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โยบายความรั

ริษัทฯ ดําเนิน
Stakeholder) 
รกจิให้เตบิโตอ
วมถงึนโยบายต
อรร์ปัชัน่ (Anti-
บผดิชอบตามน
ากบัดแูลกจิการ

โยบายความรบั

ประกอบธุร
กฎหมาย จร

ปฏบิตัติ่อลกู

ประกอบธุร
อยา่งเตม็ทีด่
ขอ้กฎหมาย

ไม่เปิดเผยข
สงวนไวไ้มเ่

เปิดใหล้กูคา้

เปิดเผยขา่ว

ปฏบิตัติามข
ตอ้งรบีแจง้ใ

โยบายต่อตา้นท

รรมการ ผู้บริห
อรร์ปัชัน่ในทุก
พื่อประโยชน์ต่อ
ลอดจนทบทวน
เบยีบ ขอ้บงัคบั

รบัผิดชอบต่อ

นธุรกิจโดยตระ
นับตัง้แต่ผูถ้อื
อย่างมัน่คงและ
ต่อตา้นทุจรติค
-corruption 
นโยบายดงักล่
รทีด่ ีโดยมแีนว

บผดิชอบต่อสงั

รกิจด้วยความ
รรยาบรรณ แล

กคา้อยา่งเป็นธ

รกจิโดยมรีะบบ
ดว้ยความระมดั
ยและขอ้กาํหนด

ขอ้มูลของลูกค้
ปิดเผย เวน้แต

าสามารถรอ้งเรี

วสารขอ้มลูของ

ขอ้ตกลงและเงื
ใหล้กูคา้ทราบ 

ทุจรติคอรร์ปัชั ่

หาร และพนัก
รปูแบบไม่ว่าท
อธุรกจิ และให้
นแนวทางปฏบิั
บั และขอ้กาํหน

ส

12 ค

สงัคมและนโย

ะหนักถึงการมี
หุน้ ลูกคา้ คู่ค้
ะยัง่ยนื บรษิทั
อรร์ปัชัน่ (Ant
Guidance) ซึ
าว เพื่อให้บรร
วทางการปฏบิตั

คม 

ซื่อสตัย์ สุจริต
ละมุง่มัน่ทาํควา

ธรรมในเรือ่งขอ

บการดําเนินงา
ดระวงั ดว้ยขอ้
ดทีเ่กีย่วขอ้งอย

ค้าที่ตนได้ล่วงรู
ต่เป็นการเปิดเผ

รยีนไดเ้กีย่วกบั

สนิคา้และบรกิ

งื่อนไขต่างๆ กั
เพือ่หาทางออ

ัน่ 

กงานของบริษั
ทัง้ทางตรงหรอื
หม้กีารสอบทา
ตั ิและขอ้กาํหน
นดของกฎหมา
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ความรบัผิดชอ

ยบายต่อต้าน

มีความรบัผิดช
า้ คู่สญัญา พน
ทฯ ได้กําหนดน
ti-corruption 
ซึ่งคณะผูบ้รหิา
รลุตามแนวทา
ตัทิีค่รอบคลุมห

ต และดําเนินง
ามดตี่อบุคคล ก

องสนิคา้และบริ

านที่มมีาตรฐา
มลูทีเ่พยีงพอแ
ยา่งเครง่ครดั 

รูม้าเน่ืองจากก
ผย ตามหน้าที่

บความไมส่มบรู

การอยา่งถกูตอ้

กบัลูกคา้อย่างเ
กรว่มกนั 

ษัทฯ ต้องไม่กร
อทางออ้ม เพื่อ
นการปฏบิตัติ
นดในการดาํเนิ
าย 

79 

อบต่อสงัคม 

นทจุริตคอรร์ปั

ชอบต่อสงัคม
นกังาน และชุม
นโยบายความ
Policy) และแน
ารและพนักงาน
างการดําเนินกิ
หวัขอ้ดงัต่อไปน

