ก่ียวดอง
ของตนเขา้ท างาน 
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4 การรักษาความลบั การเกบ็รักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน 
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัเป็นขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลสาธารณะ เป็นขอ้มูลท่ีหากเปิดเผยต่อสาธารณชน 

หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแลว้ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลทุกประเภทท่ีคู่คา้
และลูกคา้ไดม้อบให้แก่กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ดว้ยความเช่ือใจ กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
ย่อมมีหน้าท่ีปกปิดขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัโดยให้รับรู้เฉพาะผูท่ี้จ าเป็น จึงเป็นหน้าท่ีของผูดู้แล
หรือครอบครองขอ้มูลในการดูแลรักษาความปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
นโยบายข้อมูลท่ีเป็นความลบัหรือเอกสิทธิเฉพาะ 

การปกป้องข้อมูลและเอกสารอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือว่ามี
ความส าคญัและมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ในอนาคตซ่ึงส่งผลต่อความ
มัน่คงในอาชีพการงานของท่านดว้ย 

• เม่ือท่านตอบรับขอ้เสนอเขา้เป็นพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หมายความว่า 
ท่านไดย้อมรับพนัธะผูกพนัทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีจะไม่เปิดเผยหรือแลกเปล่ียนขอ้มูล 
ไม่สนทนาถึงเร่ืองของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อนัเป็นความลบัทางการคา้ของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร กบับุคคลท่ีสาม แมว้่าท่านจะไดล้าออกจากกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ไปแลว้ก็ตาม 

• พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครจะไม่พูด ไม่หารือ ไม่สนทนาขอ้มูลของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร อนัเป็นความลบัในท่ีสาธารณะไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ในกรณีท่ี
สงสัยหรือไม่แน่ใจว่าขอ้มูลนั้น ๆ จะเป็นความลบัหรือไม่ก็ให้สันนิษฐานไวว้่าขอ้มูลนั้นเป็น
ความลบัไวก่้อน 

ในช่วงเวลาท่ีเป็นพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร พนกังานจะตอ้งท างานเก็บขอ้มูล
และเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกไดใ้นจ านวนน้ีท่ีควรจะถือเป็นความลบัทาง
การคา้ ซ่ึงการป้องกนัขอ้มูลประเภทน้ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ในอนาคตรวมทั้งมีความส าคญัต่อความมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังานทุกคน 

บุคคลใดเม่ือตกลงท่ีจะท างานกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือจะเป็นบริษทัใดบริษทัหน่ึง
ในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และบริษทัในกลุ่มก็ตาม นั้นหมายความว่าบุคคลนั้นยอมรับพนัธะ
ผูกพันทางศีลธรรมและกฎหมายท่ีจะไม่เปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีเป็นความลับหรือ
ความลับทางการค้าโดยปริยาย แม้ว่าจะตัดสินใจลาออกจากกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ไปใน
ภายหลงัก็ตาม ทั้งน้ี ศาลไดใ้ห้การรับรองมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ว่าขอ้มูลดงักล่าวมีฐานะเป็นทรัพยสิ์น
ของบริษทัฯ และเพื่อการคุม้ครองกรรมสิทธ์ิดงักล่าว ศาลยงัไดย้อมรับอีกดว้ยวา่นายจา้งและลูกจา้งพึงมี
ความเช่ือถือต่อกนัในการท่ีจะไม่เปิดเผยความลบัซ่ึงกนัและกนั 
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เม่ือพนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครคนใดได้รับมอบหมายให้ดูแลข้อมูลอันเป็น
ความลบัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร วิธีท่ีปลอดภยัท่ีสุดและเป็นวิธีเดียวท่ีเหมาะสมและเช่ือถือ
ไดใ้นการป้องกนัการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ คือ การหลีกเล่ียงไม่พูดคุยหรือหารือในเร่ืองท่ีเป็นความลบัใน
ท่ีสาธารณะ ทั้งน้ี ไม่ควรจะน าขอ้มูลอนัเป็นความลบัไปปรึกษาหารือกบัคนอ่ืนนอกเหนือจากพนกังาน
ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครท่ีจ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูลดงักล่าวเพื่อความส าเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการหลีกเล่ียงท่ีจะน าข้อมูลอันเป็นความลบัไปพูดคุยหรือหารือกับสมาชิกใน
ครอบครัว เพราะการกระท าเช่นนั้นจะเป็นการสร้างภาระให้กับพวกเขาท่ีจะตอ้งคอยระมดัระวงัไม่
เปิดเผยข้อมูลซ่ึงพวกเขาไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นท่ีพวกเขาจะต้องปกป้องเอาไว้เป็นความลับ 
นอกจากนั้น ยงัไม่มีอะไรเป็นหลกัประกนัไดว้า่พวกเขาจะไม่น าขอ้มูลไปเปิดเผยอีกต่อไป 

พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนควรจะมีความรู้เก่ียวขั้นตอนวิธีการรักษาความ
ปลอดภยัซ่ึงพฒันาขึ้นเพื่อปกป้องขอ้มูลอนัเป็นความลบั นัน่คือ การไม่พูดคุยเร่ืองภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครกบัสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม
ทั้งในท่ีสาธารณะ ในสถานท่ีรโหฐาน และควรปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
ป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลอนัเป็นความลบัถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 
แนวปฏิบัติ 

4.1 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครมีการก าหนดขั้นความลบัของขอ้มูล และวิธีการท่ีพนักงาน
ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบัชั้นความลบั และการ
ปฏิบติัเพื่อรักษาความลบั พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตอ้งรักษาความลบัใน
ส่วนท่ีตนรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยงับุคคลอ่ืนรวมทั้งพนักงานอ่ืน ๆ ของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

4.2 พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือส้ินสุดการ
ท างานกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร แลว้ควรจะรักษา และไม่เปิดเผยความลบัของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร 

4.3 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตอ้งรักษาและปกปิดขอ้มูลลูกคา้ และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็น
ความลบั พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของลูกคา้ต่อ
พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครเองและบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่
เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคท์างการฟ้องร้องคดี หรือ
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อนุมติัใหมี้การเปิดเผย 

4.4 ขอ้มูลภายในเป็นขอ้มูลในการด าเนินการและก ากบัดูแลกิจการอนัเป็นขอ้มูลลบัของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ียงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแลว้ย่อมส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นท่ีมีการซ้ือขาย



 
 

78 

 

ในตลาดหลกัทรัพย ์พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจึงตอ้งรักษาขอ้มูลภายใน
ไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในท่ีตนล่วงรู้มาจากการปฏิบติัหน้าท่ีของตนไป
บอกผูอ่ื้น หรือน าขอ้มูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือท าให้
ประโยชน์ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ลดลง 

4.5 พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจะไดรั้บการแจง้เตือน และรณรงค์ในการละ
เวน้การใช้ขอ้มูลภายในช่องทางการติดต่อของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การออกหุน้เพิ่มทุน การออกหุน้กู ้

4.6 ในการว่าจา้งพนักงานท่ีเคยท างานกบัคู่แข่งทางการคา้มาก่อน กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร ตอ้งคน้หา และศึกษาขอ้ตกลงรักษาความลบัท่ีบุคคลนั้นเคยท าไวก้บัคู่แข่งทางการคา้
มาก่อน กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งไม่กระท าการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการใด 
อนัเป็นการผิดขอ้ตกลงกบัคู่แข่งทางการคา้ อนัจะก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องด าเนินคดีตามมา 

4.7 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ี พนกังานทัว่ไปไม่มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูล เม่ือถูกถามให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีตนไม่มีหนา้ท่ี
เปิดเผย ให้แนะน าผูส้อบถามถามผูท่ี้มีหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลนั้น เพื่อให้การให้ขอ้มูลถูกตอ้ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

4.8 พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครควรเก็บรักษาขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 10 ปี ทั้งท่ีเก็บ
ไวเ้ป็นเอกสารและท่ีเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เผื่อมีการเรียกใช ้เอกสารบางประเภท
ตอ้งมีการรักษาไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนด พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครควร
ท าการศึกษาเป็นกรณีไป เม่ือครบก าหนดใหน้ าเอกสารไปท าลาย 

5 การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และ

บริการจากกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร รวมทั้งผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูท่ี้ใชสิ้นคา้และบริการท่ีกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ผลิตดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ และผูบ้ริโภค 
โดยตอ้งใหบ้ริการลูกคา้และผูบ้ริโภคดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยัและไม่เลือกปฏิบติั 
นโยบายความเป็นธรรมในการติดต่อกบัลูกค้า 

ความจ าเป็นของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครขึ้นอยู่กับวิธีสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าบน
พื้นฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมีจริยธรรม และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

• พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนจะตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายดว้ยความ
เป็นธรรมและปราศจากการแบ่งแยก 

• ลูกคา้ทุกรายท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจมีสิทธิท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑท์ุกชนิดของกลุ่มบริษทัเจา้พระยา
มหานครรวมทั้งสินคา้ท่ีลดราคาจ านวนมากโดยเท่าเทียมกนั 
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การด าเนินธุรกจิกบัลูกค้ากลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และบริษัทในกลุ่ม 
กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครมีเป้าหมายท่ีจะจัดหาสินค้าคุณภาพสูงและเป่ียมด้วยคุณค่า

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ดีท่ีสุด ความส าเร็จของบริษทัฯ ขึ้นอยู่กบัการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์ความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นของ
ลูกคา้ มีจิตส านึกในหน้าท่ีการให้บริการและมีจริยธรรมความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ตระหนักดีว่าลูกคา้มีความตอ้งการและคาดหวงัเฉพาะตัว อนัหมายถึงโอกาสจะประสบความส าเร็จ
ร่วมกนัท่ีแตกต่างกนัไป 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครด าเนินงานโดยยึดหลกัการเดียวกนัไม่ว่าปรัชญาธุรกิจของลูกคา้ 
รูปแบบหรือประเภทของการคา้จะมีลกัษณะอยา่งไรก็ตาม หลกัการท่ีบริษทัฯยดึถือไดแ้ก่  

ก) ลูกคา้ทุกรายจะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเป็นธรรมโดยไม่มีการแบ่งแยก ลูกคา้ทุกรายท่ีเป็นคู่
แข่งขนักนัในการตลาดแห่งหน่ึงแห่งใดจะไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการซ้ือสินคา้ราคา
เดียวกนัภายใตเ้ง่ือนไขในการจ าหน่ายและส่งเสริมการขายเดียวกนั 

ข) สินคา้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกชนิด รวมทั้งสินคา้ท่ีขายลดราคาจ านวนมากจะ
จ าหน่ายใหลู้กคา้ท่ีเป็นคู่แข่งกนัในตลาดแห่งหน่ึงแห่งใดทุกรายโดยไม่มีการแบ่งแยก 

ค) ไม่ใหค้วามหวงัหรือค ามัน่แก่ลูกคา้ในเร่ืองใดท่ีตนเองไม่มีอ านาจกระท าการ 
ง) รักษาความลบัของลูกคา้และของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัย

ความไวว้างใจของลูกคา้กระท าการเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง อีกทั้งไม่น าขอ้มูลใด ๆ ของลูกคา้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนหรือน าไปประกอบธุรกิจ
แข่งกบัลูกคา้ 

จ) หลีกเล่ียงการรับของขวญั ทรัพยสิ์น การเล้ียงรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ หรือผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 

ฉ) ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลูกคา้
ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
รัฐบาลในฐานะลูกค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 

สินคา้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อาจถูกซ้ือไปใชห้รือขายต่อใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ราชการ นโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายก าหนดการจดัซ้ือ
สินคา้และบริการโดยหน่วยงานของรัฐหรือประเทศอ่ืน ๆ ตอ้งด าเนินไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือสินคา้จะตอ้ง
มีความคุ ้นเคยกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมักจะมีบทบัญญัติครอบคลุมกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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นอกเหนือจากการขายสินคา้ (เช่น การว่าจ้าง การพฒันาซัพพลายเออร์ หรือชนกลุ่มน้อย เป็นต้น) 
พนักงานท่ีมีหน้าท่ีในการเจรจาจะตอ้งด าเนินการให้มัน่ใจว่าเอกสารและขอ้เสนอต่อเจา้หน้าท่ีจดัซ้ือ
ตอ้งมีความถูกตอ้ง เท่ียงตรงตามความเป็นจริง ซ่ึงรวมทั้งราคาท่ีเสนอและขอ้มูลทางการเงินอ่ืน ๆ ดว้ย 

 
แนวปฏิบัติ 

5.1 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มุ่งมัน่พฒันาสินคา้และบริการใหค้รบวงจร บริการรวดเร็ว มี
คุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง พนักงานของ
กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผูบ้ริโภคอยา่งเตม็ท่ีดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ ากดัสิทธิของ
ผูบ้ริโภคและมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมส าหรับผูบ้ริโภค 

5.2 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งไม่ท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือท าให้หลงเช่ือ
ในคุณภาพสินคา้และบริการของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งมีผลส ารวจหรือผลวิจยั
เพื่อสนับสนุนการโฆษณาอย่างละเอียด และส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการแก่ผูบ้ริโภคทัว่ไป 

5.3 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มุ่งมัน่พฒันาความปลอดภยัในการใชสิ้นคา้และบริการของ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคมีความส าคญัยิ่ง บริษทัฯ ตอ้ง
ก าหนดให้มีป้ายเตือนภัยหรือเอกสารก ากับสินค้า ตรวจสอบความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ รณรงคแ์ละอบรมพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนในเร่ือง
ความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภคอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง บริษทัฯ ยินดีรับผิดชอบเม่ือเกิด
อุบติัเหตุกบัผูบ้ริโภคจากการใชสิ้นคา้และบริการจากกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หากมี
การใชง้านอยา่งถูกตอ้ง 

6 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 คู่แข่งทางการคา้เป็นบุคคลภายนอกท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งแข่งขนัตามวิถีทุน
นิยมเสรีในการท าธุรกิจ การแข่งขนัย่อมตอ้งด าเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนขอ้มูล หลอกลวง 
หรือใชว้ิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามครรลองการแข่งขนัท่ีดี 
นโยบายต่อคู่แข่งขันและแนวทางการปฏิบัติ 

นโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก าหนดให้พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร ทุกคนปฏิบติัตามกฎในทุกประเทศท่ีพนักงานเขา้ไปด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้กบักลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร 
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• ผูจ้ดัการและผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีจะตอ้งรับผิดชอบและสอดส่องดูแลให้พนักงานภายใต้
บังคับบัญชาของตนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้ งน้ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีท่าน
จะตอ้งเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 
➢ กฎพื้นฐาน คือ “หา้มยอมแพห้รือไม่แข่งขนักบับริษทัคู่แข่ง” 

• ในการเขียนบนัทึกหรือเอกสารเพื่อติดต่อส่ือสารภายในอ่ืน ๆ ควรยึดแนวทางท่ีจะกล่าวถึง
ดงัต่อไปน้ี เพื่อขจดัหรือลดโอกาสท่ีเจตนาของท่านจะถูกเขา้ใจไปในทางท่ีผิด 
➢ หลีกเล่ียงภาษาท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด ๆ  
➢ เขียนในแนวทางสร้างสรรค ์
➢ เนน้ขอ้เทจ็จริง 
➢ กฎไทยรัฐ-ถามตวัท่านเองว่า “หากขอ้ความน้ีไปปรากฏอยู่บนหนา้หน่ึงของหนงัสือพิมพ์

ไทยรัฐจะก่อใหเ้กิดความอบัอายต่อตวัท่านเองหรือบริษทัหรือไม่” 
แนวนโยบาย 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ให้การสนบัสนุนอย่างเต็มท่ีต่อการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับคู่แข่งขัน ถือเป็นนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถในการเอาชนะคู่แข่งให้ไดใ้นทุกวิถีทางภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาและผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีความรับชอบท่ีจะตอ้งด าเนินการ
ใหพ้นกังานภายใตบ้งัคบับญัชาของตนรับทราบและปฏิบติัตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด 
ผลของการไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดส้ร้างผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ในทุกระดบั แต่ละสนามแข่งขนัจะมี
ความรุนแรงจากคู่แข่งขนัรายเดิมและรายใหม่ ๆ ท่ีเขา้มาในตลาด ความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ขึ้นอยูก่บัความตั้งใจ ความมุ่งมัน่ ความทุ่มเท ความสามารถ การประสานงาน
ของพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครกับความตั้ งใจ ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท 
ความสามารถ การประสานงานของพนักงานบริษทัคู่แข่งขันโดยตรง ดังนั้น ความสามารถในการ
เอาชนะคู่แข่งขนัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หมายถึง กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ประสบ
ความส าเร็จในดา้นวิศวกรรมผลิตภณัฑ ์ความส าเร็จในดา้นการตลาด ความส าเร็จในดา้นการให้บริการ 
ความส าเร็จทางด้านการเงินด้านกฎหมายรวมกันทุก ๆ ด้านของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ต่อ
บริษทัคู่แข่งขนั ในทางตรงกนัขา้มความลม้เหลวของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ต่อบริษทัคู่แข่ง 
หมายถึง ความลม้เหลวของเพียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อาทิเช่น แมเ้พียง
ฝ่ายวิศวกรรมผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะท าให้กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร พ่ายแพต้่อบริษทั
คู่แข่ง ซ่ึงหมายถึงไดก่้อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อย่างใหญ่หลวงจนอาจ
ท าใหเ้กิดภาวะลม้ละลายได ้
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ดงันั้น ผูป้ฏิบติังานทุกคนของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรจะหาขอ้มูลคู่แข่งขนัในทุก ๆ 
ดา้นให้ไดม้ากท่ีสุด ในทุกวิถีทางท่ีสุจริตและเหมาะสม เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์
การแข่งขนั เพื่อเอาชนะคู่แข่งขนัใหไ้ด ้แต่ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทาง
ร้าย 

