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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) 

 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (CMCG) มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยยึด

มัน่ในคุณธรรม ใหค้วามส าคญักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ค  านึงถึงประโยชน์ของสังคมและผูมี้ส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (Stakeholders) โดยในปี 2559 มีนโยบายการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นทุจริต

ไปยงัแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

 เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ CMCG มีนโยบายและแนวปฏิบติัในเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีชดัเจน มีมาตรการ

ควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Controls) เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันท่ีเพียงพอและเหมาะสม  และมีการ

บริหารจดัการความเส่ียงตลอดจนการก ากับดูแลการปฏิบติัตามนโยบายในเร่ืองดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 

CMCG จึงได้ทบทวน “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” ท่ีเคยประกาศใช้  เพื่อท าให้มั่นใจว่า CMCG มี

นโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั ในการด าเนินการป้องกนัและต่อตา้นปัญหาทุจริตคอร์รัป

ชนัท่ีเหมาะสม 

ค านิยาม  

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อ านาจท่ีไดม้าโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตวัโดยมิชอบ เพื่อ

ประโยชน์แก่ตนเองและหรือผูอ่ื้นโดยมีรูปแบบรวมถึงการติดสินบน การให้ส่ิงของ เงิน หรือประโยชน์อ่ืน

ใด การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดขอ้เท็จจริง หรือการขดัขวางกระบวนการยุติธรรม การใช้

อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อข่มขู่หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือการตัดสินใจใดๆ ทางธุรกิจจากผูอ่ื้น 

ครอบคลุมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งเอกชนกบัหน่วยงานของรัฐ และระหวา่งเอกชนดว้ยกนัเอง 

 CMCG หมายถึง กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร ประกอบด้วย บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั 

(มหาชน), บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั, บริษทั สยามนคร จ ากดั และ บริษทั ไทยสยามนคร 

จ ากดั, บริษทั ซีทูเอช จ ากดั, บริษทั เทเลด็อค จ ากดั และ บริษทั ซีเมดิเทค จ ากดั รวมถึงบริษทัย่อยอ่ืนๆใน

อนาคต 

 บุคลากร หมายถึง กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  

 CMCG มีนโยบายในการห้ามบุคลากรทุกคนกระท าการท่ีเป็นการคอร์รัปชัน หรือเขา้ไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งเร่ืองการคอร์รัปชนั ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม มีนโยบายให้มีการก าหนดมาตรการควบคุมเชิง

ป้องกนัท่ีเพียงพอและเหมาะสม ให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงและการก ากบัดูแลในเร่ืองท่ีเก่ี ยวกบัการ

คอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ และมีการเผยแพร่นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันให้บุคลากรทุกคนทราบและถือ

ปฏิบติัโดยเคร่งครัด 

มาตรการควบคุมเชิงป้องกนั (Preventive Controls) 

1. การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รเพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยส่งเสริมใหผู้บ้ริหารทุกระดบัประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง 

2. การก าหนดช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต 

3. ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอจะให้ประโยชน์ใดๆ แก่บุคลากรในกลุ่ม CMCG ก าหนดให้มีการรายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั ก ากบั

ดูแลและสนบัสนุนในเร่ืองการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นคอร์

รัปชนั 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการสอบทานรายงานทางการเงินและบญัชี 

ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึงก าหนดให้มีแผนการตรวจสอบภายในท่ี

ครอบคลุมในเร่ืองการคอร์รัปชนั 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการตรวจสอบเร่ืองคอร์รัปชัน และให้

ขอ้เสนอแนะในเร่ืองการควบคุมเชิงป้องกนัเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทั้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

ตามนโยบาย แนวปฏิบติั ระเบียบปฏิบติั และกฎหมายก าหนด  

5. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ของ CMCG มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติัให้

เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั ตลอดจนการปฏิบติัตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัใน

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นและการป้องกนัการคอร์รัปชนั 
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แนวปฏิบัติ 

1. บุคลากรทุกคนของ CMCG ตอ้งถือปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี ตอ้งไม่

กระท าการท่ีเป็นการคอร์รัปชนั หรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการคอร์รัปชนั ไม่ว่าจะทางตรง

หรือทางออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั 

2. บุคลากรทุกคนของ CMCG ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย ในกรณีท่ีพบหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะมี

กรณีคอร์รัปชนั โดยมีหน้าท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวทางช่องทางต่างๆ และจะไดรั้บการคุม้ครองตามท่ี

