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สารจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ให้มีประสิ ทธิภาพและมีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ตั้งแต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้ปรับปรุ งนโยบายการก ากับดู แลกิ จการที่ดีที่ เดิ มมี อ ยู่
5 หมวด ซึ่ งเน้นการปฏิบตั ิตามและการรายงาน (Comply and Explan) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยกาหนดไว้เดิมในปี พ.ศ. 2555 โดยการขยายบริ บทของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ ึ งกาหนด
เพิ่มเติมหลักการบริ หารจัดการที่ดีไว้ 8 ข้อ เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และ
ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั จดทะเบียนนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยัง่ ยืนตาม
ความเหมาะสม (Apply and Explan) ต่อไป
นโยบายฯ ที่ปรับปรุ งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่
1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ผ่านการอนุมตั ิให้นาออกใช้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกา ร
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการ
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2563
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ประกาศบริษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่งใน
นโยบายฉบับนี้ เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร” ได้ประกาศให้มีและนาออกใช้นโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนได้รับทราบและนามาใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงานเสมือนเป็ น
วินยั อย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ ายด้วยดีตลอดมา
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิการดาเนินการปรับปรุ งสาระสาคัญของเอกสาร
ดังกล่าวในส่ วนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับ “การกากับดูแลกิจการที่ดี” ที่เดิมมีอยู่ 5 หมวด ให้เป็ น “หลักการกากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ” ซึ่ ง ครอบคลุ ม เนื้ อ หาหลัก การบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ไ ว้ 8 หมวด โดยเป็ นนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คาดหวังให้ฝ่ายจัดการมีส่วนร่ วมและนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
สร้ างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน ด้วยการมี ความรั บผิ ดชอบต่ อสัง คมและการใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้อม เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อเป็ นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่ วมกันยึดถือสาระสาคัญในคู่มือฉบับปรับปรุ งครั้ง
นี้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ งาน และเพื่อธารงไว้ซ่ ึงการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานครจึ ง ขอให้ผูบ้ ริ หารและพนัก งานทุก ระดับ ได้อ่านและทาความเข้าใจ ลงนามรั บทราบ และ
ยอมรับเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2563
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหา
นคร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมี
เจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิน
ธุรกิจและการบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศ สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย อีกทั้งส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส เป็ น
ธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เติบโตอย่างยัง่ ยืนบนรากฐานที่
มัน่ คงและแข็งแกร่ งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว
ดัง นั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร จึ ง ได้ก าหนดนโยบายหลัก การก ากับดู แ ลกิ จ การที่ ดี
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ยึดถือ
ร่ วมกันเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะยึดถือ หลักปฏิบตั ิ และแนวปฏิบตั ิที่ดีที่เป็ น
สากล และมุ่งมัน่ ที่จะนาเอาหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีท้ งั 8 ข้อ มาใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน ได้แก่ 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กร
2) ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลัก ของกิ จ การที่ เ ป็ นไปเพื่ อ ความยัง่ ยื น 3) เสริ ม สร้ า งให้
คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุผล 4) สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
5) ส่งเสริ มนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 6) ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง
และการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม 7) รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้อ มู ล 8)
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
2. คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะจัดให้มีโครงสร้างการบริ หารที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม
3. คณะกรรมการ จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระ และมีการจัด
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การออก
จากกันอย่างชัดเจน โดยยึดมัน่ ผลประโยชน์ของ เจ้าพระยามหานคร เป็ นสาคัญ และบริ หารจัดการด้วย
หลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม และสิ่ งแวดล้อม
4. คณะกรรมการ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สาคัญ
ของ เจ้าพระยามหานคร โดยมีระบบการติดตามและวัดผลการดาเนินงาน และบริ หารความเสี่ ยงอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รวมทั้งต้องดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่า ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี
มีความน่าเชื่อถือ
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5. คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารทุกระดับ จะต้องเป็ นผูน้ าในด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณ และเป็ น
แบบอย่า งในการปฏิ บ ัติตามนโยบายการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี ในการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานครตลอดจนสอดส่ องดูแลเรื่ องการจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่ เกี่ยวโยงกัน ส่ งเสริ มวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
เกี่ยวข้อง และส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิและดาเนิ นธุ รกิจโดยคานึ งถึงหลักสิ ทธิ มนุษยชน สิ ทธิ ผูบ้ ริ โภค
และการใช้แรงงานอย่า งเป็ นธรรม พร้ อมทั้ง จัดให้มี ระบบการตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิ นผล และ
ทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีอย่างครบถ้วน
และยัง่ ยืน และสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ และกากับดูแลให้พนักงานร่ วมกันปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและมีจริ ยธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามนโยบายก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร และ
สอดคล้องกับ บทบัญญัติข องรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย กลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานครจึง
กาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรม โดยให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือปฏิบตั ิเป็ น
ค่านิยมขององค์กร ควบคู่กบั ข้อบังคับและระเบียบของ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครเพื่อให้การบริ หาร
และการปฏิ บตั ิ งานมีความโปร่ งใส ชัดเจน เป็ นธรรม มี ประสิ ทธิ ภาพ ผดุ งเกี ยรติ และศักดิ์ ศรี ควรแก่
ความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของลูกค้าและประชาชนโดยทัว่ ไป ดังนี้
1. ต้องยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. ต้องยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
3. ต้องมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบ
4. ต้องยึดมัน่ ในปรัชญาในการดาเนินธุรกิจ นโยบายบริ ษทั และยึดถือวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และประโยชน์ของ เจ้าพระยามหานคร เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ขดั กัน
5. ต้องยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
6. ต้องให้บริ การด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
7. ต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สาธารณะครบถ้วน ตามหลักการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
8. ต้องปฏิบตั ิงานอย่างสุดความสามารถ เป็ นเลิศ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐานการทางาน
สูง มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
9. ต้องยึดมัน่ ในหลักประมวลจรรยาบรรณขององค์กร
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ส่ วนที่ 1
บททั่วไป

9

วิสัยทัศน์
เราจะมุ่งมัน่ สู่ ความเป็ นเลิศแห่งการเป็ นผูพ้ ฒั นาการอยูอ่ าศัย
We will be the Excellent LIVING Development Provider

พันธกิจ
CUSTOMERS BRAND OF CHOICE

ปรัชญาในการดาเนินธุรกิจ
การสร้าง “สมดุลแห่งการใช้ชีวิต” (Harmony of Life)
Clay ร่ มรื่ นทุกอณูแห่งความบริ สุทธิ์
Current ผ่อนคลายด้วยละอองแห่งสายน้ า
Cheerful อิสรภาพแต่งแต้มสี สัน
Clear แสงเรื องรองของความอบอุ่น

ค่านิยมหลัก / วัฒนธรรมองค์กร
TEAM ACTION
Team = Teamwork
ร่ วมกันทางานเป็ นกลุ่ม
A = Accountability มีความรับผิดชอบ
C = Customer focus เอาลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
T = Target concern คานึงถึงเป้าหมาย
I = Innovation
มีนวัตกรรม
O = Oriented in detail ใส่ใจรายละเอียด
N = Noble
มีคุณธรรม
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หลั ก ปฏิ บั ติ แ ละกลไกเกี่ ย วกั บ หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
พนัก งานของกลุ่มบริ ษทั เจ้า พระยามหานคร ทุก คนต้องศึ ก ษาหลัก การก ากับดูแลกิ จการที่ดี
มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดย
ละเอียดถี่ถว้ น และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ถือเป็ นวินยั ในการปฏิบตั ิงาน ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อละเว้น ให้ถือ
เป็ นความผิดทางวินัย และย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อาจถึงขั้นลงโทษให้ไล่ออก และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายในกรณี ที่
การกระทานั้นผิดกฎหมาย โดยให้เป็ นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน และระเบียบการทางานของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ทั้งนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นในทุกหน่ วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแล และสนับสนุน
ส่ งเสริ มให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ฉบับนี้อย่างทัว่ ถึง

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ เช่น วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ทนายความ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่
ตามประมวลจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่ งครัด และถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรฐานทาง
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร ต้ องพึงระลึกเสมอว่า
เราไม่อาจกาหนดทุกพฤติกรรม ทุกเหตุการณ์ และทุกสถานการณ์ท้ งั หมดไว้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ในจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หากพนักงานประสบปัญหาใน
การตัดสิ นใจหรื อการปฏิบตั ิงานที่มิได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ให้ต้ งั คาถามเกี่ยวกับการกระทานั้นกับตนเอง ดังต่อไปนี้
• การกระทานั้นขัดต่อกฎหมายหรื อไม่
หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยตุ ิ
• การกระทานั้นขัดต่อนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อไม่
หากขัดต่อนโยบาย ให้ยตุ ิ
• การกระทานั้นขัดต่อค่านิยมหลักหรื อวัฒนธรรมของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อไม่
หากขัดต่อค่านิยมหลักหรื อวัฒนธรรม ให้ยตุ ิ
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• การกระทานั้นส่ งผลเสี ยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อไม่
หากส่งผลเสี ย ให้ยตุ ิ
• การกระทานั้นส่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อไม่
หากส่งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ ให้ยตุ ิ
• การกระทานั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ิที่ไม่ดีในอนาคตหรื อไม่
หากก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ิที่ไม่ดี ให้ยตุ ิ
ในกรณี ที่ไม่แน่ ใจหรื อไม่อาจตัดสิ นใจได้ว่า การตัดสิ นใจของตนนั้นถูกต้องหรื อไม่ ควรหารื อ
ผูร้ ่ วมงาน ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น หรื อกรรมการแล้วแต่กรณี ผูบ้ งั คับบัญชามี หน้าที่ ใ ห้
คาแนะนาในขั้นต้นแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อสอบถามได้ที่สานักกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริ ษทั

นโยบายการร้ องเรียน
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร คาดหมายว่า บุคลากรทุกคนจะร่ วมกันสอดส่ องดูแลการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร โดยสนับ สนุ นให้มี การสอบถามกรณี มี ข้อสงสัยหรื อข้อข้องใจเกี่ ยวกับ
มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร รวมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้บุ ค ลากรทุ ก คนร้ อ งเรี ย นเมื่ อ พบพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมหรื อ ขัด ต่ อ มาตรฐานทาง
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหาชน หรื อสอบถามข้อข้อง
ใจได้ที่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริ ษทั ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ให้ ค ามั่น สั ญ ญาว่ า จะรั บ ฟั ง ทุ ก ข้อ ร้ อ งเรี ย นอย่ า งเสมอภาค
โปร่ งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย กาหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม
ชื่ อของผูร้ ้องเรี ยนจะถูกปิ ดเป็ นความลับ ผูร้ ้องเรี ยนจะได้รับความคุม้ ครอง ไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้ง ทั้งใน
ระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน
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ส่ วนที่ 2
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
วัตถุประสงค์
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ กากับ
ติ ดตาม ควบคุ ม และดู แลผูท้ ี่ ไ ด้รับ มอบหมายอานาจหน้าที่ ใ ห้ไ ปทาหน้าที่ ทางการบริ หาร เพื่ อให้
ทรัพยากรขององค์กรได้นาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ตรงตามเป้ าหมาย อย่างคุม้ ค่า ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตอบแทนกลับไปยังผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม กล่าวโดยสรุ ป การ
กากับดูแลกิจการช่วยสร้างมูลค่าของกิจการของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร

นิยามและความหมาย
การก ากับ ดู แลกิจ การที่ ดี (Corporate Governance) หมายถึ ง ระบบที่ จัดให้มี โครงสร้ าง และ
กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผูถ้ ือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน นาไปสู่ ความเจริ ญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว โดยคานึ งถึงผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยอื่น

ความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. เสริ มสร้างระบบบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใส และมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนเป็ นสากล
ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. สร้างความเชื่ อมัน่ แก่ผูล้ งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสนับสนุ นให้มีการสื่ อสาร
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ ้นกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร
3. เป็ นเครื่ องมือในการวัดผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะให้กบั องค์กรในการปรับปรุ งแก้ไขการดาเนิ นงาน
ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
4. ก่อให้เกิดการสร้างพันธะผูกพัน รวมทั้งการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้อานาจภายในขอบเขตที่กาหนด
5. ลดความเสี่ ยง และผลกระทบหากเกิดความผิดพลาดหรื อล้มเหลว
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย หลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการ แต่ไม่รวมถึงเรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ปฏิบตั ิไว้ชดั เจนแล้ว ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็ น 8 ข้อ ได้แก่
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กร
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
3. เสริ มสร้างให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุผล
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4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
5. ส่งเสริ มนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
เนื้อหาในแต่ละข้อแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนของหลักปฏิบตั ิ เป็ นเรื่ องสาคัญเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ ที่บริ ษทั ควรปฏิบตั ิ
2. ส่ วนของแนวปฏิ บ ัติ เป็ นการให้รายละเอี ย ดหรื อวิธีก ารดาเนิ นการเพิ่ม เติ มเพื่ อให้
บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามหลักการในส่วนแรกได้

หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร มี น โยบายการปฏิ บัติ ต ามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Corporate Governance Code) เพื่อเสริ มสร้างความโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ อันจะทาให้เกิดความเชื่ อมัน่ ในกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จึงได้มีการกาหนดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่ งกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยหลัก ปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนั กถึง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษั ท
เจ้ าพระยามหานคร ในฐานะผู้นาองค์กร
หลักปฏิบัติ
1. คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจและตระหนัก ถึงบทบาทความ
รับผิดชอบในฐานะผูน้ าซึ่งต้องกากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการที่ดีซ่ ึงครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนิ นงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
กิ จการอย่า งยัง่ ยืน เพื่ อบรรลุ ผ ลส าเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร คือ
สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมี
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จริ ยธรรม เคารพสิ ทธิและความรับผิดชอบของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และ
พัฒ นาหรื อ ลดผลกระทบด้า นลบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม รวมไปถึ ง สามารถปรั บ ตัว ได้ภ ายใต้ปั จ จัย การ
เปลี่ยนแปลง
3. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร และดูแลให้ก ารดาเนิ นงาน
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่และความ
รั บผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้
คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรคานึ งถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ นอกเหนื อจากผลประกอบการทางการเงิน ในการกาหนดความสาเร็ จของ
การดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีบทบาทสาคัญในการสร้างและขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ จริ ยธรรม โดยคณะกรรมการควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ าใน
การกากับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีนโยบายสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดาเนิ นงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ นโยบาย
บรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้น
4. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรมีการกากับดูแลให้มีการสื่ อสารเพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจ มี กลไกที่ เพียงพอที่ เอื้ อให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิงานเป็ นประจา
5. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่กากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมัน่ ใจได้ว่าการ
ด าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ เป็ นไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ มติ ที่ ป ระชุ ม
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คณะกรรมการ มติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร เช่ น
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ระเบียบอานาจอนุมตั ิและสั่งการ เป็ นต้น
6. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดทากฎบัตรหรื อนโยบายการกากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อา้ งอิงในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกคน และควรมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละครั้ง
รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายจัดการ อยางสม่าเสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
7. คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่ และมอบหมาย
อานาจการจัดการกิ จการให้แก่ ฝ่ายจัดการ ซึ่ งบันทึ กเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร พร้ อมทั้งติ ดตามดู แลฝ่ าย
จัดการให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และฝ่ าย
จัดการ พิจารณาแบ่งออกเป็ น ดังนี้
เรื่ องที่ควรดูแลให้ มีการดาเนินการ
ก. การกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ในจริ ยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็ นต้นแบบ
ค. การดู แ ลโครงสร้ า ง และการปฏิ บัติ ข องคณะกรรมการ ให้ เ หมาะสมต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา กาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผูบ้ ริ หาร
จ. การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้บุคลากรปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร
เรื่ องที่ดาเนินการร่ วมกับฝ่ ายจัดการ
ก. การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจาปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
ค. การกาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
ง. การก าหนดกรอบการจัดสรรทรั พ ยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่ น นโยบายและ
แผนการบริ หารจัดการบุคคล และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ให้มีความน่าเชื่อถือ
เรื่ องที่คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร ไม่ควรดาเนินการ
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ก. การจัดการให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานครอนุ ม ัติ แล้ว (คณะกรรมการควรปล่ อยให้ฝ่ายจัดการรั บผิ ดชอบการตัด สิ น ใจ
ดาเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครเข้าทางาน เป็ น
ต้น ตามกรอบนโยบายที่กาหนดไว้ และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสิ นใจ เว้น
แต่มีเหตุจาเป็ น)
ข. เรื่ องที่ขอ้ กาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ิรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสี ย เป็ นต้น
คาอธิบาย
1. เรื่ องที่ควรดูแลให้มีการดาเนิ นการ หมายถึง เรื่ องที่คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักให้มีในการดาเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการกลุ่ม
บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร ต้องมี ค วามเข้าใจและการพิ จารณาเป็ นอย่า งดี ทั้ง นี้ ในการ
พิจารณาการดาเนิ นการ คณะกรรมกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อาจมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการเป็ นผูเ้ สนอเรื่ องเพื่อพิจารณาได้
2. เรื่ องที่ดาเนิ นการร่ วมกับฝ่ ายจัดการ หมายถึง เรื่ องที่คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ผู ้บ ริ หารและฝ่ ายจัด การควรพิ จ ารณาร่ วมกั น โดยฝ่ ายจัด การเสนอให้
คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร เห็ นชอบ ซึ่ งคณะกรรมการกลุ่มบริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร ควรกากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายหลักในการประกอบธุ รกิ จ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดาเนิ นการโดย
คณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษัท เจ้ า พระยามหานคร ติ ด ตามให้ ฝ่ ายจัด การรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็ นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม
3. เรื่ องที่คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่ควรดาเนิ นการ หมายถึง เรื่ องที่
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมาย
ให้ผบู ้ ริ หารและฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดาเนินการ

หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพือ่ ความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกาหนดหรื อจัดการดูแลให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กบั บริ ษทั ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวม
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2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และ
เป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ท้ งั ระยะกลางและประจาปี ของบริ ษทั สอดคล้องและบรรลุวตั ถุประสงค์
เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร รับผิดชอบดูแลการกาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิจ ให้การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความ
เจริ ญเติบโต มุ่งมัน่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และสังคมโดยรวม ภายใต้แนวคิด
หลักในการกาหนดรู ปแบบธุ รกิจ และสื่ อสารให้บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกคน
รับทราบ พร้อมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทาเป็ น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาในการดาเนิน
ธุรกิจ และค่านิยมหลัก/วัฒนธรรมองค์กร ดังส่วนที่ 1 บททัว่ ไป ได้กล่าวไว้
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรส่ งเสริ มการสื่ อสารและเสริ มสร้างให้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักสะท้อนอยูใ่ นการตัดสิ นใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ
จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ค่านิ ยมขององค์กรส่ วนหนึ่ งจะสะท้อนคุณลักษณะของการกากับดูแล
กิจการที่ดี ความรับผิดชอบในการกระทา ความเที่ยงธรรม ความโปร่ งใสและความเอาใจใส่ กากับดูแล
ให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทวั่ ทั้งองค์กร
3. คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี
สอดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์และเป้ า หมายหลักของบริ ษ ทั ฯ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยค านึ งถึ งปั จจัย
แวดล้อมของบริ ษทั ฯ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และควรสนับสนุ นให้มี
การจัดทาหรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปานกลางด้วยเพื่อให้มนั ใจว่ากล
ยุทธ์และแผนงานประจาปี ได้คานึ งถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตาม
สมควร
4. ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกที่ทาให้
เข้าใจความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มและสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อมาดาเนิ นการให้เกิดผล
โดยมีการระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่ วมหรื อช่ องทางการสื่ อสารระหว่างผูม้ ีส่วนได้
เสี ยกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างชัดเจน เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สามารถเข้าถึง
และได้รับข้อมูลประเด็นหรื อความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งระบุผู ้
มีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็ นตัวบุคคล
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กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กร เช่น พนักงาน ผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม หน่ วยงาน
ราชการ หน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้น
5. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ควรกากับดูแลให้มีการส่ งเสริ มการสร้ าง
นวัต กรรมและน านวัต กรรมและเทคโนโลยีม าใช้ใ นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขัน และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยยังคงอยูบ่ นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
6. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกาหนดเป้าหมายทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน ตระหนักถึงความเสี่ ยงของการตั้งเป้ าหมายที่ อาจนาไปสู่ การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรื อขาด
จริ ยธรรม
7. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทว่ั ทั้งองค์กร
8. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและ
ควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนประจาปี โดยอาจจัด
ให้มีผทู ้ าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างให้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้ าที่ให้ บรรลุผล
หลักปฏิบัติ
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควร
มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และมีความเป็ นอิสระ
ในการตัด สิ น ใจเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร และผู ้ถื อ หุ้ น โดยรวม
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน และดูแลให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีระบบงานที่
ให้ความเชื่ อมัน่ ได้ว่ากิ จกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ดาเนิ นไปในลักษณะที่
ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม
3. คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ควรประกอบด้วยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ
หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้ง
การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสริ มสร้างให้บริ ษทั มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
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4. กระบวนการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
ควรมีความโปร่ งใส ปราศจากอิทธิ พลของผูถ้ ือหุ้นที่มีอานาจควบคุมหรื อฝ่ ายจัดการ และสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั บุคคลภายนอก
5. เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องต่าง ๆ
เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่ กรองงานตามความจาเป็ น โดยเฉพาะในกรณี ที่ตอ้ งอาศัยความเป็ นกลางในการ
วินิจฉัย และควรก าหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่ ความรั บผิด ชอบ กระบวนการทางาน เช่ น การ
ดาเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไว้อย่างชัดเจน
6. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร พร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุ งตัวเองให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุ ทิศ
เวลาให้เพียงพอ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็ นหน้าที่ของกรรมการที่ตอ้ ง
เข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริ ง ๆ
7. การก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ของกรรมการโดยตรง
กรรมการจึงไม่ควรอนุมตั ิค่าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัด
ให้มีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่โปร่ งใสและขอความเห็นชอบจากผูถ้ ื อหุน้ และองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตอ้ งการ
แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

แนวปฏิบัติ
1 โครงสร้ างคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
1.1 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู ้ความสามารถ
และคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ และมีกรรมการบริ หาร 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร
ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
ทั้ง นี้ นโยบายในการก าหนดองค์ป ระกอบของคณะกรรมการ รวมถึ งจานวนปี ในการด ารง
ตาแหน่ งของกรรมการแต่ละท่า นจะถูก เปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจาปี และ website ของกลุ่มบริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร
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1.2 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ประกอบด้วยกรรมการอิสระตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
และกรรมการที่ไม่อิสระควรเป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละกลุ่ม โดย
มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่ควรเกิน 12 ท่าน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ขนาด ประเภท และความซับซ้อน
ของธุรกิจและตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
1.3 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ซึ่งกาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ให้กรรมการพ้นจากตาแหน่ง
เป็ นจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่ งไม่อาจ
แบ่งออกให้พอดีหนึ่ งในสาม ก็ให้ใช้จานวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่ งในสาม โดยให้กรรมการท่านที่อยู่ใ น
ตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูพ้ น้ จากตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งแล้วนั้นอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
1.4 กรรมการอิสระของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
และไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร โดยกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร เปิ ดเผยการก าหนดคุณสมบัติ ข อง
กรรมการอิสระไว้ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร นอกจากนี้ คณะกรรมการกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่ องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณี ที่จะแต่งตั้งกรรมการ
อิ สระนั้นให้ดารงตาแหน่ ง ต่ อไป คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
ในกรณี ต่อไปนี้ คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
(1) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลเดียวกัน
(2) ประธานคณะกรรมการไม่เป็ นกรรมการอิสระ
(3) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
(4) ประธานคณะกรรมการเป็ นสมาชิ ก ในคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะทางานหรื อ ได้รั บ
มอบหมาย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริ หาร
1.5 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ
ในการไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น โดยพิจารณาถึงประสิ ทธิภาพการทางานของกรรมการที่
ดารงตาแหน่งหลายบริ ษทั อย่างรอบคอบ และเพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้อย่างเพียงพอ โดยควรกาหนดจานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่
ละคนจะไปดารงตาแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริ ษทั จด
ทะเบี ยน ทั้งนี้ เนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในฐานะกรรมการบริ ษทั อาจลดลง หาก
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จานวนบริ ษทั ที่กรรมการไปดารงตาแหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้
สาธารณชนทราบด้วย โดยข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการของกรรมการแต่ละท่านจะเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี และคณะกรรมการควรกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยระบุไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
1.6 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง 4 ชุด
ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ เ ฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาหรื อรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่
ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
1.7 กลุ่ ม บริ ษัท เจ้า พระยามหานคร ได้แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า ง
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กับผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารในระดับ
นโยบาย ขณะที่ผูบ้ ริ หารทาหน้าที่บริ หารงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ในด้านต่าง ๆ ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
1.8 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่างกัน คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกาหนดอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่
จากัด ควรแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
1.9 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเลือกให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
1.10 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มี การแต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่ ให้คาแนะนาด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องทราบและปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร รวมทั้งประสานให้มีการ
ปฏิ บ ัติ ต ามมติ ข องคณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ทั้ง นี้ คณะกรรมการกลุ่มบริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร จะกาหนดคุณสมบัติ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
ไว้ชดั เจนและเหมาะสม โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ website ของบริ ษทั นอกจากนี้ บุคคลที่
ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั จะได้รับ การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นกฎหมาย การบัญชีและการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
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2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ตอ้ งจัดให้มีตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนควรประกอบด้วย สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการอิสระ และประธานควรเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการ
ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่ งจะ
นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ควรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรร
หากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงให้ทราบ และยังทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบ
ค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู ้บ ริ หารระดั บ สู ง เพื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อ ค ณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการเป็ นผู ้อ นุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนของผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ส่ ว นค่ า ตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(2) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งควรประกอบด้ว ย
กรรมการอิสระและกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และประธานควรเป็ นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงทาหน้าที่ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร และปลูกฝัง
ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร โดยสอบทานการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ จาก
การประเมิ นความเสี่ ย งและการจัดท าแผนปฏิ บัติก าร เพื่ อลดความเสี่ ย งและนาเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ซึ่งจะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
2.2 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ได้แต่ ง ตั้ง บุ ค คลใดให้เป็ นที่
ปรึ กษาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ควรมีการเปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึ กษานั้นไว้ในรายงานประจาปี รวมทั้งความเป็ นอิสระหรื อไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.3 เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงควรมีการประชุม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
เพื่อพิจารณาหารื อและดาเนินการใด ๆ ให้สาเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ มีทกั ษะและความ
เชี่ยวชาญ และมีภาวะผูน้ าซึ่งเป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
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ในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน
ความเสี่ ย ง แผนงานและงบประมาณ นโยบายแนวทางในการประกอบธุ ร กิ จ และก ากับ ดู แ ลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และ
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่าง
ใกล้ชิด คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องชุดต่าง ๆ
เพื่อติดตามและดูแลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งกลไกในการ
รับเรื่ องร้องเรี ยนและการดาเนิ นการกรณี มีการชี้เบาะแสด้วย อีกทั้งการดูแลให้การดาเนิ นธุรกิจต่อเนื่ อง
ในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงานความต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร (Succession plan)
3.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะ
ได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา นอกจากนี้ ภายหลังจาก
ที่หุ้นสามัญของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว กลุ่มบริ ษทั
เจ้า พระยามหานคร จะถื อปฏิ บ ัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด โดยจะเปิ ดเผยรายงาน
การกากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
3.2 จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ย วกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และเที่ยงธรรม
ทั้งการปฏิบตั ิต่อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้ง
การกาหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร รับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษทั เจ้า พระยามหานคร ได้ก าหนดนโยบายเกี่ ยวกับการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสิ นใจใด ๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุ รกิจจะต้องทา
เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ และควร
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้ง ให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยของ
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ตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ นใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรม
นั้น ๆ
หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มิใช่การดาเนินการตามธุ รกิจ
ปกติ หรื อเป็ นไปตามเงื่ อ นไขการค้า ทั่วไป จะต้องนาเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ัท
เจ้า พระยามหานคร พิ จารณาอนุ ม ัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และหรื อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น(แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งจะ
ได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
3.4 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้ง
ในระดับ บริ หารและระดับ ปฏิ บ ัติ ง าน และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีการกาหนดภาระหน้าที่และอานาจในการดาเนิ นการ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร ให้เกิ ดประโยชน์ และมี ก ารแบ่งแยกหน้าที่ ผูป้ ฏิ บัติ งาน และ
ผูต้ ิ ดตามควบคุ ม และประเมิ นผลออกจากกัน โดยกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ได้มี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ในการสอบระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบทาน
ภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ก าหนดให้มี ฝ่ ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ให้
ดาเนิ นไปในแนวทางที่ ก าหนดไว้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ระบบการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบรายการที่สาคัญ
อย่า งสม่ า เสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ท าให้ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีการจัดจ้างผูป้ ระเมินระบบการควบคุมภายในอิสระ
จากภายนอก ซึ่งจะช่วยทาให้ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ได้อย่าง
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3.5 การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและสามารถ
วัดผลการดาเนินงานได้ โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานจริ งกับเป้าหมายที่กาหนด
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ไว้เป็ นประจา โดยมีการประเมินปั จจัยความเสี่ ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ น
สาเหตุ และกาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ ยง มาตรการในการ
ลดความเสี่ ยง รวมทั้งมอบหมายให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องติ ดตามความเสี่ ยงนั้นอย่า งสม่ า เสมอ และ
รายงานความคืบหน้าต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ทั้งนี้ คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบจะให้
ความเห็นถึงการเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงไว้ในรายงานประจาปี
3.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และผูส้ อบ
บัญชีประชุมร่ วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดย
การจัดทางบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่ เหมาะสมและถื อปฏิ บตั ิ อย่างสม่ า เสมอ รวมทั้ง มี ก าร
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.7 แนวทางในการการแจ้ งเบาะแส
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีแนวทางดาเนิ นการที่ชดั เจนกับผูท้ ี่
ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านทาง website หรื อรายงานตรงต่อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจกาหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริ ษทั กาหนดไว้และรายงานต่อ
คณะกรรมการ
3.8 การกากับดูแลบริษัทย่ อย
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรมีกลไกกากับดูแลบริ ษทั ย่อย เพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ควรมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่ งไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย
เพื่อควบคุมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ และการทารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และหลัก เกณฑ์ข องกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3
เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดตารางการประชุมให้ทราบ
ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่ วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาสิ ทธิประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ วาระการประชุมจะถูกกาหนดไว้ชดั เจน และมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ
และจัดส่ งให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีเวลาศึ กษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่ อนการประชุ ม เว้นแต่กรณี มีเหตุ จาเป็ น
เร่ งด่วน หลังจากจบการประชุมจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่
รั บ รองแล้ว เพื่ อ ใช้ ใ นการอ้า งอิ ง และสามารถ ตรวจสอบได้ ส่ ว นจ านวนครั้ งของการประชุ ม
คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร ควรพิ จารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ควรส่ ง รายงานผลการด าเนิ น งานให้ ค ณะกรรมการทราบในเดื อ นที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
จัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมจะส่ งเสริ มให้กรรมการ
ทุกท่านเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้จดั ให้มี
ขึ้นในรอบปี และจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดย
มีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะพิจารณาวาระต่าง ๆ อย่างรอบคอบในทุกประเด็นที่นาสู่
ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกากับดูแลกิจการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารควร
ร่ วมกันพิจารณาการเลือกเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้นาเข้า
รวมไว้แล้วโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เข้าสู่
วาระการประชุม
โดยในบางวาระอาจมี ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง หรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ย เพื่ อ ให้
รายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรู ้จกั
ผูบ้ ริ หารสาหรับประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตาแหน่ง กรรมการสามารถพบฝ่ ายบริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งในและนอกห้องประชุมและสามารถขอรับรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยสามารถ
ติดต่อได้โดยตรง รวมทั้งผูบ้ ริ หารจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบาย
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ที่กาหนดและในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อาจจัดให้มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ให้ถือมติของเสี ยง
ข้างมาก โดยให้กรรมการท่านหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุม
และ/หรื อไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะ
ออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ทั้งนี้ ในการประชุ มคณะกรรมการแต่ละครั้ ง กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครได้จดั ส่ งเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีเวลาที่จะ
ศึ ก ษาข้อ มู ล ในเรื่ องต่ า ง ๆ อย่า งเพี ย งพอ และมอบหมายให้เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร เข้าร่ วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร จะเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม และจัดส่ งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมื อชื่ อ
รับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
หรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการไม่เห็น
ด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้ฝ่ายเลขานุการบริ ษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการ
ประชุม หรื อยืน่ หนังสื อแสดงการคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่การประชุม
สิ้ นสุ ดลง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ ริ หารกันเองตามความจา
เป็ นและเหมาะสม เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการจัดการที่สาคัญ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วย และ
แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมในภายหลัง
5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องจะมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานด้วยตนเองปี ละ 1 ครั้ง โดยเป็ นการประเมินโดยรวมไม่ได้มุ่งที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่ ง
เป็ นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ร่ วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
ต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรี ยบเทียบกับ ผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์ บริ ษทั จะ
เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมิ นไว้ในรายงานประจาปี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ้างที่
ปรึ ก ษาภายนอกมาก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็ นในการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการทุก ๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการดาเนิ นการดังกล่าวไว้ใ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร ด้วย
6 ค่าตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่
เหมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง ผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ และความสอดคล้องกับธุ รกิ จ /อุตสาหกรรม
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เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดย
บริ ษทั ฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และ
บริ ษทั ย่อยให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และเป็ นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและ
รั กษาผูบ้ ริ หารที่ มีคุณภาพไว้ ผูบ้ ริ หารที่ ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ และความรั บผิดชอบเพิ่มขึ้นจะ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และได้ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้น โดยกาหนดให้มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารตามแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มี
การฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่กรรมการผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทาเป็ นการภายในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัด การจะจัด ให้มี เ อกสารและข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข อง
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ให้แก่กรรมการใหม่ กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่รายงานถึงแผนการพัฒนาและสื บ
ทอดงานของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู ง และมีการเตรี ยมความพร้อมโดยมีแผนที่ต่อเนื่อง
ถึ ง ผูส้ ื บ ทอดงานในกรณี ที่ ตนไม่ ส ามารถปฏิ บัติ หน้าที่ ไ ด้ และคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ควรจัดให้มี
โครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริ หาร โดยให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเป็ นประจาทุกปี ถึงสิ่ งที่ได้ทาไปใน
ระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กนั ไปเมื่อพิจารณาแผนสื บทอดงาน
8 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ให้ความสาคัญเป็ นอย่างสู งต่อการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เชื่อว่า ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และจิตสานึก
ของบุคลากร คือกุญแจนาไปสู่ การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ นั้นจะเกิดขึ้นได้
จากการที่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าได้ท้ งั ในด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงไม่ละเลยที่จะ
จัดสรรหรื อมอบสิ่ งที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อเป็ นการตอบแทนในความร่ วมมือและความทุ่มเทที่พนักงาน
มีให้แก่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสาคัญ
ของบุ ค ลากรในฐานะที่ เ ป็ นทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ของกลุ่ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร จึ ง สนับ สนุ น ให้
พนักงานได้รับการศึกษา ฝึ กอบรม และพัฒนาความรู ้ความสามารถทั้งในด้านการทางาน และในด้าน
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สังคม โดยนโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะพิจารณาจาก
ปัจจัยหลัก ได้แก่
• ความต้องการทางธุรกิจ
• เงื่อนไข ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ
• ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม โดยคานึงถึงความสามารถที่บุคลากรต้องมีและต้องใช้เพื่อ
ปฏิบตั ิงาน