 
 

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง 
การคา้เสรีของตลาดถือเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมายหมายความว่า การแข่งขนั ความร่วมมือกันโดย

บริษทัท่ีเป็นคู่แข่งขนักนัไดท้ั้งส้ิน การร่วมมือกนักบัคู่แข่งขนัจะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูง อาทิเช่น การแบ่งสรรตลาด ลูกคา้หรืออาณาเขตการคา้ การประชุมกนัหรืออาจจะมา
พบปะกนัเพื่อท าความตกลงไม่ใหมี้การแข่งขนัสามารถท าไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูง
เท่านั้น 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะก าหนดราคาและเง่ือนไขการจ าหน่ายสินคา้และบริการของตน
ตามตน้ทุนของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร บวกรวมค่าการตลาดท่ีตอ้งการ และน าราคาสินคา้และ
บริการของคู่แข่งขนัมาพิจารณาเปรียบเทียบในการก าหนดราคาของกลุ่มบริษทัเ จา้พระยามหานครดว้ย 
ดังนั้ นการหาข้อมูลต้นทุนของคู่แข่งขันเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะต้องรู้และต้องท าให้ได้ไม่ว่าจากการ
สอบถามโดยตรงหรือการหาขอ้มูลในทางอ่ืน ๆ และจะตอ้งบนัทึกแหล่งท่ีมาเอาไวทุ้กคร้ัง 
กฎการติดต่อกบัคู่แข่ง 

1 ผ่านสมาคมการคา้ องคก์รสมาชิกภาพใด ๆ อนัเป็นสถานท่ีซ่ึงบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งกนัอาจจะเขา้
ร่วมในการประชุมหารือถือเป็นสมาคมการคา้ทั้งหมดไม่วา่จะมีช่ือเรียกอยา่งไรก็ตาม 

2 การซ้ือขายกับคู่แข่ง การมีบริษทัคู่แข่งกับซัพพลายเออร์ลูกค้าไม่ถือเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม การเจรจาใด ๆ จะตอ้งจ ากดัขอบเขตของธุรกิจท่ีท าอยู่ในขณะน้ี และจะตอ้งด าเนินไป
อยา่งใชค้วามระมดัระวงัเสมอ 

3 การท าวิจยัและการร่วมลงทุน เม่ือมีเหตุทางธุรกิจท่ีเหมาะสมท่านจะตอ้งปรึกษากบันกักฎหมาย
ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
ข้อมูลเกีย่วกบัคู่แข่ง 

สถานการณ์ทางธุรกิจท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ีเป็นกรณีท่ีตอ้งด าเนินการอย่างรอบคอบ เพราะอาจ
เป็นสาเหตุให้กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับการฟ้องร้องคดีความ ซ่ึงท าให้กลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมาก เพื่อความปลอดภยัควรปรึกษานกักฎหมาย
ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก่อนทุกคร้ังท่ีจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี : 
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ก) การลดราคาขายต ่ากว่าราคาประเมินหรือกว่าราคาทุน การสมรู้ร่วมวางแผน ท าสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงใด ๆ กบัลูกคา้ เพื่อก าหนดราคาขายในกรณีดงักล่าวเป็นการละเมิดนโยบายของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ห้ามมิให้ท าความตกลงใด ๆ กบัลูกคา้เพื่อท าให้ราคาขายรวมต ่า
กว่าราคาดังกล่าว หากท่านมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกับกฎหมายหรือนโยบายของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ให้ขอค าปรึกษากบันกักฎหมายประจ ากลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร ก่อนท่ีจะหารือเร่ืองราคาขายกบัลูกคา้ของท่าน 

ข) การคัดเลือกและยกเลิกลูกค้า การเร่ิมต้นหรือยุติ (รวมทั้งในกรณีมีปัญหาในด้านเครดิต) 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้รายใดก็ตาม จะตอ้งเป็นการตดัสินใจโดยผูจ้ดัการระดบัสูง 

ค) ขอ้จ ากดัในการขายต่อ ขอ้จ ากดัท่ีวางไวเ้ป็นเง่ือนไขต่อลูกคา้รายหน่ึงรายใดเพื่อจ ากดัการขาย
ต่อสินคา้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครให้กบัลูกคา้บางราย หรือตลาดบางแห่งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเส่ียงในดา้นกฎหมาย โดยความเส่ียงดงักล่าวจะเพิ่มทวีขึ้นถา้ขอ้จ ากดันั้นถูก
บงัคบัใชอ้ยา่งเลือกปฏิบติั 

ง) การตั้งราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
(1) การขายต ่ากว่าทุน การขายสินค้าต ่ากว่าทุนจะต้องได้รับการตรวจสอบเหตุจูงใจและ

ผลกระทบต่อการแข่งขัน ทั้งน้ี การขายสินค้าใหม่ต ่ากว่าทุนในช่วงแนะน าเป็นส่ิงท่ี
สามารถจะท าได้โดยชอบธรรม เช่นเดียวกันการลดราคาเพื่อการแข่งขนั อย่างไรก็ตาม 
ควรจะขอค าแนะน าในดา้นกฎหมายท่ีจะด าเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขนัใด ๆ 

(2) การแบ่งแยกดา้นราคา การก าหนดราคาขายท่ีแตกต่างกนัส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นคู่แข่งในส่ิงท่ี
ผิดจริยธรรม การให้ส่วนลดส าหรับการซ้ือในปริมาณมากซ่ึงสะทอ้นตน้ทุนต ่ากว่าของ
การด าเนินธุรกิจถือเป็นส่ิงท่ีชอบเช่นเก่ียวกบัการลดราคาเพื่อให้เท่ากบัราคาของคู่แข่ง 
โดยตอ้งตรวจสอบราคาจากแหล่งขอ้มูลของคู่แข่งขนัก่อน 

(3) การจ่ายเงินและใหบ้ริการส่งเสริมการขาย ระบุวา่การโฆษณาค่าใช้จ่ายหรือบริการส่งเสริม
การขายต่าง ๆ ท่ีมีขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกคา้ส่งเสริมสินคา้ต่อผูบ้ริโภคนั้นจะต้องจัดสรรให้
ลูกคา้ทุกรายในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ทั้งน้ีไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งเป็นการบิดเบือนจ่ายในรูปแบบ
ของค่าธรรมเนียมนายหนา้ หรือค่าคอมมิชชัน่ แต่ก่อนท่ีจะด าเนินการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
การตั้งราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ ควรจะปรึกษานกักฎหมายของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ก่อนเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะตามมา 

ความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ 
การด าเนินกิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งรับพิจารณาจากนักกฎหมายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

ก่อนเสมอ 
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ก) การท าธุรกิจแบบคา้ต่างตอบแทน การคา้ต่างตอบแทนซ่ึงมีการผูกการซ้ือกบัการขายเพื่อตอบ
แทนกบัลูกคา้บางรายถือเป็นส่ิงท่ีขดักับนโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ซ่ึงได้
ก าหนดไวว้่าซ้ือวตัถุดิบ วสัดุและสินคา้อ่ืน ๆ ตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคา คุณภาพและ
บริการอนัเป็นหลกัการท่ีกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครยึดถือในการจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร 

ข) การร่วมกันพฒันา การท าสัญญาร่วมกันพฒันาซัพพลายเออร์ถือเป็นส่ิงท่ีชอบธรรม ทั้งน้ี
เง่ือนไขของขอ้ตกลงดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการวิเคราะห์อยา่งรอบคอบ 

 
 
การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม 

การแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมทุกรูปแบบ โดยทัว่ไปแลว้การแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม มีแนวโนม้ท่ีจะท า
ใหบ้ริษทัฯ ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไดรั้บความเสียหาย อาทิ : 

การท่ีบริษัทคู่แข่งขันล้วงความลับทางการค้าหรือข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร โดยการโจรกรรมหรือโดยวิธีการอนัไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ รวมถึงการใช้วิธีการจาร
กรรมทางอุตสาหกรรมบางรูปแบบ 

• การถูกเปล่ียน หรือเลียนแบบตราสินคา้ให้ดูเหมือนสินคา้ของอีกบริษทัหน่ึง เช่น โดยการ
เลียนแบบบรรจุภณัฑห์รือเคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ 

• การท่ีบริษทัคู่แข่งสามารถใชวิ้ธีการไม่ถูกจริยธรรมทั้งท่ีไม่ผิดกฎหมายและท่ีกฎหมายในการ
ด าเนินการธุรกิจผ่านบุคคลหรือตวัแทนไม่ปรากฏ เพื่อให้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและเพื่อ
ท าลายกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การแจง้ร้องเรียน การให้
สินบนเจา้หนา้ท่ีการท างานลดัขั้นตอนกฎหมาย เป็นตน้ 

ข้อจ ากดัในการเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
การพิพาททางสัญญาหรือในดา้นอ่ืน ๆ เช่น เอกสารทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา

นคร จะไดรั้บการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด ในความเป็นจริง บนัทึก ใบปลิว หรือเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์
อักษรอ่ืน ๆ ซ่ึงท าขึ้นเพื่อใช้เป็นการภายในโดยเฉพาะ อาจถูกเรียกค้นเพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการฟ้องร้องคดีต่อศาล ดงันั้น ทุกคร้ังท่ีเขียนบนัทึกหรือเอกสารอ่ืนใดก็ตามควรยึดหลกัท่ีจะ
กล่าวถึงต่อไปน้ีเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาอนัอาจจะเกิดขึ้นจากการตีความเจตนาท่ีไม่
ถูกตอ้ง 

ก) หลีกเล่ียงภาษาท่ีเกิดความเขา้ใจผิดหรือการเกิดตีความผิด ๆ 
ข) เขียนในแนวทางสร้างสรรค ์บรรยายขอ้เสนอทางธุรกิจในแง่ของผลท่ีขอ้เสนอนั้น ๆ จะมีต่อ

ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 



 
 

85 

 

ค) เนน้ขอ้เท็จจริง การเขียนเนน้ขอ้เท็จจริงจะท าให้เป็นการยากท่ีเอกสารถูกตีความไปในทางท่ี
ผิด ดงันั้น ในการเขียนทุกคร้ัง ควรอา้งอิงขอ้มูลเป็นหลกั หลีกเล่ียงการสรุปหรือตีความใด ๆ 
ท่ีเกินเลยไปจากขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยู่ 

ง) กฎไทยรัฐ คอยตั้งค  าถามน้ีกบัตวัเองอยู่เสมอว่า “ถา้บนัทึกน้ีไปปรากฏอยู่บนหน้าหน่ึงของ
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ จะเป็นเร่ืองท่ีหนา้อบัอายส าหรับตวัเราหรือบริษทัหรือไม่” 

 
 

แนวปฏิบัติ 
6.1 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ด าเนินธุรกิจบนการแข่งขนัเสรี การด าเนินธุรกิจจะต้อง

ค านึงถึงการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากขอ้มูลอยา่ง
สมเหตุสมผล 

6.2 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการคา้ท่ี
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูบ้ริโภค ความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัคู่แข่งจะตอ้งมิใช่
เป็นไปเพื่อผูกขาดการจดัสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินคา้และ
บริการ และการก าหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผูบ้ริโภคใน
ภาพรวม พนกังานของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครตอ้งระมดัระวงัในการติดต่อกบัคู่แข่ง 
และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลบัของบริษทัฯ ตกอยู่ในมือ
ของคู่แข่ง 

6.3 การควบรวมกิจการระหว่างกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร กบัคู่แข่งทางการคา้ตอ้งเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส เม่ือควบรวมกิจการแลว้ กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งไม่ใชอ้  านาจ
ทางการตลาดของตนไปในทางท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียแก่ผูบ้ริโภคโดยรวม 

7 การจัดซ้ือ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ให้ความส าคญักับการจดัซ้ือวสัดุหรือจดัหาผูรั้บเหมา ซ่ึงเป็น

กระบวนการส าคญัท่ีสนับสนุนการด าเนินกิจการและธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครภายใต้
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม  กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ย ังให้
ความส าคญักบัคู่คา้ โดยปฏิบติัต่อผูค้า้อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โปร่งใส
และเท่าเทียม เพื่อกา้วไปสู่การเป็นพนัธมิตรท่ีสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจระหว่างกนัในระยะยาว กลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร จึงมีแนวทางปฏิบติัอย่างย ัง่ยืนกบัลูกคา้ ควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการห่วง
โซ่อุปทานเพื่อให้ผูค้า้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
มนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภยัของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งย ัง่ยนื 
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นโยบายความเป็นธรรมในการติดต่อกบัซัพพลายเออร์ 
ความจ าเป็นของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ขึ้นอยูก่บัวิธีสร้างความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์

บนพื้นฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมีจริยธรรม และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
• การซ้ือวตัถุดิบหรือบริการจากซัพพลายเออร์จะตอ้งพิจารณาเลือกโดยค านึงถึงคุณสมบติัของ

สินคา้หรือบริการท่ีเสนอโดยซพัพลายเออร์ (อยา่งนอ้ย 3 รายขึ้นไป) เป็นส าคญั 
• ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบหรือการจดัจา้งให้ค  านึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร

ทั้งหมดเป็นหลกัส าคญั 
• ในการพูดคุยเจรจากบัซัพพลายเออร์รายใดจะตอ้งจ ากดัประเด็นให้อยู่ในเร่ืองของกิจธุระท่ี

จ าเป็นกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เท่านั้น โดยจะตอ้งไม่อา้งช่ือหรืออา้งถึงกิจกรรมใด 
ๆ ท่ีบริษทัฯมีต่อซพัพลายเออร์ นอกจากน้ี ท่านจะตอ้งปกปิดรักษาความลบัของซพัพลายเออร์
รายอ่ืนต่อซัพพลายเออร์ท่ีท่านก าลงัเจรจาอยู่โดยค านึงถึงผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร 

• ท่านไม่ควรอ้างช่ือของผูบ้ังคับบัญชาหรือผูบ้ริหารระดับสูงกับซัพพลายเออร์ในทางท่ี
ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารและต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่มีนโยบายและไม่เห็นดว้ยกบัการแลกเปล่ียนผลประโยชน์
เป็นส่วนตวักบั  ซพัพลายเออร์ไม่วา่จะเป็นในกรณีใดก็ตาม 

การด าเนินธุรกจิกบัซัพพลายเออร์ 
ความสัมพนัธ์ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และซัพพลายเออร์ทัว่โลกตั้งอยู่บนหลกัการ

ของความซ่ือสัตย ์ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม การให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัและไม่มีการแบ่งแยก  
บริษทัฯสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมุ่งให้การสนบัสนุนซัพพลายเออร์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ความส าเร็จร่วมกนัและความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ยงัมี
นโยบายสนับสนุนกิจการซัพพลายเออร์และชนกลุ่มน้อย สตรีและซัพพลายเออร์รายย่อยใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัคงเคารพและให้ความส าคญักบัการแข่งขนัท่ีเหมาะสมซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับระบบ
ธุรกิจท่ีดี 

เน่ืองจากการจดัซ้ือของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หลายหน่วยงานในฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง จึงมีแนวทางในการปฏิบติัท่ีริเร่ิมขึ้นโดยหน่วยงานเหล่าน้ี ส าหรับ
การติดต่อธุรกิจกบัซัพพลายเออร์ ซ่ึงแนวทางเหล่าน้ีฝ่ายหรือบริษทัในเครือกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นครอ่ืน ๆ สามารถท่ีจะน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการติดต่อธุรกิจกบัซัพพลายเออร์ได้
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีแผนกใดตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งต่อซัพพลาย
เออร์ใหป้รึกษากบัหน่วยงานจดัซ้ือของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 



 
 

87 

 

พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งติดต่อกบัซพัพลายเออร์ทุกคน ควรจะยดึถือนโยบายผลประโยชน์ท่ีขดักนั 
(ขอ้ท่ี3) เป็นแนวทางในการปฏิบติั รวมทั้งหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี : 

ก) ในการจดัซ้ือวตัถุดิบและบริการใด ๆ ให้พิจารณาคุณสมบติัหรือความคุม้ค่าของวตัถุดิบและ
บริการเป็นปัจจยัตดัสิน โดยเปรียบเทียบจากขอ้เสนอของซัพพลายเออร์หลายราย (อย่างนอ้ย 
3 รายขึ้นไป ) เป็นส าคญั 

ข) ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบหรือการจัดจ้างให้ค  านึงถึงประโยชน์บริษัทฯ และบริษทัในกลุ่ม
โดยรวมทั้งหมดเป็นหลกัส าคญั 

ค) ในการพูดคุยเจรจากบัซัพพลายเออร์รายใดจะตอ้งจ ากดัประเด็นให้อยู่ในเร่ืองของกิจธุระท่ี
จ าเป็นกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เท่านั้น โดยจะตอ้งไม่อา้งช่ือหรืออา้งถึงกิจกรรมใด 
ๆ ท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีต่อซัพพลายเออร์รายอ่ืน นอกจากน้ีท่านจะตอ้งปกปิด
ความลับของซัพพลายเออร์รายอ่ืนต่อซัพพลายเออร์ท่ีท่านก าลังเจรจาอยู่น้ีโดยค านึงถึง
ผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

ง) กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่มีนโยบายการคา้ต่างตอบแทนหรือเห็นชอบกบัการปฏิบติั
ดงักล่าวกบัซัพพลายเออร์ วตัถุดิบหรือการบริการท่ีบริษทัฯตอ้งการจะถูกจดัซ้ือโดยมีปัจจยั
ด้านคุณภาพเป็นตัวก าหนดเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับสินค้าท่ีจ าหน่ายโดยกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานครซ่ึงค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคญั 

จ) ท่านไม่ควรอา้งอิงช่ือของผูบ้ังคบับัญชาหรือผูบ้ริหารระดับสูงกับซัพพลายเออร์ในทางท่ี
ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารและต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