งานธุรกิจอย่า
กลุม่ชนชน สงั

รกิาร โดยไมเ่ลื

นและมกีารคว
และมหีลกัฐาน

การดําเนินธุรกิ
ตามกฎหมาย 

รณ์ูของสนิคา้แ

งครบถว้น 

เป็นธรรม หาก

ระทําการใดๆ 
อผลประโยชน์ต
ามนโยบายต่อ
นินการเพือ่ใหส้

บรษิทั 

ปชัน่ 

 สิง่แวดล้อม 
มชน ตลอดจนม
รบัผดิชอบต่อ
นวทางการปฏบิ
นทุกคนจะมสีว่
กิจการด้วยหลกั
น้ี 

างมีความรบัผิ
คมและสิง่แวด

อกปฏบิตั ิ

วบคุมที่ด ีโดยใ
สามารถอา้งองิ

กจิ อนัเป็นขอ้ม

และบรกิาร 

กปฏบิตัติามขอ้

 ที่เป็นการเรยี
ต่อตนเอง ครอ
อต้านคอรร์ปัชั
สอดคลอ้งกบักา

 ธนพริยิะ จาํกดั

และผู้มีส่วนไ
มคีวามมุ่งมัน่ที
อสงัคม (CSR 
บตักิารต่อตา้น
วนร่วมในการป
กัจรยิธรรมแล

ิดชอบต่อสงัค
ลอ้ม 

ใช้ความรูค้วา
งไดร้วมทัง้ถอืป

มูลที่ตามปกติ

อตกลงหรอืเงื่อ

ยกร้อง หรอืย
อบครวั หรอืคน
ชัน่ฉบบัน้ีอย่าง
ารเปลีย่นแปลง

ด (มหาชน) 

ด้ส่วนเสีย 
ทีจ่ะพฒันา

Policy) 
นการทุจรติ
ปฏบิตัแิละ
ะหลกัการ

คม ทัง้ทาง

มสามารถ
ปฏบิตัติาม

วสิยัจะพงึ

อนไขไม่ได ้

อมรบัการ
นรูจ้กั หรอื
งสมํ่าเสมอ 
งของธุรกจิ 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

12.2 กา

บริ

1) 

 