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ มีการสรรหา
และพัฒนาประธานคณะกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
คุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู ้
ถือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารงานและการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
4. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากร
ให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ
1. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ด้านการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กรรมการชุดย่อย
และผูบ้ ริ หารระดับสูงให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีความเป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์และวิธีใน การสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
และนาเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้วแต่กรณี
จึงได้กาหนดหลัก เกณฑ์และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งขึ้น
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2. การสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดาเนินการให้มนั่ ใจว่า การสรรหาและพัฒนา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสู งให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จาเป็ น
ต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สรรหา กากับติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ดูแลให้มีผูบ้ ริ หารระดับสู งที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการ
สรรหาควรร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในกา รสรรหาและแต่งตั้ง
บุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูง
3. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กากับดูแลให้มีแผนสื บทอดตาแหน่ง เพื่อเป็ น
การเตรี ยมสื บทอดตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อให้ธุรกิจ ดาเนิ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
4. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่
เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
5. คณะกรรมการ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการไปดารง
ตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างชัดเจน ทั้งประเภท
ของตาแหน่งกรรมการและจานวนบริ ษทั ที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้
3. แผนสื บทอดตาแหน่ ง
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิ จอย่ างมี ก าร
เติ บ โตต่ อ เนื่ อ งและยัง่ ยื น จึ ง ได้จัด ท าแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ในการสรรหาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบัติ
เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้มีศกั ยภาพ ที่จะสื บทอดตาแหน่งที่สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยสามารถสื บ
ทอดตาแหน่งได้ทนั ที หรื อภายใน 1-2 ปี โดยมีข้นั ตอนการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. ก าหนดตาแหน่ ง งานสาคัญที่เป็ นตาแหน่ งงานหลัก ในการดาเนิ นกิจการของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร
2. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกผูส้ ื บทอดตาแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ ของ
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แต่ละตาแหน่งงาน และวิสัยทัศน์ในการบริ หารจัดการ เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
ตามที่กาหนด
3. พิจารณาคัดเลือกผูส้ ื บทอดตาแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู ้
ได้รับคัดเลือก ทั้งข้อเด่นและเรื่ องที่ตอ้ งพัฒนาเพิ่มเติม
4. การวางแผนพัฒนารายบุ คคล โดยจัดทาแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคลที่ไ ด้รับการ
คัดเลือก เพื่อให้มีความพร้อมในตาแหน่งที่จะสื บทอด โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทาหน้าที่
ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู ้ ความสามารถของผูส้ ื บทอดตาแหน่ง
5. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทบทวนและประเมินผลการจัดทาแผนการสื บ
ทอดตาแหน่งงานเป็ นประจา และรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทราบ อย่าง
น้อยปี ละครั้ง
4. ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสู งและบุคลากร
กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร ได้ก าหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์และวิธี ใ นการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ไว้อย่ างชัดเจน โปร่ งใส และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับ
อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
ค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนาข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาก่อน
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าตอบแทน
ต่าง ๆ ดังนี้
ค่ าตอบแทบผู้บริหารระดับสู ง
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงและบุคลากรอื่น ๆ
1. ค่ าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจ
ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับสู งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
องค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสั้น
เช่นโบนัส และผลการดาเนินงานระยะยาว
1.2 กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยคานึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสู งกว่าหรื อ
เทียบเท่ากับระดับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยประมาณผลการดาเนินงานของกิจการ เป็ นต้น
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1.3 กาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และสื่ อสารให้เป็ นที่
รับทราบอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
1.3.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยเกณฑ์การ
ประเมิ น ผลงานควรจู ง ใจให้ ก รรมการผู ้จัด การใหญ่ ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
1.3.2 ประเมิ น ผลงานกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ เ ป็ นประจ าทุ ก ปี หรื อ มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมิ น และประธานกรรมการหรื อ
กรรมการอาวุโสเป็ นผูส้ ื่ อสารผลการพิจารณา
1.3.3 อนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยพิจารณาผลประเมิน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย
1.4 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการ
ประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตั ิโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และติดตามให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ประเมินผูบ้ ริ หารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร มี น โยบายค่ า ตอบแทนพนัก งานที่ ส อดคล้อ งกับ ผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทั้งในระยะสั้นเช่น การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (KPIs)
ความสามารถในการทากาไรในแต่ละปี และในระยะยาว เช่น เงินสมทบโครงการร่ วมทุนระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง เป็ นต้น
2. ค่าตอบแทนพนักงาน
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้กาหนดให้มีการจัดทาคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลงาน
ในการจ่ า ยค่ า ตอบแทน การปรั บ ค่ า จ้า งเงิ น เดื อ น โบนัส และอื่ น ๆให้ แ ก่ พ นัก งาน โดยค านึ ง ถึ ง
ภาระหน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบ และผลส าเร็ จของงานตามที่ไ ด้รับมอบหมาย การประเมิ นทัก ษะและ
คุณลักษณะด้านต่าง ๆ รวมถึงการลา และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินัยขององค์กร และเพื่อให้การ
ประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเป็ นไปตามระเบียบและระบบเดียวกั น ประเมินความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานสาหรับการพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายบริ ษทั ฯ นาข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประกอบการพัฒ นาบุ ค ลากร และระดับ สมรรถนะให้ มี ค วามรู ้ ทัก ษะแล ะความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่ างเป็ นระบบ
โดยมีหวั ข้อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 : การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลสาเร็ จของงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนที่ 2 : การประเมินทักษะและคุณลักษณะของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ส่วนที่ 3 : การประเมินด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่ 4 : การประเมินด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินยั ในการทางาน
โดยระดับผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งบุคลากรจะได้รับการประเมิ น
โดยใช้เกณฑ์ก ารให้น้ า หนัก ผลการปฏิ บ ัติง านทั้ง 4 ส่ วนในเบื้ องต้น โดยแบ่ ง เป็ นช่ วงคะแนนการ
ประเมิน โดยกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรั บขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และ
โบนัสประจาปี อย่างชัดเจน และเป็ นธรรม
นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากร ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่สาคัญ
ขององค์กร และเป็ นปั จจัยหลักที่นาบริ ษทั ไปสู่ ความสาเร็ จ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการกาหนดกลยุทธ์ และ
นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นทางด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยคานึ งถึงปั จจัยหลักต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์
ความต้องการอัตรากาลังคน เพื่อรองรับการขยายธุ รกิ จ การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร โดยนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(KPIs) ความรู ้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับชั้นเพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบายการบริ หาร
และพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงได้กาหนดแผนงานและดาเนินการในการพัฒนา
บุคลากร และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร จัด ให้ มี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรทั้ง สายงานหลัก และสายงาน
สนับ สนุ น ธุ ร กิ จ โดยเฉพาะสายงานหลัก ได้จัด หลัก สู ต รการอบรมความรู ้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทกั ษะและความสามารถในการปฏิบตั ิงานแต่ละด้าน
เพื่อเป็ นการทบทวนและเสริ มทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยังกาหนดให้มีการทบทวน
ตัวชี้วดั ผลงานหลักเป็ นประจา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เชื่อมัน่ ว่าพนักงานทุกคนมีศกั ยภาพในตัว ที่สามารถนาออกมา
ใช้ได้โดยไม่มีขีดจากัด หากได้รับการสนับสนุนและโอกาส บริ ษทั ฯ จึงได้เปิ ดโอกาสในการแสดงออก
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ซึ่ งศักยภาพของพนักงาน โดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรื อการ
อบรมหลักสูตรระยะยาวเฉพาะด้าน
3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้ กบั บริษัทฯ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศกั ยภาพสู งในการ
ทางาน โดยให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน และกาหนดให้มี
การดาเนิ นการเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มีการพัฒนาเป็ นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุ ค ลากรระดับ หั ว หน้ า งานขึ้ น ไป และนอกจากนี้ ยัง ได้ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยการนาตัวชี้ วดั ผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็ นรู ปธรรม วัดผลได้ร่วมกับ
ปั จจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทางานของพนักงาน ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการรักษาคนดีมี
ความสามารถ และเป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนาขี ดความสามารถของพนัก งานอี ก ด้วย ทั้ง นี้ เพื่ อให้
พนักงานที่มีคุณลักษณะหลักที่บริ ษทั พึงประสงค์ ได้แก่
1. การเรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่ างต่อเนื่ อง เป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้
2. การมุ่งเน้นจริ ยธรรม เพื่อส่งเสริ มการปฏิบตั ิงาน ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. การให้บริ การลูกค้า เพื่อให้การบริ การที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
4. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อการกาหนดเป้ าหมายในการชี้วดั ผลสาเร็ จ และการกาหนดแผนงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
4. การกาหนดแผนในการทดแทนตาแหน่ งงาน
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เน้นการสรรหาจากภายในมากกว่ าการสรรหาจากภายนอก
โดยเฉพาะตาแหน่งงานในสายงานหลัก โดยผ่านกระบวนการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพเป็ นหลัก ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้
จัดให้มีการเตรี ยมความพร้อมสาหรับบุคคลที่เป็ น Successor ในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และ
ทักษะที่จาเป็ นตามตาแหน่งงาน
5. ระบบบริหารงานคุณภาพ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ยึดมัน่ ในการที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและคุณภาพการทางาน
อย่างต่อเนื่ อง ด้วยการรักษาคุณภาพการบริ การด้วยมาตรฐานระบบการบริ หารงานคุณภาพ มาตรฐาน
การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม และมาตรฐานอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ได้จดั ทานโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้

36

5.1 นโยบายความปลอดภัย สุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ใส่ ใจในความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของบุคลากรของบริ ษทั ฯ
และชุมชนโดยรอบ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณภาพความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นวิถีดาเนิ นชี วิตประจาวันของบุคลากรของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคมโดยรวม กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สนับสนุนให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้ นเปลือง
5.2 นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสาคัญด้านอาชี วอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยยินดีที่จะส่ งเสริ ม สนับสนุนงานด้าน
ความปลอดภัย รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงได้กาหนด
นโยบายเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
• ดาเนิ นการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับ ข้อกาหนดของกฎหมายและข้อกาหนดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับธุ รกิ จของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
• ปรับปรุ งและป้ องกันอันตรายซึ่ งมีความเสี่ ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปให้แก่พนักงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับ มีความรู ้ และมีจิตสานึกใน
การปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย รวมไปถึงมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่ วยจากโรคที่เกิดจาก
การทางาน
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถือว่าความปลอดภัยในการทางานเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง เป็ น
หน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซึ่ งจะต้องปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบ และ
พัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้ก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยตระหนักดี
ว่าการละเมิดดังกล่าวต้องได้รับการลงโทษทั้งต่อบุคคลและกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องชดใช้
ค่าเสี ยหายตามกฎหมายด้วย กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถือเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
ที่จะต้องรับทราบและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตนที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสม นอกจากนั้นพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจและรั บผิดชอบปฏิบตั ิงานประจาวันของตนโดย
คานึ งถึงความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ เจ้าหน้าที่ระดับผูจ้ ดั การและ
พนักงานทุกคนจะต้องทาความเข้าใจกับระบบที่วางไว้ในเรื่ องเหล่านี้
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• ในการทางานไม่ว่าจะเป็ นแหล่งใดก็ตาม ทรัพยากรเป็ นสิ่ งจากัด วิธีการจัดการเป็ นเครื่ องมือ
นาทางผลลัพธ์เป็ นตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ ดังนั้นการวัดการทางานที่ถือว่าประสบความสาเร็ จ
อย่างสูงคือการทางานที่ได้ผลตามเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่าผูอ้ ื่น
• พนักงานทุกระดับมีความตระหนักถึงความสาคัญของการทางานตามแผนการโดยคานึ งถึง
ความต้องการทางการตลาดมาเป็ นอันดับหนึ่ง พนักงานมีบทบาทและหน้าที่ที่จะทาให้ตน้ ทุน
การผลิต การก่อสร้าง เวลาส่ งมอบในคุณภาพ งบประมาณและเวลาที่กาหนดตามแผน
• พนักงานระดับผูจ้ ดั การมีหน้าที่รับผิดชอบแผนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การร่ างจัดทาแผนการ
ผลิตจนถึงการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ให้การส่ งเสริ ม สนับสนุนการทางาน การศึกษาวิจยั
การทดลอง การใช้ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในอัน ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลที่ดีกว่าเดิม
• กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร มี น โยบายให้ค วามส าคัญ ในการดู แ ล การป้ อ งกัน การ
บารุ งรักษามีความสาคัญกว่าการซ่อมแซม การแก้ไข อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมแก้ไขดีกว่า
การไม่ทาอะไรเลย
5.3 นโยบาย 5 ส
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มในการท างานให้มี ค วามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ปลอดภัย ถู ก
สุ ขลักษณะ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม และสนับสนุนประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน เสริ มสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุก
ระดับ มีการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้
ประกาศแต่งตั้งคณะทางานกิจกรรม 5ส เพื่อให้การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และ
เพื่อให้กิจกรรม 5ส เป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะทาให้เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
และสะดวกต่อการใช้งานของพนักงาน

หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมที่ ก่อให้เกิ ดมูลค่าแก่ ธุรกิ จควบคู่ไปกับการสร้ างคุณประโยชน์ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
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2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุ รกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนิ นการ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า
ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ ของกิจการ
3. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและ
จัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนา
ทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
4. คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มี ก รอบการกากับดู แลและการ
บริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแล
ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ มโอกาสทางธุ รกิ จและพัฒนาการดาเนิ นงาน การ
บริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

แนวปฏิบัติ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ภายนอก เช่ น คู่ แข่ ง คู่ ค ้า ลูก ค้า เป็ นต้น โดยกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนัก ดี ว่า การ
สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนิ นงานและการพัฒนา
ธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ดัง นั้น กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร จะปฏิ บัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่
เกี่ ย วข้องเพื่ อให้สิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยดังกล่าว ได้รับ การดู แลเป็ นอย่า งดี นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ยังส่ งเสริ มให้มีความร่ วมมือระหว่างกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และกลุ่มผูม้ ี
ส่ ว นได้เ สี ย แต่ ล ะกลุ่ ม เพื่ อ สร้ า งความมั่น คงให้ แ ก่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่ งเสริ มให้เกิด
ความร่ วมมือระหว่างกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัง่ คัง่ ความ
มั่น คงทางการเงิ น และความยั่ง ยื น ของกิ จ การ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ควรได้รั บ การดู แ ลจากกลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานคร ตามสิ ทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการมีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ที่สาคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้นหรื อนักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ตั้งอยู่ สังคมหรื อภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผูส้ อบบัญชีอิสระ เป็ นต้น
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยแต่ละกลุ่ม โดยคานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มี กับ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่ควรกระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านั้น
และควรกาหนดมาตรการชดเชยกรณีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิ
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3. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยในการสร้างเสริ มผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เพื่อสร้างความมัน่ คงอย่าง
ยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และควรเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านั้นได้รับทราบอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการมีส่วนร่ วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. คณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ควรมี ม าตรการในการแจ้ง เบาะแสต่ อ
คณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคุมภายในที่บกพร่ องหรื อการผิดจรรยาบรรณ และควรมีกลไกคุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส
ดังกล่าวด้วย
5. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเฉพาะเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องมัน่ ใจว่า การ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้คานึ งถึงปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม เพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
6. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ควรให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒ นธรรม
องค์กร ที่ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนาไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการดาเนิ นงาน และมีการติดตามผลการดาเนิ นงานอย่ าง
ต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกาหนดรู ปแบบธุ รกิจ
วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสิ นค้าและบริ การ การวิจยั การปรับปรุ งกระบวนการทางาน
รวมทั้งการร่ วมมือกับคู่คา้
โดยนวัตกรรมควรมีลกั ษณะเป็ นไปเพื่ อการสร้ างประโยชน์ร่วมกั นทั้ง แก่ กิ จการ ลูกค้า คู่คา้
สังคม และสิ่ งแวดล้อม และเป็ นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อกิจกรรม
ที่ผิดกฎหมาย หรื อขาดจริ ยธรรม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนิ นการ เพื่อให้มนั่ ใจว่า ทุกฝ่ ายของ
องค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยมีแนว
ปฏิบตั ิ ซึ่งครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี้
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1. ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่จะดาเนิ นธุ รกิจอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรม
และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริ ญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยยึดหลักการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2. ความรับผิดชอบต่ อพนักงาน/ลูกจ้ าง
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานว่าเป็ นทรัพยากรที่มีค่า
ยิง่ ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงเป็ นนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่จะปฏิบตั ิต่อ
พนักงานอย่างเป็ นธรรม ทั้งในด้านโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทนที่เหมาะสม การแต่งตั้งโยกย้าย
รวมทั้งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งยังส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีส่วนร่ วม
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทางานเป็ นทีม และเสริ มสร้างบรรยากาศและความรู ้สึกปลอดภัย
ในการทางาน โดยกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะให้การพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการ
ฝึ กอบรมที่ หลากหลายและต่อเนื่ อง เพื่อรองรั บการแข่งขันในธุ รกิจที่ ทวีความรุ นแรงขึ้น นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
3. ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งทางการค้ า/การแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันให้สอดคล้องกับหลัก
สากล ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจภายใต้จรรยาบรรณกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส จึงกาหนดหลักนโยบายโดยย่อ ดังนี้
1. ไม่เอาเปรี ยบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
3. ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของ
คู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริ ง สนับสนุนและส่ งเสริ ม
ให้เกิดการค้าอยางเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใด ๆ ที่เป็ นการผูกขาด ลด หรื อการ
จากัดการแข่งขัน
4. ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า
กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร มี นโยบายในการปฏิบัติต่อคู่คา้ ตามกรอบการค้าที่ สุจริ ต
ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิในการคัดเลือกคู่คา้ เป็ นไปอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
สู งสุ ดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
ของทั้งสองฝ่ าย หลี กเลี่ ยงสถานการณ์ ที่ทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตาม
พันธะสัญญาหรื อคามัน่ ที่ให้ไว้ต่อกันอย่างเคร่ งครัด ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็ นจริ ง
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5. ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสาคัญของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
ความสาเร็ จของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงมีเจตจานงที่จะดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปอย่าง
มี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลาเพื่อสร้ างประโยชน์สูงสุ ดต่อลูกค้า และพัฒนาสิ นค้าและบริ การที่มี
คุณภาพให้แก่ ลูกค้าในราคาที่ เหมาะสม เอาใจใส่ และรั บ ผิ ดชอบต่ อลูก ค้า ทั้งในด้านความปลอดภัย
สุ ขภาพและการชดเชยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การในช่วงอายุของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น พัฒนารู ปแบบ
สิ น ค้า และบริ ก าร รั ก ษาความลับ ของลู ก ค้า และมี ร ะบบในการรั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้า เพื่ อ รี บ
ดาเนินการอันเป็ นความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าสู งสุ ด
6. ความรับผิดชอบต่อเจ้ าหนี้
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักดี ว่าการสร้ างความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี้ เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมัน่ และไว้วางใจเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อ
กันด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่ปฏิบตั ิการใดอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิของเจ้าหนี้
7. ความรับผิดชอบต่อสั งคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เชื่อว่าสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมที่เข้มแข็ง คือรากฐานใน
การพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าจึงให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นธุ รกิจที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่าเสมอ และมี
นโยบายในการปลูก ฝั ง จิ ตส านึ ก ของพนัก งานทุก ระดับให้มี ความรั บผิดชอบต่ อสังคม ชุ มชน และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยป้ องกัน ลด จัดการและดูแล ให้มนั ใจว่ากลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร จะไม่สร้างหรื อก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมในทุกด้าน จะสร้างความสัมพันธ์
อันดีกบั ชุมชนในทาเลโดยรอบสถานประกอบการที่ต้ งั อยู่ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุ ข
เรี ยบร้อย
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยเหล่านี้ ได้รับการดู แลอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ยังมีนโยบายในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการดู แลรั ก ษา
สังคมและสิ่ งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ที่ดี และมีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน โดยนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร ดังนี้
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• มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นการป้ องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
• ให้มนั่ ใจได้ว่ามาตรการป้ องกันและควบคุม ได้ถูกนาไปปฏิบตั ิและทบทวนเพื่อการปรับปรุ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
• มุ่งปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ และข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อม
• ให้ความรู ้และสร้างจิตสานึ กแก่พนักงานและผูร้ ับเหมา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในบทบาทหน้าที่
และงานที่รับผิดชอบในเรื่ องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
• พัฒนาโครงการโดยคานึงถึงคุณภาพด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ เพื่อการอยูอ่ าศัยที่ดีของลูกค้า
และชุมชนรอบข้าง
นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสาคัญด้านอาชี วอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยยินดีที่จะส่ งเสริ มสนับสนุนงานด้าน
ความปลอดภัย รวมทั้งการรั กษาสภาพแวดล้อม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงได้กาหนด
นโยบายเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
• ดาเนิ นการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
• ปรับปรุ งและป้ องกันอันตรายซึ่ งมีความเสี่ ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปให้แก่พนักงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีความรู ้และมีจิตสานึ กใน
การปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย รวมไปถึงมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่ วยจากโรคที่เกิดจาก
การทางาน
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถือว่าความปลอดภัยในการทางานเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง เป็ น
หน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซึ่ งจะต้องปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบ และ
พัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้ก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
นโยบายการมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มุ่งที่จะมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม โดยดาเนินโครงการหรื อ
กิจกรรมเพื่อสังคม และจะสนับสนุนให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รับรู ้ เข้าใจ และมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานเพื่อมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคม รวมไปถึงมีปฏิสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู่
นโยบายด้ านการต่ อต้ านทุจริต
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กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายในการห้ามบุคลากรทุกคนของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร กระท าการที่ เป็ นการคอร์ รัป ชั่น หรื อเข้า ไปมี ส่ วนเกี่ ย วข้องเรื่ องการคอร์ รัป ชั่น ไม่ ว่า จะ
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม มี น โยบายให้มี ก ารก าหนดมาตรฐานการควบคุม เชิ ง ป้ อ งกัน ที่ เพี ย งพอและ
เหมาะสม ให้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการกากับดูแลในเรื่ องที่เกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่ อย่างเป็ น
ระบบ และให้มี ก ารเผยแพร่ นโยบายต่ อต้า นคอร์ รัป ชั่นให้บุ ค ลากรทุ ก คนทราบและถื อปฏิ บ ัติ โ ดย
เคร่ งครัด
นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรียน
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนจากการ
กระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณหรื อพฤติก รรมที่ อาจส่ อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติ มิชอบของ
บุคลากรกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทั้งจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น รวมทั้งมีกลไกในการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรี ยนเป็ นความลับ ซึ่งจะรับรู ้เฉพาะ
ในกลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้รับ มอบหมายและเกี่ ยวข้องด้วยเท่า นั้น เพื่ อสร้ า งความมั่นใจแก่ ผูร้ ้ องเรี ย น โดย
คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย โดยควรเปิ ดเผยกระบวนการและช่ อ งทางใน website หรื อ รายงานประจ าปี ของกลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานคร
ทั้ง นี้ กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร ได้เฝ้ า ติ ดตามดู แลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการ
ทรั พ ยากรให้เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยค านึ งถึ งผลกระทบและการพัฒ นา
ทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ ตอ้ งใช้ รวมทั้ง
ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
2. กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงรู ปแบบธุรกิจที่ต่างกัน ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรที่แตกต่างกัน จึงควรคานึงถึงผลกระทบและความคุม้ ค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่
บนพื้นฐานของการมีจริ ยธรรมความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยงั ยืน
3. กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ให้ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากร
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ
โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ ตามแนวทางปฏิบตั ิ ซึ่งทรัพยากรที่
กิจการควรคานึงถึง ควรมีอยางน้อย 6 ประเภท ได้แก่
3.1 การเงิน (Financial Capital)
3.2 การผลิต (Manufactured Capital)
3.3 ภูมิปัญญา (Intellectual Capital)
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3.4 ด้านบุคลากร (Human Capital)
3.5 สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital)
3.6 ธรรมชาติ (Natural Capital)
4. กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้จดั ให้มีกรอบการกากับดูแลกิจการ และการบริ หาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้
มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดาเนินงาน บริ หารความ
เสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล และมีการ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ัท เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบที่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอิสระ
3. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างกับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผุถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงการป้ องกัน
การใช้ประโยชน์อนั ควรมีในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และการทา
ธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
4. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและ
แนวปฏิ บตั ิ ด้า นการต่ อต้า นคอร์ รัปชั่นที่ ชัดเจน และสื่ อสารในทุก ระดับขององค์ก รและต่ อคนนอก
เพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง รวมถึงควรกากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและ
การดาเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ
กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร ได้จัดให้มี ก ารดู แลระบบการบริ หารความเสี่ ย งและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้จดั ให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อกากับดูแลระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการ
ควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายต่าง ๆ ซึ่ งมีการจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายในที่มีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หาร
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ความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความ
เพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจาปี
การบริหารความเสี่ยง
กลุ่ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร จัดให้มี ก ารบริ หารความเสี่ ย งที่ ค รอบคลุ ม ความเสี่ ย งทั้ง
องค์กรที่มีประสิ ทธิผล โดยคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง เพื่อรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง พร้อมแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
บริ หารความเสี่ ยงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ ายจัดการ, คณะทางาน และคณะกรรมการ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เพื่อให้แน่ใจว่าการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ดาเนินการได้เหมาะสม เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยง
รวมถึงมัน่ ใจได้วา่ ประเด็นความเสี่ ยงที่สาคัญขององค์กรได้ถูกระบุอย่างครบถ้วน มีกระบวนการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงที่สาคัญซึ่งแบ่งได้ตามประเภทความเสี่ ยงที่มีอยู่ ดังนี้
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3. ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk)
4. ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
5. ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี (Information Technology)
6. ความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ (Corruption Risk)
ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยมีการบริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทางคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย งของกลุ่ม บริ ษทั เจ้า พระยามหานคร ก าหนดนโยบายแนวทางการดาเนิ นการต่าง ๆ เพื่ อ
สนับสนุนให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตัดสิ นใจที่ดีที่สุด และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจน
สามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์สาคัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้มี
แผนกตรวจสอบภายในทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
เจ้า พระยามหานคร ตามแบบประเมิ น ของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะผูบ้ ริ หาร จากนั้นนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
รายงานคณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ในการประชุ ม คณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานคร โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
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1. สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบไปด้วยมาตรฐานและโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็ นรากฐาน
ของการควบคุมภายในทัว่ ทั้งองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึ งความสาคัญในเรื่ องการควบคุม
ภายในและปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐาน โดยองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ดังนี้
1.1 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีความเป็ นอิสระจากคณะผูบ้ ริ หารและได้
แสดงถึ ง ความเชี่ ย วชาญและความช านาญในการท าหน้า ที่ ก ากับ ดู แ ล คณะกรรมการ กลุ่ ม บริ ษัท
เจ้าพระยามหานคร ยังได้กาหนดเรื่ องที่เป็ นอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร และเรื่ องที่มอบอานาจการอนุ มตั ิให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม
1.2 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และคณะผูบ้ ริ หารในทุกระดับชั้นได้แสดง
ให้เห็นถึงความสาคัญของคุณค่า ความซื่ อสัตย์และมีจริ ยธรรม ผ่านการบังคับบัญชา การกระทาและ
พฤติ ก รรม ซึ่ งช่ ว ยสนับ สนุ น ระบบการควบคุ ม ภายในให้ ส ามารถท าหน้า ที่ ไ ด้ต ามที่ ก า หนดไว้
นอกจากนี้ ยังได้จดั ทาคู่มือจรรยาบรรณขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกคนถือปฏิบตั ิ
1.3 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีโครงสร้างการรายงาน การกาหนด
อานาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
จากัดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
1.4 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ให้ความสาคัญ และมีกระบวนการในการพัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร และมีการเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้และความสามารถ รวมถึงผูบ้ ริ หารที่จะมาสื บทอดในตาแหน่งที่สาคัญ
1.5 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และผูบ้ ริ หารมีกระบวนการสื่ อสารให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานในกรณีที่จาเป็ น
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ได้
กาหนดนโยบาย และวิธีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เพื่อให้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมีการติดตามการ
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เปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย เสี่ ย ง หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานคร อย่างสม่าเสมอ
2.2 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กาหนดคณะทางานที่เป็ นผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน จะเป็ น
ผูต้ ิดตามให้มีการปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายใน และแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
2.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาปั จจัยเสี่ ยงเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่จะทาให้การ
ดาเนิ นงานไม่บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนด ทั้งปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน ที่ผ่านคณะทางานที่เป็ น
ตัวแทนของหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจกรรมการดาเนินงานหลักของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
และรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างสม่าเสมอ
2.4 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีแนวทางที่จะประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ทุจริ ต
โดยบริ ษทั ฯ มีการใช้แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการกาหนดแนวทางการจัดการ
ความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีการสร้างและกาหนดระบบการควบคุมการปฏิบตั ิ เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ ยงจากการไม่บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งให้พนักงานมีความ
ระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยูใ่ นระดับที่เพียงพอ เหมาะสม
3.2 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีนโยบายและระเบียบแนวทางปฏิบตั ิงานเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรในธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื้ อ การบริ หารงานทัว่ ไป และกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร กาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
3.3 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกาหนดไว้เป็ น
ส่ วนหนึ่ งในขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุ รกิ จของหน่ วยงานต่าง ๆ
และผลักดันแต่ละหน่วยงานให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิงานด้วยตัวเองอย่างสม่าเสมอ
3.4 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กาหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกัน
การเข้าไปใช้หรื อแก้ไขข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในส่ วนของการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งได้มีการจัดทา
แผนฉุกเฉินเพื่อรองรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯ
3.5 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุ มตั ิตามที่
กาหนด
3.6 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีกระบวนการติดตาม ดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย
อย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ย่อยนั้น
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
4.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีการนาข้อมูลที่ถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอและทันต่อ
เวลาในการตัดสิ นใจ และประกอบการประชุม
4.2 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะรวบรวมพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสิ นใจ โดยหน่วยงานที่ตอ้ งกาหนดให้มีการจัดส่ ง
ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปใช้งาน
4.3 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ดาเนิ นการเพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร มีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น
รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอพิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และทางเลือก
ต่าง ๆ
4.4 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีกระบวนการ และช่องทางการสื่ อสารที่เพียงพอเป็ นไป
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ส ามารถควบคุ ม การด าเนิ น งานได้โ ดยสะดวก และมี ก ารรายงานให้
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทราบอย่างสม่าเสมอ
4.5 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
การกระท าทุ จ ริ ต ทั้ง ภายในและภายนอกให้ ค ณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร และ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ผ่านหน้า Website ของบริ ษทั ฯ