ฉ) พนกังานกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครท่ีมีอ านาจตดัสินใจในการจดัซ้ือไม่ควรจะขอให้ซัพ
พลายเออร์หรือผูท่ี้เป็นซัพพลายเออร์ในอนาคตบริจาคทรัพยห์รือจ่ายเงินในรูปแบบอ่ืนหรือ
เสียสละเวลาเพื่อองคก์รสาธารณะกุศลหรือองคก์รอ่ืนใด 

ช) กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่มีนโยบาย และไม่เห็นดว้ยกบัการแลกเปล่ียนผลประโยชน์
ส่วนตวักบัซพัพลายเออร์ ไม่วา่จะเป็นกรณีใดก็ตาม 

แนวปฏิบัติ 
7.1 หน่วยงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครต้องจัดหาวสัดุต้องค านึงถึงความต้องการ 

ความคุม้ค่าราคาและคุณภาพของสินคา้และบริการ การบวนการจดัหาวสัดุตอ้งด าเนินการ
ถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร 
ก าหนดไวอ้ย่างโปร่งใส ให้ขอ้มูลแก่คู่คา้อย่างเท่าเทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อ
ผูค้า้ สร้างการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหวา่งผูค้า้ วิธีการจดัหาวสัดุควรอา้งอิงแนวทางปฏิบติัท่ี
เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั 
ค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีใชก้ ากบัหน่วยงานภาครัฐอยา่งเคร่งครัด 
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7.2 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครสนับสนุนการปฏิบติัอย่างเสมอภาคต่อผูค้า้ของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ทั้งการปฏิบติัระหว่างผูค้า้เองและการปฏิบติัระหว่างผูค้า้กบักลุ่มบริษทั 
เจ้าพระยามหานคร หน่วยงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ท่ีตอ้งหาวสัดุไม่ควร
ด าเนินการในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาผูค้า้อย่างเพียงพอในการจดัเตรียม
เอกสารหลกัฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่าง ๆ ขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขรายละเอียดของ
สัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายในการท า
สัญญา 

7.3 พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จากการจดัหาวสัดุ 
ตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่ใกลชิ้ดกบัผูค้า้ จนท าให้ผูค้า้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และปฏิบติั
ตามขอ้ปฏิบติัในจรรยาบรรณวา่ดว้ยการมีส่วนไดเ้สียและผลประโยชน์ขดักนัอย่างเคร่งครัด 

7.4 หน่วยงานหรือพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัหา
วสัดุต้องเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา 
สัญญา หรือการปฏิบติัตามสัญญาไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงตามสมควรแก่ความจ าเป็นตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

7.5 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครตอ้งปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า กลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานครไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญา หรือผูค้า้ไม่อาจปฏิบติัตามสัญญา 
หรือเหตุอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาได ้หากเป็นไปไดแ้ละไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครให้ยุติการด าเนินการและยุติการติดต่อกับผูค้า้
ทนัที ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปรึกษาในทนัทีและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

7.6 พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครท่ีด าเนินการจดัหาวสัดุ มีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้
ผูค้า้ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัอย่างย ัง่ยืนของผูค้า้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อย่าง
เคร่งครัด 

8 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อมโดยรวม 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นส่วนหน่ึงของสังคม จึงมีพนัธมิตรรับผิดชอบการพฒันาและ

คืนก าไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้กลุ่มบริษทั จา้พระยามหานคร เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนตาม
การพัฒนาของสังคม กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือเป็นหน้าท่ีและนโยบายหลักในการให้
ความส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 
ท านุบ ารุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน 
และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อใหชุ้มชนเขม้แขง็ และพึ่งพาตนเองได ้
นโยบายเกีย่วกบัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครจะตั้งใจมุ่งมัน่โดยตลอดท่ีจะจดัการให้กิจการของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร บรรลุมาตรฐานดา้นความสะอาด ปลอดภยั และปราศจากอุบติัเหตุ นโยบายดงักล่าว
ไดรั้บการตอกย  ้าดว้ยมาตรฐานการด าเนินงานท่ีมีผลใชบ้งัคบัซ่ึงบ่อยคร้ังดว้ยกนัท่ีมาตรฐานดงักล่าวมี
ความเขม้งวดยิ่งกว่าบทบญัญติัและเจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยู่ในประเทศท่ี
กลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครเขา้ไปด าเนินกิจกรรม ปณิธานของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครท่ีมีต่อ
การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบน้ีไดถู้กน าไปปฏิบติัซ่ึงไดด้ าเนินตามโครงการส่ิงแวดลอ้มของตน 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากพนกังานในฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สังคมและส่ิงแวดลอ้มให้มีคุณภาพท่ีดี และมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้
การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน โดยนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร มีดงัน้ี 

1 มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการป้องกนัและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

2 ให้มัน่ใจไดว้่ามาตรการป้องกนัและควบคุม ไดถู้กน าไปปฏิบติัและทบทวนเพื่อการปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3 มุ่งปฏิบติัให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบติั และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4 ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่พนกังานและผูรั้บเหมา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในบทบาทหน้าท่ี
และงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5 พฒันาโครงการโดยค านึงถึงคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั เพื่อการอยู่อาศยัท่ีดีของลูกคา้
และชุมชนรอบขา้ง 

นโยบายฉบบัน้ี ถือเป็นความรับผิดชอบของพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกท่าน
ท่ีจะน าไปปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อให้มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อลูกคา้ พนกังาน ผูรั้บเหมา 
และชุมชนรอบขา้ง 

ดงัท่ีระบุไวใ้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครถือการปฏิบติัตามกฎหมาย
เป็นค่านิยมหลกัซ่ึงมีความส าคญัสูงสุดในการด าเนินโครงการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร จะปฏิบติัตามกฎหมายไม่วา่การบงัคบัใชก้ฎหมายในแต่ละประเทศจะมีความเขม้งวดหรือไม่ก็
ตาม เม่ือมีปัญหาการปฏิบติัตามกฎหมายขึ้นจะตอ้งมีการรายงานความผิดนั้นตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมา พร้อมด าเนินการแกไ้ขก่อนท่ีปัญหาดงักล่าวจะขยายตวัรุนแรง โดยฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะรับผิดชอบในการพฒันาและปฏิบติัตามแผนเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัตาม
กฎหมายในระยะยาวต่อไปในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัไวห้รือกรณีการป้องกันส่ิงแวดลอ้มจ าเป็น



 
 

90 

 

มากท่ีจะใชเ้พื่อใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีความปลอดภยัต่อชุมชนใกลเ้คียง
และส่ิงแวดลอ้ม  

เพื่อเป็นการมุ่งมัน่ต่อนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สถานท่ีท างาน 
โรงงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ซ่ึงอาจจะตั้งขึ้นในอนาคต กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจะ
ได้พฒันาการการด าเนินงานทางเทคนิค แนวทางปฏิบัติมาตรฐานขึ้นมาบงัคับใช้ในอนาคต โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะ 

• ก าหนดขอบความรับผิดชอบของหวัหนา้ไซดง์านท่ีดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มประจ าไซตง์านไม่ให้
กระทบต่อผูอ้าศยัขา้งเคียง มีหนา้ท่ีร้องเรียน แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใหค้ล่ีคลาย 

• ก าหนดไซตง์าน หรือโรงงานแต่ละแห่งให้มีผูท่ี้รับการซกัซ้อม อบรมและจดัใหพ้นกังานและ
ผูรั้บเหมามีหนา้ท่ีรับผิดชอบใหช้ดัเจน 

• ก าหนดใหมี้แผน มีระบบจ ากดัอนัตรายจากการรายงาน จากอุบติัเหตุ ฝุ่ น เสียง การจราจร ขยะ
อนัตรายต่าง ๆ และพฒันาแผนงานพิเศษขึ้นมาเพื่อป้องกนัสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงเช่น
ไฟไหม ้เป็นตน้ 

• ก าหนดให้ไซต์งานโรงงานท าการตรวจสอบหรือให้คะแนนประจ าปีและตั้งเป้าหมายการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถจดัการกบัปัญหาเก่ียวกบัของเสีย ค่าใชจ่้าย ความเส่ียงในระยะ
ยาวและวดัความสามารถของระบบอยา่งเป็นธรรม 

ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัหน่วยงานและกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครโดยรวม 
ผูจ้ดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบแผนงาน การประเมินและรายงานให้ฝ่ายบริหารไดรั้บทราบเป็นประจ าทุก
คร่ึงปี ซ่ึงจะเป็นหลกัประกันว่าจะมีการคิดคน้แผนพฒันาประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมและมีเคร่ืองมือท่ี
จ าเป็นในการปฏิบติัแผนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
บทลงโทษส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติ 

ผลเสียจากการท่ีไม่ดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เช่น การถูกร้องเรียนการถูกระงบัการท างาน การถูก
ถอน ใบอนุญาตหรือการถูกฟ้องร้องด าเนินคดี การถูกเรียกร้องค่าเสียหาย หัวหนา้ไซตง์านจะตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบเต็มท่ีจากการไม่ตระหนักถึงปัญหาตั้งแต่ตน้ การไม่รายงาน การรายงานแต่ไม่หาวิธี การ
แกไ้ขปัญหาท่ีไม่ถูกตอ้ง การเพิกเฉยปล่อยปละละเลยจนเหตุการณ์ลุกลาม นอกเหนือจากความผิดทาง
กฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมายส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีบทลงโทษทางอาญาถือเป็นเร่ืองท่ีเป็นปกติธรรมดา 
หน่วยงานของรัฐบาลในทุกระดบัให้ความส าคญัอย่างสูงกบัการฟ้องร้อง กลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานคร
และพนกังาน อนัเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะสร้างแรงจูงใจใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งน้ีแมแ้ต่ความผิดเลก็นอ้ย เช่น 
การไม่รายงานอุบติัเหตุท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มในบางกรณีก็เป็นเหตุให้ได้รับโทษรุนแรงในทางอาญา
นอกจากโทษจ าคุก โทษปรับทางอาญาแลว้ การละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมายยงัอาจส่งผลให้ตอ้งเสีย
ค่าปรับในทางคดีแพ่งเป็นเงินจ านวนมหาศาลอีกดว้ย 
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แนวปฏิบัติ 
8.1 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มุ่งท่ีจะท าความเขา้ใจและส่ือสารกบัสังคมเก่ียวกบัสถานะ

และขอ้เท็จจริงในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ความรับผิดชอบของ
กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลแก่นกัลงทุน ผูถื้อหุ้น 
และผูส้นใจทัว่ไปอยา่งทนัสถานการณ์ 

8.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งมั่นท่ีจะมีส่วนรวมในการรับผิดชอบต่อสังคมเร่ือง
คุณภาพ ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์ โดยตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

8.3 กลุ่ มบ ริษัท  เจ้าพระยามหานคร  จะค า นึง ถึ งทาง เ ลือกในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม ส่ิงแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนนอ้ยท่ีสุด สนบัสนุนการลดการใชพ้ลงังาน และทรัพยากร 

8.4 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ปลูกฝังจิตส านึกเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครทุกระดับอย่างต่อเน่ือง ให้
ความส าคญักบัการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจ านงเดียวกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นผูน้ าในการส่งเสริมการใช้และการ
อนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่นหลงั 

8.5 กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ตอ้งคืนก าไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะส่วนสร้างสรรค์
สังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอโดยตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม และสร้างประโยชน์
แก่ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริง หากเลือกใช้การบริจาค จะตอ้งตรวจสอบข้อมูล
ผูรั้บบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าน าไปใชเ้พื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อ
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

9 การปฏิบัติต่อพนักงาน 
พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทุกคนเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ ท่ีตอ้งให้ความส าคญักบัพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั บริษทัฯ ส่งเสริมให้
พนักงานมีความสามคัคี ไวเ้น้ือเช่ือใจกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบติัต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพใน
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีพนัธกิจในการคุ ้มครองป้องกันพนักงานจากภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ปลอดภยัทั้งจากภายในและภายนอก โดยตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีและปลอดภยั จ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีสวสัดิการท่ีดีให้แก่พนักงาน และจัดหานวตักรรมและเทคโนโลยีมา
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สนบัสนุนการท างาน เพื่อตอบแทนพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทุกคนท่ีด าเนินงานเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยนั 
กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผล อยูบ่นฐานความรู้ ไม่ใชอ้ารมณ์ และใฝ่เรียน 
นโยบายเกีย่วกบับุคลากรและความประพฤติส่วนตัวในท่ีท างาน 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายให้พนักงานปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความเคารพ
และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีขอ้หา้มอยา่งเด็ดขาดไม่ให้พนกังานกระท าการใด ๆ ท่ีแสดง
ถึงการไม่ให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ หรือซัพพลายเออร์ พนักงานจะตอ้งหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเช่นน้ีตลอดระยะเวลาท่ียงัอยูใ่นสภาพการเป็นพนกังานของบริษทัฯ 

• พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยวิถีท่ี
ปลอดภยัโดยไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของส่ิงมึนเมาหรือยาเสพติด 

• พนกังานคนใดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีกระท าการข่มขู่ท่ีจะก่อเหตุรุนแรงหรือ
ไดล้งมือมีส่วนในการก่อเหตุรุนแรงขึ้นในบริเวณกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะตอ้งถูกน า
ตวัออกไปจากบริเวณสถานท่ีของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้
กลบัเขา้มาจนกวา่การสอบสวนจะเสร็จส้ิน และไดข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

• พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกต าแหน่ง ทุกระดับมีอ านาจหน้าท่ี  
(Authorities) ในดา้นท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็เป่ียม 

• พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ระดบัผูจ้ดัการเป็นตน้ไปจะตอ้งสามารถลุล่วงถึง
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น รับรู้ปัญหาและมีวิจารณญาณหาทางแกปั้ญหานั้นไดส้ าเร็จลุล่วงโดยไม่ตอ้ง
บอกกล่าว 

• พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความมุ่งมัน่ 
ความทุ่มเท ความสุจริต ความจริงใจ และมีการปรับปรุงพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอในการ
ปฏิบัติงานของเราให้เป็นท่ีพึงพอใจปรารถนาและพึงกระท าเพื่อให้องค์กรบรรลุถึง
ความส าเร็จท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด 

• เป็นขอ้ห้ามท่ีพนกังานจะท างานใน 2 องคก์รท่ีไม่ใช่บริษทัในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร
นอกจากน้ี พนกังานไม่ควรรับงานส่วนตวัท่ีลกัษณะแข่งขนักบักลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานคร
รวมทั้งงานท่ีมีการใชเ้วลาและทรัพยากรขององคก์รท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

• พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะมีอุปนิสัยพื้นฐานท่ีก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ใน
หน้าท่ีการงานอนัจะน าพาให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ คือ ความขยนั ความอดทน ความ
ซ่ือสัตย ์ความประหยดัและไม่หลงใหลในอบายมุข 
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ถือเป็นนโยบายพื้นฐานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีจะให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด และปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความ
เคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี มีความจริงใจและมีความสามคัคีในหมู่คณะ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทางท่ีชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถ่ายทอด
ประสบการณ์ความรู้ในการท างานใหเ้พื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น ไม่น าขอ้มูลหรือ
เร่ืองส่วนตวัของผูร่้วมงานไปวิพากษว์ิจารณ์ในทางเส่ือมเสีย 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มุ่งมั่นพยายามท่ีจะจัดสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้มีความ
ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะและส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน พนกังานแต่ละคนมีความรับผิดชอบ
ต่อบริษทัฯ และผูร่้วมงานท่ีจะช่วยกนัขจดัการกระท าและสถานการณ์ท่ีท าลายสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการ
ท างาน รวมไปถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดยให้ความร่วมมือ ความ
ช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสท่ีเหมาะสม 

เป็นหน้าท่ีของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครและพนักงานทุกคนท่ีจะช่วยกนั ชกัชวน สรรหา 
คัดเลือก ผูท่ี้เป็นคนดีและมีความสามารถสูงมาร่วมท างานในกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร เพื่อ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นเลิศใหแ้ก่ลูกคา้ เพื่อก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้โดยรวม 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายท่ีจะกระตุน้ส่งเสริมให้พนักงานได้พฒันาตนเองอยู่
เสมอเพื่อให้ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงานตามความสามารถ ศกัยภาพ และอจัฉริยภาพของ
บุคคลนั้น ๆ เพื่อท่ีจะพฒันาไปในทิศทางเดียวกนักบักลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานคร 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายด้านค่าตอบแทนต่าง ๆ อาทิ เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน 
สวัสดิการและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นไปได้ว่าอาจจะสูงกว่าค่าเฉล่ียใน
อุตสาหกรรมตามความสามารถในการหารายไดข้องกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และบริษทัในกลุ่มด าเนินอยูใ่นอนาคต 

พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทุกต าแหน่ง ทุกระดบัมีอ านาจหนา้ท่ี (Authorities) 
ในดา้นท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็เป่ียม 

พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครระดับผูจ้ดัการเป็นตน้ไปจะตอ้งสามารถล่วงรู้ถึง
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น รับรู้ถึงปัญหา และวิจารณญาณแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ไดจ้นส าเร็จลุล่วงโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บการบอกกล่าว และพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน 

พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตอ้งมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความมุ่งมัน่ ความ
ทุ่มเท ความสุจริตใจ ความจริงใจ และการปรับปรุงพฒันาตนอย่างสม ่าเสมอในการปฏิบติังานของเรา
เป็นส่ิงท่ีเป็นท่ีพึงปรารถนาและกระท าเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุถึงความส าเร็จท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด 

พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครพึงงดเวน้ให้ของขวญัแก่ผูบ้งัคับบัญชา หรือรับ
ของขวญัจากผูใ้ต้บังคับบัญชา และพนักงานไม่พึงกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือ
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ผูบ้งัคบับญัชา และไม่กระการใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อหวังผลการเติบโตในหนา้ท่ีการ
งาน  

พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนตอ้งร่วมสร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความ
สามคัคี และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันในหมู่พนักงาน และพึงหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อนัอาจ
กระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีอาจจะเป็นปัญหาแก่กลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ในภายหลงัได ้

พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยสิ์น
ของบริษทัฯ มิให้เส่ือมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพยสิ์นอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร อยา่งเตม็ท่ี และไม่น าทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น โดยทรัพยสิ์นดงักล่าว หมายถึง ทรัพยสิ์นทั้งท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน 
เช่น สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ 
ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน 
ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล 

เป็นขอ้ห้ามท่ีพนักงานจะท างานใน 2 องค์กรท่ีไม่ใช่บริษทัฯในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
นอกจากน้ีพนกังานไม่ควรท่ีจะรับงานส่วนตวัท่ีมีลกัษณะแข่งขนักบักลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครหรือ
งานท่ีมีการใชเ้วลา และทรัพยากรขององคก์รท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะมีอุปนิสัยพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดความกา้วหน้าใน
หน้าท่ีการงานอนัน าพาให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จได ้คือ ความขยนั ความอดทน ความซ่ือสัตย ์ความ
ประหยดั และไม่หลงใหลในอบายมุข 

นอกจากน้ี นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป
ยงัห้ามไม่ให้แบ่งแยกในการรับสมคัรงาน การว่าจา้ง การฝึกอบรม การแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนต าแหน่ง 
และเง่ือนไขต่าง ๆ ของการจา้งงานบนพื้นฐานของเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว ชาติก าเนิด เพศ อาย ุความพิการ
ทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ หรือสถานภาพพิเศษ อยา่งเช่น เป็นทหารผา่นศึกทุพพลภาพ เป็นตน้ รวมถึง
การให้รางวลัและการลงโทษตอ้งกระท าดว้ยความสุจริตใจตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถความ
เหมาะสมของพนักงานรวมถึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของ
พนกังานโดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ นโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก าหนดให้
พิจารณารับบุคคลเขา้ท างานโดยยึดหลกัคุณธรรม โดยใช้หลกั เกณฑ์คุณสมบติัเชิงรูปธรรมส าหรับ
ต าแหน่งงานเป็นเคร่ืองวดันอกจากนั้น ยงัส่งเสริมโครงการขยายโอกาสแก่สตรี คนพิการ และชนกลุ่ม
นอ้ยเพื่อสร้างโอกาสการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนัในงานทุกประเภท 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร คาดหวงัใหพ้นกังานทุกคนรับทราบถึงปณิธานและความพยายาม
ท่ีด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีจะสร้างโอกาสในการจา้งงานท่ีเท่าเทียม
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กนัส าหรับทุกคน กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ของประเทศและทอ้งถ่ินท่ีส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกนัในการจา้งงาน การไม่เลือกปฏิบติั 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและเป็นนโยบายท่ีจะจดัสภาพแวดลอ้มใน
การท างานให้ปราศจากการแบ่งแยก คุกคามและข่มขู่อันเน่ืองมาจากเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติ
ก าเนิด สัญชาติ รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือสถานภาพพิเศษ เช่น เป็นทหารผา่นศึกทุพพลภาพ ตาม
กฎหมาย กลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครสนบัสนุนใหพ้นกังานท่ีมีขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบันโยบายดงักล่าวขอ
ความกระจ่างได้จากฝ่ายบริหาร การหลีกเล่ียงพฤติกรรมแบ่งแยกไม่ให้เกียรติซ่ึงกันและกันถือเป็น
เง่ือนไขอย่างหน่ึงของการจา้งของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร การละเมิดนโยบายดงักล่าวจะได้รับ
บทลงโทษทางวินยัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ตามความเหมาะสมและอาจรุนแรงถึงขั้นเลิกจา้ง 

พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทุกคนจะตอ้งละเวน้พฤติกรรมท่ีเส่ือมเสีย และอาจมี
ผลกระทบต่อภาพพจน์ของตน และช่ือเสียงขององคก์ร และจะปฏิบติังานของตนในวิถีทางท่ีปลอดภยั
ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเคร่ืองด่ืมมึนเมาหรือยาเสพติด กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร จะด าเนิน
มาตรการตามท่ีเห็นเหมาะสมเพื่อแน่ใจว่าการเสพเคร่ืองด่ืมมึนเมาหรือสารเสพติดของพนกังานในเวลา
หรือนอกเวลางานจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานอย่างปลอดภยัและประสบความส าเร็จถา้ท่าน
ทราบว่าพนกังานคนใดชา้หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลของเคร่ืองด่ืมมึนเมาและยาเสพติดในขณะปฏิบติังาน
ให้แจ้งต่อผู ้บังคับบัญชาของท่าน หรือใช้บริการอีเมล์ whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานครในกรณีท่ีท่านไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยช่ือ  

พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทุกคนจะตอ้งไม่ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุน
กิจการใด ๆ ท่ีมีวตัถุประสงคอ์นัเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ และ/หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีงาม 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายท่ีจะจดัสภาพแวดลอ้มการท างานให้ปราศจากการ
คุกคามทุกรูปแบบท่ีมีพื้นฐานมาจากเช้ือชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติก าเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความ
พิการทางร่างกายหรือลกัษณะส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอ่ืน ๆ การกระท าใด ๆ ท่ีถือ
เป็นการคุกคามต่อพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครโดยผูร่้วมงาน ลูกคา้หรือซัพพลายเออร์
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในท่ีใดก็ตามถือเป็นส่ิงตอ้งห้ามอย่างเด็ดขาด พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นครทุกคนจะตอ้งรับทราบนโยบายดงักล่าวน้ีรวมถึงแนวทางปฏิบติัท่ีจะกล่าวถึงในล าดบัต่อไปดว้ย 

การคุกคาม หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงการดูหม่ินและไม่ให้เกียรติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในกรณีท่ี
บุคคลท่ีกระท าการนั้นมีสติรู้จกัเหตุผลและทราบว่าการกระท านั้นไม่เป็นท่ีปรารถนา พฤติกรรมเช่นน้ี
อาจจะสร้างเง่ือนไขท่ีไม่ชอบดว้ยเหตุผลขึ้นอยู่กบัความสามารถของพนกังานท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุ
ถึงศกัยภาพของตนในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครหรืออาจจะเกิดสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีไม่เป็นมิตรได ้

การคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระท าใด ๆ โดยพนกังานคนหน่ึงต่อเร่ืองเพศของพนกังานอีก
คนหน่ึง โดยการกระท าดงักล่าวก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีบัน่ทอนก าลงัใจเป็นปฏิปักษ์
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หรือก้าวร้าวรวมถึงรบกวนการปฏิบติังานของพนักงานผูน้ั้นโดยไม่มีเหตุผลพฤติกรรมดังกล่าวโดย
ครอบคลุมรวมถึงการลวนลามอนาจาร การเก้ียวพาราสีหรือการล่วงเกินทางเพศไม่จะด้วยวาจาหรือ
ร่างกาย พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลความประพฤติของตนให้
ปลอดภยัจากการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการคุกคามทางเพศ พนกังานทุกคนตระหนกัวา่พฤติกรรมบางอยา่ง
อาจจะมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศแมว้่าจะไม่เจตนาก็ตาม ถา้พนกังานคนใดเช่ือว่าตนถูกคุกคาม
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ควรจะแจง้ให้บริษทัฯ ทราบในทนัทีเพื่อท่ีจะไดรั้บการสอบสวนและ
ด าเนินตามความเหมาะสมต่อไป ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้ นจริง พนักงานอาจปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายบริหารท่ีอยู่สูงขึ้นไป หรือผูแ้ทนฝ่ายทรัพยากรมนุษยต์ามความสะดวก กลุ่มบริษทั 
เจ้าพระยามหานคร จะด าเนินการสอบสวนค าร้องท่ีเก่ียวกับการคุกคาม    ต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนและ
ละเอียดถ่ีถว้น พร้อมทั้งด าเนินการแกไ้ขตามท่ีเห็นสมควรและจะปกป้องพนกังานให้ปลอดภยัจากจาก
การแกแ้คน้หรือผลกระทบอ่ืน ๆ อนัจะเกิดจากการรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวดว้ยเจตนาท่ีดี 

นโยบายดงักล่าวก าหนดให้พนกังานกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ี
เป็นการคุมคามโดยถือเป็นเง่ือนไขหน่ึงของการจา้งงาน ในกรณีท่ีมีการคุกคามเกิดขึ้นอนัเป็นการละเมิด
นโยบายขอ้น้ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจะถือว่าการกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าของพนกังานท่ี
ละเมิดเพียงฝ่ายเดียวมิใช่เป็นการกระท าโดยกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร   กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร จะด าเนินการลงโทษทางวินัยกับผูล้ะเมิดนโยบายอย่างไม่มีการละเวน้ตามความเหมาะสมซ่ึง
อาจจะถึงขั้นเลิกจา้งก็ได ้บางกรณีพนักงานท่ีกระท าความผิดจะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ตอ้งเสียไปจากการกระท าดงักล่าว หรือรับผิดชอบต่อพนัธะผกูพนัทางกฎหมายดว้ย 
นโยบายเกีย่วกบัความรุนแรงในท่ีท างาน 

เป็นหน้าท่ีของพนักงานกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือในการ
รายงานสถานการณ์ซ่ึงน าไปสู่หรืออาจจะน าไปสู่ความรุนแรงในท่ีท างาน เช่น การข่มขู่ หรือการกระท า
รุนแรงต่อพนักงานหรือทรัพยสิ์น เจา้หน้าท่ีระดบัผู ้จดัการจะตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมท่ีจะ
รับมือกับเหตุการณ์ท่ีได้รับรายงานหรือความกังวลของพนักงานรักษาความปลอดภยัและทรัพยากร
มนุษยจ์ะตอ้งเขา้มีส่วนร่วมอย่างทนัท่วงทีเพื่อช่วยเหลือให้การคล่ีคลายสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เม่ือผูจ้ดัการทราบถึงสถานการณ์ซ่ึงมีแนวโนม้หรือความเป็นไปไดท่ี้จะน าไปสู่เหตุการณ์รุนแรง
จะตอ้งด าเนิน มาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อก าจดัหรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์นั้น ๆ ทั้งน้ีผูจ้ดัการจะตอ้งด าเนินการอย่างมืออาชีพและให้
เกียรติผูอ่ื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการยัว่ยุ ซ่ึงอาจจะท าให้ปัญหาลุกลามออกไป
แทนท่ีจะคลี่คลายในทิศทางท่ีดี 
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บุคคลใดท่ีข่มขู่จะก่อเหตุรุนแรงหรือไดล้งมือก่อเหตุรุนแรงในบริเวณกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นครตอ้งถูกน าตวัออกไปจากอาคารสถานโดยเร็วท่ีสุด บุคคลดงักล่าวจะถูกมิให้เขา้มาภายในอาคาร
บริเวณของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครจนกวา่จะไดรั้บขอ้เท็จจริงจากการสอบสวนเหตุการณ์นั้น ๆ 
นโยบายเกีย่วกบัคนพกิาร 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนกัในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
ท่ีขยายโอกาสในการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนัไปยงับุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับทุกคน กลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ไดแ้สดงปณิธานอนัแน่วแน่ท่ีมีต่อหลกัการดงักล่าวในรูปนโยบายและการปฏิบติั 
หลักการสร้างโอกาสในการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกันของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ขยาย
ครอบคลุมถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นแต่มีความพิการบางอย่างรวมทั้งการจดัหาส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้กบับุคคลพิการเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งงานท่ีท าอยู่หรือตอ้งการ
จะท า กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนใดท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
มอบโอกาสในการปฏิบติังานในการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกนัแก่คนพิการท่ีคุณสมบติัครบถว้น และมุ่ง
ก าจดัการแบ่งแยกดว้ยเหตุแห่งความพิการ 
แนวปฏิบัติ 

9.1 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติั
ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล 
สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 

9.2 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ใหโ้อกาสพนกังานทุกคนแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ีโดย
จัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน ทั้งในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ อีกทั้งใหโ้อกาส
ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

9.3 พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบดว้ย
ตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรม
และจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหนา้ท่ีของตนใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงท า
แทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่จะเป็นการจ าเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
งานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะของตน 

9.4 พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งปฏิบติัตามสายบงัคบับญัชา รับค าสั่งและ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน ไม่ขา้มสายการบงัคบับญัชา หากไม่มีความ
จ าเป็นหลีกเล่ียงการวิพากษวิ์จารณ์ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อบุคคลนั้ น หรือต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้ งน้ีพนักงานของกลุ่มบริษัท 
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เจ้าพระยามหานคร ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ต้บังคับบญัชา 
ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานอยา่งมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังดว้ยเหตุและผล 

9.5 พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สามารถใชท้รัพยากร แรงงาน สถานท่ี และส่ิง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ห้ามใช้
ทรัพยากร แรงงาน สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกไปในการอ่ืน นอกจากการปฏิบัติ
หนา้ท่ีหรือสวสัดิการท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

9.6 พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อ
กาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสมกบัหนา้ท่ีการงาน ธรรมเนียมทอ้งถ่ิน โดยไม่สร้างความ
เส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

9.7 พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สามารถใชช่ื้อและต าแหน่งของตนเพื่อเร่ียไร
เงินเพื่อการกุศลท่ีกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร เป็นผูจ้ดั แต่ห้ามใช้ช่ือของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร หรือต าแหน่งในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ในการเร่ียไรเงินเป็นการ
ส่วนตวัไม่วา่ดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

9.8 พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร จดัขึ้นเพื่อสร้างความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั รวมทั้งกิจกรรมเพื่อ
สังคมท่ีบริษทัฯ จดัขึ้น 

9.9 ห้ามพนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร กระท าการท่ีก่อความเดือดร้อน ร าคาญ 
บัน่ทอน ก าลงัใจผูอ่ื้น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ ์หรือรบกวนการปฏิบติังาน ท่ีมีลกัษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือ
บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ีรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเก้ียวพาราสี การ
ลวนลาม การอนาจาร และการมีไวซ่ึ้งภาพลามกอนาจาร 

9.10 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ส่งเสริมการใชสิ้ทธิของลูกจา้งตามกฎหมายว่าดว้ยสหภาพ
แรงงานและรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ บริษทัฯจะไม่กระท าการอนัใดท่ีเป็นการขดัขวางกิจกรรม
ของสหภาพ เว้นแต่กิจกรรมนั้ นจะเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจท่ีร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร 

10 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายในการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 
แนวปฏิบัติ 
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10.1 ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่าง เคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั ทั้งในแง่
การช าระเงินและเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี 

10.2 เปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหน้ี ตามขอ้ก าหนดในสัญญาอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ตรงตามเวลาก าหนด 

10.3 แจง้ให้เจา้หน้ีทราบในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา แลว้ร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

11 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และรายงานทางการเงิน 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเช่ือถือได้เป็น

ส่ิงจ าเป็นในการเป็นบริษทัจดทะเบียน กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตอ้งก าหนดนโยบายก ากบัดูแลให้
มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงในระดบัท่ีเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผล
อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัท่ีมีการตรวจสอบภายในท่ีดีเยีย่ม มี
คณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหารและ
พนกังานท่ีใหค้วามส าคญักบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
นโยบายการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน 

 การควบคุมภายใน หมายถึง ระบบและกระบวนการท่ีรวมถึงนโยบาย หน้าท่ีรับผิดชอบ และ
ขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ท่ีมีการก าหนดผูมี้อ านาจการปฏิบติั มีการตรวจสอบงบการเงินและรายงานผล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี การควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

• ผูบ้ริหารทุกคนจะจดัการใหง้านในความรับผิดชอบของตนมีนโยบายและขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
และสามารถเขา้ใจและปฏิบติัตามได ้

• พนักงานกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี รวมทั้ง
จะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อผูมี้หน้าท่ีควบคุมภายในและผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอกของ
บริษทัฯ 

การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถท างานได้อย่างประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว้ ในทางกลับกันการควบคุมภายในท่ีอ่อนแอก็ท าให้กลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร ตอ้งสูญเสียการบริหารทรัพยากรท่ีขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้น
การควบคุมท่ีไม่เพียงพอก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจากความผิดพลาด การทุจริตหรือการไร้
ประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจน าไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจได ้
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบในการรักษาระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็งอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครได้ปฏิบัติตาม
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มาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทาน
ของกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี ผูจ้ดัการทุกคนควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผนกท่ีตนรับผิดชอบ
มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัอยู่อย่างพร้อมมูล นอกจากนั้น นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจและไดรั้บการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่: 

ก) การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่างจะไดรั้บการมอบหมายอ านาจอยา่งเหมาะสม และมีการ
บนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัของบริษทัฯ 

ข) ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครจะไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเพียงพอ 
ค) การรายงานทางการเงินและการบริหารจะมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อเวลา และเช่ือถือได้

สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้ นจริง ทั้ งงบรายปีและรายไตรมาสซ่ึงจัดท าตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ 

ง) กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

จ) การด าเนินธุรกิจจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
พนักงานท่ีได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในหน้าท่ีใหม่ซ่ึงไม่คุ ้นเคยกับระบบการควบคุม

ภายในควรไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายใน 
การจดัระบบการควบคุมภายในท่ีเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพในกิจกรรมทางธุรกิจของตนถือเป็น

ความรับผิดชอบของพนกังานทุกคน 
การให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก 

พนกังานกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคนจะตอ้งใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งใหข้อ้มูล
ท่ีสมบูรณ์ต่อเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และผูต้รวจสอบอิสระจาก
ภายนอกของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบดูวา่ขั้นตอนกระบวนการและระบบท่ี
จ าเป็นส าหรับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพมีอยูอ่ย่างครบถว้น สามารถตอบสนองเป้าหมายไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งมีหนา้ท่ีเสนอแนะวา่มีจุดใดท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึ้นตามท่ีเห็นเหมาะสม 
นโยบายการบันทึกทางการเงินและบัญชี 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จ าเป็นตอ้งใชบ้นัทึกทางธุรกิจในการจดัท ารายงานท่ีมี
ความเท่ียงตรง เช่ือถือได้ เพื่อน าเสนอต่อ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น เจ้าหน้ี หน่วยงานของรัฐบาล และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการควบคุม
การเงิน และระบบการบญัชีของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อยา่งเคร่งครัด 

• บนัทึกกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเป็นทางการของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกรายการจะตอ้งมี
ความสมบูรณ์ เท่ียงตรง และถูกตอ้งตามความเป็นจริงและปราศจากขอ้จ ากดั 
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• กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระดับท้องถ่ินและ
ระดบัชาติทุกฉบบั เพื่อความสมบูรณ์ถูกตอ้งในการจดัท าบญัชีและบนัทึกการเงินของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ความถูกต้องของบันทึกทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหา
นคร 

บนัทึกทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีความจ าเป็นส าหรับการจดัท ารายงาน
ทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และเช่ือถือได้เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้น เจ้าหน้ี 
หน่วยงานของรัฐและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อ่ืน ๆ ดงันั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพนกังานแต่ละคนจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขั้นตอนกระบวนการควบคุมทางการเงินของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครและระบบบญัชีภายในของ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อยา่งเคร่งครัด 

บนัทึกทางธุรกิจท่ีเป็นทางการทุกอยา่งของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจะถูกตอ้งเท่ียงตรงและ
สมบูรณ์ ไม่มีขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด การลงรายการบญัชีและการบนัทึกทางธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตาม
ความเป็นจริงไม่มีการสร้างรายการเทจ็ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ก็ตาม 

พนักงานกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท า การประเมิน และการ
รักษาบนัทึกขอ้มูลของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครพึงระลึกอยู่เสมอว่าบริษทัฯ ให้ความส าคญัอย่าง
สูงกบัความถูกตอ้งของบนัทึกต่าง ๆ สมุดบญัชีและบนัทึกการเงินทุกเล่มจะตอ้งจดัท าให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่โลกและเป็นไปตามนโยบายการเงินของกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายท่ีเขม้งวดห้ามปกปิดการจ่ายเงินโดยการกระท าผ่าน
บญัชีบุคคลท่ีสาม เช่น ตวัแทนหรือท่ีปรึกษา 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถ่ินและกฎหมายระดบัประเทศ
เพื่อให้การจดัท าบญัชีและบนัทึกทางการเงินของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นไปอย่างถูกตอ้ง
สมบูรณ์ เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ของตน พนักงานของกลุ่มบริษัท 
เจ้าพระยามหานครทุกคนจะตอ้งยึดหลกัความซ่ือสัตยป์ราศจากอคติและความซ่ือตรงในการจดัเก็บ
บนัทึกขอ้มูล เน่ืองจากความซ่ือตรงดงักล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเก่ียวกบักิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือ
ผิดจริยธรรมดว้ย ดงันั้นกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจึงไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกขอ้มูลอนัเป็นเท็จ
หรือท าใหเ้ขา้ใจโดยเจตนาโดยเด็ดขาด 
แนวปฏิบัติ 

11.1 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งจดัระบบการควบคุมภายในใหมี้สภาพแวดลอ้มของการ
ควบคุมท่ีดีให้พนักงานของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีทศันคติท่ีดีต่อการควบคุม
ภายใน ให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพื่อประเมินความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิด
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ผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือความส าเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีดี
ในทุกหนา้ท่ีและระดบัอยา่งเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารท่ีดีเพียงพอ เช่ือถือ
ได ้ส าหรับทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ และมีระบบติดตามและประเมินผลท่ีดี เพื่อให้
มัน่ใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบติัจริง เกิดผลส าเร็จของงาน มีการปรับปรุงแกไ้ข
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

11.2 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเร่ืองการ
ประเมินและการบริหารความเส่ียง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
การปฏิบติัตามระบบ และน าผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้ริหารระดับสูง และผูบ้ริหาร
ระดบักลางตอ้งใหค้วามร่วมมือ 

11.3 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งสอบทานใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ
เส่ียง และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 
บริษทัฯ  และผูถื้อหุน้ทราบ 

11.4 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรท่ี
เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน 

11.5 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งวางรากฐานให้บุคลากรของบริษทัฯ ทุกคน มีความรู้
ความเขา้ใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในมีการ
รายงานการรับการเบิกอย่างแม่นย  า ถูกตอ้ง สม ่าเสมอ รวดเร็ว เป็นนิสัย มีการสอบทาน และ
ปฏิบติัตามระบบท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

11.6 บุคลากรของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหนา้ท่ีสนบัสนุนการท างาน และให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอก บุคลากร
ของ กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งทางการเงิน และรายงาน
ในทนัทีเม่ือพบขอ้ผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล 

12 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
การรับและการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเร่ืองปกติท่ีบุคลากรของกลุ่มบริษทั 

เจา้พระยามหานคร พึงปฏิบติัเพื่อแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวที หรือแสดงความคิดถึงห่วงใย อยา่งไร
ก็ดี การให้และการรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเหมาะสม อาจน ามาซ่ึงความล าบากใจ
ในภายหลงัอาจจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี และอาจท าให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร เสียประโยชน์ในท่ีสุด กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ไม่สนบัสนุนการใหสิ้นบนอยา่งเด็ดขาด 
ทั้งน้ีโดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวปฏิบัติ 
12.1 พึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัจากลูกคา้หรือบุคคลท่ีติดต่อธุรกิจดว้ย 
12.2 ในกรณีท่ีจ าเป็นและหลีกเล่ียงไม่ได ้ในการรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดให้    

ค  านึงถึงหลกัเกณฑต์่าง ๆ  ดงัน้ี 
12.2.1 เป็นการรับโดยธรรมจรรยา หรือในลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไปไม่เฉพาะเจาะจง 

มูลค่าไม่เกินท่ีกฎหมายก าหนด (มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และเป็นไปตามประเพณีนิยมตาม
สมควร) ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอยา่งผิดกฎหมาย และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิง
ผิดกฎหมาย 

12.2.2 แมว้่าของขวญัมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท แต่การรับของขวญัไม่ไดอ้ยู่ในประเพณี
นิยม  และการปฏิเสธของขวญัอาจท าให้เกิดความไม่พอใจหรือกระทบความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
หรือในกรณีท่ีบุคลากรของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการรับและการ
ให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ว่าเป็นกรณีท่ีไม่ผิดศีลธรรม ประเพณีอนัดีงาม 
และกฎหมาย  แต่การรับและการใหน้ั้น อาจไม่เหมาะสม ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

• ผูรั้บแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับของขวญัต่อผูบ้ ังคับบัญชา/
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่โดยทนัทีเพื่อวินิจฉัย ถา้ผูรั้บ
เ ป็นประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหารหรือกรรมการผู ้จัดการใหญ่ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถา้ผูรั้บเป็นคณะกรรมการกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ใหแ้จง้ต่อบอร์ดบริหารโดยตรง 

• หากผู ้บังคับบัญชา/ประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหาร/กรรมการผู ้จัดการใหญ่ /
คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร พิจารณาแลว้ระบุว่า ไม่สมควร
รับ ใหค้ืนของขวญัแก่ผูใ้หโ้ดยทนัที 

• ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนกลบัผูใ้หไ้ด ้ใหก้ าหนดทางเลือกในการจดัการของขวญั 
เช่น บริจาคองคก์รการกุศล 

12.3 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีขอ้ห้ามเขม้งวดเด็ดขาดไม่ให้พนักงานจ่ายเงินหรือติด
สินบนลูกคา้หรือซัพพลายเออร์ รวมทั้งไม่รับสินบนหรืออามิสสินจา้งจากลูกคา้หรือซัพพลายเออร์ การ
ติดสินบนการคา้ถือเป็นเร่ืองผิดกฎหมายและมีโทษทางอาญา การจ่ายเงินติดสินบนหรือให้อามิสสินจา้ง
ใด ๆ แก่บุคคลท่ีถูกจา้งหรือซัพพลายเออร์ของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานคร รวมทั้งการรับเงินสินบน
หรืออามิสสินจา้งใดๆ โดยพนกังานกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถือเป็นความผิดและตอ้งรับโทษทาง
วินยัอย่างรุนแรง รวมทั้งอาจจะถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทางนโยบายดว้ย ขอ้น้ีมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด 
ยกเวน้ในประเทศท่ีการกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายการแข่งขนักันเพื่อธุรกิจของกลุ่ม
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จะตอ้งด าเนินไปบนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยยึดคุณสมบติัของสินคา้
เป็นเคร่ืองตดัสิน 
 12.4 ห้ามบุคลากรของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร และครอบครัวเรียกร้องหรือรับ
ของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครไม่ว่ากรณีใด อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความล าเอียงหรือล าบากใจหรือผลประโยชน์ขดักนัได ้
 12.5 บุคลากรของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ให้ผูรั้บเหมา 
ผูรั้บเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ทราบถึง
นโยบายการรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดอยา่งสม ่าเสมอ 
13 ความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครใส่ใจในความปลอดภยั และสุขอนามยัของบุคลากรในบริษทัฯ 
และชุมชนโดยรอบ จึงมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มให้เป็นวิถีด าเนินชีวิตประจ าวนัของบุคลากรกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครเพื่อประโยชน์
ของทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม โดยรวมกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร สนับสนุนให้มีการใช้
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ลดการใชอ้ยา่งส้ินเปลือง 

นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนักถึงความส าคญัด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยยินดีท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนงานดา้น
ความปลอดภยั รวมทั้งการรักษาสภาพแวดลอ้ม ดงันั้นจึงไดก้ าหนดนโยบายเพื่อให้พนกังานของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร ทุกคนยดึถือและปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

• ด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร 

• ปรับปรุงและป้องกนัอนัตรายซ่ึงมีความเส่ียงตั้งแต่ระดบัปานกลางขึ้นไปให้แก่พนกังานและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั มีความรู้ และมี
จิตส านึกในการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั รวมไปถึงมีสุขภาพอนามยัท่ีดี ไม่เจ็บป่วยจาก
โรคท่ีเกิดจากการท างาน 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถือว่าความปลอดภยัในการท างานเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง เป็น
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทุกระดบั ซ่ึงจะตอ้ง
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ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และพฒันางานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานใหก้า้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นบริษทัท่ีปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครโดยตระหนักดี
ว่าการละเมิดดงักล่าวตอ้งไดรั้บการลงโทษทั้งต่อบุคคลและกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตอ้งชดใช้
ค่าเสียหายตามกฎหมาย ดว้ยกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถือเป็นความรับผิดชอบของพนกังานทุกคน
ท่ีจะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนท่ีมีอยู่อย่าง
เหมาะสม นอกจากนั้นพนักงานทุกคนจะตอ้งเขา้ใจและรับผิดชอบปฏิบติังานประจ าวนัของตนโดย
ค านึงถึงความปลอดภยัและการรักษาคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั เจา้หน้าท่ีระดบัผูจ้ดัการและ
พนกังานทุกคนจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัระบบท่ีวางไวใ้นเร่ืองเหล่าน้ี 

• ในการท างานไม่ว่าจะเป็นแหล่งใดก็ตาม ทรัพยากรเป็นส่ิงจ ากดั วิธีการจดัการเป็นเคร่ืองมือ
น าทางผลลพัธ์เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จ ดังนั้นการวดัการท างานท่ีถือว่าประสบความส าเร็จ
อยา่งสูงคือการท างานท่ีไดผ้ลตามเป้าหมายโดยใชท้รัพยากรนอ้ยกวา่ผูอ่ื้น 

• พนกังานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกระดบัมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ท างานตามแผนการโดยค านึงถึงความตอ้งการทางการตลาดมาเป็นอนัดบัหน่ึง พนักงานมี
บทบาทและหนา้ท่ีท่ีจะท าใหต้น้ทุนการผลิต การก่อสร้าง เวลาส่งมอบในคุณภาพ งบประมาณ
และเวลาท่ีก าหนดตามแผน 

• พนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครระดบัผูจ้ดัการมีหน้าท่ีรับผิดชอบแผนการผลิต
ทั้งหมด ตั้งแต่การร่างจดัท าแผนการผลิตจนถึงการส่งมอบผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีหน้าท่ีให้การส่งเสริม สนับสนุนการท างาน การศึกษาวิจยั 
การทดลอง การใช้วิ ธีการต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสมในอันท่ีจะท าให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีกวา่เดิม 

• กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายให้ความส าคัญในการดูแล การป้องกัน การ
บ ารุงรักษามีความส าคญักว่าการซ่อมแซม การแกไ้ข อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมแกไ้ขดีกว่า
การไม่ท าอะไรเลย 

นโยบายการผลติภัณฑ์ 
พนกังานกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคน มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลิตภณัฑจ์ะตอ้ง

รับผิดชอบดูแลให้การออกแบบ การด าเนินการและการตีความวิจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานสูงสุดในดา้นวิชาชีพเพื่อให้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครและผูบ้ริโภคมัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑ์
ทุกชนิดของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ได้รับการพิจารณาด้านคุณภาพและความปลอดภยัอย่าง
เตม็ท่ี 
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นอกจากน้ี ยงัถือเป็นหน้าท่ีส าคญัของระดับผูจ้ดัการท่ีจะตอ้งดูแลให้มีการน าความคิดเห็นทุก
อยา่งท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการประเมินขอ้มูลดา้นคุณภาพและความปลอดภยั ทั้งน้ีผูจ้ดัการจะตอ้ง
หลีกเล่ียงท่ีจะกระท าการใด ๆ อนัจะเป็นการบัน่ทอนและยบัย ั้งและเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างเสรี 
ส าหรับหลกัการท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารงานดา้นการพฒันา
และความปลอดภยัของผลิตภณัฑมี์ดงัต่อไปน้ี 

• ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครสามารถแข่งขนักันได้ทั้งการออกแบบท่ีให้
ความสวยงามและประโยชน์ท่ีเหนือกว่า คุณภาพการผลิตท่ีดีกว่า ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีนอ้ย
กวา่ ในราคาตน้ทุนท่ีต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

• ผลิตภณัฑข์องเราจะตอ้งมีการคิดคน้ ออกแบบ วิจยั พฒันาสม ่าเสมอ จนกระทัง่มีนวตักรรม
และเทคโนโลยีเป็นของตนเองได ้นวตักรรมและเทคโนโลยีน้ีเป็นไปเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์
ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยท่ี์ดีขึ้นกวา่เดิมมากและความเป็นไปไดท้างการตลาด 

• โครงการดา้นความปลอดภยัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจะตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเขา้ใจอย่างกวา้งขวางท่ีมีต่อตวัผลิตภณัฑแ์ละส่วนประกอบของผลิตภณัฑน์ั้นและการ
น าขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระทั้งในและนอกกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร
ตลอดจนขอ้ทกัทว้งต่าง ๆ มาร่วมพิจารณาเพื่อเป็นหลกัประกันว่างานวิจยัและขอ้สรุปด้าน
ความปลอดภยัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

• ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
เป็นธรรม 

• ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อให้
ลูกคา้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความจริงทั้งในการโฆษณา หรือ
ในการส่ือสารช่องทางอ่ืน ๆ กบัลูกคา้ อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ 
หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสินคา้หรือบริการ 

แนวปฏิบัติ 
13.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระส าคัญ โดยจัดท า

ขอ้ก าหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมี
มาตรการไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานครตอ้งศึกษา และปฏิบติัตามกฎหาย นโยบาย ขอ้ก าหนด มาตรฐาน และ
คู่มือดา้นคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เคร่งครัด โดยตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมดา้นคุณภาพ ความมัน่คงความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก าหนด 
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13.2 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกนัความสูญเสีย
ในรูปแบบต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน 
ทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การปฏิบติังานไม่ถูกวิธี 
และความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั
ต่อบุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครและมีการซักซ้อมแผนการรักษาความ
ปลอดภยัเป็นประจ า ทั้งน้ีถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในการรายงาน
อุบติัเหตุ อุบติัการณ์โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

13.3 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จะตอ้งด าเนินงานอย่าง
เป็นมืออาชีพโดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นท่ีปฏิบัติการ มี
แผนการจดัการเหตุฉุกเฉิน และสภาวะวิกฤตขององคก์ร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจดัการเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น ดินทรุดตวัหรือถล่ม หรือของวสัดุก่อสร้างหล่นใส่บา้น
ข้างเคียงโครงการ และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอ่ืนท่ีอาจท าให้การด าเนินธุรกิจ
หยดุชะงกั เส่ือมเสียช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

13.4 กลุ่มบริษทัเ จา้พระยามหานคร ตอ้งจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์และส่ือความเพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลให้กบับุคลากรของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครพนักงาน
ของผูรั้บจา้ง ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ทราบและเขา้ใจนโยบาย กฎระเบียบ 
ขั้นตอน วิธีปฏิบติั และขอ้ควรระวงั ต่าง ๆ ดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนน าไปปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ 
ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม 

13.5 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มุ่งมัน่ในการมีส่วนรวมรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองคุณภาพ 
ความปลอดภัย  อา ชีวอนามัย  และ ส่ิงแวดล้อมอย่างจ ริงจังและต่อเ น่ือง  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส าคญัของส่ิงแวดล้อม
และความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื 

13.6 หากพบว่าการปฏิบติังานใดไม่ปลอดภยั หรือไม่อาจปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและมาตรฐาน
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม หรือพบว่า การปฏิบัติงานมี
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ยุติการ
ปฏิบติังานเท่าท่ีท าไดช้ัว่คราว เพื่อแจง้ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เพื่อด าเนินการแกไ้ข หรือวางแผนแกไ้ขต่อไป หา้มปฏิบติังานต่อไปโดยเด็ดขาด 
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14 นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
พนักงานกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครจะต้องไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยอาศยัข้อมูลอันเป็น

ความลบัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือเป็นความลบัแก่บุคคลภายนอก ซ่ึงอาจจะน าขอ้มูลไป
แสวงหาผลประโยชน์จากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

พนักงานกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร จะตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้ขอ้มูลภายใน ซ่ึง
หมายถึงข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือให้ข้อมูลของกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร แก่บุคคลภายนอกซ่ึงอาจจะน าขอ้มูลนั้นไปใช้ประกอบการซ้ือขายหลกัทรัพยถื์อ
เป็นนโยบายของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ท่ีจะก าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้นของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และหลกัทรัพยข์อง
บริษทัอ่ืนอยา่งเคร่งครัด 

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องไม่ใช้หรือมอบข้อมูลดิบท่ีไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะซ่ึงอาจจะถูกน าไปใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อเก็งก าไรหรือสร้างความไดเ้ปรียบให้กบั
กลุ่มหน่ึงกลุ่มใด ในท่ีน้ี รวมถึงการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยไ์ม่วา่จะดว้ยตนเองหรือผา่นนายหนา้ ในขณะ
ท่ียงัครอบครองขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ย 

ขอ้มูลจะมีสภาพเป็น “วตัถุดิบ” ในกรณีท่ีผูล้งทุนมีเหตุผลโดยเล็งเห็นว่าขอ้มูลนั้นมีความส าคญั
ในการตัดสินใจจะซ้ือ ขาย หรือเก็บหุ้นดังกล่าวนั้นไว้ ข้อมูลมีสถานะเป็นข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนจนกวา่ประชาชนทัว่ไปจะไดรั้บทราบขอ้มูลดงักล่าว 

กล่าวใหเ้ขา้ใจง่ายยิง่ขึ้นก็คือ ในกรณีท่ีท่านทราบขอ้มูลท่ีส าคญัในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร
ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือบริษทัอ่ืน ท่านจะตอ้งไม่ท า
การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลดงักล่าวไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม รวมทั้งจะตอ้งไม่น า
ขอ้มูลไปบอกใหผู้อ่ื้นท่ีอาจน าไปประกอบการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ย 
ขั้นตอนที่ก าหนดขึน้เพ่ือให้เกดิการปฏิบัติตามนโยบาย 
 เพื่อให้การปฏิบติัตามนโยบายน้ีเป็นไปโดยความเรียบร้อย ผูจ้ดัการฝ่ายจดัการ ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์ผูจ้ดัการขั้นตน้และผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทุกคน
จะตรวจสอบดูแลให้แน่ใจว่าพนกังานภายใตบ้งัคบับญัชาของตนซ่ึงอาจจะมีช่องทางเขา้ถึงขอ้มูลดิบท่ี
ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะนั้นมีความเขา้ใจในนโยบายน้ี รวมทั้งด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อให้
เกิดการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด มาตรการท่ีสามารถจะน ามาใชเ้พื่อการน้ีไดแ้ก่ : 

• จ ากัดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยยึดหลักการเปิดเผยแก่ผูท่ี้
จ าเป็นตอ้งรู้จริง ๆ เท่านั้น 
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• จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีท างานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสารท่ีบรรจุขอ้มูลดิบ 
ซ่ึงไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

• จดักิจกรรมให้ความรู้ โดยเฉพาะแก่พนักงานซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบล่อแหลมต่อการ
ปล่อยใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะร่ัวไหล 

• จดัระบบการเก็บประวติัท่ีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูท่ี้มีช่องทางเขา้ถึงขอ้มูลดิบท่ีไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

มาตรการลงโทษผู้ละเมิดนโยบายซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
นอกจากจะไดรั้บโทษทางวินยัจากบริษทัฯ และผูท่ี้ละเมิดกฎหมายหลกัทรัพยย์งัอาจได้รับโทษ

รุนแรงทางแพ่งและอาญา ซ่ึงรวมทั้งโทษปรับเงินมหาศาลและจ าคุกไม่เกิน 10 ปี ส าหรับการละเมิด
กฎหมายไทยบทลงโทษท่ีรุนแรงดังกล่าวน้ีอาจจะมีผลบงัคบัใช้แมใ้นกรณีบุคคลท่ีเปิดเผยขอ้มูลนั้น
ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บประโยชน์จากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลย 

ในกรณีท่ีท่านตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายน้ี ใหป้รึกษากบัฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ 
15 นโยบายเกีย่วกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ยึดถือความซ่ือสัตยเ์ป็นหลกัพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจ 
จึงไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาท่ีเกินจริง หรือจดัรายการส่งเสริมการขายในลกัษณะท่ีสร้างความเคลือบ
แคลงสงสัยแก่ผูบ้ริโภค หลกัการขอ้น้ีถือเป็นพื้นฐานในการรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค อนัจะ
น ามาซ่ึงความภกัดีอยา่งต่อเน่ืองต่อสินคา้ของเรา 

• ขอ้อา้งเก่ียวกบัสินคา้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
ในกลุ่มและสินคา้ของบริษทัคู่แข่งจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงท่ีเป็นรูปธรรมและ
สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

นโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 
ในประเทศใดก็ตามท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครเขา้ไปด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ จึงคาดหวงัให้

การโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการโนม้นา้วผูบ้ริโภค โดยตั้งอยูบ่นฐานของความจริง รสนิยมท่ีดีและเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นหลกัฐานส าคญัในการรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความส าคญัอย่างยิง่
ในการใหผู้บ้ริโภคใหค้วามนิยมในผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครให้ความส าคญัสูงสุดกบัความซ่ือสัตย ์ซ่ึงเป็นหลกั
ด าเนินงานพื้นฐานท่ีตอ้งยึดถืออย่างเคร่งครัด ดว้ยเหตุน้ี การโฆษณาเกินจริงและกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายท่ีคลุมเครือจึงเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดแ้ละกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะไม่ด าเนินการดงักล่าว
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในระยะสั้นเด็ดขาด 
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เน่ืองจาก “รสนิยม” เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับความรู้สึกส่วนตัวของบุคคล จึงจ าเป็นต้องใช้
วิจารณญาณและความรอบคอบเพื่อหลีกเล่ียงการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมีแนวโน้มว่า
จะขดัต่อความรู้สึกอนัดีงามของประชาชนเป็นท่ีทราบกนัดีว่ารสนิยมของประชาชนมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลา ดงันั้นกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจะตอ้งตามให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงดงักล่าว
เพื่อใหส้ามารถตดัสินใจในเร่ืองเหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ข้อบังคับของกฎหมาย 

กฎหมายควบคุมการโฆษณาและนโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครห้ามการกระท าหรือ
การปฏิบติัการหลอกลวง โดยทัว่ไปแลว้กฎหมายเหล่าน้ีมีเจตนาท่ีจะปกป้องผูบ้ริโภคจากการปฏิบติัท่ี
เป็นการหลอกลวง เช่น : 

• การใชข้อ้ความท่ีเป็นเทจ็หรือหลอกลวงเก่ียวกบัสินคา้กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
• การเปรียบเทียบสินคา้ท่ีเป็นเทจ็หรือหลอกลวง 
• การกล่าวอา้งสรรพคุณสินคา้โดยไม่มีขอ้มูลมาสนบัสนุน 
• การบรรยายคุณภาพหรือประสิทธิภาพท่ีไม่ถูกตอ้ง 
พนักงานควรจะกล่าวขอ้อา้งเก่ียวกับสินคา้ของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครและของคู่แข่ง

เฉพาะในส่วนท่ีสามารถพิสูจน์ได้โดยการทดสอบตามหลกัการท่ีถูกตอ้ง ในส่วนของลูกคา้ก็จะตอ้ง
ปฏิบติัให้อยู่ภายใตก้รอบขอ้จ ากดัดงักล่าวน้ีเช่นเดียวกนัการโฆษณาสินคา้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานครทั้งน้ี ในการโฆษณา การกล่าวอา้ง การเปรียบเทียบและใชถ้อ้ยค าโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้ใด ๆ 
ควรจะปรึกษากับนักกฎหมายของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเก่ียวกับข้อ
กฎหมายในภายหลงั 

ส าหรับประเด็นทางดา้นเทคนิคของขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
ให้กบัลูกคา้และผูบ้ริโภค เช่น การจดัรายการชิงโชคหรือคูปองส่วนลด กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
ไดร้วบรวมไวอ้ย่างสมบูรณ์ในคู่มือแนวทางปฏิบติัตามนโยบายส่งเสริมการขาย ซ่ึงผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรจะไดศึ้กษาจากคู่มือดงักล่าวน้ีก่อนท่ีจะปรึกษากบันกักฎหมายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
16 นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูถื้อหุ้น โดยตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งใน
ฐานะของเจา้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยจะไม่ท าการ
ใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัจะเคารพในสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น และ
ดูแลรักษาสิทธิดงักล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือขายหรือ
โอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ เป็นตน้ 
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กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้น 
ทั้งในฐานะของเจา้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยจะไม่
ท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเคารพในสิทธิพื้นฐานของผูถื้อ
หุ้น และดูแลรักษาสิทธิดงักล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือ 
ขายหรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอย่างเพียงพอ เป็นตน้ โดย กลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานครจะปฏิบติัการดงัต่อไปน้ี 

• ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต และอย่างสุดความสามารถ และด าเนินการใด ๆ ดว้ย
ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 

• รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสถานภาพขององคก์รโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็น
จริง 

• รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์ร ทั้งในดา้นบวกและลบดว้ยเหตุผล
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

17 นโยบายเกีย่วกบัการติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ความซ่ือสัตยสุ์จริตถือเป็นส่วนหน่ึงของจริยธรรมท่ีจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติัทุกอย่างของกลุ่ม

บริษทั เจา้พระยามหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งความถูกตอ้งและความซ่ือสัตยจ์ะมีความส าคญัเป็นพิเศษ
ในกรณีของการน าเสนอรายงานหรือขอ้มูลต่อหน่วยงานของรัฐ 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัทุกอย่าง
เก่ียวกบัการลอบบ้ีหรือการพยายามมีอิทธิพลเหนือกว่าเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ดงันั้น ขอ้มูลทุกอย่าง
ท่ีน าเสนอต่อรัฐบาลตอ้งมีความถูกตอ้งและความเป็นจริง ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐก็จะตอ้ง
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมาตามหลกัจริยธรรม 

• กิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจจะถือเป็นการลอบบ้ีหรือการพยายามมีอิทธิพลเหนือกว่าเจา้หน้าท่ีของ
รัฐบาลท่ีเกิดขึ้นนอกประเทศไทย กิจกรรมนั้น ๆ จะตอ้งถูกพิจารณาจากท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
ของบริษทัฯ ก่อนเสมอ 

แนวนโยบาย 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการชกัน า 

หรือการพยายามมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดังนั้นข้อมูลใดท่ีมอบให้กับรัฐบาลเพื่อจุดมุ่งหมาย
ดงักล่าวจะตอ้งถูกตอ้งตามความเป็นจริง ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัต่อดว้ยความ
ซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรม 
การติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พนักงานกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม
สินคา้และบริการของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการออกกฎหมาย ระเบียบ
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ขอ้บงัคบั หรือการบงัคบัใช้กฎหมายอาจจะต้องพวัพนักับกิจกรรมการชักน าท่ีมาอยู่ภายใต้ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของกฎหมาย การชกัน าเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครถือความซ่ือสัตยเ์ป็นส่วนหน่ึงของการประพฤติปฏิบติัอย่างมี
จริยธรรม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในรายงานหรือการมอบขอ้มูลให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งยึดหลกัแห่งความเท่ียงตรง และซ่ือสัตยอ์ย่าง
เคร่งครัดเป็นพิเศษ 

กฎทางจริยธรรมซ่ึงควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐและนโยบายของกลุ่มบริษัท 
เจา้พระยามหานคร ห้ามการให้รางวลัสินน ้ าใจมากกว่าการปฏิบติัพอเป็นพิธีตามประเพณีนิยม และไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผูรั้บ ในกรณีท่ีเห็นว่าการให้ของขวญัเลก็นอ้ยท่ีมีมูลค่าไม่มาก
นกั เช่น การเล้ียงอาหาร หรือการมอบตวัอย่างสินคา้มีความเหมาะสม ให้ขอค าปรึกษาจากนกักฎหมาย
ก่อนท่ีจะมอบ ทั้งน้ี ของขวญัดงักล่าวไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด และการให้ของขวญันั้น
ควรกระท าดว้ยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได ้
18 การด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ 

ผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจะตอ้งปฏิบติังานตามหน้าท่ีของตน
โดยไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นประเทศนั้น ๆ 

• หากมีพระราชบัญญัติการกระท าอันเป็นการทุจริตในต่างประเทศก าหนดให้จ่ายเงินกับ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือพรรคการเมืองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มเป็นส่ิงผิดกฎหมาย การให้
ของช าร่วยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เป็นสินน ้ าใจอนัมิใช่สินบนท่ีช่วยให้การท างานราบร่ืนขึ้นจะกระท า
ไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จากท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก่อน
แลว้เท่านั้น ถา้พนกังานมีขอ้สงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอะไรคือสินบนใหป้รึกษาฝ่ายกฎหมายของ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก่อนกระท าการใด ๆ 

• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีนโยบายจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัในดา้น
ศุลกากร รวมทั้งกฎหมายควบคุมการส่งออกของไทยและต่างประเทศ เพื่อหลีกเล่ียงป้องกนั
ปัญหาอนัอาจจะเกิดขึ้น ควรติดต่อขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ก่อน 

• นโยบายการซ้ือขายสินคา้หรือบริการจะตอ้งมีการท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้เสียแต่
ว่าการซ้ือขายนั้นจะเกิดขึ้นเป็นปกติสม ่าเสมอในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเจา้พระยา
มหานคร นอกจากนั้นการช าระสินคา้หรือบริการจะตอ้งสั่งจ่ายเป็นเช็คหรือวิธีการโอนเงินใน
รูปแบบอ่ืนซ่ึงสั่งจ่ายบุคคลหรือบริษทัท่ีมีสิทธิได้รับเงินนั้น ๆ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย
เท่านั้น 
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เจา้หนา้ท่ีระดบัผูจ้ดัการและพนกังานกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจะตอ้งด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจของตนให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้น รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายทั้งหมด
ของบริษทัฯ ดว้ย 

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการและพนักงานซ่ึงหน่วยหรือกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ในกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานครของตนตอ้งเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมระหว่างประเทศ จะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตาม
กฎหมายของไทยซ่ึงมีผลบังคับต่อกิจกรรมดังกล่าวของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ท่ีอยู่นอก
ประเทศไทย 
การจ่ายเงินให้กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ 

พนักงานกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีด าเนินกิจกรรมระหว่างประเทศจะตอ้งตระหนักอยู่
เสมอว่าประเทศดังกล่าวนั้นมีขอ้บงัคบัในพระราชบญัญติัการกระท าอนัเป็นการทุจริตหรือไม่ หาก
กฎหมายก าหนดให้การจ่ายเงินไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้มกบัเจา้หน้าท่ีรัฐบาลหรือพรรคการเมือง
เพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นความทางอาญาแลว้ นอกจากพนักงานจะห้าม
การจ่ายเงินแลว้ยงัหา้มการใหส่ิ้งของมีค่าใด ๆ เพื่อจุดประสงคท่ี์ไม่ชอบ เช่น การหาความบนัเทิงใหห้รือ
มอบบตัรโดยสารเคร่ืองบิน อย่างไรก็ตาม ถา้หากกฎหมายไม่ได้ห้ามการมอบของขวญัเล็กน้อยตาม
ประเพณีนิยมซ่ึงมีมูลค่าไม่มากนัก หรือสินน ้ าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีเสมียนและธุรการชั้นผูน้้อย เช่น 
เจา้หนา้ท่ีศุลกากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหก้ารปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีราบร่ืนรวดเร็วยิง่ขึ้น ซ่ึงในกรณี
น้ีนโยบายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครก็อนุญาตใหท้ าเช่นเดียวกนั ถา้การปฏิบติัดงักล่าวไม่ขดัต่อ
กฎหมายท่ีบงัคบัในประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ควรจะรายงานรายการดงักล่าวต่อแผนกภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลของบริษทัฯ ดว้ย จะไดล้งบญัชีและน าไปค านวณภาษีให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี พนักงานคนใดท่ีละเมิด
ขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติัฉบบัใดอาจจะถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายได ้ดงันั้น หากพนกังานมี
ขอ้สงสัยใด ๆ เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก่อนเสมอ 
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบศุลกากร 

ถือเป็นนโยบายของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครอย่างหน่ึงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัศุลกากรในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่างการน าเขา้ -ส่งออกสินคา้กลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร จะตอ้งผ่านกระบวนการท่ีถูกตอ้งทางศุลกากรตอ้งมีตราประทบัประเทศตน้ก าเนิด
และแสดงมูลค่าสินคา้ท่ีสมเหตุสมผลหากมีขอ้สงสัยในเร่ืองน้ี สามารถจะขอค าปรึกษาทางกฎหมายของ
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
การช าระค่าสินค้าและบริการ 