นวทางการปฏบิ

บรษิทัฯ กําห
คอรร์ปัชัน่ ด

 การให้

หา้มให้
 การให้

การให้
เกีย่วขอ้

 การบริ

บรษิทัฯ
ก. ต้อ

สว่
ข. ให้

บรษิทัฯ มุ่งม
กระทาํธุรกร

กรรมการ ผู
คอร์รปัชัน่ที
รว่มมอืในกา

บรษิทัฯ ใหค้
ทีเ่กีย่วขอ้งก
การกระทาํนั

นโยบายต่อ
บุคลากร ก
ผู้บงัคบับญั
ประสทิธภิาพ

ารดาํเนินงาน

รษิทัฯ มกีารปฏิ

การดาํเนินง

บรษิทัฯ มุ่ง
ความรบัผดิ
คนเขา้ใจโด
ในทศิทางเดี
กจิกรรมต่า

บตักิารต่อตา้น

หนดให ้กรรมก
ดงัน้ี 

ห้หรือรบัสินบน

ห้รอืรบัสนิบนท
ห้หรือรบัของข

้หรอืรบัของขวั
อ้งอื่น ใหป้ฏบิตั
ริจาคเพ่ือการก

ฯ กาํหนดใหก้า
องเป็นไปอย่า
วนรวม 
หป้ฏบิตัติามขัน้

มัน่ทีจ่ะสรา้งแ
รรมกบัภาครฐัแ

ผู้บรหิาร และพ
ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ารตรวจสอบขอ้

ความเป็นธรรม
กบับรษิทัฯ โดย
นัน้อาจทาํใหบ้ริ

อต้านการคอร์
ารเลื่อนตําแห

ญชาทุกระดับสื
พ 

และการจดัทาํ

ฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็น

งานใหเ้ป็นไปต

งเน้นการปลูกฝ
ดชอบต่อสงัคม 
ดยผา่นแผนอบร
ดยีวกนั อกีทัง้ส
งๆ เพือ่ประโย

ส

การทุจรติคอรร์

การ ผูบ้รหิาร 

น 

ทุกรปูแบบ ไมว่
วญั การเลี้ยง

วญั การเลี้ยงรั
ตัติามคูม่อืจรร
กศุล การสาธ

ารบรจิาคเพือ่ก
งโปร่งใส ถูก

นตอนอนุมตัริาย

ละรกัษาวฒันธ
และภาคเอกชน

พนักงานทุกคน
บรษิทั จะต้อง
อเทจ็จรงิต่างๆ

มและคุม้ครองพ
ยจะไมม่กีารลง
รษิทัสญูเสยีโอก

ร์รปัชัน่น้ีให้คร
หน่ง การฝึกอบ
สื่อสารทําควา

ารายงาน 

นไปตามนโยบา

ามนโยบาย 

ฝงัพนักงานให้
 บรษิทัฯ ทาํกา
รมและพฒันาบ
สง่เสรมิใหพ้นกั
ชน์ต่อสงัคมแล
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ร์ปัชัน่ 

และพนักงานท

วา่จะดว้ยตนเอ
งรบัรอง และผ

รบัรอง และผล
รยาบรรณ ของบ
ธารณประโยชน

การกุศล การสา
ต้องตามกฎห

ยการเพือ่การบ

ธรรมองคก์รทีย่ ึ
น 

น ไม่พงึละเลย
งแจ้งผู้บงัคบับั
 

พนกังานทีป่ฏเิ
งโทษหรอืใหผ้ล
กาสทางธุรกจิก

รอบคลุมไปถึง
บรม และการป
มเข้าใจกับพน

ายภาพรวมขอ

หเ้ขา้ใจเป้าหม
ารสือ่สารนโยบ
บุคลากรของบริ
กงานเขา้รบักา
ละสิง่แวดลอ้มอ

80 

ทุกคน ตอ้งปฏิ

องหรอืมอบหม
ผลประโยชน์อ่ื

ประโยชน์อื่น 
บรษิทัฯ 
น์ และเงินสนั

าธารณประโยช
หมาย ไม่ขดัต่

บรจิาคทีบ่รษิทั

ยดึมัน่วา่ การค

ยหรอืเพกิเฉย
บญัชาหรอืบุคค

สธการคอรร์ปัช
ลในทางลบต่อพ
กต็าม 

งกระบวนการบ
ประเมนิผลปฏิ
นักงานเพื่อให

องการดาํเนินธรุ

ายขององค์กร
บายเกีย่วกบัคว
รษิทัฯ เพือ่ใหพ้
ารอบรมเพื่อเพิ่
อยา่งสมํ่าเสมอ

บรษิทั 

บตัอิยา่งระมดั

ายใหผู้อ้ื่นกระ
น ๆ  

ๆ จากลูกค้า 

นับสนุน 

ชน์ และเงนิสนบั
อศีลธรรม แล

ฯ ไดก้าํหนดไว

คอรร์ปัชัน่เป็นสิ

 เมื่อพบเห็นก
คลที่รบัผดิชอบ

ชัน่ หรอืแจง้เบ
พนกังานทีป่ฏิ

บริหารงานบุค
ฏิบตัิงานของพ
ห้สามารถปฏิบ

รกจิดว้ยความร

ร และปฏบิตังิา
วามรบัผดิชอบ
พนกังานทุกคน
มทกัษะในการ
  

 ธนพริยิะ จาํกดั

ดระวงัต่อรปูแบ

ทาํแทนตน 

คู่ค้า หรอืบุคค

บัสนุน ดงัน้ี 
ละไม่เกิดผลเสี

ว ้

สิง่ทีย่อมรบัไมไ่

การกระทําที่เข้
บให้ทราบ แล

บาะแสเรือ่งการ
เสธการคอรร์ปั

คคล ตัง้แต่กา
พนักงาน โดยก
บตัิตามนโยบา

รบัผดิชอบต่อส

านโดยตระหนั
บต่อสงัคมใหพ้น
นปฏบิตัติามได้
รทาํงานและมสี

ด (มหาชน) 

บบของการ

คลที่มสี่วน

สยีหายต่อ

ได ้ทัง้การ

ขา้ข่ายการ
ละให้ความ

รคอรร์ปัชัน่
ปชัน่ แมว้า่

รคดัเลือก
กําหนดให้
ายอย่างมี

สงัคม ดงัน้ี 

นักถงึการมี
นกังานทุก
ถู้กตอ้งไป
สว่นรว่มใน



 

2) 

12.3 กิจ

กา
ยัง่
อง
พฒั
สิง่

 