5. ระบบการติดตาม
5.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กาหนดให้มีการติดตามและประเมินว่าการทางานของ
ระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ยงั มีประสิ ทธิภาพ ผลการดาเนินงานเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์รายงาน มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหา หรื อเหตุการณ์ที่บกพร่ องได้อย่างทันท่วงที
5.2 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กาหนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ผูต้ รวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบสามารถ
ปฏิบตั ิงานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างอิสระ
5.3 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยทันที ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการ
กระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ซึ่ งการรายงานข้อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ นสาระส าคัญ พร้ อ มแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาต่ อ
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คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อพิ จารณาภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร จัด ให้ มี แ ผนกตรวจสอบภายใน โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของแผนกตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ เที่ยง
ธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่
ได้รั บ การยอมรั บ ในระดับ สากลทั้ง มาตรฐานสากลด้า นการตรวจสอบภายใน โดยมี ก ฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัต รแผนกตรวจสอบภายในซึ่ งได้ก าหนดภารกิ จ ขอบเขตการ
ปฏิบตั ิงาน อานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี ให้เหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากแผนงานตรวจสอบที่
พิจารณาตามความเสี่ ยงแล้วแผนกตรวจสอบภายในได้พฒั นางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงาน
เชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างและรักษามูลค่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครเพื่อยกระดับการ
ให้ความเชื่อมัน่ และการให้คาปรึ กษา
การพัฒนางานตรวจสอบให้ เกิดมูลค่ าเพิม่ อย่ างยั่งยืนและต่อเนื่อง
เพื่อเสริ มสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางการปฏิบตั ิงานครอบคลุมทั้งด้านการกากับดูแล
การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายในที่ดี สาหรับแผนกตรวจสอบ
ภายในได้ดาเนินการ ดังนี้
1. สร้างความตระหนักรู ้ และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงและ
การควบคุ ม ที่ ดี เพื่ อ สื่ อ สารให้ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและผูป้ ฏิ บัติ ง านเข้าใจบทบาทของตนเองและนาไป
ประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงาน
2. ประเมินประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท้ งั ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านรายงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบให้
สอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นาเสนอคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอในรายงานประจาปี และแบบฟอร์ม 56-1
3. การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมสาหรับระบบงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร แผนกตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้คาปรึ กษากับผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้ความ
เชื่ อมัน่ กับคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบว่า การบริ หาร
ความเสี่ ยง การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานและการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล หากพบว่ามีจุดที่ตอ้ งปรับปรุ ง ผูต้ รวจสอบจะให้ความรู ้และคาแนะนา
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เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
หลังจากให้คาปรึ กษา
4. การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ให้ความสาคัญในการดาเนิ น
ธุรกิจด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรมมาตลอด โดยปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้เข้าร่ วม
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และแผนกตรวจสอบภายในได้มี
การจัดอบรมให้ความรู ้ เรื่ องของการประเมิ นความเสี่ ยง และการต่อต้านคอร์ รัปชั่น เพื่อให้สามารถ
ประเมินความเสี่ ยงในการเกิดทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และการควบคุมให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ
การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาด้านความเป็ นมืออาชีพและความรอบรู ้ทางธุรกิจของผูต้ รวจสอบ แผนกตรวจสอบ
ภายในดาเนินการ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ
• ติดตามแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแลการ
ปฏิ บ ัติ ง านและการควบคุ ม ภายในของสถาบัน วิ ช าชี พ ชั้น น าต่ า ง ๆ เพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้ส อดคล้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ม บริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร
• สนับสนุ นให้มีการพัฒนาและอบรมความรู ้อย่างต่อเนื่ องทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่ม
ทักษะด้านอื่นที่จาเป็ นต่อบริ ษทั ฯ
2. การพัฒนาความรอบรู้ ทางธุรกิจ
• พัฒนาความรู ้ ท างธุ รกิ จ ให้แก่ ผูต้ รวจสอบภายใน โดยเชิ ญตัว แทนของแต่ ล ะ
หน่วยงานมาให้ความรู ้ทางธุ รกิจ เพื่อให้ผูต้ รวจสอบสามารถประเมินความเสี่ ยง
และให้คาปรึ กษาที่ปฏิบตั ิได้จริ ง
• จัด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู ้ ใ นประเด็ น ที่ น่ า สนใจ หรื อ สิ่ ง ตรวจพบที่ เ ป็ น
สาระสาคัญภายในแผนกตรวจสอบภายในเป็ นประจา
3. ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นาความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการ
ตรวจสอบการสร้างเครื่ องมือเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติได้
อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจากความผิดปกติ ในการ
ปฏิบตั ิงานและทุจริ ตให้แก่พนักงาน
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• สนับ สนุ นการพัฒนาศักยภาพของผูต้ รวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้
ค าแนะน าในการก ากับ ดู แ ลงานตรวจสอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ
มาตรฐานสากลได้

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติ
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพ
คล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
3. ในสภาวะที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้มจะ
ประสบปัญหา คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรมัน่ ใจได้ว่ากลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร มีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
คานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาจัดทารายงานความยัง่ ยืนตาม
ความเหมาะสม
5. คณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ควรก ากับ ดู แ ลให้ ฝ่ ายจัด การจัด ให้ มี
หน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาหน้าที่ในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้น และผู ้ มีส่วนได้
ส่วนเสี ยอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
6. คณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล

แนวปฏิบัติ
การรักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงิน
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สนับสนุนให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
และเปิ ดเผยข้อมูล อาทิผูบ้ ริ หารสู งสุ ดในสายงานบัญชี และการเงิน ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี ผูจ้ ดั ทาบัญชี
(สมุห์บญั ชี) ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษทั นักลงทุนสัมพันธ์ และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่รับผิดชอบ
ในส่วนงานด้านการเปิ ดเผยข้อมูล
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้มีการแยกหน่วยงานทางด้านบัญชี และการเงิน เพื่อให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพในการท างาน โดยได้มี ก ารบริ หารจานวนพนัก งานให้เพี ย งพอต่อปริ มาณงานต่าง ๆ
นอกจากนี้ หัว หน้า กลุ่ ม บัญ ชี แ ละการเงิ น ที่ ดู แ ลทางด้า นบัญ ชี ผูจ้ ัด ท าบัญ ชี และผูด้ ารงต าแหน่ ง
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เลขานุการบริ ษทั มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตาม
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนด อีกทั้งได้รับการอบรมครบตามจานวนชัว่ โมงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกาหนด เพื่อพัฒนาความรู ้ดา้ นบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับการ
อบรมต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และตระหนักถึงผลกระทบต่อธุรกิจ
จากปั จจัยภายนอกและปั จจัย ภายในอย่ างสม่า เสมอ รวมถึงให้การสื่ อสารข้อมูลที่ถูก ต้อง ครบถ้วน
โปร่ งใส ทันเวลา เชื่อถือได้ และมีความเท่าเทียมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทั้งนี้ คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมถึงงบ
การเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ
รวมทั้งสนับสนุ นให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จัดทาคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ใน
แต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว อีกทั้งคณะกรรมการกลุ่ม
บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ได้มี ก ารติ ด ตามดู แ ลความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชาระหนี้ ในกรณี ที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชาระหนี้ หรื อมี ปัญหาทาง
การเงินคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีการติดตามอย่างใกล้ชิ ดและดู แลให้ กิ จการ
ประกอบธุ รกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลรวมถึงการ
ส่งเสริ มให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่าน Website และช่องทางอื่น ๆ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร ตระหนัก ถึ งความส าคัญของการเปิ ดเผยข้อมูล ที่ มี ค วาม
ถูก ต้อง ครบถ้วน และโปร่ ง ใส ทั้ง รายงานข้อมู ล ทางการเงิ นและข้อมู ล ทัว่ ไป ตามหลัก เกณฑ์ข อง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร โดยกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ต่อผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรมีกลไกที่จะดูแลให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลที่
เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน
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2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรรายงานและเปิ ดเผยนโยบายการกากับ
ดู แลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ย ง และนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุ ป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจาปี และ Website ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
3. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
4. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรสนับสนุนให้บริ ษทั จัดทาคาอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการ
เปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนื อจากข้อมูล
ตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
5. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญ ชีและ
ค่าบริ การอื่นที่ผสู ้ อบบัญชีให้บริ การในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ไว้ดว้ ย
6. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้มีการเปิ ดเผยขอบเขตอานาจ
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง จานวนครั้งของการประชุม และ
จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมาและความเห็นจากการทาหน้าที่ รวมถึง
การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
7. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ สะท้อนถึ งภาระหน้าที่ และความรั บผิ ดชอบของแต่ละคน รวมทั้ง
รู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่เปิ ดเผยควรรวมถึงค่าตอบแทน
ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยด้วย
8. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริ ษทั ฯ (www.cmc.co.th)
ในส่ วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์น้ ัน กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะ และได้มอบหมายให้ทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสื่ อสารข้อมูลที่สาคัญของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร แก่ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป โดยสามารถ
ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 1172 หรื อทาง e-mail address ที่ waradhapob@cmc.co.th
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยการ
จัดทางบการเงิ นดัง กล่าวจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับ รองทัว่ ไปในประเทศไทย และ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่ เหมาะสมและถื อปฏิ บตั ิ อย่างสม่ า เสมอ รวมทั้ง มี ก าร
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลขั้นต่าที่ควรเปิ ดเผยบน website ของบริษัท
1. นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น
ด้วย เช่น website ของบริ ษทั ฯ โดยควรกระทาอย่างสม่ าเสมอ พร้ อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
อนึ่ ง ข้อมูลบน website ของบริ ษทั ฯ อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ และปรับปรุ งข้อมูลให้
เป็ นปัจจุบนั
(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน ทั้งฉบับปั จจุบนั และ
ของปี ก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(6) ข้อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อสื่ อต่าง ๆ
(7) โครงสร้างการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(8) โครงสร้างกลุ่มกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วม
ค้า และ Special purpose enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)
(9) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสี ยง
(10) การถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(11) หนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
(12) ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
(13) นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
(14) นโยบายด้านบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ
(15) กฎบัตรหรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
รวมถึงเรื่ องที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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(16) กฎบัตรหรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(17) จรรยาบรรณส าหรั บ พนัก งานและกรรมการของบริ ษ ทั รวมถึ งจรรยาบรรณของนัก
ลงทุนสัมพันธ์
(18) ข้อมูลติดต่อหน่ วยงานหรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่
สามารถให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
หลักปฏิบัติ
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้มนั่ ใจว่า ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ เอื้อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน
3. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการ
จัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

แนวปฏิบัติ
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ผ่านการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตน และมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงควรส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตน
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่าง ๆ ของผู ้
ถือหุน้ ทั้งในฐานะของเจ้าของบริ ษทั และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะไม่ทาการใด ๆ อันเป็ น
การละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ จะเคารพในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ื อหุ ้น และดู แล
รักษาสิ ทธิ ดงั กล่าวโดยเคร่ งครัด โดยสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่ สิ ทธิ ในการซื้ อขายหรื อโอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิ ทธิในการได้รับข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างเพียงพอ สิ ทธิใน
การที่จะได้รับส่ วนแบ่งผลกาไรจากกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สิ ทธิต่าง ๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็น สิ ทธิในการร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั ฯ และมีผลต่อทิศทาง
ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตั้งหรื อถอด
ถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การ
ลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญ เป็ นต้น
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ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงมีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการส่ งเสริ มสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
การประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ควรเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุ นหรื อ
ส่ งเสริ มผูถ้ ือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวัน
สิ้ นสุ ดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม และให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระ
การประชุม ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร หรื อ 14 วัน แล้วแต่เรื่ องที่จะพิจารณา และ/หรื อ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และลงประกาศ
หนังสื อพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละ
วาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นครจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวใน website ของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุ มล่วงหน้าอย่างน้อยเพียงพอก่ อนได้รับข้อมูลในรู ป แบบเอกสารจากกลุ่มบริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มี
การให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ้น หรื อในเอกสาร
แนบวาระการประชุ ม ควรละเว้นการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ้นในการศึ ก ษา
สารสนเทศของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
3. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาส
การเข้า ประชุ ม ของผูถ้ ื อหุ้น เช่ น การเข้าประชุ มเพื่ อออกเสี ย งลงมติ ไ ม่ควรมี วิธี ก ารที่ ยุ่งยากหรื อมี
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ื อหุ้นสะดวกต่อการเดิ นทาง และมีขนาดเพียงพอรองรั บ
จานวนผูถ้ ือหุ ้น อยู่ในกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้เคียง มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผพู ้ ิการ มีการ
รักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน เป็ นต้น
4. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นส่ งคาถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ พร้อม
กับ การนาส่ ง หนัง สื อเชิ ญประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ควรเผยแพร่
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ด้วย
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5. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะ
รู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ้นสามารถกาหนด ทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรส่ งเสริ มให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
นาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ทั้งการลงทะเบี ยน ผูถ้ ือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2. กรรมการทุ ก คนควรเข้า ร่ วมประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น โดยผู ้ถื อ หุ้ น สามารถซั ก ถามประธาน
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เฉพาะเรื่ องต่าง ๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
3. ในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นควรจัดให้มี ก ารลงมติ เป็ นแต่ ล ะรายการในกรณี ที่ วาระนั้นมี ห ลาย
รายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
4. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรส่ งเสริ มให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู ้
ถือหุน้ และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
5. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง
ในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น
เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีขอ้ โต้แย้งในภายหลัง
6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ้นมีโอกาสในการ
แสดงความเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้
7. ในการประชุ ม กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นตั้ง ข้อซัก ถาม ให้
ข้อเสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ใน
การประชุม กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะสนับสนุนให้คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่ องต่าง ๆ ตลอดจนผูบ้ ริ หารและฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
พร้อมเพรี ยงกัน เพื่อตอบคาถามและให้ขอ้ มูลรายละเอียดในที่ประชุม อีกทั้งคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร จะอานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
อย่างเต็มที่
การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1. รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นควรบันทึกการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ที่ประชุ มทราบก่อนดาเนิ นการประชุ ม รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นตั้งประเด็นหรื อ
ซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคาถามคาตอบในที่ประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถ้ ือ
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หุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
และกรรมการที่ลาประชุมด้วย
2. กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละ
วาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ้นในวันทาการถัดไป และนาส่งให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในเวลาที่กาหนด และเผยแพร่ รายงานการประชุมทาง website ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหลักการในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม โดย
2.1 ผูถ้ ือหุ้นทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูถ้ ือหุ ้น
ต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบ ัติที่ เท่า เทีย มกันและเป็ นธรรม ผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อยที่ถูกละเมิ ดสิ ทธิ ค วรมี
โอกาสได้รับการชดเชย
2.2 การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และ
ฝ่ ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความมัน่ ใจใน
การลงทุนกับบริ ษทั ฯ คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงควรกากับดูแลให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับ
การปฏิบตั ิ และปกป้องสิ ทธิข้นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ใน สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
2.3 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดกระบวนการประชุมผูถ้ ือหุ้นใน
ลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการควรกาหนดเป็ น
นโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิ
ออกเสี ยง โดยมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นส่ วน
น้อยสามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
2.4 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรมีมาตรการป้ องกันกรณี ที่กรรมการ
และผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่ นในทางมิชอบ (Abusive selfdealing) ซึ่ ง เป็ นการเอาเปรี ย บผูถ้ ื อหุ ้น อื่ น เช่ น การซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์โดยใช้ข้อมูล ภายใน (Insider
trading) การนาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผูบ้ ริ หารถือเป็ นการเอา
เปรี ยบหรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม เป็ นต้น คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ควรกาหนดให้กรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่ วนได้เสี ย ของตนและผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่ อให้คณะกรรมการสามารถพิ จารณาธุ รกรรมของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับธุ รกรรมที่ทากับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทาธุรกรรมดังกล่าว
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กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นและอานวยความสะดวก
แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น การได้รับสารสนเทศ และการใช้
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น โดยในการดาเนิ นการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละครั้ง กลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กาหนดให้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุ้นที่ผถู ้ ือหุ้นถืออยู่
คือ หนึ่ งหุ้นมีสิทธิ เท่ากับหนึ่ งเสี ยง และในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง กลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุ คคลใด ๆ
เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1. จัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มรายละเอี ย ดระเบี ย บวาระการประชุ ม ประกอบด้ว ย
วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หนังสื อมอบฉันทะตามที่ก ระทรวง
พาณิ ชย์กาหนด และหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
(หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด) รวมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบน website ของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่ งเอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีเวลา
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลในรู ปแบบเอกสารจากกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ดังกล่าวอย่างละเอียด และไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่เคยได้รับรู ้มาก่อน พร้อมทั้ง
คณะกรรมการกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ควรดู แ ลให้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร แจ้ง
กาหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และ
เผยแพร่ ผา่ นทาง website ของบริ ษทั อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ก่ อ นเริ่ ม ด าเนิ น การประชุ ม กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร จะแจ้ง ให้ผูถ้ ื อ หุ้น ทราบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมทั้งสิ ทธิ การออกเสี ยงลงคะแนน
ตามแต่ละประเภทของหุน้
3. จัดให้มีการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
1. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุ้นส่ วน
น้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึง
ความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอหรื อไม่
2. คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรกาหนดวิธีการให้ผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ า ตอบแทนล่วงหน้า 3 - 4 เดื อน ก่ อนวันประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมข้อมู ล ประกอบการพิ จารณาด้า น
คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ
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3. ด าเนิ น การประชุ ม ตามล าดับ ระเบี ย บวาระที่ ไ ด้แ จ้ง ไว้ใ นหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และมี
นโยบายที่ จะไม่ เพิ่ ม ระเบี ย บวาระในที่ ป ระชุ ม โดยไม่ แจ้ง ให้ผูถ้ ื อหุ ้ นทราบล่ วงหน้า โดยไม่ จ าเป็ น
โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
4. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดย
มอบฉันทะ และสนับ สนุ นให้ผูถ้ ื อหุ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ้นสามารถก าหนดทิ ศ
ทางการลงคะแนนเสี ยงได้ รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
5. ส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงสาหรับทุกระเบียบวาระ
6. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายท่าน โดยผูถ้ ือหุ ้นมี
สิ ทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง
7. ให้คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องต่าง ๆ
ตลอดจนผูบ้ ริ หารและฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างพร้อมเพรี ยง
กัน
8. อานวยความสะดวกในการประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นโดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งให้โอกาสที่
เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคาถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการ
ประชุม และประธานในที่ประชุมได้ให้ความสาคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึก
การประชุมอย่างครบถ้วน
9. เผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ website ของ
บริ ษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
10. คณะกรรมการกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ควรก าหนดให้ก รรมการกลุ่ม บริ ษ ัท
เจ้า พระยามหานคร และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ ย วกับส่ วนได้เสี ย ของตนและผูเ้ กี่ ย วข้อง เพื่ อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถ
ตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ มี
ส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที่ทากับบริ ษทั ฯ ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทาธุรกรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มู ลภายใน
โดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งหมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล ภายใน (รวมทั้ง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คล
ดังกล่าว) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิ บตั ิโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ควรก าหนดแนวทางในการเก็ บรั ก ษาและป้ องกันการใช้ข้อ มู ล
ภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และควรกาหนดให้
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กรรมการทุ ก คนและผูบ้ ริ หารที่มี หน้าที่ รายงานการถื อครองหลักทรั พย์ตามกฎหมายจัดส่ งรายงาน
ดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องรักษา
ความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และบริ ษทั ย่อย
3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องไม่นา
ความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และบริ ษทั ย่อยไปเปิ ดเผยหรื อ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม และ
ไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และบริ ษทั ย่อย
จะต้องไม่ทาการซื้อขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยใช้ความลับ
และ/หรื อข้อมูลภายในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และ/หรื อเข้าทานิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
และ/หรื อข้อมูลภายในของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ข้อกาหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ด้วย ผูใ้ ดที่ฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับ
ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดอย่างร้ายแรง
5 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี
ข้อห้ามดังกล่าวนี้ ให้ครอบคลุมถึงระยะการห้ามมิให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) (24 ชัว่ โมง
หลังจากเปิ ดเผยงบการเงิน)
6 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ซึ่ งได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร และบริ ษทั ย่อยซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
7 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เปิ ดเผย
ข้อมูลภายในของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และบริ ษทั ย่อยแก่บุคคลภายนอกบริ ษทั หรื อบุคคลอื่น
ซึ่งมิได้ทาหน้าที่ในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
8 การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ
8.1 คณะกรรมการกลุ่ มบริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ควรมี ข้อ ก าหนดให้ก รรมการ
รายงานการมี ส่วนได้เสี ยอย่างน้อยก่ อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึ กไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
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8.2 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย
อย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
8.3 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับ
หน้าที่ที่ผูบ้ ริ หารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ฯ และบทกาหนดโทษตาม พ.ร.บ.
หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และตามข้ อก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยในกรณี ที่ ก รรมการหรื อผูบ้ ริ หารมี ก ารซื้ อขายหลักทรั พย์ของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทาการ ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
เพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณะต่อไป
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนาข้อมูล
ภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การตักเตือนเป็ นหนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราวโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง หรื อให้ออกจากงาน ซึ่ งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความ
ร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร รวมถึงคู่
สมรสและบุ ต รซึ่ ง ยัง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ซึ่ งถื อ หลัก ทรั พ ย์ห รื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นการถื อ
หลักทรัพย์ในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดทาและส่ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้เพิ่มเติม)
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ส่ วนที่ 3
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร

64

นิยามและความหมาย
จริ ยธรรม หมายถึง ความประพฤติอนั พึงปฏิบตั ิต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม เพื่อก่อให้เกิดความ
เจริ ญรุ่ งเรื องเกษมสุ ขขึ้นในสังคมและสมาชิกของสังคม
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูป้ ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น
เพื่อรักษาและส่งเสริ มเกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะของสมาชิก
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นการประมวลแบบแผน กาหนด
ขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นครไม่ว่าจะเป็ นคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนพึงกระทาในการดาเนิ นธุ รกิจและการ
ปฏิบตั ิงาน โดยปฏิบตั ิไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีทางที่สร้างสรรค์
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้เป็ น
องค์กรที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน

จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร ได้ดาเนิ นธุ รกิ จให้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ มีศกั ยภาพในการแข่งขัน และมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ กรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงมีบทบาท หน้าที่ และมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ งความสาเร็ จ และนามา
ให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ประสบความสาเร็ จในทุกด้านซึ่ง กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้
ดาเนิ นกิจการมาเป็ นระยะเวลายาวนานด้วยความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงในการกากับดูแลกิจการที่ดี
ได้รั บ การยกย่อ งและเชื่ อ ถื อ สื บ เนื่ อ งมาจากการประพฤติ ป ฏิ บัติ ที่ ดี ง ามของพนัก งาน กลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานครทุกระดับ จึงได้มาซึ่งจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1 การเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
สังคมโลกเป็ นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายหรื อนิ ติรัฐแต่ละประเทศที่ กลุ่ม
บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร เข้า ไปลงทุ นหรื อข้องเกี่ยวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ที่
แตกต่ า งกัน แต่ ก็ ยึด ถื อ หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากลเป็ นหลัก ปฏิ บัติ ร่ ว มกัน บุ ค ลากรของกลุ่ม บริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานครทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล รวมทั้ง
ยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้องเป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
นโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ใช้บงั คับกับพนัก งานของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกคน ซึ่งทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมายและนโยบาย
การดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ที่ เกี่ ย วข้องกับงานในความรั บผิดชอบของตน นอกจาก
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พนักงานจะต้องถือเป็ นความรับผิดชอบของตนที่จะต้องรับรู ้และเข้าใจกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับทางกฎหมาย
และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน รวมทั้งจะต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบเมื่อพบเห็น
การละเมิ ด กฎหมายหรื อ นโยบายใด ๆ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร เป็ นหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาและผูจ้ ดั การที่ตอ้ งปฏิบตั ิและดูแลให้พนักงานรวมถึงที่ปรึ กษา ซักพลาย
เออร์ และผูร้ ับเหมาที่ทางานให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ในความดูแลปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• ดู แ ลให้ บุ ค คลดัง กล่ า วรั บ ทราบและปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและนโยบายของ กลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตน
• ขอคาแนะนาด้านกฎหมายจากที่ปรึ กษาทางกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้น
• ชี้แจงรายละเอียดและฝึ กอบรมให้พนักงานทราบเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
• ดูแลให้พนักงานมีทศั นคติที่ดีต่อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟัง
ผูบ้ งั คับบัญชา ไม่กระทาการใดอันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
• ดูแลให้พนักงานวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
• ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่ อป้ องกันการละเมิ ดกฎหมายและนโยบายของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
• สอดส่ องและรายงานพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายและนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร ซึ่งจะกล่าวถึงในลาดับต่อไป
• ดูแลให้พนักงานซึ่งรายงานพฤติกรรมที่สงสัยว่าจะเป็ นการละเมิดกฎหมายหรื อนโยบายของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต่อผูบ้ ริ หารให้ได้รับการคุม้ ครองให้ปลอดภัยจากการแก้แค้น
ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม
• ดู แ ลผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท คู่ สั ญ ญาให้ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายและนโยบายของบริ ษ ัท ฯ อย่า ง
เคร่ งครัด
เพื่อเป็ นการเน้นถึงความสาคัญของการทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายการ
ดาเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงกาหนดให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ทุกคนลงชื่อในแบบฟอร์มตอบรับ (แนบมากับคู่มือเล่มนี้)
การลงชื่อของท่านเป็ นเครื่ องยืนยันว่า ท่านยอมรับนโยบายเหล่านี้ รวมทั้งจะทาความเข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด พนักงานใหม่ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกคนจะต้องได้รับทราบ
เอกสารนโยบายดังกล่าว โดยจะต้องเซ็นชื่อรับทราบและนาไปปฏิบตั ิเช่นกัน
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นอกจากผูบ้ ัง คับ บัญชาและผูจ้ ัดการจะต้องเซ็ นชื่ อในหนัง สื อปี ละครั้ ง เพื่ อแสดงว่า ตนและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับทราบกฎหมายและนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานในความ
รับผิดชอบของตน รวมทั้งแสดงว่าตนไม่มีส่วนรู ้เห็นเป็ นใจกับการละเมิดกฎหมายหรื อนโยบายใด ๆ
การลงโทษทางวินัยพนักงานที่ละเมิดกฎหมายหรื อนโยบาย
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่ละเมิดกฎหมายหรื อนโยบายการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นการขัดแย้งกับข้อแนะนาทางกฎหมายจะต้อง
ได้รับโทษทางวินยั ตามความผิดที่กระทาซึ่งอาจถึงขั้นไล่ออกจากงาน
พนักงานที่เกรงว่าจะได้รับอันตรายจากการเปิ ดเผยการกระทาใด ๆ ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
อาจจะเลือกใช้บริ การอีเมล์ whistleblower@cmc.co.th ของบริ ษทั ฯ โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวก็ได้
บทลงโทษสาหรับการละเมิดกฎหมาย
พนักงานที่ละเมิดกฎหมายอาจส่งผลให้ตนเองหรื อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องได้รับโทษ
จาคุกหรื อโทษปรับทางอาญา หรื อต้องจ่ายค่าเสี ยหายทางแพ่งมหาศาล ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ดให้การเท็จต่อ
เจ้าพนักงานของรัฐรวมถึงการปลอมแปลงเอกสารอาจต้องระวางโทษจาคุกหรื อปรับ หรื อในกรณี ที่ถูก
ตัดสิ นว่าได้กระทาความผิดฐานละเมิดกฎหมาย ก็อาจจะถูกพิจารณาทั้งจาคุกทั้งปรับ สาหรับความผิด
แต่ละกรณี
นอกจากนี้ ท่ า นยัง อาจจะท าให้ก ลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ต้องได้รับโทษปรั บเป็ นเงิ น
มหาศาลในกรณี ที่ท่านทาผิดกฎหมาย เช่น กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อาจจะฟ้องจ่ายค่าเสี ยหาย
สามเท่าของมูลค่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งกับคู่กรณี ที่ได้รับความเสี ยหายจากการละเมิดกฎหมายของ
พนักงาน ซึ่งค่าเสี ยหายดังกล่าวอาจจะมีมูลค่ามากกว่าโทษทางอาญาหลายเท่าก็ได้
กล่าวโดยสรุ ปก็คือ การกระทาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของพนักงานในการดาเนิ นกิจกรรมทาง
ธุรกิจสามารถจะก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรงทั้งแก่ตวั พนักงานเองและกลุ่มบริ ษทั ฯ
การรายงานการละเมิด
รายงานต่อฝ่ ายบริ หาร - การป้ องกันชื่อเสี ยงและเกียรติยศของบริ ษทั ฯ เป็ นหน้าที่ของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคน หากท่านมัน่ ใจว่าพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
รวมถึงพนักงานชัว่ คราวและบุคคลที่บริ ษทั ฯ ว่าจ้างเป็ นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ปรึ กษา หรื อพนักงานบริ ษทั
คู่สัญญาที่ว่าจ้างให้มาท างานให้ กับกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ได้กระทาอันถื อเป็ นการละเมิ ด
กฎหมายหรื อนโยบายของกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ท่ า นควรนาข้อมู ล เหล่ า นี้ ไ ปปรึ ก ษากับ
ผูบ้ ริ หาร หากท่านไม่ตอ้ งการรายงานให้ฝ่ายบริ หารทราบโดยตรง ท่านอาจจะปรึ กษากับผูม้ ี หน้าที่
รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
หรื อที่ปรึ กษาทางกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ก็ได้
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การรายงานโดยไม่เปิ ดเผยตัว - ท่านสามารถจะเลือกวิธีรายงานความผิดได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตัว
กล่าวคือ ท่านอาจจะเลือกใช้บริ การอีเมล์ whistleblower@cmc.co.th หรื อท่านอาจเลือกใช้วิธีการอื่น ๆ
ที่สามารถทาได้โดยท่านไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตัว
บริ การอีเมล์ whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นช่องทางติดต่อที่
สามารถใช้ได้ตลอด ทั้งนี้ ผูแ้ จ้งไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัว แต่จะต้องให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นอย่างเพียงพอเพื่อ
การสอบสวนที่มีประสิ ทธิภาพ ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะเปิ ดเผยชื่อของตนเองในการรายงานพฤติกรรมที่
ท่านเชื่อว่าผิดกฎหมายหรื อผิดนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครนั้น กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ก็มีนโยบายที่เด็ดขาดห้ามไม่ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเพื่อนร่ วมงานกระทาการข่มขู่ให้หวาดกลัว
หรื อแก้แค้น โดยปกติแล้ว พนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตนในกรณี ที่ได้ละเมิดนโยบาย
ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อกฎหมาย
ข้ อมูลนโยบายและการแก้ ไขคู่มือ
คู่มือฉบับนี้ เป็ นการรวบรวมเฉพาะประเด็นสาคัญของนโยบายต่าง ๆ หากท่านต้องการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายใด สามารถจะติดต่อกับผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์หรื อที่ปรึ กษา
ทางกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
สานักกรรมการผูจ้ ดั การของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่เบื้องต้นในการแก้ไขและ
ปรั บปรุ งคู่มือฉบับ นี้ ให้ท ันสมัย และหากท่านมี ขอ้ เสนอแนะประการใดในการแก้ไ ขปรั บปรุ ง คู่มื อ
สามารถจะนาข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่อผูจ้ ดั การฝ่ าย และแจ้งให้ที่ปรึ กษาทัว่ ไปของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ทราบ
แนวปฏิบัติ
1.1 บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่ เกี่ย วข้อ งกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถว้ น และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากไม่
แน่ใจ ให้ขอคาปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมาย ห้ามปฏิบตั ิไปตามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่มี
คาแนะนา
1.2 บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ ควรศึกษา
กฎหมายขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง
เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่า สิ น ค้า ตัว อย่า งสิ น ค้า และอุ ป กรณ์ ที่ น าไปด้วย เอกสารในการเดิ นทาง
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบตั ิงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมายไม่ขดั
ต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
1.3 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ
ให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครศึกษาและให้การอบรม
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ด้านกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องแก่ บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างเหมาะสม
พอควร
1.4 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่ งครัดให้
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากลแก่พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร เพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
หลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
2 การสนับสนุนภาคการเมือง
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นองค์กรที่เป็ นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมือง กลุ่ม
การเมือง หรื อนักการเมืองคนใด ไม่วา่ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรื อระดับโลก บริ ษทั ฯสนับสนุน
การดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร สนับสนุ นให้บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย
นโยบายเกีย่ วกับการสนับสนุนทางการเมือง และนโยบายอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้ อง
ถือเป็ นนโยบายพื้นฐานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่ไม่อนุญาตให้นาเงินหรื อทรัพย์สิน
ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไปใช้สนับสนุนการเลือกตั้งหรื อพรรคการเมืองใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ในประเทศใดก็ตาม
• นโยบายมีขอ้ ยกเว้นในกรณี ที่ให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและ
ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่อนุญาตให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครใช้
อาคารสถานที่ หรื อทรั พ ย์สิ นใด ๆ ของบริ ษ ทั ฯไปใช้ใ นการรณรงค์ทางการเมื องหรื อ จัด
กิจกรรมหาทุนสนับสนุนทางการเมืองหรื อเพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุนพรรคการเมืองใด
เป็ นอันขาด
• การที่พนักงานคนใดสละเวลา เงินทอง หรื อทรัพย์สินส่ วนตัวใด ๆ เพื่อช่ วยเหลือการรณรงค์
หรื อกิจกรรมทางการเมืองจะต้องเป็ นไปตามความสมัครใจเท่านั้น
• เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการให้สนับสนุนทางการเมืองโดยองค์กรและกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ต่างมีความซับซ้อนเป็ นอย่างมาก ดังนั้น หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด ควรจะขอ
คาแนะนาจากที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั ฯ
การให้ การสนับสนุนทางการเมือง
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ว่าด้วยการให้การสนับสนุนทางการเมือง ห้ามไม่ให้
ใช้เงินหรื อทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไปให้ในการสนับสนุ นทางการเมืองต่อผูส้ มัครรับการเลื อกตั้ง
หรื อพรรคการเมืองใด ๆ ในทุกประเทศทัว่ โลก ยกเว้นในกรณี ที่การสนับสนุนทางการเมืองดังกล่าวที่
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ได้รับการยินยอมโดยกฎหมายและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ ให้อนุญาตเปิ ดเผยล่วงหน้า
แล้ว
ในกรณี ที่เป็ นคณะกรรมการดาเนินการทางการเมืองใด ๆ ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม บริ ษทั เจ้าพระยามหานครอาจจะจ่ายเงินสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารงานและหาเสี ยงสนับสนุนกิจกรรมนั้นได้ตามที่กฎหมายอนุญาต
กิจกรรมต้องห้ ามของกลุ่มบริษัทเจ้ าพระยามหานคร
ห้ามมิให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ใดใช้เงินทุนหรื อทรัพย์สินของตนให้การสนับสนุ นแก่
นักการเมืองหรื อผูส้ มัครรับเลือกตั้งเพื่อตาแหน่งทางการเมือง นอกจากนี้ ยังห้ามกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร และปัจเจกบุคคลมิให้จ่ายเงินหรื อมอบสิ่ งมีค่าใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง หรื อผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งของต่างประเทศ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ถ้าการกระทาเช่นนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ
กิจกรรมทางการเมืองของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ส่ งเสริ มให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เข้าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองตามที่พนักงานเห็นสมควรในฐานะปัจเจกบุคคล และใช้เวลาส่ วนตัวของตน การ
ตัดสิ นใจให้ความสนับสนุนในด้านเวลาส่ วนตัว เงินทอง หรื อทรัพย์สินอื่นใด เพื่อรณรงค์ทางการเมือง
หรื อกิจกรรมทางการเมืองของพนักงานจะต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจโดยแท้จริ ง
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่อนุ ญาตให้ใช้สิ่งอานวยความสะดวกใด ๆ ของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งห้องประชุม เครื่ องใช้สานักงาน บริ การไปรษณี ย ์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่ องคอมพิวเตอร์
และเครื่ องถ่ายเอกสาร ในกิจกรรมทางการเมืองของพนักงานเพื่อการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้ง การหาทุน
หรื อเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่ งพรรคการเมืองใด พนักงานจะต้องไม่เข้าร่ วมช่วยเหลือในการ
รณรงค์หาเสี ยงของผูส้ มัค รเข้า รั บการเลื อกตั้ง นอกกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ในระหว่างเวลา
ทางานและต้องไม่ทาการดังกล่าวในอาณาเขตของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
การแสดงประชามติและประเด็นสาธารณะ
ในฐานะนิ ติบุคคลกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีสิทธิ ที่จะแสดงจุดยืนที่มีต่อประเด็นที่ เป็ น
นโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะในเรื่ องที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร พนักงาน ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้าและซัดพลายเออร์ โอกาสดัง กล่าวอาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมนิ ติบญ
ั ญัติ
การบริ หารหรื อการควบคุมในระดับต่าง ๆของรัฐ หรื อผ่านกระบวนการเสนอญัตติและแสดงประชามติ
การแก้ไ ขรั ฐธรรมนู ญ หรื อกระบวนการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับคะแนนเสี ย งของประชาชน ในกรณี
ดังกล่าวกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะได้หลังจากได้รับอนุ ญาต
ตามระเบียบขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ อาจจะนาเงินของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มาใช้ในวิถีทางที่ไม่ผิด
กฎหมายเพื่อเผยแพร่ จุดยืนของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครให้เป็ นที่รับรู ้อย่างกว้างขวาง หรื อให้การ
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สนับสนุนทางการเงินกับกลุ่มหรื อองค์กรต่าง ๆ ที่มีจุดยืนเดียวกันกับ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
รายจ่ายดังกล่าวควรจะได้รับการเอาใจใส่เป็ นพิเศษเพื่อให้มีการปฏิบตั ิทางภาษีที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
2.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องเป็ นกลางทางการเมือง ไม่นาทรัพยากรของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง
หรื อนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้
ทรัพยากร และสถานที่ของบริ ษทั ฯ ในกิจกรรมทางการเมือง
2.2 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
เข้าร่ วมสนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทางานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง
ห้ามบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครใช้อานาจ ทรัพยากร เงินทุน และชื่อบริ ษทั
ฯ ไปใช้ในการเรี่ ยไร หรื อใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง
2.3 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครไม่สนับสนุนให้มีการวิ่งเต้นที่มิใช่การใช้หลักการและเหตุผล
ที่เหมาะสม เช่น การวิ่งเต้นโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรื อเสนอผลประโยชน์ตอบแทน
3 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ ขัดกัน
บุคลากรของกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ต้องปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึ งประโยชน์ข องกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นที่ต้ งั โดยปราศจากความต้องการส่ วนตัวและอิทธิ พลจากผูใ้ กล้ชิด และ
ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน นอกจากนี้ บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องตรวจสอบอยู่
เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ขดั กันในการปฏิบตั ิงานหรื อไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้
เสี ยหรื อผลประโยชน์ขดั กันแล้วบุคลากรผูน้ ้ นั พึงงดการปฏิบตั ิงานนั้น ให้ผอู ้ ื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน
เพื่อกาจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทบั ซ้อน ใช้อานาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์
ให้แก่ตนเอง และทาให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เสี ยหาย ดังนั้น บุคลากรทุกคนพึงปฏิบตั ิ ตาม
มาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสี ยและการเปิ ดเผยส่วนได้เสี ยที่บริ ษทั ฯ กาหนดอย่างเคร่ งครัด
นโยบายเกีย่ วกับผลประโยชน์ ที่ขัดกัน
นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กันของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครตั้งอยู่บนหลักที่ว่า การ
ตัดสิ นใจของพนักงานในเรื่ องเกี่ยวกับธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะต้องเป็ นไปเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เท่านั้น
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีขอ้ บังคับเป็ นหลักสาคัญว่าพนักงานหรื อบุคคลใกล้ชิดใน
ครอบครัวจะต้องไม่เข้าเป็ นเจ้าของหรื อมีผลประโยชน์เชิงธุรกิจในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร ที่เป็ นคู่แข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร รวมถึงซัพพลายเออร์
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจัดให้มีการควบคุมดูแล และป้ องกันธุ รกรรมต่าง ๆ รวมถึง
รายการที่เกี่ยวโยงกันไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบ
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ปฏิบตั ิ พร้อมทั้งกาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแล
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครพึ งหลีก เลี่ย งการกระทาใด ๆ อันเป็ นการขัด ต่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผูเ้ กี่ยวข้องทางการค้าของ
บริ ษทั ฯ เช่น คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่งขัน หรื อจากการใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการหรื อ
พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่ องการทาธุ รกิจที่แข่งขันกับ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร หรื อการท างานอื่ น นอกเหนื อ จากงานของกลุ่ ม บริ ษั ท เจ้ า พระยามหานคร ซึ่ งส่ งผล
กระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในการบรรลุขอ้ ตัดสิ นใจดังกล่าวจะต้องปลอดจากอิทธิพลของความ
ต้องการส่ วนตัวหรื อของครอบครัวซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจว่าอะไรเป็ นผลประโยชน์
สูงสุดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ผลประโยชน์ ที่ ข ัด กั น จะเกิ ด ขึ้ น ในกรณี พ นั ก งานของกลุ่ ม บริ ษัท เจ้า พระยามหานคร มี
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อกับครอบครัวไม่วา่ จะด้านการเงินหรื อด้านอื่นใดก็ตามในองค์กรซึ่งอาจจะได้
ผลประโยชน์ จ าก : การตัด สิ น ใจของพนัก งานผู ้น้ ัน ในการปฏิ บ ัติ ง านตามหน้า ที่ ข องกลุ่ ม บริ ษัท
เจ้า พระยามหานคร หรื อ การรั บ รู ้ กิ จกรรมการดาเนิ น งานหรื อ แผนการในอนาคตของกลุ่ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานคร ถือเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ
ความสัม พันธ์จากบุ คคลภายนอกอื่ น ๆ ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้ ก ลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องเสี ย
ผลประโยชน์ หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ในด้า นความภัก ดี ห รื อ ผลประโยชน์ ห รื อ ขัด ขวางการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพหรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
สถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขดั กันซึ่ง พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีโอกาสที่จะ
ประสบได้ จึงยกตัวอย่างเป็ นแนวทางพิจารณา และให้ถือเป็ นเรื่ องสาคัญเรื่ องหนึ่งในการปฏิบตั ิงาน ใน
กรณี ที่การขัดแย้งในด้านผลประโยชน์เกิดขึ้น พนักงานก็ควรจะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาของตน ซึ่ งจะนา
เรื่ องไปปรึ กษาหารื อกับฝ่ ายกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อีกครั้งหนึ่ ง การเปิ ดเผยและ
การปรึ กษาตามขั้นตอนจะช่ วยคลี่ คลายปั ญหาหรื อนาไปสู่ การหาทางออกที่ เหมาะสมต่อไปเมื่ อเกิด
ความสงสัยไม่แน่ใจใด ๆ ควรจะขอคาปรึ กษาทุกครั้ง
ก) การลงทุน กฎพื้นฐานในเรื่ องนี้ มีอยู่ว่า พนักงานหรื อครอบครั วไม่ควรจะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ได้รับ ผลประโยชน์จากบริ ษทั คู่แข่งหรื อบริ ษทั อื่นใดรวมไปถึงซัพพลายเออร์ และลูกค้าที่
ติดต่อธุรกิจด้วย หากทาให้พนักงานกระทาการหรื อละเว้นกระทาการที่ควรทาตามหน้าที่หรื อ
มีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ นอกจากนี้ ให้หมายความรวมถึงการลงทุนในหุน้ ของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ ทั้งนี้ หากการลงทุนดังกล่าวของพนักงานเกิดขึ้นก่ อน
การเป็ นพนักงานหรื อก่อนที่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะเข้าไปทาธุ รกิจนั้น หรื อได้มา
โดยทางมรดก พนักงานควรจะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาของตนซึ่งจะนาเรื่ องไปปรึ กษาหารื อกับ
ฝ่ ายกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อีกครั้งหนึ่ง
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ข กิจการในสัดส่วนเล็กน้อยผ่านกองทุนหรื อหน่วยลงทุนไม่ถือเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กัน ตราบ
ใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานให้กับ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร พนักงานที่มี
หน้าที่หรื อส่ วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสิ นค้าโภคภัณฑ์ชนิ ดใด ๆ ให้กบั กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ไม่ควรจะเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับการขายสิ นค้าโภคภัณฑ์ชนิดนั้น
ค การจ้า งงานหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จ พนัก งานของกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร จะต้อง
ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้กบั กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างสุ ดกาลังความสามารถ และไม่
ควรจะมีผลประโยชน์ธุรกิจอื่นใดภายนอกกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อันจะเป็ นการเบียด
บังเวลาทางานหรื อการทุ่มเทเอาใจใส่ ในหน้าที่ความรับผิดชอบและอาจสร้างความเสี ยหาย
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ง พนัก งานของกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานครไม่ควรจะเรี ย ก รั บ หรื อยินยอมที่ จะรั บ เงิ น
สิ่ งของอันมีค่า สิ่ งบันเทิงและของขวัญ ตัว๋ โดยสาร บัตรชมมหรสพ บัตรชมกีฬาหรื ออื่น ๆ
ข้อเสนอเพื่อเป็ นการพักผ่อน ค่าที่พกั ค่าเดินทางหรื อข้อเสนอเป็ นการส่ วนตัวต่าง ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เนื่ องจากการกระทา
ดังกล่าวอาจจะทาให้ถูกตีความว่าสร้างข้อผูกมัดให้กบั บริ ษทั ฯ หรื ออาจจะทาให้พนักงานต้อง
ตกอยูใ่ นสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขดั กัน ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวไม่รวมสิ่ งของเล็ก ๆ น้อย ๆ
เช่น ปากกาหรื อปฏิทิน ตามประเพณี นิยมและมีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็ นเงิน สด หรื อ
เทียบเท่าเงินสด อย่างไรก็ตาม อาจมีการอนุโลมให้เป็ นบางโอกาสสาหรับบัตรร่ วมงาน ใน
กรณี ที่ พ นัก งานเป็ นผู จ้ ่ า ยเงิ น ส่ ว นนั้น เอง หากเป็ นการกระท าที่ โ ปร่ ง ใสและเปิ ดเผยได้
เช่นเดียวกันกับการเลี้ยงรับรอง โดยการกระทาดังกล่าวนั้นต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเชิ ง
ธุ ร กิ จ ใด ๆ ของพนั ก งาน นอกเหนื อ จากสถานการณ์ ที่ ร ะบุ น้ ี แล้ ว ห้ า มพนั ก งานรั บ
ผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด หากพนักงานสงสัยหรื อไม่แน่ใจว่าการกระทา
ดังกล่าวผิดปกติวิสัยหรื อไม่ พนักงานควรจะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาของตน
จ การจ้างงานและกิจกรรมทางธุรกิจของเครื อญาติ ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร คนใดมีคู่สมรสหรื อญาติใกล้ชิดเป็ นพนักงานหรื อเจ้าของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร เป็ นลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรื อบริ ษทั คู่แข่งถือเป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสม ที่พนักงานผูน้ ้ นั จะ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีกบั บริ ษทั ดังกล่าว
นอกจากนี้ ยงั ถือเป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสมที่พนักงานจะพูดคุยหรื อหารื อในเรื่ องกิ จกรรมทาง
ธุรกิจที่เป็ นความลับของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเปิ ดเผย
เอกสารหรื อข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ด้วย ในทานองเดียวกันหากพนักงาน
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานครคนใดมี ญ าติ ใ กล้ชิ ด ที่ เ ป็ นพนัก งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้า พระยามหานคร ก็ เป็ นเรื่ องที่ ไ ม่ ค วรจะมอบอานาจให้พ นัก งานผูน้ ้ ันมี อิท ธิ พ ลในการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับสภาพการจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับญาติของตน
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ฉ การจัด หาสิ น ค้า และบริ ก ารให้ ก ลุ่ มบริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ผลประโยชน์ ที่ ขัด กัน ถ้า
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครหรื อญาติคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูจ้ ดั หาสิ นค้าหรื อ
บริ การให้กบั กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ในฐานะซัพพลายเออร์อิสระ ในทานองเดียวกัน
ผลประโยชน์ทางธุ รกิจของพนักงานหรื อครอบครัวในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครซัพ
พลายเออร์ ก็อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขดั กันได้ ถ้าพนักงานผูน้ ้ นั สามารถที่จะมีอิทธิพล
ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ดังกล่าว แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของหรื อบริ ษทั
นั้น ๆ ก็ตาม โดยทัว่ ไปแล้วสถานการณ์เช่นนี้เป็ นเรื่ องที่ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นและต้อง
ได้รับความเห็นชอบก่อนในทุกกรณี
การพิจารณาประจาปี เกีย่ วกับผลประโยชน์ ที่ขัดกัน
ในแต่ละปี พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะได้รับการเตือนให้ตระหนักถึงนโยบาย
ว่าด้วยผลประโยชน์ที่ขดั กันของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และได้รับการร้องขอให้เสนอแนะว่ามี
ปั ญหาว่าน่ าจะเป็ นการขัดกันของผลประโยชน์เกิดขึ้นหรื อไม่ ผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานจะรับทราบ
ปั ญหาดังกล่าวและนาเรื่ องเข้าหารื อกับฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯ ก่ อนที่ จะมี การแจ้งจุ ดยืนของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานครให้ทราบ ในกรณี การเปิ ดเผยข้อมูลจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจว่าการขัดแย้งของ
ประโยชน์ไม่เกิดขึ้น ไม่มีมูล เช่น ในกรณี ที่พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครคนใดถือหุ้นใน
สัดส่ วนที่เล็กน้อยในบริ ษทั ที่ มีผูถ้ ือหุ ้นจานวนมาก โดยพนักงานผูน้ ้ ันมี หรื อน่ าจะมี อิทธิ พลแต่เพียง
เล็กน้อยต่อความสัมพันธ์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครกับบริ ษทั ดังกล่าว ในกรณีที่มีผลประโยชน์
ขัด กัน อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม และพนัก งานยอมรั บ โดยไม่ ปิ ดบัง และให้ค วามร่ ว มมื อ กับ กลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานคร เป็ นอย่างดี ปั ญหาดังกล่าวก็สามารถจะคลี่คลายได้โดยการที่พนักงานผูน้ ้ นั ถอนตัว
ออกจากการตัดสิ นใจเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของความขัดแย้งดังกล่าว
ในกรณีที่พนักงานไม่แน่ใจว่าการปฏิบตั ิงานของตนมีความเหมาะสมหรื อไม่ หรื อทราบว่าอาจจะ
มีการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กันของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยพนักงานคน
อื่น พนักงานผูน้ ้ นั ควรปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ หรื อที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อจะใช้บริ การอีเมล์ whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร
แนวปฏิบัติ
3.1 ห้ามพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครใช้อิทธิพลหรื ออานาจของตนทาธุ รกรรม
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กับบุคคลนั้นเอง ห้างหุน้ ส่ วนหรื อนิ ติบุคคลที่บุคคล
นั้นถือหุ ้นอยู่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวดองในครอบครัวทุกคน นอกเหนื อจากสวัสดิการที่พนักงานของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิ ดเผยส่ วนได้เสี ยแล้ว และได้รับ
อนุญาตเป็ นการเฉพาะหรื อได้รับอนุมตั ิในหลักการให้ทาได้
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3.2 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครหรื อบุคคลที่มี ความเกี่ยวดองในครอบครั ว
สามารถทาธุ รกรรมที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าทัว่ ไปโดยปราศจากการใช้อิทธิ พลของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครและมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่คา้
ทัว่ ไปกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
3.3 การออกคาสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผูอ้ อกคาสั่งเองย่อมทาไม่ได้
3.4 การเข้าประชุมเพื่อพิจารณาวาระใดที่ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีส่วนได้เสี ย บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ต้องออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมท่านอื่ นมี โอกาสพิจารณา
วิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยคนนั้น
3.5 คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต อย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระ ภายใต้กรอบจริ ยธรรม
ที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ
3.6 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนต้องจัดทารายงานเปิ ดเผยรายการที่สงสัย
ว่าตนเองหรื อญาติที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์
ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นประจาทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการตามแบบที่
กาหนด โดยแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาและนาส่งสานักกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริ ษทั
3.7 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องรายงานการมี
ส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครและ
การถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครของตน หรื อบุคลากรที่มีความ
เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
3.8 การรับทางานจากบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ย่อยย่อมทาได้โดยได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชา
ฝ่ ายบริ หาร และกรรมการแล้วแต่กรณี พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องไม่
รับงานภายนอกบริ ษทั ฯ ที่เป็ นการแข่งขันกับการดาเนินธุรกิจกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร หรื อก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั แย้งกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่ว่าจะเป็ นการ
ปฏิ บ ั ติ ง านชั่ ว คราวหรื อถาวร เว้น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ นการเฉพาะเจาะจงจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
3.9 การรับพนักงานใหม่ที่เป็ นผูเ้ กี่ยวดองกับ พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้อง
เป็ นไปอย่างโปร่ งใสเป็ นธรรมต่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน พนักงานของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ต้องไม่แทรกแซงหรื อใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้กบั ผูเ้ กี่ยวดอง
ของตนเข้าทางาน

75

4 การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้ อมูลและการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้อมูลที่เป็ นความลับเป็ นข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลสาธารณะ เป็ นข้อมูลที่หากเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
หรื อตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่คู่คา้
และลูกค้าได้มอบให้แก่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ด้วยความเชื่อใจ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ย่อมมีหน้าที่ปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับโดยให้รับรู ้เฉพาะผูท้ ี่จาเป็ น จึงเป็ นหน้าที่ของผูด้ ูแล
หรื อครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด
นโยบายข้ อมูลที่เป็ นความลับหรื อเอกสิ ทธิเฉพาะ
การปกป้ อ งข้อ มู ล และเอกสารอัน เป็ นความลั บของกลุ่ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ถื อ ว่า มี
ความสาคัญและมีผลต่อความสาเร็ จของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ในอนาคตซึ่ งส่ งผลต่อความ
มัน่ คงในอาชีพการงานของท่านด้วย
• เมื่อท่านตอบรับข้อเสนอเข้าเป็ นพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หมายความว่า
ท่านได้ยอมรับพันธะผูกพันทางกฎหมายและจริ ยธรรมที่จะไม่เปิ ดเผยหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ไม่สนทนาถึงเรื่ องของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อันเป็ นความลับทางการค้าของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กับบุคคลที่สาม แม้ว่าท่านจะได้ลาออกจากกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ไปแล้วก็ตาม
• พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะไม่พูด ไม่หารื อ ไม่สนทนาข้อมูลของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อันเป็ นความลับในที่สาธารณะไม่ว่าจะกรณี ใดก็ตาม ในกรณี ที่
สงสัยหรื อไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้น ๆ จะเป็ นความลับหรื อไม่ก็ให้สันนิ ษฐานไว้ว่าข้อมูลนั้นเป็ น
ความลับไว้ก่อน
ในช่วงเวลาที่เป็ นพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร พนักงานจะต้องทางานเก็บข้อมูล
และเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกได้ในจานวนนี้ ที่ควรจะถือเป็ นความลับทาง
การค้า ซึ่ งการป้ องกันข้อมูลประเภทนี้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ในอนาคตรวมทั้งมีความสาคัญต่อความมัน่ คงในอาชีพการงานของพนักงานทุกคน
บุคคลใดเมื่อตกลงที่จะทางานกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อจะเป็ นบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง
ในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และบริ ษทั ในกลุ่มก็ตาม นั้นหมายความว่าบุคคลนั้นยอมรับพันธะ
ผูก พัน ทางศี ล ธรรมและกฎหมายที่ จ ะไม่เ ปิ ดเผย หรื อ ใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ หรื อ
ความลับ ทางการค้าโดยปริ ยาย แม้ว่า จะตัดสิ นใจลาออกจากกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ไปใน
ภายหลังก็ตาม ทั้งนี้ ศาลได้ให้การรับรองมาเป็ นเวลาช้านานแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวมีฐานะเป็ นทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ฯ และเพื่อการคุม้ ครองกรรมสิ ทธิ์ดงั กล่าว ศาลยังได้ยอมรับอีกด้วยว่านายจ้างและลูกจ้างพึงมี
ความเชื่อถือต่อกันในการที่จะไม่เปิ ดเผยความลับซึ่งกันและกัน
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เมื่อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครคนใดได้รับมอบหมายให้ดูแลข้อมูล อัน เป็ น
ความลับของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร วิธีที่ปลอดภัยที่สุดและเป็ นวิธีเดียวที่เหมาะสมและเชื่อถือ
ได้ในการป้องกันการเปิ ดเผยโดยไม่ต้ งั ใจ คือ การหลีกเลี่ยงไม่พูดคุยหรื อหารื อในเรื่ องที่เป็ นความลับใน
ที่สาธารณะ ทั้งนี้ ไม่ควรจะนาข้อมูลอันเป็ นความลับไปปรึ กษาหารื อกับคนอื่นนอกเหนื อจากพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครที่จาเป็ นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อความสาเร็จในการปฏิบตั ิหน้าที่
นอกจากนี้ ยัง รวมถึ ง การหลี กเลี่ ยงที่ จะนาข้อมู ลอันเป็ นความลับ ไปพู ดคุยหรื อหารื อกับสมาชิ กใน
ครอบครั ว เพราะการกระทาเช่ นนั้นจะเป็ นการสร้ างภาระให้กับพวกเขาที่ จะต้องคอยระมัดระวังไม่
เปิ ดเผยข้อ มู ล ซึ่ งพวกเขาไม่ เ ข้า ใจถึ ง ความจ าเป็ นที่ พ วกเขาจะต้อ งปกป้ อ งเอาไว้เ ป็ นความลับ
นอกจากนั้น ยังไม่มีอะไรเป็ นหลักประกันได้วา่ พวกเขาจะไม่นาข้อมูลไปเปิ ดเผยอีกต่อไป
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนควรจะมีความรู ้เกี่ยวขั้นตอนวิธีการรักษาความ
ปลอดภัยซึ่ งพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้ องข้อมูลอันเป็ นความลับ นัน่ คือ การไม่พูดคุยเรื่ องภายในที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรื อบุคคลใด ๆ ก็ตาม
ทั้งในที่ สาธารณะ ในสถานที่ รโหฐาน และควรปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่ งครั ด เพราะเป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่จะ
ป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลอันเป็ นความลับถูกเปิ ดเผยโดยไม่เจตนา
แนวปฏิบัติ
4.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครมีการกาหนดขั้นความลับของข้อมูล และวิธีการที่พนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับระดับชั้นความลับ และการ
ปฏิบตั ิเพื่อรักษาความลับ พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องรักษาความลับใน
ส่ วนที่ ตนรั บ ผิ ดชอบ ไม่ ใ ห้ค วามลับ ตกไปยัง บุ ค คลอื่ นรวมทั้ง พนัก งานอื่ น ๆ ของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่ไม่เกี่ยวข้อง
4.2 พนัก งานของกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร แม้จะเกษี ย ณอายุ ลาออก หรื อสิ้ นสุ ดการ
ทางานกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร แล้วควรจะรักษา และไม่เปิ ดเผยความลับของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
4.3 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องรักษาและปกปิ ดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็ น
ความลับ พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้าต่อ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครเองและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็ นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิ ดเผย การเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรื อ
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อนุมตั ิให้มีการเปิ ดเผย
4.4 ข้อมูลภายในเป็ นข้อมูลในการดาเนิ นการและกากับดูแลกิจการอันเป็ นข้อมูลลับของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยสู่สาธารณะ หากเปิ ดเผยแล้วย่อมส่ งผลกระทบต่อ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ งผลกระทบต่อมูลค่าหุ ้นที่มีการซื้ อขาย
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ในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจึงต้องรักษาข้อมูลภายใน
ไว้เป็ นความลับ และต้องไม่นาข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู ้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนไป
บอกผูอ้ ื่น หรื อนาข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสี ยเอง หรื อทาให้
ประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ลดลง
4.5 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะได้รับการแจ้งเตือน และรณรงค์ในการละ
เว้นการใช้ขอ้ มูลภายในช่องทางการติดต่อของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อมีเหตุการณ์สาคัญ เช่น การออกหุน้ เพิ่มทุน การออกหุน้ กู้
4.6 ในการว่าจ้างพนักงานที่เคยทางานกับคู่แข่งทางการค้ามาก่ อน กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร ต้องค้นหา และศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทาไว้กบั คู่แข่งทางการค้า
มาก่อน กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องไม่กระทาการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการใด
อันเป็ นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดาเนินคดีตามมา
4.7 การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครที่มีอานาจ
หน้าที่ พนักงานทัว่ ไปไม่มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่
เปิ ดเผย ให้แนะนาผูส้ อบถามถามผูท้ ี่มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ขอ้ มูลถูกต้อง
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4.8 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ทั้งที่เก็บ
ไว้เป็ นเอกสารและที่เก็บไว้เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เผื่อมีการเรี ยกใช้ เอกสารบางประเภท
ต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายกาหนด พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครควร
ทาการศึกษาเป็ นกรณีไป เมื่อครบกาหนดให้นาเอกสารไปทาลาย
5 การปฏิบัติต่อลูกค้ าและผู้บริโภค
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครคานึ งถึงความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ การจากกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร รวมทั้งผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ใช้สินค้าและบริ การที่กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ผลิตด้วยราคาที่เป็ นธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผูบ้ ริ โภค
โดยต้องให้บริ การลูกค้าและผูบ้ ริ โภคด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัยและไม่เลือกปฏิบตั ิ
นโยบายความเป็ นธรรมในการติดต่ อกับลูกค้ า
ความจาเป็ นของกลุ่ม บริ ษทั เจ้าพระยามหานครขึ้นอยู่กับ วิธีส ร้ า งความสั มพันธ์กับลูก ค้าบน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริ ต ความมีจริ ยธรรม และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
• พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายด้วยความ
เป็ นธรรมและปราศจากการแบ่งแยก
• ลูกค้าทุกรายที่เป็ นคู่แข่งทางธุ รกิจมีสิทธิ ที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ทุกชนิ ดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานครรวมทั้งสิ นค้าที่ลดราคาจานวนมากโดยเท่าเทียมกัน
78