ค่าสินค้าและบริการท่ีจัดส่งให้กับกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องช าระโดยเช็คของ
บริษทัฯดราฟท ์หรือวิธีการโอนเงินท่ีถูกกฎหมายอ่ืน ๆ โดยสั่งจ่ายบุคคลหรือบริษทัท่ีมีสิทธิรับเงินนั้น
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โดยชอบดว้ยกฎหมาย ทั้งน้ี การซ้ือสินคา้และบริการจะตอ้งท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรยกเวน้ใน
กรณีท่ีการซ้ือนั้นมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัท่ีเป็นประจ าตามปกติของการด าเนินธุรกิจโดยทัว่ไป ในการ
ช าระเงินจะตอ้งสั่งจ่ายในประเทศท่ีผูรั้บเงินพ านักและประกอบธุรกิจท่ีเป็นประจ า หรือส่งมอบสินคา้
และบริการนั้น ๆ เท่านั้นยกเวน้ในกรณีท่ีการช าระในประเทศอ่ืนไม่ละเมิดกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษี
เงินได ้หรือกฎหมายควบคุมปริวรรตเงินตราของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ถา้มีปัญหาสงสัยเก่ียวกบัเร่ืองน้ีให้
ปรึกษานกักฎหมายประจ ากลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
หมายเหตุ : 

ในการก าหนดและจดัพิมพน์โยบายในคู่มือการด าเนินธุรกิจเล่มน้ีนั้นกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหา
นครตอ้งการจะท าความเขา้ใจกบัผูใ้ชคู้่มือวา่ 

ในบางแง่มุมนโยบายเหล่าน้ีมีความเขม้งวดยิ่งกว่าบทบญัญติัของกฎหมายและแบบแผนปฏิบติั
อุตสาหกรรม 

(1) ไม่มีส่ิงใดท่ีระบุไวใ้นคู่มือเล่มน้ีท่ีถือว่าเป็นการตีความผูกมัดหรือเป็นค าจ ากัดความของ
กฎหมาย หรือแบบแผนปฏิบติัของอุตสาหกรรม 

(2) การกระท าผิดทางอาญาท่ีมีขึ้นโดยเจตนาโดยพนกังานหรือตวัแทนของกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร เป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจหนา้ท่ีของคนผูน้ั้น และไม่ถือเป็นการกระท าโดยกลุ่ม 
บริษทั เจา้พระยามหานครหรือในนามบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

(3) ไม่มีส่ิงใดในคู่มือเล่มน้ีท่ีมีเจตนาจะสร้างสิทธิเพิ่มเติมใหแ้ก่พนกังานนอกเหนือไปจากท่ีมีอยู่
แลว้ตามสัญญาวา่จา้งซ่ึงสามารถบงัคบัใชไ้ด ้

(4) ไม่มีส่ิงใดในคู่มือเล่มน้ีท่ีเจตนาจะให้น ามาใช้แทนกฎขอ้บงัคบัและ/หรือคู่มือท่ีใช้ในแต่ละ
ประเทศ 

กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อาจจะปรับนโยบายซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนัและมีเน้ือหาสอดคลอ้ง
ตอ้งกนั แต่แตกต่างในบางแง่มุมกบันโยบายท่ีแสดงไวใ้นคู่มือเล่มน้ีเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติัทาง
กฎหมายในประเทศนั้น ๆ หรือด้วยเหตุผลท่ีว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคบับางประการของกฎหมาย
ส าหรับซ่ึงกล่าวถึงในคู่มือเล่มน้ี ค  าวา่ “กลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานคร” และ “บริษทัฯ” ท่ีใชใ้นคู่มือเล่ม
น้ี ในบางกรณีหมายถึง บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) และฝ่ายต่าง ๆ รวมบริษทัสาขา 
บริษทัร่วม และบริษทัร่วมทุนของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ทั้งหมดรวมกนั ในบางกรณีหมายถึง
บริษทัใดบริษทัหน่ึงหรือมากกวา่ 
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ประมวลจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 
1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

1.1 กรรมการและผูบ้ริหารต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
รอบคอบ และระมดัระวงั  

1.2 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นถึงการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานครอยา่งย ัง่ยนื และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

1.3 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นครเป็นส าคญั และตอ้งด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นอิสระทั้งการตดัสินใน ไม่กระท า
การใดท่ีเป็นการขัดแยง้กับผลประโยชน์ของบริษทัฯ อย่างมีนัยส าคญั ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1.4 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระท ากบับริษทัท่ีตนเป็นกรรมการ  
หรือในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครทั้งน้ี ไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

1.5 กรรมการและผูบ้ริหารพึงบริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง 

 (1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวั 
 (2) ไม่ใชค้วามลบัของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครในทางท่ีมิชอบ 
 (3) ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
1.6 กรรมการและผูบ้ริหารต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวงั และไม่สร้างขอ้ผูกมัดท่ีอาจ

ขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 
1.7 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่แสงหาผลประโยชน์ส่วนตวัอนัมิชอบจากการท างาน ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม 
1.8 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ 
1.9 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่เป็นผูป้ระกอบการ หรือเป็นผูถื้อหุ้นส าคญั หรือมีบุคคลใน

ครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการคา้ใดอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนั หรือท าธุรกิจกับกิจการท่ีตนเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่าจะกระท าเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรือของผูอ่ื้น 

1.10 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่กระท าการใดในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอนผลประโยชน์ของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร 
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1.11 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้เยี่ยงวิญญูชนจะพึงกระท า
ต่อคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั โดยปราศจากอิทธิพลตามท่ีตนมีสถานะ 

1.12 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่น าขอ้มูลของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครไปใชใ้นทางท่ีผิด 
รวมทั้งไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

1.13 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัและมีความเขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยส่งเสริมสนบัสนุนและให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและ
ระบบการควบคุมภายในทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร และตอ้งใหค้วามมัน่
ในวา่มีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อจดัการความเส่ียงนั้น ๆ 

1.14 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าและแบบอย่างท่ีดี มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีวิจารณญาณ
ท่ีถูกตอ้งเท่ียงธรรม ลดความขดัแยง้ เนน้ความสามคัคี และการมีส่วนร่วม มีเมตตาธรรม รับฟังปัญหา
และขอ้เสนอแนะของพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและมีเหตุผล 

1.15 กรรมการและผูบ้ริหารต้องบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยการให้ผลตอบแทนตามผลงาน 
ความรู้ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังาน ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และ
ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถึงสม ่าเสมอและต่อเน่ือง รวมทั้งดูแลพนกังานให้มีสวสัดิภาพและ
สวสัดิการในการท างานท่ีเพียงพอ 

1.16 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ และผูร่้วมงาน และจดัให้มีระบบ
บริการลูกคา้ท่ีดีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ยติุธรรม และตรวจสอบความพึงพอใจได ้

1.17 กรรมการและผูบ้ริหารต้องปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจเก่ียวกับจรรยาบรรณและ
บทบาทหนา้ท่ีท่ีพนกังานตอ้งปฏิบติัเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดีต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

1.18 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปลูกฝังให้พนกังานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งจดัใหมี้กิจกรรมท่ีสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ 

1.19 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือพวก
พอ้ง และไม่ท าการใด ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

 

2 จรรยาบรรณของพนักงาน 
2.1 ข้อพงึปฏิบัติต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 

2.1.1 มีทศันคติท่ีดีต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครและปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
มุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครโดยถือ
ประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครเป็นส าคญั 

2.1.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ อุทิศตนใหแ้ก่งานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
อยา่งเตม็ท่ี และพึงปรับปรุง แกไ้ข และพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
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2.1.3 ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตน ไม่วา่โดยทางตรง หรือทางออ้มแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 
หรือผูอ่ื้น 

2.1.4 หลีกเล่ียงทั้งโดยตนเอง และครอบครัวในการให้หรือรับส่ิงของ เงิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีทางธุรกิจเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครนอกจากในโอกาส หรือ
เทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม แต่จะตอ้งไม่มีราคามากเกินสมควรหรือเกินกวา่เหตุ 

2.1.5 จดัการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รักษามิใหเ้ส่ือมเสีย หรือสูญหายโดยมิชอบ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั 

2.1.6 ไม่เปิดเผยขอ้มูล หรือความลบัของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานครต่อบุคคลใด ๆ ไม่
แสวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ่ื้น โดยขอ้มูลหรือความลบันั้นยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

2.1.7 ระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลใด ๆ ในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียง 
ภาพลกัษณ์ และการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

2.1.8 ให้ความเอาใจใส่ และช่วยด าเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มี
ความสะอาด ปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

2.1.9 กระท าการปกป้อง และรักษาช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และผลประโยชน์ใด ๆ ของกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร 

2.1.10 มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังาน มีทกัษะในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง/ปัจจยั
เส่ียง 

2.2 ข้อพงึปฏิบัติต่อตนเอง 
2.2.1 พึงปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความมานะ และอดทน แสดงหาความรู้ และประสบการณ์ เพื่อ

เสริมสร้างตนเองใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม และความสามารถในการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลยิง่ขึ้น 
2.2.2 พึงยดึมัน่ในคุณธรรม และจะตอ้งไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์

อ่ืนใดโดยแนวทางท่ีมิชอบจากผูบ้งัคบับญัชาหรือจากบุคคลอ่ืนใด 
2.2.3 หา้มรับของขวญัท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) 
2.2.4 พึงละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและ

เกียรติศกัด์ิของตนเอง และกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เช่น 
 (1) ไม่กระท าตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง 
 (2) ไม่หมกมุ่นในการพนนัทุกประเภท 
 (3) ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือการกระท ากิจการใดอนักระทบกระเทือนต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี หรือช่ือเสียงของตนเอง และกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เป็นตน้ 
2.2.5 ไม่เรียก ไม่รับ หรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตจากผู ้มาติดต่อทั้ งในฐานะ

ผูใ้ชบ้ริการ และในเชิงธุรกิจธุรกรรมใด ๆ กบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
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2.3 ข้อพงึปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.3.1 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม การแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมทั้งการให้รางวลั และการลงโทษ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตอ้งกระท าดว้ยความสุจริต ยุติธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนกังานนั้น ๆ 

2.3.2 ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยให้โอกาส
อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 

2.3.3 รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพ 
2.3.4 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ดูแลรักษา

สภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
2.3.5 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความ

มัน่คงในหนา้ท่ีการงาน หรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2.3.6 ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
2.3.7 ให้ความมั่นใจในเร่ืองสวสัดิภาพ และสวสัดิการในการท างาน และเปิดโอกาสให้

สามารถแจง้เร่ืองการท าผิดกฎหมายของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
2.3.8 ย  ้าให้เขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ใน

กรอบของจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ของกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครอยา่งทัว่ถึง 
2.3.9 หลีกเล่ียงการรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2.4 ข้อพงึปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
2.4.1 รับฟังค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปเป็นผูส้ั่ง รวมทั้งมีสัมมาคารวะ และมีความสุภาพต่อพนกังานท่ีมีต าแหน่งงาน
เหนือตน 

2.4.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชา 
หรือพนกังานอ่ืนโดยปราศจากขอ้มูลความจริง ไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตน 

2.4.3 รักษา และร่วมสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคีในหมู่พนกังาน เอาใจใส่อย่างจริงจงั และ
เคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

2.4.4 พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้ าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี ไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ี
จ าเป็นในการปฏิบติังานต่อผูร่้วมงาน และปรับตนใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

2.4.5 หลีกเล่ียงการใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา 
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3 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูถื้อ

หุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร อย่างย ัง่ยืน และให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจะด าเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้และเพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัการดงักล่าว กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงยดึถือแนวทางปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

3.1 การเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างยั่งยืน 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์
สูงสุดโดยรวม 

• บริหารจดัการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร โดยน าความรู้และทกัษะการบริหารมา
ประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตดัสินใจด าเนินการใด ๆ จะ
กระท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

• ไม่ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อกลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร 

3.2 การเปิดเผยข้อมูล 

• รายงานสถานภาพและแนวโนม้ในอนาคตของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครต่อผูถื้อ
หุน้อยา่งเท่าเทียมกนัสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 

• ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มูลภายในใด ๆ ของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

• ไม่เปิดเผยขอ้มูล หรือความลบัอนัจะน ามาซ่ึงผลเสียของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร ต่อบุคคลใด ๆ 

 

4 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัลูกค้า และประชาชน 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบั

ลูกคา้ และประชาชนท่ีจะไดรั้บความปลอดภยั การบริการท่ีดีมีคุณภาพและความพึงพอใจ รวมทั้งรักษา
สัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยนืจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

4.1 มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ให้ได้รับความปลอดภยัการ
บริการท่ีดีมีคุณภาพและความพึงพอใจ โดยยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

4.2 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการท่ีดีมีคุณภาพอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ 
และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยนื 
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4.3 จดัระบบเพื่อให้ลูกคา้ และประชาชนสามารถร้องเรียนเก่ียวกับความปลอดภยั การบริการ
อ านวยความสะดวก และความพึงพอใจ และด าเนินการอย่างดีท่ีสุด เพื่อให้ลูกคา้และประชาชนไดรั้บ
การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

4.4 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้ และประชาชนอยา่งเคร่งครัด หาดไม่สามารถปฏิบติัได ้
ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ และประชาชนทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

4.5 รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ของ
ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

5 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี/้ลูกหนี ้
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจและ

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ เจา้หน้ี และลูกหน้ี ของบริษทัฯ พึงปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัเกณฑต์่าง 
ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั กลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร จะยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และเป็นธรรม ในการกูย้ืมเงินจากเจา้หน้ี 
การช าระคืน และมีจรรยาบรรณท่ีดีกบัลูกหน้ีจากการติดตามเร่งรัดหน้ีสิน ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัการดงักล่าว กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

 
 
5.1 ความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า 

• การปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ กรณีไม่สามารถปฏิบติั
ไดต้อ้งรีบเจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ 
• ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร บนพื้นฐาน

ของการไดรั้บผลตอบแทนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกนั
ทั้งสองฝ่าย กรณีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหน้า 
เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

5.2 ความสัมพนัธ์กบัคู่แข่ง 

• ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาทางการแข่งขนัท่ีดี 
• ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจาก

ความจริง 
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• กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จะแข่งขนัอย่างเต็มท่ี เป็นอิสระไม่ขึ้นกบัใคร ดว้ย
ความยติุธรรม โดยใชข้อ้เสนอในการแข่งขนับนพื้นฐานการให้บริการ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีเก่ียวกบักิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

5.3 ความสัมพนัธ์กบัเจ้าหนี้ 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งการช าระคืน การดูแลหลกัทรัพย ์ค ้า
ประกนั และเง่ือนไขอ่ืน ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้ืมเงินไปในทางท่ีขดั
กบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้หกู้ย้ืมเงิน 

• รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
• รายงานเจา้หน้ีล่วงหนา้หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญา และร่วมกนัหา

แนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 
5.4 ความสัมพนัธ์กบัลูกหนี ้

• ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกหน้ีโดยไม่เลือกปฏิบติัใน
การติดตามเร่งรัดหน้ีสิน กรณีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัลูกหน้ีเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
โดยใชห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการ 

• รายงานขอ้มูลลูกหน้ีคา้งช าระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาให้แก่ลูกหน้ีอย่าง
สม ่าเสมอ 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติท่ีมีต่อ
ลูกหน้ีตามขอ้ผูกพนัในสัญญา หนงัสือบอกกล่าว ขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความ 
และการผอ่นการช าระหน้ีสิน 

 

6 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัหน่ึงสู่ความส าเร็จ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันา

เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้
พนกังาน จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

6.1 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือเงินโบนสั 
6.2 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยู่

เสมอ 
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6.3 การแต่งตั้งและโยกยา้ยรวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความ
เสมอภาค สุจริต และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม 
รวมทั้งการกระท า หรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ  

6.4 ให้ความส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้
โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

6.5 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 
6.6 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
6.7 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงานของพนกังาน 
6.8 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
6.9 มีช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบได้ 
6.10 ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเขา้ใจเร่ืองจรรยาบรรณ และบทบาทซ่ึงพนักงานสามารถ

ปฏิบติัได ้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ถึงทั้งกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร 
 

7 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ตระหนกั ห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความส าคญัในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริม
การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพจึงก าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

7.1 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ถือเป็นหนา้ท่ี และเป็นนโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบั
กิจกรรมของสังคม และชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้างสรรค์ 
และอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติสนับสนุนการศึกษาแก่ เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ใหเ้ป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได ้

7.2 คืนก าไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม อย่าง
สม ่าเสมอ 

7.3 ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดขึ้นในหมู่
พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

7.4 ส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.5 ปฏิบติั และให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ 

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
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8 จรรยาบรรณของวชิาชีพหลกัของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร 
วิศวกร 

1. พึงรับผิดชอบไม่กระท าการใด ๆ อนัอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ 
2. ตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บอยา่งถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัและวิชาการ 
3. ตอ้งประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
4. ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยไม่ชอบธรรม หรือใชอิ้ทธิพล หรือใหผ้ลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้

ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บหรือไม่ไดรั้บงาน 
5. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อย่างใด ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิ

ชอบจากผูรั้บเหมาหรือบุคคลใดซ่ึงเก่ียวขอ้งในงานท่ีท าอยู่กบัผูว้า่จา้ง 
6. ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผูอ่ื้นโฆษณาซ่ึงการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็น

จริง 
7. ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถท่ีตนเองจะกระท าได ้
8. ไม่ละทิ้งงานท่ีไดรั้บท าโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
9. ไม่ลงลายมือช่ือเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ในงานท่ีตนเองไม่ได้รับท า

ตรวจสอบหรือควบคุมดว้ยตนเอง 
10. ไม่เปิดเผยความลบัของงานท่ีตนไดรั้บท า เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่จา้ง 
11. ไม่แยง่งานจากผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 
12. ไม่รับท างาน หรือตรวจสอบงานช้ินเดียวกนักบัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุมอ่ืนท า

อยู่ เวน้แต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตามหนา้ท่ี หรือแจง้ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอ่ืนนั้นทราบล่วงหนา้แลว้ 

13. ไม่รับด าเนินงานช้ินเดียวกนัให้แก่ผูว้า่จา้งรายอ่ืนเพื่อการแข่งขนัราคา เวน้แต่ไดรั้บแจง้ให้ผูว้่า
จา้งรายแรกทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผูว้า่จา้งรายแรก และไดแ้จง้ใหผู้ว้า่จา้งรายอ่ืนนั้นทราบล่วงหนา้แลว้  