ก าหนดไวใ้นนโยบายรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

3. CMCG ตระหนักถึงเร่ืองการให้ความรู้ ความเขา้ใจ แก่บุคลากร และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุก

ฝ่าย เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคญัของเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชนั และการลงโทษตามท่ี CMCG 

ก าหนดไว ้และโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. CMCG จะให้ความเป็นธรรม ไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และคุม้ครองบุคลากรท่ี

ปฏิเสธการคอร์รัปชนัหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั CMCG โดยใชม้าตรการคุม้ครองตามท่ี

ระบุในนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

5. CMCG มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ว่าคอร์รัปชนัเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดท้ั้ง

การท าธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

6. CMCG พิจารณาตามสมควรเพื่อให้ตวัแทน คู่คา้ คู่สัญญา หรือบุคคลท่ีกระท าการในนาม CMCG 

รับทราบถึงหลกัการตามนโยบายฉบบัน้ี 

7. บุคลากรทุกคนของ CMCG พึงตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในกรณีดงัต่อไปน้ี 

7.1 การใหห้รือรับของขวญั หา้มใหห้รือรับของขวญั ท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงทรัพยสิ์น การเล้ียงรับรอง  

การบริการตอ้นรับหรือประโยชน์ใดๆ เวน้แต่เป็นการรับหรือการให้ตามเทศกาลตามธรรม

เนียมประเพณีท่ีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร อาทิ ขนมไหวพ้ระจนัทร์ สมุดบนัทึก ปฏิทิน ใหเ้ป็นไป

ตามท่ีก าหนดในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน และการจดัซ้ือจดัจา้งกบัภาครัฐ ตอ้งเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย มีการอนุมติัโดยผูมี้อ านาจ และมีเอกสารหลกัฐานประกอบ

โดยถูกตอ้งและครบถว้น และตอ้งมัน่ใจวา่การใหห้รือรับเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้ก

น าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

7.3 การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) ห้ามจ่ายค่าอ านวยความสะดวกให้

พนกังานรัฐ 
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7.4 การจา้งพนักงานรัฐ (Revolving Door) ห้ามจา้งพนักงานรัฐเขา้ท างานท่ีก่อให้เกิดการคัดแยง้

ทางผลประโยชน์ 

7.5 การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)  

1) CMCG วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ

นกัการเมืองคนใด ไม่วา่ในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคหรือระดบัโลก 

2) บุคลากรของ CMCG ตอ้งปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการสนับสนุน

ภาคการเมืองอยา่งเคร่งครัด            

บทลงโทษ 

CMCG จะด าเนินการลงโทษบุคคลากรท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัอย่าง

เหมาะสม การลงโทษน้ีรวมไปถึงการเลิกจา้งงาน ในกรณีท่ี CMCG เห็นว่าจ าเป็น การกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืน

หรือไม่เป็นไปตามนโยบายน้ี ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ี 

CMCG ก าหนดไว ้หรือมีโทษตามกฎหมาย  

ช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน 

CMCG ไดจ้ดัเตรียมช่องทางท่ีปลอดภยัเพื่อใหทุ้กๆ ฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีพบเห็นการ

กระท าผิดหรือต้องการแจ้ง เบาะแสติดต่อผ่ านทา ง  www.cmc.co.th, ตู้ปณ.49 ส า เห ร่ , E mail  : 

whistleblower@cmc.co.th, หรือ ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจา้พระยามหานคร 

จ ากดั (มหาชน) 909/1 ชั้น 7 ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600 และบุคลากร

ภายในบริษทัสามารถ แจง้ผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบโดยตรง, ส่ง E-mail ถึง หวัหนา้ส่วนวฒันธรรมองคก์ร

และสร้างคุณค่า หรือหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ทั้งน้ีผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสเร่ืองการทุจริตและคอร์รัปชนัจะไดรั้บความคุม้ครองตามท่ีบริษทั

ก าหนดไวใ้นนโยบายรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต  และหากผูบ้ริหารหรือ

พนักงานมีขอ้สงสัยหรือค าถามใดๆ เก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี สามารถสอบถามผูบ้งัคบับญัชา หัวหน้าส่วน

วฒันธรรมองคก์รและสร้างคุณค่า หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หวัหนา้ฝ่ายนิติบริการและงานคดีหรือส านกั

กรรมการของบริษทั 

 

 

http://www.cmc.co.th/
mailto:whistleblower@cmc.co.th,
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นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเป็นตน้ไป 

 

                                           
                                              …………………………………………….. 

                                           ( ดร. สันติ กีระนนัทน์ ) 

                                             ประธานกรรมการบริษทั 

                                            บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 