การดาเนินธุรกิจกับลูกค้ ากลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และบริษัทในกลุ่ม
กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานครมี เ ป้ า หมายที่ จ ะจัด หาสิ น ค้า คุ ณภาพสู งและเปี่ ยมด้ว ยคุ ณค่า
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดีที่สุด ความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ ขึ้นอยู่กบั การสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความซื่ อสัตย์ ความสุ จริ ตใจ รับฟังความคิดเห็นของ
ลูกค้า มี จิตสานึ กในหน้าที่ การให้บริ การและมี จริ ยธรรมความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความต้องการและคาดหวังเฉพาะตั ว อันหมายถึงโอกาสจะประสบความสาเร็ จ
ร่ วมกันที่แตกต่างกันไป
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครดาเนิ นงานโดยยึดหลักการเดียวกันไม่ว่าปรัชญาธุรกิจของลูกค้า
รู ปแบบหรื อประเภทของการค้าจะมีลกั ษณะอย่างไรก็ตาม หลักการที่บริ ษทั ฯยึดถือได้แก่
ก) ลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมโดยไม่มีการแบ่งแยก ลูกค้าทุกรายที่เป็ นคู่
แข่งขันกันในการตลาดแห่ งหนึ่ งแห่ งใดจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการซื้ อสิ นค้าราคา
เดียวกันภายใต้เงื่อนไขในการจาหน่ายและส่งเสริ มการขายเดียวกัน
ข) สิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกชนิ ด รวมทั้งสิ นค้าที่ขายลดราคาจานวนมากจะ
จาหน่ายให้ลูกค้าที่เป็ นคู่แข่งกันในตลาดแห่งหนึ่งแห่งใดทุกรายโดยไม่มีการแบ่งแยก
ค) ไม่ให้ความหวังหรื อคามัน่ แก่ลูกค้าในเรื่ องใดที่ตนเองไม่มีอานาจกระทาการ
ง) รักษาความลับของลูกค้าและของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครอย่างเคร่ งครัด และไม่อาศัย
ความไว้วางใจของลูก ค้า กระทาการเพื่ อให้ไ ด้มาซึ่ งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่นาข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่ แก่บุคคลอื่นหรื อนาไปประกอบธุ รกิจ
แข่งกับลูกค้า
จ) หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า หรื อผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
ฉ) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้า
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รัฐบาลในฐานะลูกค้ าของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
สิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อาจถูกซื้อไปใช้หรื อขายต่อให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ของ
ราชการ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายกาหนดการจัดซื้อ
สิ นค้าและบริ การโดยหน่วยงานของรัฐหรื อประเทศอื่น ๆ ต้องดาเนิ นไปตามกฎหมายและระเบีย บที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อสิ นค้าจะต้อง
มี ค วามคุ ้นเคยกับ กฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อง ซึ่ งมัก จะมี บทบัญญัติครอบคลุมกิ จกรรมอื่ น ๆ
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นอกเหนื อจากการขายสิ นค้า (เช่ น การว่าจ้าง การพัฒนาซัพ พลายเออร์ หรื อชนกลุ่มน้อย เป็ นต้น)
พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาจะต้องดาเนิ นการให้มนั่ ใจว่าเอกสารและข้อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ จดั ซื้ อ
ต้องมีความถูกต้อง เที่ยงตรงตามความเป็ นจริ ง ซึ่งรวมทั้งราคาที่เสนอและข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ด้วย
แนวปฏิบัติ
5.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ครบวงจร บริ การรวดเร็ ว มี
คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง พนักงานของ
กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ต้อ งทุ่ ม เทเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้าและ
ผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มที่ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จากัดสิ ทธิของ
ผูบ้ ริ โภคและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมสาหรับผูบ้ ริ โภค
5.2 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องไม่ทาการใดอันเป็ นการหลอกลวง หรื อทาให้หลงเชื่อ
ในคุณภาพสิ นค้าและบริ การของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องมีผลสารวจหรื อผลวิจยั
เพื่อสนับสนุนการโฆษณาอย่างละเอียด และส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การแก่ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไป
5.3 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มุ่งมัน่ พัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริ การของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคมีความสาคัญยิง่ บริ ษทั ฯ ต้อง
ก าหนดให้มี ป้ า ยเตื อ นภัย หรื อ เอกสารก ากับ สิ น ค้า ตรวจสอบความปลอดภัย ในสถาน
ประกอบการ รณรงค์และอบรมพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนในเรื่ อง
ความปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ โภคอย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ ยินดีรับผิดชอบเมื่อเกิด
อุบตั ิเหตุกบั ผูบ้ ริ โภคจากการใช้สินค้าและบริ การจากกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หากมี
การใช้งานอย่างถูกต้อง
6 การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
คู่แข่งทางการค้าเป็ นบุคคลภายนอกที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องแข่งขันตามวิถี ทุน
นิ ยมเสรี ในการทาธุ รกิจ การแข่งขันย่อมต้องดาเนิ นไปอย่างเป็ นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง
หรื อใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองการแข่งขันที่ดี
นโยบายต่ อคู่แข่ งขันและแนวทางการปฏิบัติ
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กาหนดให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร ทุกคนปฏิบตั ิตามกฎในทุกประเทศที่พนักงานเข้าไปดาเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิจให้กบั กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร
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• ผูจ้ ดั การและผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบและสอดส่ องดูแลให้พนักงานภายใต้
บัง คับ บัญชาของตนรั บ ทราบและปฏิ บ ัติตามนโยบายดัง กล่ า ว ทั้ง นี้ จาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ท่า น
จะต้องเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด
➢ กฎพื้นฐาน คือ “ห้ามยอมแพ้หรื อไม่แข่งขันกับบริ ษทั คู่แข่ง”
• ในการเขียนบันทึกหรื อเอกสารเพื่อติดต่อสื่ อสารภายในอื่น ๆ ควรยึดแนวทางที่จะกล่าวถึง
ดังต่อไปนี้ เพื่อขจัดหรื อลดโอกาสที่เจตนาของท่านจะถูกเข้าใจไปในทางที่ผิด
➢ หลีกเลี่ยงภาษาที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อการตีความผิด ๆ
➢ เขียนในแนวทางสร้างสรรค์
➢ เน้นข้อเท็จจริ ง
➢ กฎไทยรัฐ-ถามตัวท่านเองว่า “หากข้อความนี้ ไปปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่ งของหนังสื อพิมพ์
ไทยรัฐจะก่อให้เกิดความอับอายต่อตัวท่านเองหรื อบริ ษทั หรื อไม่”
แนวนโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ขัน ถื อ เป็ นนโยบายของบริ ษ ทั ฯ ที่ จ ะส่ ง เสริ มให้พ นัก งานทุ ก คนของกลุ่มบริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถในการเอาชนะคู่แข่งให้ได้ในทุกวิถีทางภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ดังนั้น ผูบ้ งั คับบัญชาและผูจ้ ดั การมีหน้าที่ความรับชอบที่จะต้องดาเนิ นการ
ให้พนักงานภายใต้บงั คับบัญชาของตนรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายนี้อย่างเคร่ งครัด
ผลของการไม่สามารถเอาชนะคู่แข่ งได้
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้สร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในทุกระดับ แต่ละสนามแข่งขันจะมี
ความรุ นแรงจากคู่แข่งขันรายเดิมและรายใหม่ ๆ ที่เข้ามาในตลาด ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ขึ้นอยูก่ บั ความตั้งใจ ความมุ่งมัน่ ความทุ่มเท ความสามารถ การประสานงาน
ของพนัก งานทุ ก คนของกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานครกับ ความตั้ง ใจ ความมุ่ ง มั่น ความทุ่ ม เท
ความสามารถ การประสานงานของพนัก งานบริ ษ ทั คู่แข่ งขันโดยตรง ดัง นั้น ความสามารถในการ
เอาชนะคู่แข่งขันของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หมายถึง กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ประสบ
ความสาเร็ จในด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ความสาเร็ จในด้านการตลาด ความสาเร็ จในด้านการให้บริ การ
ความสาเร็ จทางด้านการเงินด้านกฎหมายรวมกันทุก ๆ ด้านของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต่อ
บริ ษทั คู่แข่งขัน ในทางตรงกันข้ามความล้มเหลวของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต่อบริ ษทั คู่แข่ง
หมายถึง ความล้มเหลวของเพียงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อาทิเช่น แม้เพียง
ฝ่ ายวิศวกรรมผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทาให้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร พ่ายแพ้ต่อบริ ษทั
คู่แข่ง ซึ่ งหมายถึงได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างใหญ่หลวงจนอาจ
ทาให้เกิดภาวะล้มละลายได้
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ดังนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรจะหาข้อมูลคู่แข่งขันในทุก ๆ
ด้านให้ได้มากที่สุด ในทุกวิถีทางที่สุจริ ตและเหมาะสม เพื่อให้สามารถนามาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
การแข่งขัน เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันให้ได้ แต่ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทาง
ร้าย

การปฏิบัติต่อคู่แข่ ง
การค้าเสรี ข องตลาดถื อเป็ นสิ่ ง ที่ ถูกกฎหมายหมายความว่า การแข่งขัน ความร่ วมมื อกัน โดย
บริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งขันกันได้ท้ งั สิ้ น การร่ วมมือกันกับคู่แข่งขันจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง อาทิเช่น การแบ่งสรรตลาด ลูกค้าหรื ออาณาเขตการค้า การประชุมกันหรื ออาจจะมา
พบปะกันเพื่อทาความตกลงไม่ให้มีการแข่งขันสามารถทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เท่านั้น
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะกาหนดราคาและเงื่อนไขการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การของตน
ตามต้นทุนของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร บวกรวมค่าการตลาดที่ตอ้ งการ และนาราคาสิ นค้าและ
บริ การของคู่แข่งขันมาพิจารณาเปรี ยบเทียบในการกาหนดราคาของกลุ่มบริ ษทั เ จ้าพระยามหานครด้วย
ดัง นั้น การหาข้อ มู ล ต้น ทุ น ของคู่ แ ข่ ง ขัน เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ที่ จ ะต้อ งรู ้ แ ละต้อ งท าให้ ไ ด้ไ ม่ ว่า จากการ
สอบถามโดยตรงหรื อการหาข้อมูลในทางอื่น ๆ และจะต้องบันทึกแหล่งที่มาเอาไว้ทุกครั้ง
กฎการติดต่ อกับคู่แข่ ง
1 ผ่านสมาคมการค้า องค์กรสมาชิกภาพใด ๆ อันเป็ นสถานที่ซ่ ึงบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งกันอาจจะเข้า
ร่ วมในการประชุมหารื อถือเป็ นสมาคมการค้าทั้งหมดไม่วา่ จะมีชื่อเรี ยกอย่างไรก็ตาม
2 การซื้ อขายกับ คู่ แข่ ง การมี บ ริ ษ ทั คู่ แข่ ง กับ ซัพ พลายเออร์ ลู ก ค้า ไม่ ถื อเป็ นสิ่ ง ที่ ผิ ดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม การเจรจาใด ๆ จะต้องจากัดขอบเขตของธุ รกิ จที่ ทาอยู่ในขณะนี้ และจะต้องดาเนิ นไป
อย่างใช้ความระมัดระวังเสมอ
3 การทาวิจยั และการร่ วมลงทุน เมื่อมีเหตุทางธุรกิจที่เหมาะสมท่านจะต้องปรึ กษากับนักกฎหมาย
ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ข้ อมูลเกีย่ วกับคู่แข่ ง
สถานการณ์ทางธุ รกิจที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็ นกรณี ที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างรอบคอบ เพราะอาจ
เป็ นสาเหตุให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องคดีความ ซึ่ งทาให้ กลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก เพื่อความปลอดภัยควรปรึ กษานักกฎหมาย
ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ก่อนทุกครั้งที่จะดาเนินการดังต่อไปนี้ :
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ก) การลดราคาขายต่ากว่าราคาประเมินหรื อกว่าราคาทุน การสมรู ้ร่วมวางแผน ทาสัญญาหรื อ
ข้อตกลงใด ๆ กับลูกค้า เพื่อกาหนดราคาขายในกรณี ดงั กล่าวเป็ นการละเมิดนโยบายของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ห้ามมิให้ทาความตกลงใด ๆ กับลูกค้าเพื่อทาให้ราคาขายรวมต่า
กว่า ราคาดัง กล่า ว หากท่ า นมี ขอ้ สงสัยประการใดเกี่ย วกับกฎหมายหรื อนโยบายของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ให้ขอคาปรึ กษากับนักกฎหมายประจากลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร ก่อนที่จะหารื อเรื่ องราคาขายกับลูกค้าของท่าน
ข) การคัดเลื อกและยกเลิ กลู กค้า การเริ่ ม ต้นหรื อยุติ (รวมทั้ง ในกรณี มี ปั ญหาในด้า นเครดิ ต)
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายใดก็ตาม จะต้องเป็ นการตัดสิ นใจโดยผูจ้ ดั การระดับสูง
ค) ข้อจากัดในการขายต่อ ข้อจากัดที่วางไว้เป็ นเงื่อนไขต่อลู กค้ารายหนึ่งรายใดเพื่อจากัดการขาย
ต่อสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครให้กบั ลูกค้าบางราย หรื อตลาดบางแห่ งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงในด้านกฎหมาย โดยความเสี่ ยงดังกล่าวจะเพิ่มทวีข้ ึนถ้าข้อจากัดนั้นถูก
บังคับใช้อย่างเลือกปฏิบตั ิ
ง) การตั้งราคาและกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
(1) การขายต่ า กว่า ทุ น การขายสิ นค้าต่ ากว่าทุนจะต้องได้รับการตรวจสอบเหตุ จูงใจและ
ผลกระทบต่ อการแข่ ง ขัน ทั้ง นี้ การขายสิ นค้า ใหม่ ต่ า กว่ า ทุ นในช่ ว งแนะนาเป็ นสิ่ ง ที่
สามารถจะทาได้โดยชอบธรรม เช่นเดียวกันการลดราคาเพื่อการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม
ควรจะขอคาแนะนาในด้านกฎหมายที่จะดาเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขันใด ๆ
(2) การแบ่งแยกด้านราคา การกาหนดราคาขายที่แตกต่างกันสาหรับลูกค้าที่เป็ นคู่แข่งในสิ่ งที่
ผิดจริ ยธรรม การให้ส่วนลดสาหรับการซื้ อในปริ มาณมากซึ่ งสะท้อนต้นทุนต่ากว่าของ
การดาเนิ นธุ รกิ จถื อเป็ นสิ่ งที่ ชอบเช่นเกี่ ยวกับการลดราคาเพื่อให้เท่ากับราคาของคู่แข่ง
โดยต้องตรวจสอบราคาจากแหล่งข้อมูลของคู่แข่งขันก่อน
(3) การจ่ายเงินและให้บริ การส่งเสริ มการขาย ระบุวา่ การโฆษณาค่าใช้จ่ายหรื อบริ การส่ งเสริ ม
การขายต่าง ๆ ที่ มีข้ ึนเพื่อช่ วยให้ลูกค้าส่ งเสริ มสิ นค้าต่ อผูบ้ ริ โภคนั้นจะต้องจัดสรรให้
ลูกค้าทุกรายในสัดส่ วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ ไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นการบิดเบือนจ่ายในรู ปแบบ
ของค่าธรรมเนียมนายหน้า หรื อค่าคอมมิชชัน่ แต่ก่อนที่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การตั้งราคาและกิจกรรมส่ งเสริ มการขายใด ๆ ควรจะปรึ กษานักกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา
ความสัมพันธ์ กบั ซัพพลายเออร์
การดาเนิ นกิจกรรมเหล่านี้ ตอ้ งรับพิจารณาจากนักกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ก่อนเสมอ

83

ก) การทาธุ รกิจแบบค้าต่างตอบแทน การค้าต่างตอบแทนซึ่งมีการผูกการซื้ อกับการขายเพื่อตอบ
แทนกับลูกค้าบางรายถือเป็ นสิ่ งที่ขดั กับนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ซึ่ งได้
กาหนดไว้ว่าซื้ อวัตถุดิบ วัสดุ และสิ นค้าอื่ น ๆ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคา คุณภาพและ
บริ การอันเป็ นหลักการที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครยึดถือในการจาหน่ายสิ นค้าของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ข) การร่ วมกันพัฒนา การทาสัญญาร่ วมกันพัฒนาซัพพลายเออร์ ถื อเป็ นสิ่ งที่ ชอบธรรม ทั้งนี้
เงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวจะต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

การแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม
การแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมทุกรู ปแบบ โดยทัว่ ไปแล้วการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม มีแนวโน้มที่จะทา
ให้บริ ษทั ฯ ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้รับความเสี ยหาย อาทิ :
การที่ บ ริ ษ ัท คู่ แ ข่ ง ขัน ล้ว งความลับ ทางการค้า หรื อ ข้อ มู ล อัน เป็ นความลับ ของ กลุ่ ม บริ ษัท
เจ้าพระยามหานคร โดยการโจรกรรมหรื อโดยวิธีการอันไม่เป็ นธรรมอื่น ๆ รวมถึงการใช้วิธีการจาร
กรรมทางอุตสาหกรรมบางรู ปแบบ
• การถูกเปลี่ยน หรื อเลียนแบบตราสิ นค้าให้ดูเหมือนสิ นค้าของอีกบริ ษทั หนึ่ ง เช่น โดยการ
เลียนแบบบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อเครื่ องหมายการค้า เป็ นต้น
• การที่บริ ษทั คู่แข่งสามารถใช้วิธีการไม่ถูกจริ ยธรรมทั้งที่ไม่ผิดกฎหมายและที่กฎหมายในการ
ดาเนิ นการธุ รกิจผ่านบุคคลหรื อตัวแทนไม่ปรากฏ เพื่อให้ได้เปรี ยบในการแข่งขันและเพื่ อ
ทาลายกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแจ้งร้องเรี ยน การให้
สิ นบนเจ้าหน้าที่การทางานลัดขั้นตอนกฎหมาย เป็ นต้น
ข้อจากัดในการเขียนเพื่อการสื่ อสาร
การพิพาททางสัญญาหรื อในด้านอื่น ๆ เช่น เอกสารทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร จะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ในความเป็ นจริ ง บันทึก ใบปลิว หรื อเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์
อัก ษรอื่ น ๆ ซึ่ ง ท าขึ้ นเพื่ อใช้เ ป็ นการภายในโดยเฉพาะ อาจถู ก เรี ย กค้น เพื่ อ นาไปใช้เป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการฟ้องร้องคดีต่อศาล ดังนั้น ทุกครั้งที่เขียนบันทึกหรื อเอกสารอื่นใดก็ตามควรยึดหลักที่จะ
กล่าวถึ งต่อไปนี้ เป็ นแนวทางปฏิ บ ัติ เพื่อป้ องกันปั ญหาอันอาจจะเกิ ดขึ้ นจากการตี ค วามเจตนาที่ ไ ม่
ถูกต้อง
ก) หลีกเลี่ยงภาษาที่เกิดความเข้าใจผิดหรื อการเกิดตีความผิด ๆ
ข) เขียนในแนวทางสร้างสรรค์ บรรยายข้อเสนอทางธุรกิจในแง่ของผลที่ขอ้ เสนอนั้น ๆ จะมีต่อ
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
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ค) เน้นข้อเท็จจริ ง การเขียนเน้นข้อเท็จจริ งจะทาให้เป็ นการยากที่เอกสารถูกตีความไปในทางที่
ผิด ดังนั้น ในการเขียนทุกครั้ง ควรอ้างอิงข้อมูลเป็ นหลัก หลีกเลี่ยงการสรุ ปหรื อตีความใด ๆ
ที่เกินเลยไปจากข้อเท็จจริ งที่มีอยู่
ง) กฎไทยรัฐ คอยตั้งคาถามนี้ กบั ตัวเองอยู่เสมอว่า “ถ้าบันทึกนี้ ไปปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่ งของ
หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ จะเป็ นเรื่ องที่หน้าอับอายสาหรับตัวเราหรื อบริ ษทั หรื อไม่”