14. ไม่ใชห้รือคดัลอกแบบ รูป แผนผงั หรือเอกสารท่ีเก่ียวกบังานของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอ่ืน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น 

15. ไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นท่ีเส่ือมเสียแก่ช่ือเสียง หรืองานของผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอ่ืน 
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นักบัญชี 
1. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 
2. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งใช้ดุลยพินิจและปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระภายใตก้รอบวิชาชีพ

บญัชี 
3. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติังานท่ีตนขาดความเป็นอิสระภายใตก้รอบวิชาชีพบญัชี 
4. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ และตอ้งไม่มีส่วน

ไดส่้วนเสียในงานท่ีตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการประกอบวิชาชีพ
นั้น 

5. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งใชดุ้ลพินิจบนหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดโ้ดยปราศจากความมีอคติและ
ความล าเอียง 

6. ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลพินิจอย่างเท่ียงธรรมโดยหลีกเล่ียงความสัมพันธ์หรือ
สถานการณ์ใด ๆ ท่ีอาจท าให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานได้โดยโปร่งใส 
อิสระ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

7. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซ่ือตรงต่อวิชาชีพไม่คดโกง
ไม่หลอกลวง 

8. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานตรงตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง 
9. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้งไม่อา้งหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งว่าไดป้ฏิบติังานโดยท่ีไม่ไดมี้

การปฏิบติังานจริง 
10. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความช านาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ 
และระมดัระวงัรอบคอบ 

11. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งประกอบวิชาชีพโดยมีความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานให้
ส าเร็จได ้

12. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งประกอบวิชาชีพ ดว้ยความมุ่งมัน่และขยนัหมัน่เพียร 
13. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้งศึกษาหาความรู้และความช านาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
14. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งประกอบวิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน

ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
15. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และดว้ยความช านาญ

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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16. ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่น าข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กรท่ีตนได้มาจากการ
ปฏิบติังานวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลบัขององคก์รท่ีตนสังกัดไป
เปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากองคก์ร เวน้แต่ใน
กรณีท่ีเป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย หรือในฐานะผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี 

17. ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่น าข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กรท่ีตนได้มาจากการ
ปฏิบติังานวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลบัขององคก์รท่ีตนสังกดั ไป
ใชเ้พื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

18. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคก์รท่ีตนสังกดั 
19. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลทรัพยสิ์น ของ

องคก์รท่ีตนสังกดั 
20. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งใช้เวลา และทรัพยสิ์นขององค์กรท่ีตนสังกัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุดไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลท่ีสามทั้งทางตรงและทางออ้ม 
21. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง และการด าเนินการ

ขององคก์รท่ีตนสังกดั 
22. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งใชวิ้จารณญาณอยา่งรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รท่ีตนสังกดั รวมถึงนายจา้ง (เจา้ของกิจการ) ของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี 

23. ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งประพฤติปฏิบติัในทางท่ีถูกท่ีควร ส านึกในหน้าท่ีและไม่ปฏิบติั
ตนในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ 

นักการเงิน 
1. ตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริต การเช่ือใจกนัระหวา่งผูใ้หบ้ริการดว้ยกนัและผูรั้บบริการ 
2. ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยสุจริต 
3. ตอ้งรักษาความลบัได ้
4. เตม็ใจใหบ้ริการและมีความเสมอภาคแก่ผูรั้บบริการ 
5. ปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกตอ้งโดยไม่มีอคติต่อลูกคา้และผูรั้บบริการ 
6. ไม่รับส่ิงของหรือสินบนจากผู ้อ่ืน เพื่อก่อให้เกิดความขัดแยง้และไม่เหมาะสมกับการ

ปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
7. มีความรอบคอบ 
8. ใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมในการพฒันา 
9. ตอ้งบริหารความเส่ียง 
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10. ยึดมั่นในการปฏิบัติงานขององค์กร และพร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
เป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั 

11. มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์ร 
12. สามารถใหข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะไดต้ามวิชาชีพและขอ้จ ากดัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
13. มีการวางแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกับการปฏิบติัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและต้อง

รายงานและติดตามประเมินการปฏิบติังาน 
14. พร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เพื่อน าไปพิจารณาและปรับปรุงในหน้าท่ีโดยไม่มี

อคติ 
15. มีความประพฤติท่ีเหมาะสม และถูกกาลเทศะ 
16. มีอารมณ์มัน่คง และวุฒิภาวะพร้อมจะท างานในหน้าท่ีหรือท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างดีและ

เหมาะสม 
นักระบบงานคอมพวิเตอร์ 

1. ยดึมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต ปฏิบติัหนา้ท่ีและด ารงชีวิตเหมาะสมตามหลกัก ากบัดูแลกิจการ 
2. ประกอบวิชาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยติุธรรม ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอเป็นการ

พฒันาตนและงานท่ีรับผิดชอบ อนัจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพใหต้นเองและหน่วยงานท่ีสังกดั 
3. ตอ้งมีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุความส าเร็จของงานสูงสุด 
4. ตั้งมัน่อยูใ่นความถูกตอ้ง มีเหตุผล และรู้รักสามคัคี 
5. ไม่คดัลอกผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของสิทธิเดิมอย่างเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
6. ไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิในวิชาชีพแห่งตน 
7. ใชค้วามรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค ์ไม่ใชท้างท าลายหรือกลัน่แกลง้ใหผู้อ่ื้นไดรั้บความ

เสียหาย 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ี ปฏิบติัตน ในวิชาชีพนกัคอมพิวเตอร์ท่ีดี เป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม 
9. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น

โดยมิชอบดว้ยกฎ ระเบียบ และหลกัคุณธรรมจริยธรรม 
10. ไม่ใช้หน้าท่ีโดยไม่ชอบธรรมในการเอ้ือให้ตนเองหรือผู ้อ่ืนได้รับประโยชน์หรือเสีย

ประโยชน ์
11. ไม่ใชค้วามรู้ความสามารถไปในทางล่อลวง หลอกลวง จนเป็นเหตุใหเ้กิดผลเสียต่อผูอ่ื้น 
12. เคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของผูอ่ื้น ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม 
13. รับฟังความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครือข่าย และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
14. เปิดโอกาสใหส้ามารถตรวจสอบการปฏิบติังานได ้
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บทลงโทษ 
 หากบุคลากรของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร บุคคลใด ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจดัการองคก์รของบริษทัฯ 
และระเบียบข้อบังคับ ทั้ งน้ีให้แต่ละฝ่าย/ส่วนงาน เป็นผูพ้ิจารณาเบ้ืองต้น และสรุปเร่ืองส่งต่อให้
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพื่อตดัสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความ
เหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็น
อย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของตน้สังกดัได ้ให้น าเร่ืองเขา้สู่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯ เพื่อพิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป 
การก าหนดโทษ 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนดว้ยหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. พกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
4. เลิกจา้ง 
5. ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครไดจ้ดัให้มีการลงโทษบุคคลากรท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบาย
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเหมาะสม การลงโทษน้ีรวมไปถึงการเลิกจา้งงาน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร เห็นว่าจ าเป็น การกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายน้ี ไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครก าหนดไวห้รือ
มีโทษตามกฎหมาย 
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ค าจ ากัดความและคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหา
นคร 

1 ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดย
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย (ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย)์ 

2 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ย ล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนั และช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้ง) 

3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส       
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบักลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 
(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 

• ลักษณะความสัมพันธ์ : ผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย         
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

• ระดับนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายไม่อสิระ 
- กรณีผูส้อบบญัชี: หา้มทุกกรณี 
- กรณีเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพอ่ืน : มูลค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี 

ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกับข้อก าหนดว่าด้วยการท า
รายการ ท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
• ลักษณะความสัมพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภทไดแ้ก่ รายการท่ี

เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และ
รายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

• ระดับนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ  ≥ 20 ลา้นบาท หรือ ≥ 3% ของ NTA 
ของบริษทัฯ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการ
ท่ีเกิดขึ้นในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย 
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(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเวน้กรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผูบ้ริหาร
หรือ partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสัมพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง 

(ง) ขอ้ยกเวน้: กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซ่ึงมิไดเ้กิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพนัธ์เกินระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดในระหว่างด ารง
ต าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ก่อนและ
มติท่ีได้ตอ้งเป็นมติเอกฉันท์ โดยกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์
ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไวใ้นแบบรายงานประจ าปี 56-1 และ 56-2 ของกลุ่มบริษทั 
เจา้พระยามหานคร รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ า (แบบ 56-2) ของ
กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และหากต่อมากลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะเสนอ
กรรมการอิสระนั้น เพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานครจะตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นในวาระเลือกตั้ง
กรรมการดว้ย 

5 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู ้เ ก่ียวข้องกับผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท   
เจา้พระยามหานคร 

6 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้
7 กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลุ่มบริษทั 

เจา้พระยามหานคร ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือนิติ
บุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระรายนั้น
ไดรั้บในแบบรายงาน 56-1 และ 56-2 ดว้ย 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหา
นคร 

1. เสนอแนะเร่ืองท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุ้น
รายย่อยต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แลว้แต่กรณี 
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2. ให้ความเห็นเก่ียวกบับทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ท่ีพึง
ปฏิบัติ รวมทั้ งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการอิสระท่ีพึงปฏิบัติ เพื่อ
ประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

3. สอบทานให้กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระ 
รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระใหมี้ความเหมาะสมและครบถว้นตามกฎหมาย 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มอบหมายโดยจะตอ้งไม่มีผล
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

5. วาระของกรรมการอิสระ เร่ิมตั้งแต่มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระในหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และพน้จากการเป็นกรรมการอิสระเม่ือ
ขาดคุณสมบติัตามนิยามดงักล่าว หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

6. กรรมการอิสระตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 

ค าจ ากดัความ แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัผลประโยชน์ที่ขัดกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หมายความวา่ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ

การเสนอให้เป็นผูมี้อ านาจควบคุมของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือบริษทัย่อย รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หมายความว่า รายการระหว่างกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือบริษทัย่อย
กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงของ กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือรายการระหว่างบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัยอ่ย รายการท่ีเก่ียวโยงกนั แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 

1 รายการการคา้ท่ีเป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการคา้เก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการอนัเป็นธุรกิจ
ปกติของบริษทัฯ ท่ีท าเป็นประจ า และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป เช่น การซ้ือท่ีดิน การขาย
บา้นและอาคารชุด การก่อสร้าง การบริการ เป็นตน้ 

2 รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการคา้เก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการเพื่อสนับสนุน
การประกอบธุรกิจปกติของบริษทัฯ ใหด้ าเนินการไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ไดแ้ก่ การวา่จา้งขนส่งสินคา้ 
การวา่จา้งท าโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือจา้งบริหารงาน เป็นตน้ 

3 รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้ น คือ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีไม่
สามารถแสดงไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป และมีอายสุัญญาไม่เกินกวา่ 3 ปี 

4 รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการอ่ืน 
5 รายการความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียน ในรูปเงินกู้ 

การให้กูย้ืมค ้าประกนั เป็นตน้ ซ่ึง เจา้พระยามหานคร จะตอ้งไดรั้บผลตอบแทน เช่น ดอกเบ้ียตาม
อตัราตลาด 

6 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืน นอกจากรายการตาม 1 ถึง 5 
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บริษัทย่อย หมายความวา่ 
บริษทัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
(ก) บริษทัท่ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(ข) บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(ค) บริษทัท่ีอยู่ภายใตอ้ านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการอยู่

ภายใตอ้ านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม (ข) 
 
บริษัทร่วม หมายความวา่  

บริษทัท่ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือบริษทัย่อยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัฯ แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะมีอ านาจควบคุมนโยบายดงักล่าว 
และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 

ในกรณีท่ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือบริษทัย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มรวมกนั
ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นคร ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่ากลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร หรือบริษทัย่อยมีอ านาจในการมีส่วนร่วม
ตดัสินใจตามวรรคหน่ึง เวน้แต่จะพิสูจน์ใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
อ านาจควบคุมกจิการ หมายความวา่ 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
(ก) การถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร นั้น 
(ข) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร 

ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด 
(ค) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยออ้ม 
เง่ือนไขการค้าท่ัวไป หมายถึง ราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซ่ึง
รวมถึงราคาและเง่ือนไขต่อไปน้ี 

• ราคาและเง่ือนไขท่ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร หรือบริษทัยอ่ยไดรั้บ หรือใหก้บับุคคลทัว่ไป 
• ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
• ราคาและเง่ือนไขท่ี กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร สามารถแสดงไดว้่าบุคคลท่ีประกอบกิจการ

เดียวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
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ค าจ ากดัความในแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประโยชน์อ่ืนใด หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา  การรับความบนัเทิง การรับบริการ การรับ
การฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด
จากญาติ หรือจากบุคคลท่ีใหก้นัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวฒันธรรม หรือ
ใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคม 
ผู้ท่ีเกี่ยวดอง/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หมายความว่า ผูบุ้พการรี ผูสื้บสันดาน พี่นอ้งร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกนั ลุง ป้า นา้ อา คู่สมรส ผูบุ้พการี หรือผูสื้บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรั้บบุตร
บุญธรรม 
 

ค าจ ากดัความของคุณสมบัติและหน้าที่ส าคญัของผู้ตรวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งมีคุณสมบติัละหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1 มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
2 มีสิทธิท่ีจะขอตรวจสอบทรัพยสิ์นและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งหนงัสือ บญัชี เอกสารประกอบการ

บนัทึกบญัชี จดหมายโตต้อบ และรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3 สามารถขอให้พนกังานของหน่วยรับตรวจให้ขอ้มูลค าช้ีแจง และส่งมอบเอกสารในเร่ืองท่ีท าการ

ตรวจสอบ 
4 ตอ้งเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของ เจา้พระยามหานคร ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
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ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งาติ 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ 
พ.ศ. 2543 

 
 โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละจ านวนทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะรับจากบุคคล
ไดโ้ดยธรรมจรรยา ไวด้งัน้ี 

 ขอ้ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓” 

 ขอ้ ๒๑ ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓ ในประกาศน้ี 
 “การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพยสิ์น

หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กนัในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวฒันธรรม หรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคม 

 “ญาติ” หมายความว่า ผูบ้พัการี ผูสื้บสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดามารดา
เดียวกนั ลุง ป้า นา้ อา คู่สมรส ผูบุ้พการีหรือผูสื้บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรั้บบุตรบุญธรรม 

 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับความบนัเทิง การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั  
  ขอ้ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู ้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ขอ้บงัคบั ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ
ตามบญัญติัแห่งกฎหมาย เวน้แต่การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศน้ี 
  ขอ้ ๕ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ 
ดงัต่อไปน้ี 
 

 
๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนท่ี ๑๑๘ ก หนา้ ๑๘ วนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 
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(๑) รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโ้ดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 

(๒) รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพนับาท 

(๓) รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการใหน้ั้นเป็นการใหใ้นลกัษณะใหก้บับุคคลทัว่ไป 
ขอ้ ๖ การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซ่ึงผูใ้หมิ้ไดร้ะบุใหเ้ป็นของ

ส่วนตวัหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพนับาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตวัหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งรับไวเ้พื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล ให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐผู ้
นั้นรายงานรายละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ดงักล่าวให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ
โดยเร็ว หากผูบ้งัคบับญัชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผูน้ั้นยึดถือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์
ดงักล่าวนั้นไวเ้ป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นยดึถือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ดงักล่าวนั้นไวเ้ป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นส่งมอบทรัพยสิ์นให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น
สังกดัโดยทนัที 

ขอ้ ๗ การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์หรือมีราคาหรือ
มีมูลค่ามากกว่าท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๕ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดรั้บมาแลว้โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลเจา้หน้าท่ีของรัฐผูน้ั้นตอ้งแจง้รายละเอียด
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผูบ้ ังคับบัญชา ซ่ึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 
ผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบนั หรือองคก์รท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐผู ้
นั้นสังกดั โดยทนัทีท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อให้วินิจฉยัวา่มีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ี
จะใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นไวเ้ป็นสิทธ์ิของตนหรือไม่ 

ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบนัหรือ
องค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผูน้ั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นแก่ผูใ้ห้โดยทนัที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได ้ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐผูน้ั้นส่ง
มอบทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ดงักล่าวใหเ้ป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นสังกดัโดยเร็ว 

เม่ือไดด้ าเนินการตามความในวรรคสองแลว้ ให้ถือว่าเจา้หน้าท่ีของรัฐผูน้ั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ดงักล่าวเลย 

ในกรณีท่ี เจ้าหน้า ท่ีของรัฐผู ้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหน่ึง เป็นผู ้ด ารงต าแหน่ง
ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกะทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นต่อผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการในองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีไม่มีผูบ้งัคบับญัชาท่ี
มีอ านาจถอดถอนใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งน้ีเพื่อด าเนินการตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
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ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู ้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหน่ึง เป็นผู ้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภา
ทอ้งถ่ินท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นเป็นสมาชิก แลว้แต่กรณี เพื่อด าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

ขอ้ ๘ หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามประกาศ
ฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูซ่ึ้งพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐมาแลว้ไม่ถึงสองปีดว้ย 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

             โอภาส  อรุณินท ์
ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัตินโยบายหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี  ปี 2563 
 

ขา้พเจา้ไดรั้บและอ่านขอ้ความในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปี 2563 กลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร  ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 แลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจ รับทราบ และนอ้มรับหลกัการน้ีเป็นหลกัปฏิบติั
ในการบริหารจดัการ และขอยืนยนัในรอบปีท่ีผ่านมาขา้พเจา้มิไดก้ระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน หรือขดั
ต่อนโยบายดงักล่าว 
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