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นโยบายป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร  

 
กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร ให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ดงันั้นจึงให้ความส าคญัต่อการพิจารณารายการท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
หรือรายการระหวา่งกนั คณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จึงไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่าการตดัสินใจใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร และผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั และควรหลีกเ ล่ียงการ
กระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการ
ท่ีพิจารณาตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้ง
ไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้น ๆ  

1. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
 กลุ่มบริษทัก าหนดมาตรการป้องกนั เพื่อดูแลและป้องกนัมิให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือ

ขายหลกัทรัพยแ์ละหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ดงัน้ี 
1.1 กรรมการและพนักงานจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ ตลท. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้น และ/
หรือต่อสาธารณชนโดยเท่าเทียมกนั 

1.2 กรรมการและพนักงานจะไม่ใช้ขอ้มูลท่ีได้รับในฐานะกรรมการหรือพนักงานบริษทัในทางมิ
ชอบ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

1.3 หา้มมิใหก้รรมการและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งรู้ขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงินซ้ือและ/หรือขายหุ้น 45 วนั
ก่อนการเปิดเผยขอ้มูล และ 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยขอ้มูล ส าหรับสารสนเทศท่ีมีนัยส าคญัอ่ืนๆ ห้ามมิให้
กรรมการและพนกังานท่ีรู้ขอ้มูลซ้ือขายหุน้นบัตั้งแต่วนัท่ีทราบขอ้มูลและ 24 ชัว่โมงหลงัเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

2. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2.1 ใหเ้ปิดเผยและน าส่งขอ้มูลผูมี้ส่วนไดเ้สียของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยใหร้ายงานความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะตอ้งส่งรายงานมีส่วนไดเ้สียน้ีใหป้ระธานกรรมการ 
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ประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน เพื่อใหท้ราบ
ถึงความสัมพันธ์และการท าธุรกรรมกับบริษทัและบริษทัย่อย ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ทนัทีก่อนท่ีจะมีการท ารายการ ทั้งน้ีบริษทัไดก้ าหนดให้เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีส ารวจรายการท่ีมี
ส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกส้ินปี โดยการส ารวจจะด าเนินการทั้งกับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และน าเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

2.2 หลีกเล่ียงการท ารายการเก่ียวโยงกบัตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัย่อยและไม่กระท าการในลกัษณะใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

2.3 กรรมการบริษทัตอ้งไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมติัในเร่ืองท่ี
ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทั้ งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรม เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

2.4 การกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดรั้บประโยชน์
ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษทัหรือบริษทัย่อยได้รับความเสียหายให้
สันนิษฐานวา่เป็นการกระท าท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอย่างมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทัย่อยกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใช้ขอ้มูลของบริษทัหรือบริษทัย่อยท่ีล่วงรู้มาเวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน
แลว้ 

(ค) การใชท้รัพยสิ์น หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัย่อยท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ ์หรือหลกั
ปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

2.5 กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในลกัษณะท่ี
วิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลใน
การท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัในหลกัการ
ไวแ้ลว้นั้น ให้จดัท าสรุปรายการดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และให้
ความเห็นทุกไตรมาสท่ีมีการท ารายการดงักล่าว 

2.6 การท ารายการธุรกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นรายการเก่ียวโยงกันซ่ึงมิใช่เป็นธุรกรรมปกติ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความ
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เหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้นก่อน และให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามกฎหมายหลกัทรัพยฯ์ และนโยบายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

2.7 คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งก ากบัดูแลให้บริษทัและบริษทัย่อยปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพยฯ์
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.8 จดัให้มีระบบงานท่ีชดัเจน เพื่อแสดงว่าบริษทัย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางใหก้รรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารของบริษทัสามารถไดรั้บขอ้มูลของบริษทัย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท า
รายการระหว่างบริษทัย่อยกบักรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร และการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัของบริษทัย่อยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษทัย่อย โดยให้
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภายในของบริษทัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรง และให้มี
การรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารของบริษทั
รับทราบ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2.9 พึงหลีกเล่ียงการถือหุ้น การเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษาในกิจการท่ีประกอบ
ธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบับริษทัหรือบริษทัย่อย หรือเป็นกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ของบริษทัหรือบริษทัย่อย
การถือหุน้ และการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษาในองคก์รอ่ืนนั้นจะสามารถกระท าไดห้ากการถือหุ้นหรือ
การด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั และไม่กระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพยฯ์ 

      ทั้งน้ี หากมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ้นท่ีมิใช่การด าเนินการตามธุรกิจ
ปกติหรือเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป จะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษทั เจา้พระยามหา
นครพิจารณาอนุมติั โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร 
จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ าปี และ
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 
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  นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 
 
 

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

                                           ( ดร. สันติ กีระนนัทน์ ) 

                                             ประธานกรรมการบริษทั 

                                            บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 