แนวปฏิบัติ
6.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ดาเนิ นธุ รกิจบนการแข่งขันเสรี การดาเนิ นธุ รกิจจะต้อง
คานึงถึงการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่ใส่ ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่าง
สมเหตุสมผล
6.2 กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร ควรให้ก ารสนับสนุ นการร่ วมมื อกับคู่แข่งทางการค้าที่
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค ความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั คู่แข่งจะต้องมิใช่
เป็ นไปเพื่อผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่ วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสิ นค้าและ
บริ ก าร และการก าหนดราคาสิ น ค้า และบริ ก าร อัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ ผู บ้ ริ โ ภคใน
ภาพรวม พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง
และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้ความลับของบริ ษทั ฯ ตกอยู่ในมือ
ของคู่แข่ง
6.3 การควบรวมกิจการระหว่างกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กับคู่แข่งทางการค้าต้องเป็ นไป
ด้วยความโปร่ งใส เมื่อควบรวมกิจการแล้ว กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องไม่ใช้อานาจ
ทางการตลาดของตนไปในทางที่ก่อให้เกิดผลเสี ยแก่ผบู ้ ริ โภคโดยรวม
7 การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ให้ความสาคัญกับการจัดซื้ อวัสดุ หรื อจัดหาผูร้ ั บเหมา ซึ่ งเป็ น
กระบวนการสาคัญที่สนับสนุนการดาเนิ นกิจการและธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครภายใต้
การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละมี ก ารตรวจสอบอย่า งรั ด กุ ม กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ยัง ให้
ความสาคัญกับคู่คา้ โดยปฏิบตั ิต่อผูค้ า้ อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม โปร่ งใส
และเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่ การเป็ นพันธมิตรที่สนับสนุนการดาเนินธุ รกิจระหว่างกันในระยะยาว กลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงมีแนวทางปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืนกับลูกค้า ควบคู่ไปกับการบริ หารจัดการห่ วง
โซ่อุปทานเพื่อให้ผคู ้ า้ ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีการดาเนินงานอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ
มนุ ษยชน มีการดูแลอาชี วอนามัย และความปลอดภัยของลูก จ้าง รวมถึงการให้ความสาคัญต่อ การ
บริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยัง่ ยืน
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นโยบายความเป็ นธรรมในการติดต่อกับซัพพลายเออร์
ความจาเป็ นของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ขึ้นอยูก่ บั วิธีสร้างความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริ ต ความมีจริ ยธรรม และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
• การซื้ อวัตถุดิบหรื อบริ การจากซัพพลายเออร์ จะต้องพิจารณาเลือกโดยคานึ งถึงคุณสมบัติของ
สิ นค้าหรื อบริ การที่เสนอโดยซัพพลายเออร์ (อย่างน้อย 3 รายขึ้นไป) เป็ นสาคัญ
• ในการเลือกซื้ อวัตถุดิบหรื อการจัดจ้างให้คานึ งประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ทั้งหมดเป็ นหลักสาคัญ
• ในการพูดคุยเจรจากับซัพพลายเออร์ รายใดจะต้องจากัดประเด็นให้อยู่ในเรื่ องของกิจธุ ระที่
จาเป็ นกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เท่านั้น โดยจะต้องไม่อา้ งชื่อหรื ออ้างถึงกิจกรรมใด
ๆ ที่บริ ษทั ฯมีต่อซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ ท่านจะต้องปกปิ ดรักษาความลับของซัพพลายเออร์
รายอื่นต่อซัพพลายเออร์ ที่ท่านกาลังเจรจาอยู่โดยคานึ งถึงผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ กลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
• ท่ า นไม่ ค วรอ้า งชื่ อ ของผูบ้ ัง คับ บัญ ชาหรื อ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง กับ ซัพ พลายเออร์ ใ นทางที่
ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หารและต่อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่มีนโยบายและไม่เห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
เป็ นส่วนตัวกับ ซัพพลายเออร์ไม่วา่ จะเป็ นในกรณีใดก็ตาม
การดาเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์
ความสัมพันธ์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และซัพพลายเออร์ ทวั่ โลกตั้งอยู่บนหลักการ
ของความซื่ อสัตย์ ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม การให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันและไม่มีการแบ่งแยก
บริ ษทั ฯสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งให้การสนับสนุนซัพพลายเออร์ในทุกรู ปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ความสาเร็ จร่ วมกันและความสัมพันธ์ที่ดีใ นระยะยาว นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ยังมี
นโยบายสนั บ สนุ น กิ จ การซั พ พลายเออร์ แ ละชนกลุ่ ม น้ อ ย สตรี และซั พ พลายเออร์ ร ายย่ อ ยใน
ขณะเดียวกันก็ยงั คงเคารพและให้ความสาคัญกับการแข่งขันที่เหมาะสมซึ่งจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับระบบ
ธุรกิจที่ดี
เนื่ องจากการจัดซื้ อของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ส่ วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หลายหน่วยงานในฝ่ ายจัดซื้ อจัดจ้าง จึงมีแนวทางในการปฏิบตั ิที่ริเริ่ มขึ้นโดยหน่วยงานเหล่านี้ สาหรับ
การติดต่อธุ รกิจกับซัพพลายเออร์ ซึ่ งแนวทางเหล่านี้ ฝ่ายหรื อบริ ษทั ในเครื อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นครอื่น ๆ สามารถที่จะนาไปใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการติดต่อธุ รกิจกับซัพพลายเออร์ ได้
เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่แผนกใดต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ถูกต้องต่อซัพพลาย
เออร์ให้ปรึ กษากับหน่วยงานจัดซื้อของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
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พนักงานที่มีหน้าที่ตอ้ งติดต่อกับซัพพลายเออร์ทุกคน ควรจะยึดถือนโยบายผลประโยชน์ที่ขดั กัน
(ข้อที่3) เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ รวมทั้งหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ :
ก) ในการจัดซื้ อวัตถุดิบและบริ การใด ๆ ให้พิจารณาคุณสมบัติหรื อความคุม้ ค่าของวัตถุดิบและ
บริ การเป็ นปัจจัยตัดสิ น โดยเปรี ยบเทียบจากข้อเสนอของซัพพลายเออร์หลายราย (อย่างน้อย
3 รายขึ้นไป ) เป็ นสาคัญ
ข) ในการเลื อกซื้ อวัตถุ ดิบ หรื อการจัด จ้า งให้ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ทั ในกลุ่ม
โดยรวมทั้งหมดเป็ นหลักสาคัญ
ค) ในการพูดคุยเจรจากับซัพพลายเออร์ รายใดจะต้องจากัดประเด็นให้อยู่ในเรื่ องของกิจธุ ระที่
จาเป็ นกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เท่านั้น โดยจะต้องไม่อา้ งชื่อหรื ออ้างถึงกิจกรรมใด
ๆ ที่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีต่อซัพพลายเออร์ รายอื่น นอกจากนี้ ท่านจะต้องปกปิ ด
ความลับ ของซัพ พลายเออร์ รายอื่ น ต่ อซั พ พลายเออร์ ที่ ท่ า นก าลัง เจรจาอยู่น้ ี โดยค านึ ง ถึ ง
ผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ง) กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่มีนโยบายการค้าต่างตอบแทนหรื อเห็นชอบกับการปฏิบตั ิ
ดังกล่าวกับซัพพลายเออร์ วัตถุดิบหรื อการบริ การที่ บริ ษทั ฯต้องการจะถูกจัดซื้ อโดยมีปัจจัย
ด้า นคุ ณภาพเป็ นตัวก าหนดเพี ย งอย่า งเดี ย ว เช่ นเดี ย วกับสิ นค้าที่ จ าหน่ ายโดยกลุ่ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานครซึ่งคานึงถึงคุณภาพเป็ นสาคัญ
จ) ท่านไม่ควรอ้า งอิง ชื่ อของผูบ้ ังคับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งกับซัพพลายเออร์ ใ นทางที่
ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หารและต่อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ฉ) พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครที่มีอานาจตัดสิ นใจในการจัดซื้ อไม่ควรจะขอให้ซัพ
พลายเออร์หรื อผูท้ ี่ เป็ นซัพพลายเออร์ในอนาคตบริ จาคทรัพย์หรื อจ่ายเงินในรู ปแบบอื่นหรื อ
เสี ยสละเวลาเพื่อองค์กรสาธารณะกุศลหรื อองค์กรอื่นใด
ช) กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่มีนโยบาย และไม่เห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ส่วนตัวกับซัพพลายเออร์ ไม่วา่ จะเป็ นกรณีใดก็ตาม
แนวปฏิบัติ
7.1 หน่ วยงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องจัดหาวัสดุ ต้องคานึ งถึงความต้องการ
ความคุม้ ค่าราคาและคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ การบวนการจัดหาวัสดุตอ้ งดาเนิ นการ
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
กาหนดไว้อย่างโปร่ งใส ให้ขอ้ มูลแก่คู่คา้ อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อ
ผูค้ า้ สร้างการแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่างผูค้ า้ วิธีการจัดหาวัสดุควรอ้างอิงแนวทางปฏิบตั ิที่
เป็ นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ
คาสั่งที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้กากับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่ งครัด
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7.2 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครสนับสนุนการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคต่อผูค้ า้ ของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ทั้งการปฏิบตั ิระหว่างผูค้ า้ เองและการปฏิบตั ิระหว่างผูค้ า้ กับกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร หน่ วยงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่ตอ้ งหาวัสดุไ ม่ควร
ดาเนิ นการในระยะเวลากระชั้นจนเกิ นไป ควรให้เวลาผูค้ า้ อย่างเพียงพอในการจัดเตรี ยม
เอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่าง ๆ ข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขรายละเอียดของ
สัญญาไม่ควรเป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบจนเกินไป และควรปรึ กษาฝ่ ายกฎหมายในการทา
สัญญา
7.3 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดหาวัส ดุ
ต้องวางตัวเป็ นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับผูค้ า้ จนทาให้ผคู ้ า้ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิ
ตามข้อปฏิบตั ิในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสี ยและผลประโยชน์ขดั กันอย่างเคร่ งครัด
7.4 หน่วยงานหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหา
วัส ดุ ต้องเก็ บ เอกสาร หลัก ฐานต่าง ๆ เช่ น การอนุ มัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา
สัญญา หรื อการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิ งตามสมควรแก่ ความจาเป็ นตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
7.5 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่ งครั ด หากพบว่า กลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานครไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อผูค้ า้ ไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญา
หรื อเหตุอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ หากเป็ นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครให้ยุติการดาเนิ นการและยุติการติดต่อกับผูค้ า้
ทันที ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อปรึ กษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
7.6 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครที่ดาเนิ นการจัดหาวัสดุ มีหน้าที่กากับดูแลให้
ผูค้ า้ ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืนของผูค้ า้ ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่าง
เคร่ งครัด
8 ความรับผิดชอบต่ อชุมชน สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม จึงมีพนั ธมิตรรับผิดชอบการพัฒนาและ
คืนกาไรสู่ ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้ กลุ่มบริ ษทั จ้าพระยามหานคร เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนตาม
การพัฒ นาของสั ง คม กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ถื อ เป็ นหน้า ที่ แ ละนโยบายหลัก ในการให้
ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม
ทานุบารุ งศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุ นการศึกษาแก่เยาวชน
และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้
นโยบายเกีย่ วกับคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
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กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะตั้งใจมุ่งมัน่ โดยตลอดที่ จะจัดการให้กิจการของกลุ่มบริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร บรรลุมาตรฐานด้านความสะอาด ปลอดภัย และปราศจากอุบตั ิเหตุ นโยบายดังกล่าว
ได้รับการตอกย้าด้วยมาตรฐานการดาเนิ นงานที่มีผลใช้บงั คับซึ่ งบ่อยครั้งด้วยกันที่มาตรฐานดังกล่าวมี
ความเข้มงวดยิง่ กว่าบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในประเทศที่
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครเข้าไปดาเนินกิจกรรม ปณิ ธานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครที่มีต่อ
การดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบนี้ ได้ถูกนาไปปฏิบตั ิซ่ ึ งได้ดาเนิ นตามโครงการสิ่ งแวดล้อมของตน
โดยได้รับการสนับสนุนจากพนักงานในฝ่ ายวิศวกรรม ฝ่ ายกฎหมาย และฝ่ ายจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการดู แลรั ก ษา
สังคมและสิ่ งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน โดยนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร มีดงั นี้
1 มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นการป้ องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
2 ให้มนั่ ใจได้ว่ามาตรการป้ องกันและควบคุม ได้ถูกนาไปปฏิบตั ิและทบทวนเพื่อการปรับปรุ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3 มุ่งปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ และข้อกาหนดอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อม
4 ให้ความรู ้และสร้างจิตสานึ กแก่พนักงานและผูร้ ับเหมา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในบทบาทหน้าที่
และงานที่รับผิดชอบในเรื่ องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
5 พัฒนาโครงการโดยคานึ งถึงคุณภาพด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของลูกค้า
และชุมชนรอบข้าง
นโยบายฉบับนี้ ถือเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกท่าน
ที่จะนาไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง เพื่อให้มีคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อลูกค้า พนักงาน ผูร้ ับเหมา
และชุมชนรอบข้าง
ดังที่ระบุไว้ในกฎหมายสิ่ งแวดล้อม กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครถือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เป็ นค่านิ ยมหลักซึ่ งมีความสาคัญสู งสุ ดในการดาเนิ นโครงการสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร จะปฏิบตั ิตามกฎหมายไม่วา่ การบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศจะมีความเข้มงวดหรื อไม่ก็
ตาม เมื่อมีปัญหาการปฏิ บตั ิตามกฎหมายขึ้นจะต้องมีการรายงานความผิดนั้นตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมา พร้อมดาเนิ นการแก้ไขก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะขยายตัวรุ นแรง โดยฝ่ ายบริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะรับผิดชอบในการพัฒนาและปฏิบตั ิตามแผนเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายในระยะยาวต่อไปในกรณี ที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรื อกรณี การป้ องกันสิ่ งแวดล้อมจาเป็ น
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มากที่จะใช้เพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีความปลอดภัยต่อชุมชนใกล้เคียง
และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อเป็ นการมุ่งมัน่ ต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สถานที่ทางาน
โรงงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ซึ่งอาจจะตั้งขึ้นในอนาคต กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะ
ได้พ ฒ
ั นาการการดาเนิ นงานทางเทคนิ ค แนวทางปฏิ บ ัติม าตรฐานขึ้นมาบัง คับใช้ใ นอนาคต โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะ
• กาหนดขอบความรับผิดชอบของหัวหน้าไซด์งานที่ดูแลด้านสิ่ งแวดล้อมประจาไซต์งานไม่ให้
กระทบต่อผูอ้ าศัยข้างเคียง มีหน้าที่ร้องเรี ยน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้คลี่คลาย
• กาหนดไซต์งาน หรื อโรงงานแต่ละแห่งให้มีผทู ้ ี่รับการซักซ้อม อบรมและจัดให้พนักงานและ
ผูร้ ับเหมามีหน้าที่รับผิดชอบให้ชดั เจน
• กาหนดให้มีแผน มีระบบจากัดอันตรายจากการรายงาน จากอุบตั ิเหตุ ฝุ่ น เสี ยง การจราจร ขยะ
อันตรายต่าง ๆ และพัฒนาแผนงานพิเศษขึ้นมาเพื่อป้ องกันสถานการณ์ที่มีความเสี่ ยงสู งเช่น
ไฟไหม้ เป็ นต้น
• กาหนดให้ไซต์งานโรงงานทาการตรวจสอบหรื อให้คะแนนประจาปี และตั้งเป้ าหมายการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับของเสี ย ค่าใช้จ่าย ความเสี่ ยงในระยะ
ยาวและวัดความสามารถของระบบอย่างเป็ นธรรม
ผลการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมระดับหน่ วยงานและกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครโดยรวม
ผูจ้ ดั การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบแผนงาน การประเมินและรายงานให้ฝ่ายบริ หารได้รับทราบเป็ นประจาทุก
ครึ่ งปี ซึ่ งจะเป็ นหลักประกันว่าจะมีการคิดค้นแผนพัฒนาประสิ ทธิ ภาพที่เหมาะสมและมีเครื่ องมื อที่
จาเป็ นในการปฏิบตั ิแผนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
บทลงโทษสาหรับผู้ไม่ ปฏิบัติ
ผลเสี ยจากการที่ไม่ดูแลเรื่ องสิ่ งแวดล้อม เช่น การถูกร้องเรี ยนการถูกระงับการทางาน การถูก
ถอน ใบอนุญาตหรื อการถูกฟ้องร้องดาเนิ นคดี การถูกเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หัวหน้าไซต์งานจะต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบเต็มที่จากการไม่ตระหนักถึงปั ญหาตั้งแต่ตน้ การไม่รายงาน การรายงานแต่ไม่หาวิธี การ
แก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้อง การเพิกเฉยปล่อยปละละเลยจนเหตุการณ์ลุกลาม นอกเหนือจากความผิดทาง
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายสิ่ งแวดล้อมซึ่ งมีบทลงโทษทางอาญาถื อเป็ นเรื่ องที่ เป็ นปกติธรรมดา
หน่วยงานของรัฐบาลในทุกระดับให้ความสาคัญอย่างสูงกับการฟ้องร้อง กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
และพนักงาน อันเป็ นวิธีหนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ทั้งนี้แม้แต่ความผิดเล็กน้อย เช่น
การไม่รายงานอุบตั ิเหตุที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อมในบางกรณี ก็เป็ นเหตุให้ได้รับโทษรุ นแรงในทางอาญา
นอกจากโทษจาคุก โทษปรับทางอาญาแล้ว การละเลยไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายยังอาจส่ งผลให้ตอ้ งเสี ย
ค่าปรับในทางคดีแพ่งเป็ นเงินจานวนมหาศาลอีกด้วย
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แนวปฏิบัติ
8.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มุ่งที่จะทาความเข้าใจและสื่ อสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะ
และข้อเท็จจริ งในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ความรับผิดชอบของ
กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ต่ อ ชุ ม ชนและสั งคมโดยรวม และความรั บ ผิ ด ชอบต่อ
สิ่ งแวดล้อมโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น
และผูส้ นใจทัว่ ไปอย่างทันสถานการณ์
8.2 กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร มุ่ ง มั่น ที่ จ ะมี ส่ ว นรวมในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเรื่ อง
คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษา
สิ่ งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
8.3 กลุ่ ม บริ ษั ท เจ้ า พระยามหานคร จะค านึ งถึ ง ทางเลื อ กในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ความเสี ย หายของสั ง คม สิ่ ง แวดล้อ ม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
8.4 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ปลูกฝั งจิตสานึ กเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่ ง แวดล้อมแก่ พ นัก งานของกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานครทุก ระดับอย่างต่อเนื่ อง ให้
ความสาคัญกับการทาธุ รกรรมกับคู่คา้ ที่มีเจตจานงเดียวกับ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
เรื่ องความรั บ ผิ ดชอบต่ อสั ง คมและสิ่ ง แวดล้อมเป็ นผู น้ าในการส่ ง เสริ ม การใช้และการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่ นหลัง
8.5 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องคืนกาไรส่ วนหนึ่ งเพื่อกิจกรรมที่จะส่ วนสร้างสรรค์
สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอโดยต้องเป็ นกิจกรรมที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์
แก่ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้จริ ง หากเลือกใช้การบริ จาค จะต้องตรวจสอบข้อมูล
ผูร้ ับบริ จาค เพื่อให้แน่ ใจว่านาไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ก่อ
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง
9 การปฏิบัติต่อพนักงาน
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกคนเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้
พนักงานมี ความสามัคคี ไว้เนื้ อเชื่ อใจกันไม่แบ่งฝั กแบ่งฝ่ าย ปฏิ บตั ิ ต่อกันอย่างสุ ภาพ และเคารพใน
ศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ มี พ นั ธกิ จในการคุ้มครองป้ องกัน พนัก งานจากภัย คุ ก คามด้า นความมั่น คง
ปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและปลอดภัย จ่าย
ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม มี ส วัส ดิ ก ารที่ ดี ใ ห้ แ ก่ พ นัก งาน และจัด หานวัต กรรมและเทคโนโลยี ม า
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สนับสนุนการทางาน เพื่อตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกคนที่ดาเนินงานเพื่อ
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท ฯ ปฏิ บ ัติ ง านอย่า งสุ ด ความสามารถด้ว ยความรวดเร็ ว รอบคอบ ขยัน
กระตือรื อร้น มีสติ มีเหตุผล อยูบ่ นฐานความรู ้ ไม่ใช้อารมณ์ และใฝ่ เรี ยน
นโยบายเกีย่ วกับบุคลากรและความประพฤติส่วนตัวในที่ทางาน
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความเคารพ
และให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีขอ้ ห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้พนักงานกระทาการใด ๆ ที่แสดง
ถึงการไม่ให้เกียรติต่อเพื่ อนร่ วมงาน ลูกค้า หรื อซัพพลายเออร์ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ ย ง
พฤติกรรมเช่นนี้ตลอดระยะเวลาที่ยงั อยูใ่ นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
• พนัก งานของกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ทุก คนจะต้องปฏิ บัติงานในหน้าที่ ด้วยวิถีที่
ปลอดภัยโดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของสิ่ งมึนเมาหรื อยาเสพติด
• พนักงานคนใดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่กระทาการข่มขู่ที่จะก่อเหตุรุนแรงหรื อ
ได้ลงมือมีส่วนในการก่อเหตุรุนแรงขึ้นในบริ เวณกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องถูกนา
ตัวออกไปจากบริ เวณสถานที่ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยจะไม่ได้รับอนุญาตให้
กลับเข้ามาจนกว่าการสอบสวนจะเสร็ จสิ้ น และได้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
• พนั ก งานของกลุ่ ม บริ ษัท เจ้ า พระยามหานครทุ ก ต าแหน่ ง ทุ ก ระดั บ มี อ านาจหน้ า ที่
(Authorities) ในด้านที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มเปี่ ยม
• พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ระดับผูจ้ ดั การเป็ นต้นไปจะต้องสามารถลุล่วงถึง
ปั ญหาที่เกิดขึ้น รับรู ้ปัญหาและมีวิจารณญาณหาทางแก้ปัญหานั้นได้สาเร็ จลุล่วงโดยไม่ตอ้ ง
บอกกล่าว
• พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความมุ่งมัน่
ความทุ่มเท ความสุ จริ ต ความจริ งใจ และมีการปรับปรุ งพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของเราให้ เ ป็ นที่ พึ ง พอใจปรารถนาและพึ ง กระท าเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ ถึ ง
ความสาเร็ จที่ได้กล่าวมาทั้งหมด
• เป็ นข้อห้ามที่พนักงานจะทางานใน 2 องค์กรที่ไม่ใช่บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรรับงานส่ วนตัวที่ลกั ษณะแข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
รวมทั้งงานที่มีการใช้เวลาและทรัพยากรขององค์กรที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
• พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะมีอุปนิสัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานอันจะนาพาให้องค์กรไปสู่ ความสาเร็ จได้ คือ ความขยัน ความอดทน ความ
ซื่อสัตย์ ความประหยัดและไม่หลงใหลในอบายมุข
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ถือเป็ นนโยบายพื้นฐานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่จะให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด และปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความ
เคารพและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี มีความจริ งใจและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็ นประโยชน์ต่องานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถ่ายทอด
ประสบการณ์ความรู ้ในการทางานให้เพื่อนร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลาดับชั้น ไม่นาข้อมูลหรื อ
เรื่ องส่วนตัวของผูร้ ่ วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่ อมเสี ย
กลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร มุ่ ง มั่นพยายามที่ จะจัดสภาพแวดล้อมในที่ ท างานให้มี ค วาม
ปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะและส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพในการทางาน พนักงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบ
ต่อบริ ษทั ฯ และผูร้ ่ วมงานที่จะช่วยกันขจัดการกระทาและสถานการณ์ที่ทาลายสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ทางาน รวมไปถึงมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดยให้ความร่ วมมือ ความ
ช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม
เป็ นหน้าที่ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครและพนักงานทุกคนที่จะช่วยกัน ชักชวน สรรหา
คัดเลื อก ผูท้ ี่ เป็ นคนดี และมี ค วามสามารถสู งมาร่ วมทางานในกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร เพื่ อ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็ นเลิศให้แก่ลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่จะกระตุน้ ส่ งเสริ มให้พนักงานได้พฒั นาตนเองอยู่
เสมอเพื่อให้ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานตามความสามารถ ศักยภาพ และอัจฉริ ยภาพของ
บุคคลนั้น ๆ เพื่อที่จะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายด้านค่าตอบแทนต่าง ๆ อาทิ เช่น ค่าจ้าง เงินเดื อน
สวัส ดิ ก ารและอื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานสากล และเป็ นไปได้ว่ า อาจจะสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ใน
อุตสาหกรรมตามความสามารถในการหารายได้ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรมที่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และบริ ษทั ในกลุ่มดาเนินอยูใ่ นอนาคต
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกตาแหน่ง ทุกระดับมีอานาจหน้าที่ (Authorities)
ในด้านที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มเปี่ ยม
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครระดับผูจ้ ดั การเป็ นต้นไปจะต้องสามารถล่วงรู ้ถึง
ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รับรู ้ถึงปั ญหา และวิจารณญาณแก้ไขปั ญหานั้น ๆ ได้จนสาเร็ จลุล่วงโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับการบอกกล่าว และพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความมุ่งมัน่ ความ
ทุ่มเท ความสุ จริ ตใจ ความจริ งใจ และการปรับปรุ งพัฒนาตนอย่างสม่าเสมอในการปฏิบตั ิงานของเรา
เป็ นสิ่ งที่เป็ นที่พึงปรารถนาและกระทาเพื่อให้องค์กรบรรลุถึงความสาเร็ จที่ได้กล่าวมาทั้งหมด
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครพึ งงดเว้นให้ข องขวัญแก่ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อรั บ
ของขวัญ จากผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา และพนัก งานไม่ พึ ง กระท าการใด ๆ อัน เป็ นการไม่ เ คารพนั บ ถื อ
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ผูบ้ งั คับบัญชา และไม่กระการใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การ
งาน
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนต้องร่ วมสร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความ
สามัคคี และความเป็ นน้ า หนึ่ งใจเดี ยวกันในหมู่พ นักงาน และพึงหลี กเลี่ ยงการกระท าใด ๆ อันอาจ
กระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่อาจจะเป็ นปั ญหาแก่กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ในภายหลังได้
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ฯ มิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้เกิดประโยชน์ต่ อ กลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน
เช่น สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู ้ทางวิชาการ เอกสารสิ ทธิ สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์
ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นความลับที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุ รกิจ ประมาณการทางการเงิน
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
เป็ นข้อห้ามที่พนักงานจะทางานใน 2 องค์กรที่ไม่ใช่ บริ ษทั ฯในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
นอกจากนี้พนักงานไม่ควรที่จะรับงานส่ วนตัวที่มีลกั ษณะแข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครหรื อ
งานที่มีการใช้เวลา และทรัพยากรขององค์กรที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะมีอุปนิ สัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานอันนาพาให้องค์กรไปสู่ ความสาเร็ จได้ คือ ความขยัน ความอดทน ความซื่ อสัตย์ ความ
ประหยัด และไม่หลงใหลในอบายมุข
นอกจากนี้ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่มีผลบังคับทัว่ ไป
ยังห้ามไม่ให้แบ่งแยกในการรับสมัครงาน การว่าจ้าง การฝึ กอบรม การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตาแหน่ ง
และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการจ้างงานบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา สี ผิว ชาติกาเนิด เพศ อายุ ความพิการ
ทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ หรื อสถานภาพพิเศษ อย่างเช่น เป็ นทหารผ่านศึกทุพพลภาพ เป็ นต้น รวมถึง
การให้รางวัลและการลงโทษต้องกระทาด้วยความสุ จริ ตใจตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู ้ความสามารถความ
เหมาะสมของพนัก งานรวมถึ ง ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ และทัก ษะของ
พนักงานโดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กาหนดให้
พิจารณารับบุคคลเข้าท างานโดยยึดหลักคุณธรรม โดยใช้หลัก เกณฑ์คุณสมบัติเชิ งรู ปธรรมส าหรั บ
ตาแหน่งงานเป็ นเครื่ องวัดนอกจากนั้น ยังส่ งเสริ มโครงการขยายโอกาสแก่สตรี คนพิการ และชนกลุ่ม
น้อยเพื่อสร้างโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันในงานทุกประเภท
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร คาดหวังให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงปณิธานและความพยายาม
ที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่จะสร้างโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียม
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กันสาหรับทุกคน กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของประเทศและท้องถิ่นที่ส่งเสริ มโอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน การไม่เลือกปฏิบตั ิ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญและเป็ นนโยบายที่จะจัดสภาพแวดล้อมใน
การทางานให้ปราศจากการแบ่งแยก คุกคามและข่มขู่อั นเนื่ องมาจากเชื้ อชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ ชาติ
กาเนิด สัญชาติ รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรื อสถานภาพพิเศษ เช่น เป็ นทหารผ่านศึกทุพพลภาพ ตาม
กฎหมาย กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครสนับสนุนให้พนักงานที่มีขอ้ ข้องใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวขอ
ความกระจ่างได้จากฝ่ ายบริ หาร การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมแบ่งแยกไม่ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันถือเป็ น
เงื่อนไขอย่างหนึ่งของการจ้างของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร การละเมิดนโยบายดังกล่าวจะได้รับ
บทลงโทษทางวินยั โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นตามความเหมาะสมและอาจรุ นแรงถึงขั้นเลิกจ้าง
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกคนจะต้องละเว้นพฤติกรรมที่เสื่ อมเสี ย และอาจมี
ผลกระทบต่อภาพพจน์ของตน และชื่อเสี ยงขององค์กร และจะปฏิบตั ิงานของตนในวิถีทางที่ปลอดภัย
ไม่ ตกอยู่ใ ต้อิท ธิ พ ลของเครื่ อ งดื่ ม มึ น เมาหรื อยาเสพติ ด กลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร จะดาเนิ น
มาตรการตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อแน่ใจว่าการเสพเครื่ องดื่มมึนเมาหรื อสารเสพติดของพนักงานในเวลา
หรื อนอกเวลางานจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยและประสบความสาเร็ จถ้าท่าน
ทราบว่าพนักงานคนใดช้าหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลของเครื่ องดื่มมึนเมาและยาเสพติดในขณะปฏิบตั ิงาน
ให้ แ จ้ง ต่ อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า น หรื อใช้บ ริ ก ารอี เ มล์ whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานครในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยชื่อ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกคนจะต้องไม่ให้ความร่ วมมือ หรื อสนับสนุ น
กิจการใด ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ และ/หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่จะจัดสภาพแวดล้อมการทางานให้ปราศจากการ
คุกคามทุกรู ปแบบที่มีพ้ืนฐานมาจากเชื้ อชาติ เพศ สี ผิว ศาสนา ชาติกาเนิ ด อายุ รสนิ ยมทางเพศ ความ
พิการทางร่ างกายหรื อลักษณะส่ วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ การกระทาใด ๆ ที่ถือ
เป็ นการคุกคามต่อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครโดยผูร้ ่ วมงาน ลูกค้าหรื อซัพพลายเออร์
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่ใดก็ตามถือเป็ นสิ่ งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นครทุกคนจะต้องรับทราบนโยบายดังกล่าวนี้รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิที่จะกล่าวถึงในลาดับต่อไปด้วย
การคุกคาม หมายถึ ง พฤติ กรรมที่ แสดงการดู หมิ่ นและไม่ให้เกี ยรติ ต่อบุคคลอื่ น ๆ ในกรณี ที่
บุคคลที่กระทาการนั้นมีสติรู้จกั เหตุผลและทราบว่าการกระทานั้นไม่เป็ นที่ปรารถนา พฤติกรรมเช่นนี้
อาจจะสร้างเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลขึ้นอยู่กบั ความสามารถของพนักงานที่จะปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
ถึงศักยภาพของตนในฐานะพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครหรื ออาจจะเกิดสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่ไม่เป็ นมิตรได้
การคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทาใด ๆ โดยพนักงานคนหนึ่งต่อเรื่ องเพศของพนักงานอีก
คนหนึ่ ง โดยการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่บนั่ ทอนกาลังใจเป็ นปฏิ ปักษ์
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หรื อก้าวร้าวรวมถึงรบกวนการปฏิบตั ิงานของพนักงานผูน้ ้ ันโดยไม่มีเหตุผลพฤติ กรรมดังกล่าวโดย
ครอบคลุมรวมถึงการลวนลามอนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรื อการล่วงเกิ นทางเพศไม่จะด้วยวาจาหรื อ
ร่ างกาย พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งดูแลความประพฤติของตนให้
ปลอดภัยจากการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการคุกคามทางเพศ พนักงานทุกคนตระหนักว่าพฤติกรรมบางอย่าง
อาจจะมีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศแม้ว่าจะไม่เจตนาก็ตาม ถ้าพนักงานคนใดเชื่อว่าตนถูกคุกคาม
ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบใดก็ตาม ควรจะแจ้งให้ บริ ษทั ฯ ทราบในทันทีเพื่อที่จะได้รับการสอบสวนและ
ด าเนิ น ตามความเหมาะสมต่ อ ไป ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จริ ง พนัก งานอาจปรึ ก ษา
ผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายบริ หารที่อยู่สูงขึ้นไป หรื อผูแ้ ทนฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ตามความสะดวก กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร จะดาเนิ นการสอบสวนคาร้ องที่ เกี่ยวกับการคุก คาม ต่าง ๆ อย่างเร่ งด่วนและ
ละเอียดถี่ถว้ น พร้อมทั้งดาเนิ นการแก้ไขตามที่เห็นสมควรและจะปกป้องพนักงานให้ปลอดภัยจากจาก
การแก้แค้นหรื อผลกระทบอื่น ๆ อันจะเกิดจากการรายงานเหตุการณ์ดงั กล่าวด้วยเจตนาที่ดี
นโยบายดังกล่าวกาหนดให้พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
เป็ นการคุมคามโดยถือเป็ นเงื่อนไขหนึ่งของการจ้างงาน ในกรณี ที่มีการคุกคามเกิดขึ้นอันเป็ นการละเมิด
นโยบายข้อนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะถือว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาของพนักงานที่
ละเมิดเพียงฝ่ ายเดียวมิใช่เป็ นการกระทาโดยกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร จะดาเนิ นการลงโทษทางวินัยกับผูล้ ะเมิดนโยบายอย่างไม่มีก ารละเว้นตามความเหมาะสมซึ่ ง
อาจจะถึงขั้นเลิกจ้างก็ได้ บางกรณี พนักงานที่กระทาความผิดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ต้องเสี ยไปจากการกระทาดังกล่าว หรื อรับผิดชอบต่อพันธะผูกพันทางกฎหมายด้วย
นโยบายเกีย่ วกับความรุนแรงในที่ทางาน
เป็ นหน้าที่ของพนักงานกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องให้ความร่ วมมื อในการ
รายงานสถานการณ์ซ่ ึงนาไปสู่หรื ออาจจะนาไปสู่ความรุ นแรงในที่ทางาน เช่น การข่มขู่ หรื อการกระทา
รุ นแรงต่อพนักงานหรื อทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ระดับผู ้จดั การจะต้องมีความตื่นตัวและเตรี ยมพร้อมที่ จะ
รับมือกับเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานหรื อความกังวลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและทรัพยากร
มนุษย์จะต้องเข้ามีส่วนร่ วมอย่างทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือให้การคลี่คลายสถานการณ์ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
เมื่อผูจ้ ดั การทราบถึงสถานการณ์ซ่ ึงมีแนวโน้มหรื อความเป็ นไปได้ที่จะนาไปสู่เหตุการณ์รุนแรง
จะต้องดาเนิ น มาตรการป้ องกันอย่างเหมาะสมเพื่อกาจัดหรื อลดความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้นในการเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ นั ๆ ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การจะต้องดาเนิ นการอย่างมืออาชี พและให้
เกียรติผูอ้ ื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็ นการยัว่ ยุ ซึ่ งอาจจะทาให้ปัญหาลุกลามออกไป
แทนที่จะคลี่คลายในทิศทางที่ดี
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บุคคลใดที่ข่มขู่จะก่อเหตุรุนแรงหรื อได้ลงมือก่อเหตุรุนแรงในบริ เวณกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นครต้องถูกนาตัวออกไปจากอาคารสถานโดยเร็ วที่สุด บุค คลดังกล่าวจะถูกมิให้เข้ามาภายในอาคาร
บริ เวณของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจนกว่าจะได้รับข้อเท็จจริ งจากการสอบสวนเหตุการณ์น้ นั ๆ
นโยบายเกีย่ วกับคนพิการ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักในความรับผิดชอบของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ที่ขยายโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันไปยังบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับทุกคน กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ได้แสดงปณิ ธานอันแน่วแน่ที่มีต่อหลักการดังกล่าวในรู ปนโยบายและการปฏิบตั ิ
หลัก การสร้ า งโอกาสในการจ้า งงานที่ เ ท่ า เที ย มกัน ของกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ได้ข ยาย
ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่มีความพิการบางอย่างรวมทั้งการจัดหาสิ่ งอานวยความ
สะดวกให้กบั บุคคลพิการเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งงานที่ทาอยู่หรื อต้องการ
จะทา กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นใดที่ มีจุดมุ่งหมายในการ
มอบโอกาสในการปฏิบตั ิ งานในการจ้างงานที่ เท่าเที ยมกันแก่ คนพิการที่ คุณสมบัติครบถ้วน และมุ่ง
กาจัดการแบ่งแยกด้วยเหตุแห่งความพิการ
แนวปฏิบัติ
9.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ไม่ แ บ่ ง แยกถิ่ น ก าเนิ ด เชื้ อ ชาติ เพศ อายุ สี ผิ ว ศาสนา ความพิ ก าร ฐานะ ชาติ ต ระกู ล
สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
9.2 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ให้โอกาสพนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดย
จัดผลตอบแทนที่ เหมาะสม และสร้ า งแรงกระตุ ้นในการท างาน ทั้ง ในรู ป ของเงิ นเดื อน
โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริ ษทั ฯ อีกทั้งให้โอกาส
ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9.3 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วย
ตนเองอย่างสุ ดความสามารถ มีจิตสานึ กที่ดี ซื่ อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม ยึดมัน่ ในคุณธรรม
และจริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทา
แทน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม เว้นแต่จะเป็ นการจาเป็ น หรื อเพื่อความสะดวกรวดเร็ วใน
งานที่ไม่ตอ้ งใช้ความสามารถเฉพาะของตน
9.4 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องปฏิบตั ิตามสายบังคับบัญชา รับคาสั่งและ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน ไม่ขา้ มสายการบังคับบัญชา หากไม่มีความ
จาเป็ นหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผบู ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่ อ บุ ค คลนั้ น หรื อ ต่ อ กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ทั้ง นี้ พนัก งานของกลุ่ ม บริ ษัท

97

เจ้า พระยามหานคร ควรเปิ ดโอกาสและเปิ ดใจรั บฟั งความคิดเห็ นของผูใ้ ต้บังคับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
9.5 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่ ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ในหน้า ที่ อ ย่า งเต็ม ที่ ห้า มใช้
ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรื อสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
9.6 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อ
กาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความ
เสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
9.7 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สามารถใช้ชื่อและตาแหน่งของตนเพื่อเรี่ ยไร
เงินเพื่อการกุศลที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นผูจ้ ดั แต่ห้ามใช้ชื่อของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร หรื อตาแหน่งในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ในการเรี่ ยไรเงินเป็ นการ
ส่วนตัวไม่วา่ ด้วยวัตถุประสงค์ใด
9.8 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ควรให้ความร่ วมมือในกิจกรรมที่ กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น
9.9 ห้ามพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กระทาการที่ก่อความเดือดร้อน ราคาญ
บัน่ ทอน กาลังใจผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดความเป็ นปฏิปักษ์ หรื อรบกวนการปฏิบตั ิงาน ที่มีลกั ษณะ
เป็ นการคุ ก คามทางเพศ ไม่ ว่ า ต่ อ พนัก งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร หรื อ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุ รกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การ
ลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซ่ ึงภาพลามกอนาจาร
9.10 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ส่ งเสริ มการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยสหภาพ
แรงงานและรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ บริ ษทั ฯจะไม่กระทาการอันใดที่เป็ นการขัดขวางกิจกรรม
ของสหภาพ เว้น แต่ กิ จ กรรมนั้ น จะเป็ นการกระท าอัน ขัด ต่ อ กฎหมาย จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจที่ร้ายแรง หรื อก่อความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อ กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร
10 การปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
แนวปฏิบัติ
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10.1 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่าง เคร่ งครัด โปร่ งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่
การชาระเงินและเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทาข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้
10.2 เปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิ นแก่ เจ้าหนี้ ตามข้อกาหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงตามเวลากาหนด
10.3 แจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา แล้วร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
11 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และรายงานทางการเงิน
การควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต้อ งและเชื่ อ ถื อ ได้เ ป็ น
สิ่ งจาเป็ นในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต้องกาหนดนโยบายกากับดูแลให้
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริ หารความเสี่ ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผล
อย่างสม่าเสมอ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริ ษทั ที่มีการตรวจสอบภายในที่ดีเยีย่ ม มี
คณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่ องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ มีฝ่ายบริ หารและ
พนักงานที่ให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
นโยบายการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
การควบคุมภายใน หมายถึง ระบบและกระบวนการที่รวมถึงนโยบาย หน้าที่รับผิดชอบ และ
ขั้นตอนการทางานต่าง ๆ ที่มีการกาหนดผูม้ ีอานาจการปฏิบตั ิ มีการตรวจสอบงบการเงินและรายงานผล
เพื่ อให้ม ั่นใจได้ว่า กิ จกรรมทางธุ รกิ จได้รับ การจัดการอย่า งเหมาะสม ทั้ง นี้ การควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิ ทธิภาพเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายและการสู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
• ผูบ้ ริ หารทุกคนจะจัดการให้งานในความรับผิดชอบของตนมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม
และสามารถเข้าใจและปฏิบตั ิตามได้
• พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องให้ค วามร่ วมมื ออย่างเต็มที่ รวมทั้ง
จะต้องให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อผูม้ ีหน้าที่ควบคุมภายในและผูต้ รวจสอบอิสระจากภายนอกของ
บริ ษทั ฯ
การควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะช่ ว ยให้ ฝ่ ายบริ ห ารสามารถท างานได้อ ย่า งประสบ
ความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ต้ ัง ไว้ ในทางกลับ กัน การควบคุ ม ภายในที่ อ่ อ นแอก็ ท าให้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานคร ต้องสู ญเสี ยการบริ หารทรัพยากรที่ขาดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล นอกจากนั้น
การควบคุ ม ที่ ไ ม่ เพี ย งพอก็ อาจจะก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายจากความผิ ดพลาด การทุ จริ ตหรื อการไร้
ประสิ ทธิภาพ รวมทั้งอาจนาไปสู่ การสู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจได้
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารมีความรับผิดชอบในการรักษาระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเข้ม แข็ ง อยู่ เ สมอ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานครได้ป ฏิ บัติ ต าม
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มาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน และการสอบทาน
ของกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การทุกคนควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผนกที่ตนรับผิดชอบ
มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิ บตั ิ อยู่อย่างพร้ อมมูล นอกจากนั้น นโยบายและขั้นตอนการปฏิบ ัติงาน
ดังกล่าวจะต้องเป็ นที่เข้าใจและได้รับการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดเพื่อเป็ นหลักประกันว่า:
ก) การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่างจะได้รับการมอบหมายอานาจอย่างเหมาะสม และมีการ
บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
ข) ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะได้รับการคุม้ ครองอย่างเพียงพอ
ค) การรายงานทางการเงินและการบริ หารจะมีความถู กต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเชื่อถือได้
สอดคล้องกับ กิ จกรรมทางธุ รกิ จที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง ทั้ง งบรายปี และรายไตรมาสซึ่ ง จัดท าตาม
มาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
ง) กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
จ) การดาเนินธุรกิจจะมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
พนักงานที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในหน้าที่ใหม่ซ่ ึ งไม่คุ้นเคยกับระบบการควบคุม
ภายในควรได้รับการฝึ กอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน
การจัดระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งและมีประสิ ทธิภาพในกิจกรรมทางธุรกิจของตนถือเป็ น
ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
การให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก
พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ขอ้ มูล
ที่สมบูรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และผูต้ รวจสอบอิสระจาก
ภายนอกของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบดูวา่ ขั้นตอนกระบวนการและระบบที่
จาเป็ นสาหรับการควบคุมอย่างมีประสิ ทธิภาพมีอยูอ่ ย่างครบถ้วน สามารถตอบสนองเป้าหมายได้อย่าง
สมบูรณ์หรื อไม่ รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะว่ามีจุดใดที่ควรปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ นึ ตามที่เห็นเหมาะสม
นโยบายการบันทึกทางการเงินและบัญชี
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จาเป็ นต้องใช้บนั ทึกทางธุ รกิจในการจัดทารายงานที่มี
ความเที่ ย งตรง เชื่ อ ถื อได้ เพื่ อนาเสนอต่ อ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น เจ้า หนี้ หน่ วยงานของรั ฐบาล และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการควบคุม
การเงิน และระบบการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างเคร่ งครัด
• บันทึกกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็ นทางการของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกรายการจะต้องมี
ความสมบูรณ์ เที่ยงตรง และถูกต้องตามความเป็ นจริ งและปราศจากข้อจากัด
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• กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ทุ ก แห่ ง จะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายระดับ ท้อ งถิ่ น และ
ระดับชาติทุกฉบับ เพื่อความสมบูรณ์ถู กต้องในการจัดทาบัญชีและบันทึกการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ความถูกต้ องของบันทึกทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหา
นคร
บันทึกทางธุ รกิจของกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร มีความจาเป็ นสาหรั บการจัดทารายงาน
ทางการเงิ น ที่ ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น ตรงเวลา และเชื่ อ ถื อ ได้เ พื่ อ เสนอต่ อ ฝ่ ายบริ ห าร ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เจ้า หนี้
หน่วยงานของรัฐและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ ดังนั้น จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่พนักงานแต่ละคนจะต้องปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนกระบวนการควบคุมทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครและระบบบัญชีภายในของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างเคร่ งครัด
บันทึกทางธุรกิจที่เป็ นทางการทุกอย่างของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะถูกต้องเที่ยงตรงและ
สมบูรณ์ ไม่มีขอ้ ยกเว้นในลักษณะใด การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุ รกิจจะต้องเป็ นไปตาม
ความเป็ นจริ งไม่มีการสร้างรายการเท็จไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์ใด ก็ตาม
พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา การประเมิน และการ
รักษาบันทึกข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครพึงระลึกอยู่เสมอว่าบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญอย่าง
สู งกับความถูกต้องของบันทึกต่าง ๆ สมุดบัญชีและบันทึกการเงินทุกเล่มจะต้องจัดทาให้เป็ นไปตาม
หลักการบัญชีซ่ ึงเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ โลกและเป็ นไปตามนโยบายการเงินของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่เข้มงวดห้ามปกปิ ดการจ่ายเงินโดยการกระทาผ่าน
บัญชีบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนหรื อที่ปรึ กษา
การปฏิบัติตามกฎหมาย
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระดับประเทศ
เพื่อให้การจัดทาบัญชีและบันทึกทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นไปอย่างถูกต้อง
สมบู รณ์ เช่ นเดี ย วกับ การปฏิ บ ัติหน้า ที่ ใ นความรั บ ผิดชอบอื่ น ๆ ของตน พนัก งานของกลุ่มบริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องยึดหลักความซื่ อสัตย์ปราศจากอคติและความซื่ อตรงในการจัดเก็บ
บันทึกข้อมูล เนื่องจากความซื่ อตรงดังกล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อ
ผิดจริ ยธรรมด้วย ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจึงไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลอันเป็ นเท็จ
หรื อทาให้เข้าใจโดยเจตนาโดยเด็ดขาด
แนวปฏิบัติ
11.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมที่ดีให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีทศั นคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายใน ให้มี ก ารประเมิ นความเสี่ ย งที่ เหมาะสมเพื่ อประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจก่ อให้ เ กิ ด
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ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อความสาเร็ จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี
ในทุกหน้าที่และระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่ อสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือ
ได้ สาหรับทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้
มัน่ ใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบตั ิจริ ง เกิดผลสาเร็ จของงาน มีการปรับปรุ งแก้ไข
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
11.2 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องกาหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่ องการ
ประเมินและการบริ หารความเสี่ ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามระบบ และนาผลไปปรับปรุ งมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์
สิ่ งแวดล้อม และปั จจัยความเสี่ ยงที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูบ้ ริ หาร
ระดับกลางต้องให้ความร่ วมมือ
11.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความ
เสี่ ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ทราบ
11.4 กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ต้อ งจัด ให้มี ห น่ ว ยงานอิ ส ระที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ ตรวจสอบภายในอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี บุคลากรที่
เพียงพอ มีความรู ้ความสามารถ และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน
11.5 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องวางรากฐานให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกคน มีความรู ้
ความเข้าใจและให้ความร่ วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในมีการ
รายงานการรับการเบิกอย่างแม่นยา ถูกต้อง สม่าเสมอ รวดเร็ว เป็ นนิสัย มีการสอบทาน และ
ปฏิบตั ิตามระบบที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด
11.6 บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่สนับสนุ นการทางาน และให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องตามความเป็ นจริ งต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีภายนอก บุคลากร
ของ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงาน
ในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรื อความไม่ชอบมาพากล
12 การรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด
การรับและการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็ นเรื่ องปกติที่บุคลากรของกลุ่มบริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานคร พึงปฏิบตั ิเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรื อแสดงความคิดถึงห่วงใย อย่างไร
ก็ดี การให้และการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อ ประโยชน์อื่นใดที่เหมาะสม อาจนามาซึ่งความลาบากใจ
ในภายหลังอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ และอาจทาให้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร เสี ยประโยชน์ในที่สุด กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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แนวปฏิบัติ
12.1 พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้าหรื อบุคคลที่ติดต่อธุรกิจด้วย
12.2 ในกรณีที่จาเป็ นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดให้
คานึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
12.2.1 เป็ นการรั บโดยธรรมจรรยา หรื อในลักษณะที่ เป็ นการทัว่ ไปไม่เฉพาะเจาะจง
มูลค่าไม่เกินที่กฎหมายกาหนด (มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และเป็ นไปตามประเพณี นิยมตาม
สมควร) ไม่เป็ นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรื อทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่ง
ผิดกฎหมาย
12.2.2 แม้ว่าของขวัญมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท แต่การรับของขวัญไม่ได้อยู่ในประเพณี
นิยม และการปฏิเสธของขวัญอาจทาให้เกิดความไม่พอใจหรื อกระทบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรื อในกรณี ที่บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการรับและการ
ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ว่าเป็ นกรณี ที่ไม่ผิดศีลธรรม ประเพณี อนั ดีงาม
และกฎหมาย แต่การรับและการให้น้ นั อาจไม่เหมาะสม ให้ดาเนินการ ดังนี้
• ผูร้ ั บ แจ้ง รายละเอี ย ดข้อ เท็จ จริ ง เกี่ ย วกับ การรั บ ของขวัญ ต่ อ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา/
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่โดยทันทีเพื่อวินิจฉัย ถ้าผูร้ ับ
เป็ นประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หารหรื อกรรมการผู ้จั ด การใหญ่ ใ ห้ แ จ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถ้าผูร้ ับเป็ นคณะกรรมการกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ให้แจ้งต่อบอร์ดบริ หารโดยตรง
• หากผู ้บ ัง คับ บัญ ชา/ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร/กรรมการผู ้จัด การใหญ่ /
คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร พิจารณาแล้วระบุว่า ไม่สมควร
รับ ให้คืนของขวัญแก่ผใู ้ ห้โดยทันที
• ในกรณีที่ไม่สามารถคืนกลับผูใ้ ห้ได้ ให้กาหนดทางเลือกในการจัดการของขวัญ
เช่น บริ จาคองค์กรการกุศล
12.3 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีขอ้ ห้ามเข้มงวดเด็ดขาดไม่ให้พนักงานจ่ายเงินหรื อติด
สิ นบนลูกค้าหรื อซัพพลายเออร์ รวมทั้งไม่รับสิ นบนหรื ออามิสสิ นจ้างจากลูกค้าหรื อซัพพลายเออร์ การ
ติดสิ นบนการค้าถือเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายและมีโทษทางอาญา การจ่ายเงินติดสิ นบนหรื อให้อามิสสิ นจ้าง
ใด ๆ แก่บุคคลที่ถูกจ้างหรื อซัพพลายเออร์ ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร รวมทั้งการรับเงินสิ นบน
หรื ออามิสสิ นจ้างใดๆ โดยพนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถือเป็ นความผิดและต้องรับโทษทาง
วินยั อย่างรุ นแรง รวมทั้งอาจจะถูกฟ้องร้องดาเนิ นคดีทางนโยบายด้วย ข้อนี้ มีผลบังคับใช้อย่างเคร่ งครัด
ยกเว้นในประเทศที่ การกระทาดังกล่าวไม่ถือเป็ นสิ่ งที่ ผิดกฎหมายการแข่งขันกันเพื่อธุ รกิ จของกลุ่ม
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บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องดาเนินไปบนพื้นฐานของความเป็ นธรรมโดยยึดคุณสมบัติของสิ นค้า
เป็ นเครื่ องตัดสิ น
12.4 ห้า มบุ ค ลากรของกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร และครอบครั วเรี ย กร้ องหรื อ รั บ
ของขวัญ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครไม่ว่ากรณี ใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความลาเอียงหรื อลาบากใจหรื อผลประโยชน์ขดั กันได้
12.5 บุ ค ลากรของกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร มี หน้าที่ ประชาสัมพันธ์ใ ห้ผูร้ ั บเหมา
ผูร้ ั บ เหมาช่ วง ลูก ค้า คู่ ค ้า หรื อผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับธุ รกิ จ กลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ทราบถึ ง
นโยบายการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดอย่างสม่าเสมอ
13 ความปลอดภัย สุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครใส่ ใจในความปลอดภัย และสุ ขอนามัยของบุคลากรในบริ ษทั ฯ
และชุมชนโดยรอบ จึงมุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสานึ กด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมให้เป็ นวิถีดาเนิ นชี วิตประจาวันของบุคลากรกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครเพื่อประโยชน์
ของทุกคน รวมทั้งชุ มชน และสังคม โดยรวมกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สนับสนุ นให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้ นเปลือง
นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสาคัญด้านอาชี วอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยยินดีที่จะส่ งเสริ ม สนับสนุนงานด้าน
ความปลอดภัย รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงได้กาหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
• ดาเนิ นการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับ ข้อกาหนดของกฎหมายและข้อกาหนดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับธุ รกิ จของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
• ปรับปรุ งและป้ องกันอันตรายซึ่ งมีความเสี่ ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปให้แก่พนักงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะส่ งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับ มีความรู ้ และมี
จิตสานึกในการปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย รวมไปถึงมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่ วยจาก
โรคที่เกิดจากการทางาน
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถือว่าความปลอดภัยในการทางานเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง เป็ น
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทุกระดับ ซึ่งจะต้อง