 

 

 

 

กระบวนการ

บรษิทัฯ จดั
จดัทําแผนร
แสดงรายก
ทะเบยีนในต

จกรรมเพ่ือปร

ารดาํเนินกจิกา
งยนืของบรษิทั
งคก์รใหค้วามสํ
ฒันาชุมชนใน
งแวดลอ้มทีผ่า่น

- บรษิทัฯ
อาํเภอ 

- บรษิทัฯ
เมอืง เชี

- บรษิทัฯ
ช่วยผูป้
มกราคม

- บรษิทัฯ
พริยิะนํ
การชว่ย

- บรษิทัฯ
ธนพริยิ
2557 

- บรษิทัฯ
AEC” 
เดอืนเม

- บรษิทัฯ
เพือ่เป็น

รจดัทาํรายงาน

ดทําแผนงานค
รายงานผลการ
การข้อมูลประจ
ตลาดหลกัทรพั

ระโยชน์ต่อสงั

ารควบคู่กบัการ
ทฯ โดยตระหน
สาํคญักบัความ
นแวดล้อมของ
นมา รายละเอยี

ฯ ไดบ้รจิาคเงนิ
มอืง เชยีงราย

ฯ ไดบ้รจิาคเงนิ
ชยีงราย ในปี 2

ฯ ไดบ้รจิาคสม
ประสบภยัหนา
ม 2557  

ฯ ไดม้อบบตัรข
นาไปแลกซือ้เป็
ยผลกัดนันโยบ

ฯ ไดม้อบทุนกา
ยะ เพื่อพฒันาบ

ฯ เขา้ร่วมสมัน
เพื่อช่วยถ่ายท
มษายน 2557 

ฯ ไดม้อบ Gift
นการตอบแทน

ส

น 

ความรบัผดิชอ
รปฏบิตัติามนโ
จําปี หรือจดัท
พย ์ 

งคมและส่ิงแว

รมสีว่นร่วมดูแ
นักถึงการทําป
เป็นสว่นหน่ึงข
องค์กรเป็นปร
ยดดงัน้ี 

นจํานวน 206,
 เมือ่เดอืนเมษ

นจาํนวน 34,10
2557 เมือ่เดอืน

ทบทุนโครงกา
ว ณ โรงเรยีน

ของขวญั (Gift 
นสนิคา้ต่างๆ 
บายวถิพีทุธทีจ่ะ

ารศกึษาจาํนวน
บุคลากรในชุมช

นาเรื่อง “กลยุท
ทอดความรูแ้ละ

t Voucher ใ
นลกูคา้และสนบั
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บต่อสงัคมโดย
โยบายความรั
ทําเป็นรายงาน

วดล้อม (After

แลสงัคมและสิง่
ประโยชน์เพื่อต
ของสงัคม ดว้ย
ระจําทุกปี โด

,900 บาท เ
ษายน 2557 

00 บาท เพื่อบู
นเมษายน 255

ารอุ่นไอรกัใหพ้ี
นบา้นป่าลนั ตํา

 Voucher) ร
เพื่อนําไปรดน้ํ
ะสง่เสรมิใหพ้น

น 40 ทุน รวมเ
ชนและเป็นขวั

ทธ์ในการอยู่รอ
ะพฒันาศกัยภา

ใหก้บัลกูคา้ทีพ่
บสนุนการทดแ

81 

ยคํานึงถึงกรอ
รบัผดิชอบต่อสั
นความยัง่ยนืเ

r Process) 

งแวดลอ้ม เป็น
ตอบแทนสงัคม
ยเหตุน้ี บรษิทัฯ
ยมีตวัอย่างกิจ

พื่อบูรณะวดั ณ

บรูณะศาลาวดั 
7 

พีน้่องบนดอยห
าบลปงน้อย อํา

รวมเป็นจํานวน
น้ําดาํหวัญาตผิูใ้
นกังานทุกคนทํ

เป็นจาํนวนเงนิ
ญัและกําลงัใจ

อดภายใต้สภา
าพของผูป้ระกอ

พาคุณแม่มาซือ้
ทนบุญคุณแม ่

บรษิทั 

บแนวทางปฏิ
สงัคมเป็นรายปี
เพื่อเผยแพร่ทุ
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