104

ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานให้กา้ วหน้าอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดาเนินกิจกรรมทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครโดยตระหนักดี
ว่าการละเมิดดังกล่าวต้องได้รับการลงโทษทั้งต่อบุคคลและกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องชดใช้
ค่าเสี ยหายตามกฎหมาย ด้วยกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถือเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
ที่จะต้องรับทราบและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตนที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสม นอกจากนั้นพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจและรั บผิดชอบปฏิ บตั ิ งานประจาวันของตนโดย
คานึ งถึงความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ เจ้าหน้าที่ระดับผูจ้ ดั การและ
พนักงานทุกคนจะต้องทาความเข้าใจกับระบบที่วางไว้ในเรื่ องเหล่านี้
• ในการทางานไม่ว่าจะเป็ นแหล่งใดก็ตาม ทรัพยากรเป็ นสิ่ งจากัด วิธีการจัดการเป็ นเครื่ องมื อ
นาทางผลลัพธ์เป็ นตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ ดังนั้นการวัดการทางานที่ถือว่าประสบความสาเร็ จ
อย่างสูงคือการทางานที่ได้ผลตามเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่าผูอ้ ื่น
• พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกระดับมีความตระหนักถึงความสาคัญของการ
ทางานตามแผนการโดยคานึ งถึงความต้องการทางการตลาดมาเป็ นอันดับหนึ่ ง พนักงานมี
บทบาทและหน้าที่ที่จะทาให้ตน้ ทุนการผลิต การก่อสร้าง เวลาส่ งมอบในคุณภาพ งบประมาณ
และเวลาที่กาหนดตามแผน
• พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครระดับผูจ้ ดั การมีหน้าที่รับผิดชอบแผนการผลิต
ทั้งหมด ตั้งแต่การร่ างจัดทาแผนการผลิตจนถึงการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ให้การส่ งเสริ ม สนับสนุนการทางาน การศึกษาวิจยั
การทดลอง การใช้ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในอัน ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลที่ดีกว่าเดิม
• กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร มี น โยบายให้ค วามส าคัญ ในการดู แ ล การป้ อ งกัน การ
บารุ งรักษามีความสาคัญกว่าการซ่อมแซม การแก้ไข อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมแก้ไขดีกว่า
การไม่ทาอะไรเลย
นโยบายการผลิตภัณฑ์
พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคน มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้อง
รับผิดชอบดูแลให้การออกแบบ การดาเนิ นการและการตี ความวิจยั เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์น้ นั เป็ นไปตาม
มาตรฐานสูงสุ ดในด้านวิชาชีพเพื่อให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครและผูบ้ ริ โภคมัน่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์
ทุกชนิ ดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ได้รับการพิจารณาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอย่าง
เต็มที่
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นอกจากนี้ ยังถือเป็ นหน้าที่สาคัญของระดับผูจ้ ดั การที่จะต้องดูแลให้มีการนาความคิดเห็ นทุก
อย่างที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการประเมินข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้ผจู ้ ดั การจะต้อง
หลีกเลี่ยงที่จะกระทาการใด ๆ อันจะเป็ นการบัน่ ทอนและยับยั้งและเปลี่ยนความคิดเห็ นกันอย่างเสรี
สาหรับหลักการที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครยึดถือเป็ นแนวทางในการบริ หารงานด้านการพัฒนา
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มีดงั ต่อไปนี้
• ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครสามารถแข่ง ขันกันได้ท้ งั การออกแบบที่ ใ ห้
ความสวยงามและประโยชน์ที่เหนือกว่า คุณภาพการผลิตที่ดีกว่า ด้วยการใช้ทรัพยากรที่นอ้ ย
กว่า ในราคาต้นทุนที่ต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
• ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องมีการคิดค้น ออกแบบ วิจยั พัฒนาสม่าเสมอ จนกระทัง่ มีนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเป็ นของตนเองได้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีน้ ี เป็ นไปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
ส่ งผลต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ที่ดีข้ นึ กว่าเดิมมากและความเป็ นไปได้ทางการตลาด
• โครงการด้านความปลอดภัยของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจอย่างกว้างขวางที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์และส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์น้ นั และการ
นาข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระทั้งในและนอกกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ตลอดจนข้อทักท้วงต่าง ๆ มาร่ วมพิจารณาเพื่อเป็ นหลักประกันว่างานวิจยั และข้อสรุ ปด้าน
ความปลอดภัยของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
• ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรื อสู งกว่าความคาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่
เป็ นธรรม
• ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความจริ งทั้งในการโฆษณา หรื อ
ในการสื่ อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ
หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การ
แนวปฏิบัติ
13.1 กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ส่ ง เสริ ม ให้ค วามปลอดภัย เป็ นวาระส าคัญ โดยจัด ท า
ข้อกาหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ที่ มี
มาตรการไม่ น้อ ยกว่า ที่ ก ฎหมายก าหนดตามมาตรฐานสากล บุ ค ลากรของกลุ่ ม บริ ษ ทั
เจ้าพระยามหานครต้องศึกษา และปฏิบตั ิตามกฎหาย นโยบาย ข้อกาหนด มาตรฐาน และ
คู่มือด้านคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด โดยต้องเข้ารับการฝึ กอบรมด้านคุณภาพ ความมัน่ คงความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้อม ตามที่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร กาหนด
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13.2 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสู ญเสี ย
ในรู ปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน
ทรัพย์สินสูญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานไม่ถูกวิธี
และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย
ต่อบุ ค ลากรของกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้าพระยามหานครและมี ก ารซัก ซ้อมแผนการรั ก ษาความ
ปลอดภัยเป็ นประจา ทั้งนี้ ถือเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานในการรายงาน
อุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
13.3 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จะต้องดาเนินงานอย่าง
เป็ นมื ออาชี พ โดยจัด ให้มี แ ผนควบคุม และป้ องกัน เหตุฉุ ก เฉิ น ในทุ ก พื้ น ที่ ป ฏิ บ ัติก าร มี
แผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน และสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุ
ฉุ กเฉิ นต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ดินทรุ ดตัวหรื อถล่ม หรื อของวัสดุก่อสร้างหล่นใส่ บา้ น
ข้า งเคี ย งโครงการ และมี ก ารเตรี ย มพร้ อมต่อเหตุวิก ฤตอื่ นที่ อาจทาให้ก ารดาเนิ น ธุ ร กิ จ
หยุดชะงัก เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
13.4 กลุ่มบริ ษทั เ จ้าพระยามหานคร ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่ อความเพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครพนักงาน
ของผูร้ ับจ้าง ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ
ขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิ และข้อควรระวัง ต่าง ๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนาไปปฏิ บตั ิ ได้อย่างถูก ต้อง โดยไม่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่ อสุ ข ภาพ
ทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม
13.5 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มุ่งมัน่ ในการมีส่วนรวมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งจริ งจั ง และต่ อ เนื่ อ ง การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม
และความปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคมใน
การรั กษาสิ่ งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในชุ มชนตามหลักการพัฒนาอย่า ง
ยัง่ ยืน
13.6 หากพบว่าการปฏิบตั ิงานใดไม่ปลอดภัย หรื อไม่อาจปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและมาตรฐาน
ด้า นคุ ณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ ง แวดล้อม หรื อพบว่า การปฏิ บัติงานมี
ผลกระทบด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ให้ บุ ค ลากรของกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร ยุ ติ ก าร
ปฏิบตั ิงานเท่าที่ทาได้ชวั่ คราว เพื่อแจ้งผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อดาเนินการแก้ไข หรื อวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบตั ิงานต่อไปโดยเด็ดขาด
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14 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์
พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรั พย์โดยอาศัยข้อมูล อัน เป็ น
ความลับของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อเป็ นความลับแก่บุคคลภายนอก ซึ่ งอาจจะนาข้อมูลไป
แสวงหาผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้อมูลภายใน
พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรั พย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ซึ่ ง
หมายถึ ง ข้อมู ล อัน เป็ นความลับ ของกลุ่มบริ ษ ัท เจ้าพระยามหานคร หรื อให้ข้อมูล ของกลุ่ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานคร แก่บุคคลภายนอกซึ่ งอาจจะนาข้อมูลนั้นไปใช้ประกอบการซื้ อขายหลักทรั พย์ถือ
เป็ นนโยบายของกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้า พระยามหานคร ที่ จะก าหนดให้พ นัก งานต้องปฏิ บัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการซื้ อขายหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั อื่นอย่างเคร่ งครัด
พนัก งานกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร จะต้อ งไม่ ใ ช้ห รื อ มอบข้อ มู ล ดิ บ ที่ ไ ม่ เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะซึ่ งอาจจะถูกนาไปใช้ในการซื้ อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกาไรหรื อสร้างความได้เปรี ยบให้กบั
กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ในที่น้ ี รวมถึงการซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ไม่วา่ จะด้วยตนเองหรื อผ่านนายหน้า ในขณะ
ที่ยงั ครอบครองข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วย
ข้อมูลจะมีสภาพเป็ น “วัตถุดิบ” ในกรณี ที่ผลู ้ งทุนมีเหตุผลโดยเล็งเห็นว่าข้อมูลนั้นมีความสาคัญ
ในการตัด สิ น ใจจะซื้ อ ขาย หรื อ เก็ บ หุ ้ น ดัง กล่ า วนั้น ไว้ ข้อ มู ล มี ส ถานะเป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ม่ เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนจนกว่าประชาชนทัว่ ไปจะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
กล่าวให้เข้าใจง่ายยิง่ ขึ้นก็คือ ในกรณี ที่ท่านทราบข้อมูลที่สาคัญในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อบริ ษทั อื่น ท่านจะต้องไม่ทา
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม รวมทั้งจะต้องไม่นา
ข้อมูลไปบอกให้ผอู ้ ื่นที่อาจนาไปประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดว้ ย
ขั้นตอนที่กาหนดขึน้ เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
เพื่อให้การปฏิบตั ิ ตามนโยบายนี้ เป็ นไปโดยความเรี ยบร้อย ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดการ ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ ผูจ้ ดั การขั้นต้นและผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทุกคน
จะตรวจสอบดูแลให้แน่ใจว่าพนักงานภายใต้บงั คับบัญชาของตนซึ่งอาจจะมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลดิบที่
ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะนั้นมีความเข้าใจในนโยบายนี้ รวมทั้งดาเนิ นมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้
เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด มาตรการที่สามารถจะนามาใช้เพื่อการนี้ได้แก่ :
• จ ากัด ช่ อ งทางการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ที่ ไ ม่ เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะ โดยยึ ด หลัก การเปิ ดเผยแก่ ผู ท้ ี่
จาเป็ นต้องรู ้จริ ง ๆ เท่านั้น
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• จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารที่บรรจุขอ้ มูลดิบ
ซึ่งไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
• จัดกิ จกรรมให้ความรู ้ โดยเฉพาะแก่ พนักงานซึ่ งมี หน้าที่ ความรั บผิดชอบล่อแหลมต่อการ
ปล่อยให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะรั่วไหล
• จัดระบบการเก็บประวัติที่บนั ทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูท้ ี่มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลดิบที่ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
มาตรการลงโทษผู้ละเมิดนโยบายซื้อขายหลักทรัพย์
นอกจากจะได้รับโทษทางวินยั จากบริ ษทั ฯ และผูท้ ี่ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ยงั อาจได้รับโทษ
รุ นแรงทางแพ่งและอาญา ซึ่ งรวมทั้งโทษปรับเงินมหาศาลและจาคุกไม่เกิ น 10 ปี สาหรับการละเมิ ด
กฎหมายไทยบทลงโทษที่ รุนแรงดังกล่าวนี้ อาจจะมีผลบังคับใช้แม้ในกรณี บุคคลที่เปิ ดเผยข้อมูล นั้น
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อได้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์เลย
ในกรณีที่ท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายนี้ ให้ปรึ กษากับฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯ
15 นโยบายเกีย่ วกับการโฆษณาและการส่ งเสริมการขาย
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ยึดถือความซื่ อสัตย์เป็ นหลักพื้นฐานในการดาเนิ นธุรกิจ
จึงไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาที่เกินจริ ง หรื อจัดรายการส่ งเสริ มการขายในลักษณะที่สร้างความเคลือบ
แคลงสงสัยแก่ ผูบ้ ริ โภค หลักการข้อนี้ ถือเป็ นพื้นฐานในการรั กษาผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค อันจะ
นามาซึ่งความภักดีอย่างต่อเนื่ องต่อสิ นค้าของเรา
• ข้ออ้างเกี่ยวกับสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ในกลุ่มและสิ นค้าของบริ ษ ทั คู่ แข่ งจะต้องตั้ง อยู่บ นพื้ นฐานข้อเท็จจริ ง ที่ เป็ นรู ปธรรมและ
สอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
นโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
ในประเทศใดก็ตามที่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครเข้าไปดาเนิ นธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จึงคาดหวังให้
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในการโน้มน้าวผูบ้ ริ โภค โดยตั้งอยูบ่ นฐานของความจริ ง รสนิยมที่ดีและเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
สิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นหลักฐานสาคัญในการรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีความสาคัญอย่างยิง่
ในการให้ผบู ้ ริ โภคให้ความนิยมในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างต่อเนื่อง
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครให้ความสาคัญสู งสุ ดกับความซื่อสัตย์ ซึ่ งเป็ นหลัก
ดาเนิ นงานพื้นฐานที่ตอ้ งยึดถืออย่างเคร่ งครัด ด้วยเหตุน้ ี การโฆษณาเกินจริ งและกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขายที่คลุมเครื อจึงเป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้และกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะไม่ดาเนิ นการดังกล่าว
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในระยะสั้นเด็ดขาด
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เนื่ อ งจาก “รสนิ ย ม” เป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความรู ้ สึ ก ส่ ว นตัว ของบุ ค คล จึ ง จ าเป็ นต้อ งใช้
วิจารณญาณและความรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการโฆษณาหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่มีแนวโน้มว่า
จะขัดต่อความรู ้สึกอันดีงามของประชาชนเป็ นที่ ทราบกันดีว่ารสนิยมของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะต้องตามให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้สามารถตัดสิ นใจในเรื่ องเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
ข้อบังคับของกฎหมาย
กฎหมายควบคุมการโฆษณาและนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครห้ามการกระทาหรื อ
การปฏิบตั ิการหลอกลวง โดยทัว่ ไปแล้วกฎหมายเหล่านี้ มีเจตนาที่จะปกป้ องผูบ้ ริ โภคจากการปฏิบตั ิที่
เป็ นการหลอกลวง เช่น :
• การใช้ขอ้ ความที่เป็ นเท็จหรื อหลอกลวงเกี่ยวกับสิ นค้ากลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
• การเปรี ยบเทียบสิ นค้าที่เป็ นเท็จหรื อหลอกลวง
• การกล่าวอ้างสรรพคุณสิ นค้าโดยไม่มีขอ้ มูลมาสนับสนุน
• การบรรยายคุณภาพหรื อประสิ ทธิภาพที่ไม่ถูกต้อง
พนักงานควรจะกล่าวข้ออ้างเกี่ยวกับสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครและของคู่แข่ง
เฉพาะในส่ วนที่สามารถพิสูจน์ได้โดยการทดสอบตามหลักการที่ถูกต้อง ในส่ วนของลูกค้าก็จะต้อง
ปฏิบตั ิให้อยู่ภายใต้กรอบข้อจากัดดังกล่าวนี้ เช่นเดียวกันการโฆษณาสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานครทั้งนี้ ในการโฆษณา การกล่าวอ้าง การเปรี ยบเทียบและใช้ถอ้ ยคาโฆษณาเกี่ยวกับสิ นค้าใด ๆ
ควรจะปรึ ก ษากับ นัก กฎหมายของกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานครเพื่ อไม่ใ ห้เกิ ดปั ญหาเกี่ ย วกับ ข้อ
กฎหมายในภายหลัง
สาหรับประเด็นทางด้านเทคนิ คของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
ให้กบั ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค เช่น การจัดรายการชิงโชคหรื อคูปองส่ วนลด กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ได้รวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์ในคู่มือแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายส่ งเสริ มการขาย ซึ่งผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ควรจะได้ศึกษาจากคู่มือดังกล่าวนี้ก่อนที่จะปรึ กษากับนักกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
16 นโยบายความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มี ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรที่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูถ้ ือหุ ้น โดยตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิ พ้ืนฐานต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ ้น ทั้งใน
ฐานะของเจ้าของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะไม่ทาการ
ใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะเคารพในสิ ทธิ พ้ืนฐานของผูถ้ ือหุ ้น และ
ดูแลรักษาสิ ทธิ ดงั กล่าวโดยเคร่ งครัด โดยสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่ สิ ทธิ ในการซื้ อขายหรื อ
โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอ เป็ นต้น
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กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิ พ้ืนฐานต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งในฐานะของเจ้าของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะไม่
ทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ท ธิของผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ จะเคารพในสิ ทธิ พ้นื ฐานของผูถ้ ือ
หุ ้น และดูแลรักษาสิ ทธิ ดงั กล่าวโดยเคร่ งครัด โดยสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่ สิ ทธิ ในการซื้ อ
ขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิ ทธิในการได้รับข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอ เป็ นต้น โดย กลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะปฏิบตั ิการดังต่อไปนี้
• ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และอย่างสุ ดความสามารถ และดาเนิ นการใด ๆ ด้วย
ความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
• รายงานให้ผถู ้ ือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ น
จริ ง
• รายงานให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบด้วยเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
17 นโยบายเกีย่ วกับการติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ความซื่อสัตย์สุจริ ตถือเป็ นส่ วนหนึ่งของจริ ยธรรมที่จาเป็ นต้องมีในการปฏิบตั ิทุกอย่างของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งความถูกต้องและความซื่ อสัตย์จะมีความสาคัญเป็ นพิเศษ
ในกรณีของการนาเสนอรายงานหรื อข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และข้อบังคับทุกอย่าง
เกี่ยวกับการลอบบี้หรื อการพยายามมีอิทธิพลเหนื อกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น ข้อมูลทุกอย่าง
ที่นาเสนอต่อรัฐบาลต้องมีความถูกต้องและความเป็ นจริ ง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้อง
ได้รับการปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมาตามหลักจริ ยธรรม
• กิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะถือเป็ นการลอบบี้หรื อการพยายามมีอิทธิ พลเหนื อกว่าเจ้าหน้าที่ ข อง
รัฐบาลที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย กิจกรรมนั้น ๆ จะต้องถูกพิจารณาจากที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
ของบริ ษทั ฯ ก่อนเสมอ
แนวนโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการชักนา
หรื อการพยายามมี อิท ธิ พ ลต่ อเจ้า หน้า ที่ ของรั ฐ ดัง นั้นข้อมู ล ใดที่ มอบให้กับรั ฐบาลเพื่ อจุ ดมุ่ง หมาย
ดังกล่าวจะต้องถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องได้รับการปฏิบตั ิต่อด้วยความ
ซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม
การติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ ม
สิ นค้าและบริ การของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อเพื่อมีอิทธิ พลต่อการออกกฎหมาย ระเบียบ
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ข้อบังคับ หรื อการบังคับใช้กฎหมายอาจจะต้องพัวพันกับกิจกรรมการชัก นาที่มาอยู่ภายใต้ระเบี ย บ
ข้อบังคับของกฎหมาย การชักนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครถือความซื่ อสัตย์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการประพฤติปฏิบตั ิ อย่างมี
จริ ยธรรม ซึ่งจาเป็ นต้องมีในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในรายงานหรื อการมอบข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยึดหลักแห่ งความเที่ยงตรง และซื่อสัตย์อย่าง
เคร่ งครัดเป็ นพิเศษ
กฎทางจริ ย ธรรมซึ่ งควบคุ ม การปฏิ บัติ ง านของเจ้า หน้า ที่ รั ฐ และนโยบายของ กลุ่ ม บริ ษัท
เจ้าพระยามหานคร ห้ามการให้รางวัลสิ นน้ าใจมากกว่าการปฏิบตั ิพอเป็ นพิธีตามประเพณี นิยม และไม่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผูร้ ับ ในกรณี ที่เห็นว่าการให้ของขวัญเล็กน้อยที่มีมูลค่าไม่มาก
นัก เช่น การเลี้ยงอาหาร หรื อการมอบตัวอย่างสิ นค้ามีความเหมาะสม ให้ขอคาปรึ กษาจากนักกฎหมาย
ก่อนที่จะมอบ ทั้งนี้ ของขวัญดังกล่าวไม่ควรเป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่าเงินสด และการให้ของขวัญนั้น
ควรกระทาด้วยความโปร่ งใส และสามารถเปิ ดเผยได้
18 การดาเนินธุรกิจระหว่ างประเทศ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะต้องปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของตน
โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายที่บงั คับใช้อยูใ่ นประเทศนั้น ๆ
• หากมี พ ระราชบัญ ญัติก ารกระทาอัน เป็ นการทุจ ริ ตในต่างประเทศก าหนดให้จ่ายเงิ น กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อพรรคการเมืองไม่ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้อมเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย การให้
ของชาร่ วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็ นสิ นน้ าใจอันมิใช่สินบนที่ช่วยให้การทางานราบรื่ นขึ้นจะกระทา
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจากที่ปรึ กษากฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ก่อน
แล้วเท่านั้น ถ้าพนักงานมีขอ้ สงสัยหรื อไม่แน่ใจว่าอะไรคือสิ นบนให้ปรึ กษาฝ่ ายกฎหมายของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ก่อนกระทาการใด ๆ
• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในด้าน
ศุลกากร รวมทั้งกฎหมายควบคุมการส่ งออกของไทยและต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงป้ องกัน
ปั ญหาอันอาจจะเกิ ดขึ้น ควรติ ดต่อขอคาแนะนาจากที่ ปรึ กษาทางกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ก่อน
• นโยบายการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การจะต้องมีการทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เว้นเสี ยแต่
ว่าการซื้ อขายนั้นจะเกิดขึ้นเป็ นปกติสม่าเสมอในการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร นอกจากนั้นการชาระสิ นค้าหรื อบริ การจะต้องสั่งจ่ายเป็ นเช็คหรื อวิธีการโอนเงินใน
รู ปแบบอื่นซึ่ งสั่ง จ่ ายบุ คคลหรื อบริ ษ ทั ที่ มีสิ ทธิ ไ ด้รับ เงิ นนั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น
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เจ้าหน้าที่ระดับผูจ้ ดั การและพนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะต้องดาเนินกิจกรรมทาง
ธุ รกิจของตนให้เป็ นไปตามกฎหมายของประเทศนั้น รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายทั้งหมด
ของบริ ษทั ฯ ด้วย
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การและพนักงานซึ่ งหน่ วยหรื อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ในกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานครของตนต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมระหว่างประเทศ จะต้องรับทราบและปฏิบตั ิตาม
กฎหมายของไทยซึ่ ง มี ผลบัง คับ ต่อกิ จกรรมดังกล่าวของกลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร ที่ อยู่นอก
ประเทศไทย
การจ่ ายเงินให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของรัฐในต่างประเทศ
พนักงานกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่ดาเนิ นกิจกรรมระหว่างประเทศจะต้องตระหนัก อยู่
เสมอว่าประเทศดังกล่าวนั้นมี ขอ้ บังคับในพระราชบัญญัติการกระทาอันเป็ นการทุจริ ตหรื อไม่ หาก
กฎหมายกาหนดให้การจ่ายเงินไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรื อพรรคการเมื อง
เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์ ทางธุ รกิจเป็ นความทางอาญาแล้ว นอกจากพนักงานจะห้าม
การจ่ายเงินแล้วยังห้ามการให้สิ่งของมีค่าใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ชอบ เช่น การหาความบันเทิงให้หรื อ
มอบบัตรโดยสารเครื่ องบิน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากกฎหมายไม่ได้ห้ามการมอบของขวัญเล็กน้อยตาม
ประเพณี นิย มซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ ม ากนัก หรื อสิ นน้ า ใจให้กับ เจ้า หน้า ที่ เสมี ย นและธุ รการชั้นผูน้ ้อย เช่ น
เจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ราบรื่ นรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ซึ่งในกรณี
นี้นโยบายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครก็อนุญาตให้ทาเช่นเดียวกัน ถ้าการปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่ขดั ต่อ
กฎหมายที่บงั คับในประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ควรจะรายงานรายการดังกล่าวต่อแผนกภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของบริ ษทั ฯ ด้วย จะได้ลงบัญชี และนาไปคานวณภาษีให้ถูกต้อง ทั้งนี้ พนักงานคนใดที่ละเมิ ด
ข้อกาหนดในพระราชบัญญัติฉบับใดอาจจะถูกดาเนิ นคดีอาญาตามกฎหมายได้ ดังนั้น หากพนักงานมี
ข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องขอคาแนะนาจากที่ปรึ กษาทาง
กฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ก่อนเสมอ
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบศุลกากร
ถื อเป็ นนโยบายของกลุ่ม บริ ษ ทั เจ้าพระยามหานครอย่างหนึ่ ง ที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับศุลกากรในการดาเนินกิจกรรมทางธุ รกิจทุกอย่างการนาเข้า -ส่ งออกสิ นค้ากลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร จะต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องทางศุลกากรต้องมีตราประทับประเทศต้นกาเนิ ด
และแสดงมูลค่าสิ นค้าที่สมเหตุสมผลหากมีขอ้ สงสัยในเรื่ องนี้ สามารถจะขอคาปรึ กษาทางกฎหมายของ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
การชาระค่าสินค้าและบริการ
ค่ า สิ นค้า และบริ ก ารที่ จัดส่ ง ให้กับ กลุ่มบริ ษ ทั เจ้าพระยามหานคร จะต้องชาระโดยเช็ ค ของ
บริ ษทั ฯดราฟท์ หรื อวิธีการโอนเงินที่ถูกกฎหมายอื่น ๆ โดยสั่งจ่ายบุคคลหรื อบริ ษทั ที่มีสิทธิ รับเงินนั้น
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โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ การซื้ อสิ นค้าและบริ การจะต้องทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรยกเว้นใน
กรณี ที่การซื้ อนั้นมีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิที่เป็ นประจาตามปกติของการดาเนิ นธุ รกิจโดยทัว่ ไป ในการ
ชาระเงินจะต้องสั่งจ่ายในประเทศที่ผูร้ ับเงินพานักและประกอบธุ รกิจที่เป็ นประจา หรื อส่ งมอบสิ นค้า
และบริ การนั้น ๆ เท่านั้นยกเว้นในกรณี ที่การชาระในประเทศอื่นไม่ละเมิดกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษี
เงินได้ หรื อกฎหมายควบคุมปริ วรรตเงินตราของประเทศที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ให้
ปรึ กษานักกฎหมายประจากลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
หมายเหตุ :
ในการกาหนดและจัดพิมพ์นโยบายในคู่มือการดาเนิ นธุ รกิจเล่มนี้ น้ นั กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นครต้องการจะทาความเข้าใจกับผูใ้ ช้คู่มือว่า
ในบางแง่มุมนโยบายเหล่านี้ มีความเข้มงวดยิ่งกว่าบทบัญญัติของกฎหมายและแบบแผนปฏิบตั ิ
อุตสาหกรรม
(1) ไม่ มี สิ่ ง ใดที่ ระบุ ไ ว้ใ นคู่ มือเล่ มนี้ ที่ ถือว่า เป็ นการตี ค วามผูกมัดหรื อเป็ นค าจากัดความของ
กฎหมาย หรื อแบบแผนปฏิบตั ิของอุตสาหกรรม
(2) การกระทาผิดทางอาญาที่มีข้ ึนโดยเจตนาโดยพนักงานหรื อตัวแทนของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร เป็ นสิ่ งที่อยู่นอกเหนื ออานาจหน้าที่ของคนผูน้ ้ นั และไม่ถือเป็ นการกระทาโดยกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานครหรื อในนามบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
(3) ไม่มีสิ่งใดในคู่มือเล่มนี้ ที่มีเจตนาจะสร้างสิ ทธิเพิ่มเติมให้แก่พนักงานนอกเหนือไปจากที่มีอยู่
แล้วตามสัญญาว่าจ้างซึ่งสามารถบังคับใช้ได้
(4) ไม่มีสิ่งใดในคู่มือเล่มนี้ ที่เจตนาจะให้นามาใช้แทนกฎข้อบังคับและ/หรื อคู่มือที่ใช้ในแต่ละ
ประเทศ
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อาจจะปรับนโยบายซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกันและมีเนื้ อหาสอดคล้อง
ต้องกัน แต่แตกต่างในบางแง่มุมกับนโยบายที่แสดงไว้ในคู่มือเล่มนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติทาง
กฎหมายในประเทศนั้น ๆ หรื อด้วยเหตุ ผ ลที่ ว่า ไม่ ไ ด้อยู่ภายใต้ข ้อบัง คับ บางประการของกฎหมาย
สาหรับซึ่งกล่าวถึงในคู่มือเล่มนี้ คาว่า “กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร” และ “บริ ษทั ฯ” ที่ใช้ในคู่มือเล่ม
นี้ ในบางกรณี หมายถึ ง บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) และฝ่ ายต่าง ๆ รวมบริ ษทั สาขา
บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ร่ วมทุนของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ทั้งหมดรวมกัน ในบางกรณี หมายถึง
บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งหรื อมากกว่า
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ประมวลจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร
1.1 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องปฏิ บัติและให้ความร่ วมมื อหรื อควบคุมให้มี ก ารปฏิ บัติ อ ย่า ง
เคร่ งครัดตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
รอบคอบ และระมัดระวัง
1.2 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ้นถึงการเจริ ญเติบโตของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานครอย่างยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
1.3 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องบริ หารงานเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นครเป็ นสาคัญ และต้องดาเนินการอย่างเต็มความสามารถ มีความเป็ นอิสระทั้งการตัดสิ นใน ไม่กระทา
การใดที่ เป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ อย่างมี นัย สาคัญ ไม่มี ส่ วนได้เสี ยในกิ จการที่
เกี่ยวข้อง
1.4 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องไม่มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่กระทากับบริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการ
หรื อในกิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครทั้งนี้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
1.5 กรรมการและผูบ้ ริ หารพึงบริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่ วนบุคคล
ต่ อ ผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานครเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารเป็ นไปอย่า งเต็ ม ที่ แ ละมี
ประสิ ทธิภาพ รวมถึง
(1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว
(2) ไม่ใช้ความลับของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครในทางที่มิชอบ
(3) ไม่มีผลประโยชน์ในการทาสัญญาของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
1.6 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องบริ หารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูก มัด ที่ อาจ
ขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
1.7 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องไม่แสงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบจากการทางาน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม
1.8 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
1.9 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องไม่เป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นสาคัญ หรื อมีบุคคลใน
ครอบครัวเป็ นกรรมการ หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นในกิจการหรื อธุ รกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขัน หรื อทาธุ รกิจกับกิจการที่ตนเองเป็ นกรรมการอยู่ ไม่ว่าจะกระทาเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรื อของผูอ้ ื่น
1.10 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องไม่กระทาการใดในลักษณะที่มีผลบัน่ ทอนผลประโยชน์ของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
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1.11 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องทาธุ รกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าเยี่ยงวิญญูชนจะพึงกระทา
ต่อคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยปราศจากอิทธิพลตามที่ตนมีสถานะ
1.12 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องไม่นาข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครไปใช้ในทางที่ผิด
รวมทั้งไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
1.13 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องตระหนักและมีความเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยส่ งเสริ มสนับสนุนและให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงและ
ระบบการควบคุมภายในทุกระดับอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่ องจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร และต้องให้ความมัน่
ในว่ามีการดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ ยงนั้น ๆ
1.14 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูน้ าและแบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีวิจารณญาณ
ที่ถูกต้องเที่ยงธรรม ลดความขัดแย้ง เน้นความสามัคคี และการมีส่วนร่ วม มีเมตตาธรรม รับฟังปั ญหา
และข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและมีเหตุผล
1.15 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องบริ หารทรั พ ยากรบุคคลด้วยการให้ผลตอบแทนตามผลงาน
ความรู ้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และ
ความสามารถของพนักงานอย่า งทัว่ ถึงสม่าเสมอและต่อเนื่ อง รวมทั้งดูแลพนักงานให้มีสวัสดิภาพและ
สวัสดิการในการทางานที่เพียงพอ
1.16 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และผูร้ ่ วมงาน และจัดให้มีระบบ
บริ การลูกค้าที่ดีมีประสิ ทธิภาพ รวดเร็ว โปร่ งใส ยุติธรรม และตรวจสอบความพึงพอใจได้
1.17 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องปลูก ฝั งให้พ นัก งานมี ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ จรรยาบรรณและ
บทบาทหน้าที่ที่พนักงานต้องปฏิบตั ิเพื่อส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
1.18 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องปลูกฝังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมอย่างสม่าเสมอ
1.19 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อพวก
พ้อง และไม่ทาการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร

2 จรรยาบรรณของพนักงาน
2.1 ข้อพึงปฏิบัติต่อกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
2.1.1 มีทศั นคติที่ดีต่อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครและปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
มุ่ ง มั่น ทุ่ ม เท และปฏิ บ ัติ ต ามกฎระเบี ย บและนโยบายของกลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานครโดยถื อ
ประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครเป็ นสาคัญ
2.1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ อุทิศตนให้แก่งานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
อย่างเต็มที่ และพึงปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
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2.1.3 ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตน ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้อมแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น
2.1.4 หลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง และครอบครัวในการให้หรื อรับสิ่ งของ เงิน หรื อประโยชน์อื่น
ใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครนอกจากในโอกาส หรื อ
เทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยม แต่จะต้องไม่มีราคามากเกินสมควรหรื อเกินกว่าเหตุ
2.1.5 จัดการดูแลรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
รักษามิให้เสื่ อมเสี ย หรื อสูญหายโดยมิชอบ ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2.1.6 ไม่เปิ ดเผยข้อมู ล หรื อความลับของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต่อบุคคลใด ๆ ไม่
แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ื่น โดยข้อมูลหรื อความลับนั้นยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
2.1.7 ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยง
ภาพลักษณ์ และการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
2.1.8 ให้ความเอาใจใส่ และช่วยดาเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มี
ความสะอาด ปลอดภัย และน่ารื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
2.1.9 กระท าการปกป้ อง และรั ก ษาชื่ อเสี ยง ภาพลั ก ษณ์ และผลประโยชน์ใด ๆ ของกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
2.1.10 มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีทกั ษะในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยง/ปัจจัย
เสี่ ยง
2.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง
2.2.1 พึงปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความมานะ และอดทน แสดงหาความรู ้ และประสบการณ์ เพื่อ
เสริ มสร้างตนเองให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม และความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
2.2.2 พึงยึดมัน่ ในคุณธรรม และจะต้องไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดีความชอบ หรื อประโยชน์
อื่นใดโดยแนวทางที่มิชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อจากบุคคลอื่นใด
2.2.3 ห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
2.2.4 พึงละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงและ
เกียรติศกั ดิ์ของตนเอง และกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เช่น
(1) ไม่กระทาตนเป็ นคนมีหนี้สินรุ งรัง
(2) ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท
(3) ไม่ประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพ หรื อการกระทากิจการใดอันกระทบกระเทือนต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อชื่อเสี ยงของตนเอง และกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เป็ นต้น
2.2.5 ไม่ เ รี ย ก ไม่ รั บ หรื อ ให้ ผ ลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต จากผู ้ม าติ ด ต่ อ ทั้ง ในฐานะ
ผูใ้ ช้บริ การ และในเชิงธุรกิจธุรกรรมใด ๆ กับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
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2.3 ข้ อพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้ บังคับบัญชา
2.3.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ต้องกระทาด้วยความสุ จริ ต ยุติธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น ๆ
2.3.2 ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยให้โอกาส
อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
2.3.3 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพ
2.3.4 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
2.3.5 บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความ
มัน่ คงในหน้าที่การงาน หรื ออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.3.6 ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
2.3.7 ให้ค วามมั่นใจในเรื่ องสวัส ดิ ภาพ และสวัส ดิ ก ารในการท างาน และเปิ ดโอกาสให้
สามารถแจ้งเรื่ องการทาผิดกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
2.3.8 ย้ าให้เข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ใน
กรอบของจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครอย่างทัว่ ถึง
2.3.9 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.4 ข้ อพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
2.4.1 รับฟังคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็ นผูส้ ั่ง รวมทั้งมีสัมมาคารวะ และมีความสุ ภาพต่อพนักงานที่มีตาแหน่งงาน
เหนือตน
2.4.2 เคารพในสิ ทธิ ของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อพนักงานอื่นโดยปราศจากข้อมูลความจริ ง ไม่แอบอ้างผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตน
2.4.3 รักษา และร่ วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่พนักงาน เอาใจใส่ อย่างจริ งจัง และ
เคร่ งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
2.4.4 พึงปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่
จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานต่อผูร้ ่ วมงาน และปรับตนให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4.5 หลีกเลี่ยงการให้ของขวัญแก่ผบู ้ งั คับบัญชา
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3 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือ
หุ้น โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร อย่างยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งจะดาเนิ นการอย่างโปร่ งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักการดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงยึดถือแนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
3.1 การเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร อย่างยั่งยืน
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์
สูงสุดโดยรวม
• บริ หารจัดการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร โดยนาความรู ้และทักษะการบริ หารมา
ประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ จะ
กระทาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
• ไม่ดาเนิ นการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
3.2 การเปิ ดเผยข้ อมูล
• รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครต่อผูถ้ ือ
หุน้ อย่างเท่าเทียมกันสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
• ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลภายในใด ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
• ไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรื อความลับอันจะนามาซึ่ งผลเสี ยของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร ต่อบุคคลใด ๆ

4 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ กบั ลูกค้า และประชาชน
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั
ลูกค้า และประชาชนที่จะได้รับความปลอดภัย การบริ การที่ดีมีคุณภาพและความพึงพอใจ รวมทั้งรักษา
สัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืนจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
4.1 มุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าให้ได้รับความปลอดภัยการ
บริ การที่ดีมีคุณภาพและความพึงพอใจ โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
4.2 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การที่ดีมีคุณภาพอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
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4.3 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้า และประชาชนสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับความปลอดภัย การบริ การ
อานวยความสะดวก และความพึงพอใจ และดาเนิ นการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
4.4 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า และประชาชนอย่างเคร่ งครัด หาดไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้า และประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4.5 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

5 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ กบั คู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี/้ ลูกหนี้
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจและ
ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ของบริ ษทั ฯ พึงปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง
ๆ อย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิจ ในส่ วนของธุ รกิจที่เป็ นการแข่งขัน กลุ่ม
บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และเป็ นธรรม ในการกูย้ ืมเงินจากเจ้าหนี้
การชาระคืน และมีจรรยาบรรณที่ดีกบั ลูกหนี้ จากการติ ดตามเร่ งรั ดหนี้ สิน ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้

5.1 ความสั มพันธ์ กบั คู่ค้า
• การปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ กรณีไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ตอ้ งรี บเจรจากับคู่คา้ เป็ นการล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
• ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตกับคู่คา้
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดร่ วมกัน
ทั้งสองฝ่ าย กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้งให้คู่คา้ ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
5.2 ความสั มพันธ์ กบั คู่แข่ ง
• ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาทางการแข่งขันที่ดี
• ไม่พยายามทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจาก
ความจริ ง
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• กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จะแข่งขันอย่างเต็มที่ เป็ นอิสระไม่ข้ ึนกับใคร ด้วย
ความยุติธรรม โดยใช้ขอ้ เสนอในการแข่งขันบนพื้นฐานการให้บริ การ และสิ่ งอานวย
ความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
5.3 ความสัมพันธ์ กบั เจ้ าหนี้
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่ งครัด ทั้งการชาระคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค้ า
ประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกูย้ ืมเงินไปในทางที่ขดั
กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทากับผูใ้ ห้กูย้ ืมเงิน
• รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ
• รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5.4 ความสั มพันธ์ กบั ลูกหนี้
• ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิใน
การติดตามเร่ งรัดหนี้ สิน กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บเจรจากับลูกหนี้ เป็ นการ
ล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหา และป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
โดยใช้หลักการกากับดูแลกิจการ
• รายงานข้อมูลลูกหนี้ คา้ งชาระที่ ถูก ต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ ลูกหนี้ อย่า ง
สม่าเสมอ
• ปฏิ บ ัติตามกฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บัติ และเงื่ อนไขที่ เกี่ ย วข้องกับการปฏิ บัติที่ มี ต่อ
ลูกหนี้ ตามข้อผูกพันในสัญญา หนังสื อบอกกล่าว ข้อตกลงประนี ประนอมยอมความ
และการผ่อนการชาระหนี้สิน

6 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถือว่าพนักงานเป็ นปัจจัยหนึ่งสู่ ความสาเร็ จ จึงมุ่งมัน่ ในการพัฒนา
เสริ มสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้
พนักงาน จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
6.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงานในรู ปแบบของเงินเดือนและ/หรื อเงินโบนัส
6.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ
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6.3 การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความ
เสมอภาค สุ จริ ต และเป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม
รวมทั้งการกระทา หรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนั้น ๆ
6.4 ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้
โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
6.5 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
6.7 บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงใน
หน้าที่การงานของพนักงาน
6.8 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชนและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
6.9 มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่ องที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อระเบียบได้
6.10 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้พนักงานเข้าใจเรื่ องจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่ งพนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิได้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึงทั้งกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร

7 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ตระหนัก ห่ วงใย และเอาใจใส่ ต่อสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความสาคัญในเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ งเสริ ม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพจึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
7.1 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ถือเป็ นหน้าที่ และเป็ นนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมของสังคม และชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์
และอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษาแก่ เ ยาวชน และสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์แก่ ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส ให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
7.2 คืนกาไรส่ วนหนึ่ งเพื่อกิ จกรรมที่ จะมีส่วนสร้ างสรรค์สังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม อย่าง
สม่าเสมอ
7.3 ปลูกฝั งจิตสานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
7.4 ส่งเสริ มการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.5 ปฏิบตั ิ และให้ความร่ วมมือ หรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
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8 จรรยาบรรณของวิชาชีพหลักของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหานคร
วิศวกร
1.
2.
3.
4.

พึงรับผิดชอบไม่กระทาการใด ๆ อันอาจนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
ต้องปฏิบตั ิงานที่ได้รับอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบตั ิและวิชาการ
ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
ไม่ใช้อานาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรื อใช้อิทธิพล หรื อให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้
ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับหรื อไม่ได้รับงาน
5. ไม่เรี ยก รับ หรื อยอมรับทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์อย่างใด สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิ
ชอบจากผูร้ ับเหมาหรื อบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทาอยู่กบั ผูว้ า่ จ้าง
6. ไม่โฆษณา หรื อยอมให้ผูอ้ ื่นโฆษณาซึ่ งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็ น
จริ ง
7. ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทาได้
8. ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทาโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
9. ไม่ ล งลายมื อ ชื่ อ เป็ นผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ในงานที่ ต นเองไม่ ไ ด้ รั บ ท า
ตรวจสอบหรื อควบคุมด้วยตนเอง
10. ไม่เปิ ดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผูว้ า่ จ้าง
11. ไม่แย่งงานจากผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
12. ไม่รับทางาน หรื อตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุมอื่นทา
อยู่ เว้นแต่เป็ นการทางานหรื อตรวจสอบตามหน้าที่ หรื อแจ้งให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
13. ไม่รับดาเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผวู ้ า่ จ้างรายอื่นเพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้รับแจ้งให้ผวู ้ ่า
จ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อได้รับความยิ นยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากผูว้ า่ จ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผวู ้ า่ จ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
14. ไม่ใช้หรื อคัดลอกแบบ รู ป แผนผัง หรื อเอกสารที่เกี่ยวกับงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
15. ไม่กระทาการใด ๆ โดยจงใจให้เป็ นที่ เสื่ อมเสี ยแก่ ชื่อเสี ยง หรื องานของผูป้ ระกอบวิช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมอื่น
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นักบัญชี
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระภายใต้กรอบวิชาชี พ
บัญชี
3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ปฏิบตั ิงานที่ตนขาดความเป็ นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
4. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความยุติธรรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพ และต้องไม่มีส่วน
ได้ส่วนเสี ยในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากการประกอบวิชาชีพ
นั้น
5. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลพินิจบนหลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความมีอคติและ
ความลาเอียง
6. ผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ต้อ งใช้ดุ ล พิ นิ จ อย่างเที่ ย งธรรมโดยหลี ก เลี่ ย งความสั มพันธ์ หรื อ
สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจทาให้ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้โดยโปร่ งใส
อิสระ และซื่อสัตย์สุจริ ต
7. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานอย่างตรงไปตรงมา จริ งใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพไม่คดโกง
ไม่หลอกลวง
8. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตรงตามหลักฐานที่เป็ นจริ ง
9. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่อา้ งหรื อยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบตั ิงานโดยที่ไม่ได้มี
การปฏิบตั ิงานจริ ง
10. ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ตอ้ งใช้ความรู ้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิ บตั ิ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความชานาญและประสบการณ์ทางวิชาชี พด้วยความมีสติ เอาใจใส่ อย่างเต็มความสามารถ
และระมัดระวังรอบคอบ
11. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพโดยมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานให้
สาเร็จได้
12. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมัน่ และขยันหมัน่ เพียร
13. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องศึกษาหาความรู ้และความชานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
14. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
15. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความชานาญ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
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16. ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ต้อ งไม่ น าข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ขององค์ก รที่ ต นได้ม าจากการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุ รกิจ รวมทั้งความลับขององค์กรที่ตนสังกัดไป
เปิ ดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร เว้นแต่ใน
กรณี ที่เป็ นการเปิ ดเผยตามสิ ทธิหรื อหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย หรื อในฐานะผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี
17. ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ต้อ งไม่ น าข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ขององค์ ก รที่ ต นได้ม าจากการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององค์กรที่ตนสังกัด ไป
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ
18. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจขององค์กรที่ตนสังกัด
19. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ ดว้ ยความซื่อสัตย์ อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลทรัพย์สิน ของ
องค์กรที่ตนสังกัด
20. ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ตอ้ งใช้เวลา และทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัดให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลที่สามทั้งทางตรงและทางอ้อม
21. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยง และการดาเนินการ
ขององค์กรที่ตนสังกัด
22. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจ้าง (เจ้าของกิจการ) ของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี
23. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิในทางที่ถูกที่ควร สานึ กในหน้าที่และไม่ปฏิบตั ิ
ตนในลักษณะที่ทาให้เกิดความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
นักการเงิน
1. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริ ต การเชื่อใจกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การด้วยกันและผูร้ ับบริ การ
2. ต้องปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยสุจริ ต
3. ต้องรักษาความลับได้
4. เต็มใจให้บริ การและมีความเสมอภาคแก่ผรู ้ ับบริ การ
5. ปฏิบตั ิงานด้วยความรวดเร็ว โปร่ งใส และถูกต้องโดยไม่มีอคติต่อลูกค้าและผูร้ ับบริ การ
6. ไม่ รั บ สิ่ ง ของหรื อ สิ น บนจากผู ้อื่ น เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง และไม่ เ หมาะสมกั บ การ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
7. มีความรอบคอบ
8. ใฝ่ รู้ มีความคิดริ เริ่ มในการพัฒนา
9. ต้องบริ หารความเสี่ ยง
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10. ยึ ด มั่น ในการปฏิ บ ัติ ง านขององค์ก ร และพร้ อ มอุ ทิ ศ เวลาในการปฏิ บัติ ง านโดยค านึ งถึ ง
เป้าหมายขององค์กรเป็ นสาคัญ
11. มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานขององค์กร
12. สามารถให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะได้ตามวิชาชีพและข้อจากัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13. มีการวางแผนการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและต้อง
รายงานและติดตามประเมินการปฏิบตั ิงาน
14. พร้อมที่จะรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อนาไปพิจารณาและปรับปรุ งในหน้าที่โดยไม่มี
อคติ
15. มีความประพฤติที่เหมาะสม และถูกกาลเทศะ
16. มีอารมณ์มนั่ คง และวุฒิภาวะพร้อมจะทางานในหน้าที่หรื อที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีและ
เหมาะสม
นักระบบงานคอมพิวเตอร์
1. ยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สุจริ ต ปฏิบตั ิหน้าที่และดารงชีวิตเหมาะสมตามหลักกากับดูแลกิจการ
2. ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความยุติธรรม ใฝ่ หาความรู ้ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอเป็ นการ
พัฒนาตนและงานที่รับผิดชอบ อันจะเป็ นการเพิ่มศักยภาพให้ตนเองและหน่วยงานที่สังกัด
3. ต้องมีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุความสาเร็จของงานสูงสุด
4. ตั้งมัน่ อยูใ่ นความถูกต้อง มีเหตุผล และรู ้รักสามัคคี
5. ไม่คดั ลอกผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิ ทธิเดิมอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
6. ไม่ประพฤติหรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ในวิชาชีพแห่งตน
7. ใช้ความรู ้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช้ทางทาลายหรื อกลัน่ แกล้งให้ผอู ้ ื่นได้รับความ
เสี ยหาย
8. ปฏิบตั ิหน้าที่ ปฏิบตั ิตน ในวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ที่ดี เป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม
9. ไม่เรี ยกรับหรื อยอมรับทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น
โดยมิชอบด้วยกฎ ระเบียบ และหลักคุณธรรมจริ ยธรรม
10. ไม่ ใ ช้ ห น้ า ที่ โ ดยไม่ ช อบธรรมในการเอื้ อ ให้ ต นเองหรื อ ผู ้อื่ น ได้รั บ ประโยชน์ ห รื อเสี ย
ประโยชน์
11. ไม่ใช้ความรู ้ความสามารถไปในทางล่อลวง หลอกลวง จนเป็ นเหตุให้เกิดผลเสี ยต่อผูอ้ ื่น
12. เคารพในสิ ทธิเสรี ภาพและความเสมอภาคของผูอ้ ื่น ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใส เป็ นธรรม
13. รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครื อข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
14. เปิ ดโอกาสให้สามารถตรวจสอบการปฏิบตั ิงานได้
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บทลงโทษ
หากบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร บุคคลใด ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดการองค์กรของบริ ษทั ฯ
และระเบี ย บข้อบัง คับ ทั้ง นี้ ใ ห้แต่ ล ะฝ่ าย/ส่ วนงาน เป็ นผูพ้ ิ จารณาเบื้ องต้น และสรุ ป เรื่ องส่ งต่อ ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อ ไป เพื่อตัดสิ นความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความ
เหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุ นแรงและก่อให้เกิดความเสี ยหายเป็ น
อย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ให้นาเรื่ องเข้าสู่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรื อฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุ ปและกาหนดโทษต่อไป
การกาหนดโทษ
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนด้วยหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
4. เลิกจ้าง
5. ดาเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครได้จดั ให้มีการลงโทษบุคคลากรที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย
การต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมไปถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร เห็นว่าจาเป็ น การกระทาใดๆ ที่ฝ่าฝื นหรื อไม่เป็ นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครกาหนดไว้หรื อ
มีโทษตามกฎหมาย
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คาจากัดความและคุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหา
นคร
1 ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย (ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์)
2 ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย ลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง)
3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ ในลักษณะของการให้ บริการทางวิชาชีพ
• ลักษณะความสั มพันธ์ : ผูส้ อบบัญชี ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ อื่น เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น
• ระดับนัยสาคัญที่เข้าข่ายไม่อสิ ระ
- กรณีผสู ้ อบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
- กรณีเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
ความสั ม พันธ์ ทางการค้ า /ทางธุ รกิจ (ใช้แนวทางในทานองเดี ย วกับข้อก าหนดว่าด้วยการท า
รายการ ที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
• ลักษณะความสั มพันธ์ : กาหนดครอบคลุมรายการทางธุ รกิ จทุกประเภทได้แก่ รายการที่
เป็ นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์/บริ การ และ
รายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
• ระดับนัยสาคัญที่เข้ าข่ ายไม่ อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรื อ ≥ 3% ของ NTA
ของบริ ษทั ฯ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการ
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทารายการในครั้งนี้ดว้ ย
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(ข) กรณี ที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิ ติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณี เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผูบ้ ริ หาร
หรื อ partner ของนิติบุคคลนั้น
(ค) กาหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่ อนได้รับการ
แต่งตั้ง
(ง) ข้อยกเว้น: กรณี มีเหตุจาเป็ นและสมควร ซึ่ งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง กรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสาคัญที่กาหนดในระหว่างดารง
ตาแหน่งก็ได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ก่อนและ
มติที่ได้ตอ้ งเป็ นมติเอกฉันท์ โดยกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์
ดัง กล่ า วของกรรมการรายนั้นไว้ใ นแบบรายงานประจาปี 56-1 และ 56-2 ของกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจา (แบบ 56-2) ของ
กลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร และหากต่ อ มากลุ่ ม บริ ษ ัท เจ้า พระยามหานคร จะเสนอ
กรรมการอิสระนั้น เพื่อดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานครจะต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในวาระเลื อกตั้ง
กรรมการด้วย
5 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร ผู ้ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ถื อ หุ้ น ซึ่ งเป็ นผู ้เ กี่ ย วข้อ งกับ ผู ้ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข อ งกลุ่ ม บริ ษ ัท
เจ้าพระยามหานคร
6 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
7 กรรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณสมบัติตาม (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อนิติ
บุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่ งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้น
ได้รับในแบบรายงาน 56-1 และ 56-2 ด้วย

บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของกลุ่มบริษัท เจ้ าพระยามหา
นคร
1. เสนอแนะเรื่ องที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุ้น
รายย่อยต่อคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แล้วแต่กรณี
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2. ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ที่พึง
ปฏิ บ ัติ รวมทั้ง ให้ ค วามคิ ด เห็ น ตามบทบาทและหน้า ที่ ข องกรรมการอิ ส ระที่ พึ ง ปฏิ บ ัติ เพื่ อ
ประโยชน์ต่อกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
3. สอบทานให้กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ
รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผล
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
5. วาระของกรรมการอิ สระ เริ่ มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิ ยามกรรมการอิสระในหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร และพ้นจากการเป็ นกรรมการอิสระเมื่อ
ขาดคุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรื อพ้นจากตาแหน่งกรรมการกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
6. กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

คาจากัดความ แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับผลประโยชน์ ที่ขัดกัน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า รายการระหว่างกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อบริ ษทั ย่อย
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงของ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั ย่อย รายการที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็ น 6 ประเภท คือ
1 รายการการค้าที่เป็ นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสิ นทรัพย์/บริ การอันเป็ นธุ รกิจ
ปกติของบริ ษทั ฯ ที่ทาเป็ นประจา และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป เช่น การซื้ อที่ดิน การขาย
บ้านและอาคารชุด การก่อสร้าง การบริ การ เป็ นต้น
2 รายการสนับสนุนธุ รกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสิ นทรัพย์/บริ การเพื่อสนับสนุน
การประกอบธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ ให้ดาเนินการไปได้อย่างราบรื่ น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า
การว่าจ้างทาโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคหรื อจ้างบริ หารงาน เป็ นต้น
3 รายการเช่ า /ให้เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ระยะสั้ น คื อ รายการเช่ า หรื อให้เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ ไ ม่
สามารถแสดงได้วา่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี
4 รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การอื่น
5 รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม เช่น เงินทุนหมุนเวียน ในรู ปเงินกู้
การให้กูย้ ืมค้ าประกัน เป็ นต้น ซึ่ ง เจ้าพระยามหานคร จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตาม
อัตราตลาด
6 รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น นอกจากรายการตาม 1 ถึง 5
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บริษัทย่อย หมายความว่า
บริ ษทั ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริ ษทั ที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร มีอานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษทั ตาม (ก) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ค) บริ ษทั ที่อยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ตาม (ข) ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการอยู่
ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ตาม (ข)
บริษัทร่ วม หมายความว่า
บริ ษทั ที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อบริ ษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงิ นและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอานาจควบคุมนโยบายดังกล่าว
และไม่ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยหรื อกิจการร่ วมค้า
ในกรณี ที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อบริ ษทั ย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมรวมกัน
ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหา
นคร ให้สันนิ ษฐานไว้ก่อนว่ากลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อบริ ษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่ว นร่ วม
ตัดสิ นใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
อานาจควบคุมกิจการ หมายความว่า
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร นั้น
(ข) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร
ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
(ค) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่ก่ ึงหนึ่ งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้อม
เงื่อนไขการค้ าทั่วไป หมายถึง ราคาและเงื่อนไขที่ เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่ ง
รวมถึงราคาและเงื่อนไขต่อไปนี้
• ราคาและเงื่อนไขที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร หรื อบริ ษทั ย่อยได้รับ หรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
• ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
• ราคาและเงื่อนไขที่ กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร สามารถแสดงได้ว่าบุคคลที่ประกอบกิจการ
เดียวกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
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คาจากัดความในแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด
ประโยชน์ อื่นใด หมายความว่า สิ่ งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริ การ การรับ
การฝึ กอบรม หรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การรับทรัพย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด
จากญาติ หรื อจากบุคคลที่ให้กนั ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรื อวัฒนธรรม หรื อ
ให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
ผู้ที่เกี่ยวดอง/ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หมายความว่า ผูบ้ ุพการรี ผูส้ ื บสันดาน พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา หรื อร่ วมบิดาหรื อ
มารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผูบ้ ุพการี หรื อผูส้ ื บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรื อผูร้ ับบุตร
บุญธรรม

คาจากัดความของคุณสมบัติและหน้ าที่สาคัญของผู้ตรวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติละหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1 มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2 มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งหนังสื อ บัญชี เอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3 สามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจให้ขอ้ มูลคาชี้แจง และส่ งมอบเอกสารในเรื่ องที่ทาการ
ตรวจสอบ
4 ต้องเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของ เจ้าพระยามหานคร ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปี ละครั้ง
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เอกสารอ้างอิง
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งาติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าที่รัฐ
พ.ศ. 2543
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริ ต
แห่งชาติ จึงกาหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคล
ได้โดยธรรมจรรยา ไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การรั บทรัพ ย์สิ นหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ รัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓”
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใดจากญาติหรื อจากบุคคลที่ให้กนั ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรื อวัฒนธรรม หรื อให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผูบ้ พั การี ผูส้ ื บสันดาน พี่น้องร่ วมบิดามารดาหรื อร่ วมบิดามารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผูบ้ ุพการี หรื อผูส้ ื บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรื อผูร้ ับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่ งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริ การ การรับการฝึ กอบรม หรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ผู ้ใ ดรั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนื อจากทรัพย์สินหรื อประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย หรื อกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาได้
ดังต่อไปนี้

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก หน้า ๑๘ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓
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(๑) รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากญาติซ่ ึงให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรื อมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่การให้น้ นั เป็ นการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทัว่ ไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผูใ้ ห้มิได้ระบุให้เป็ นของ
ส่ วนตัวหรื อมีราคาหรื อมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็ นของส่ วนตัวหรื อไม่ แต่มีเหตุผลความ
จาเป็ นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู ้
นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าวให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
โดยเร็ ว หากผูบ้ งั คับบัญชาเห็ นว่าไม่มีเหตุที่ จะอนุ ญาตให้เจ้าหน้า ที่ ผูน้ ้ ันยึดถื อทรั พย์สินหรื อประโยชน์
ดังกล่าวนั้นไว้เป็ นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ยึดถือทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าวนั้นไว้เป็ น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั ส่ งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั
สังกัดโดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรื อมี ราคาหรื อ
มีมูลค่ามากกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั ต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ การรั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ น้ ัน ต่ อ ผู บ้ ัง คับ บัญ ชา ซึ่ ง เป็ นหั ว หน้า ส่ ว นราชการ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของรัฐวิสาหกิจ หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงาน สถาบัน หรื อองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้
นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทาได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็ น ความเหมาะสม และสมควรที่
จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ไว้เป็ นสิ ทธิ์ของตนหรื อไม่
ในกรณี ที่ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานหรื อสถาบันหรื อ
องค์ก รที่ เจ้า หน้า ที่ ของรั ฐผูน้ ้ ันสั งกัด มี ค าสั่ ง ว่า ไม่ สมควรรั บ ทรั พ ย์สิ นหรื อประโยชน์ดัง กล่า ว ก็ ใ ห้คื น
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ ันแก่ ผูใ้ ห้โดยทันที ในกรณี ที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ ของรั ฐผูน้ ้ ันส่ ง
มอบทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าวให้เป็ นสิ ทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั สังกัดโดยเร็ ว
เมื่อได้ดาเนิ นการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าวเลย
ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู ้รั บ ทรั พ ย์ สิ นไว้ ต ามวรรคหนึ่ งเป็ นผู ้ด ารงต าแหน่ ง
ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งเป็ นหัวหน้าส่ วนราชการระดับกะทรวงหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดของรัฐวิสาหกิจ หรื อเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงานของรั ฐ ให้ แจ้งรายละเอีย ด
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ต่อผูม้ ีอานาจแต่งตั้งถอดถอน ส่ วนผูท้ ี่ดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรื อผูด้ ารงตาแหน่งที่ไม่มีผบู ้ งั คับบัญชาที่
มีอานาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
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ในกรณี ที่ เ จ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู ้ไ ด้รั บ ทรั พ ย์สิ น ไว้ต ามวรรคหนึ่ ง เป็ นผู ้ด ารงต าแหน่ ง
สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อสมาชิ ก วุ ฒิส ภา หรื อสมาชิ ก สภาท้องถิ่ น ให้แจ้ง รายละเอี ย ดข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรื อประธานสภา
ท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั เป็ นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้บงั คับแก่ผซู ้ ่ ึงพ้นจากการเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปี ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
โอภาส อรุ ณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัตินโยบายหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านข้อความในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 กลุ่มบริ ษทั เจ้าพระยา
มหานคร ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และน้อมรับ หลักการนี้ เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ในการบริ หารจัดการ และขอยืนยันในรอบปี ที่ผ่านมาข้าพเจ้ามิได้กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื น หรื อขัด
ต่อนโยบายดังกล่าว

ลงชื่อ : ……………………………………………………
(………………………………………………….)
ตาแหน่ง : ………………………………………………...
หน่วยงาน : ……………………………………………….
วันที่ : …….…/…….…/ …….…ถึง …….…/…….…/…….

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัตินโยบายหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563

ลงชื่อ : ……………………………………………………
(………………………………………………….)
ตาแหน่ง : ………………………………………………...
หน่วยงาน : ……………………………………………….
วันที่ : …….…/…….…/ …….…ถึง …….…/…….…/…….
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