นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)

นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญตอการ
กํากับดูแลกิจการ ภายใตกรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะ
กระบวนการที่เกี่ยวของหรือสุมเสี่ยงตอการทุจริตคอรรัปชั่นภายในบริษัทฯ รวมถึงการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบไมวา
ทางตรงและทางออม
นิยาม
การทุจริตคอรรัปชั่น หมายถึง การติดสินบน การใชตําแหนง หนาที่ และ/หรือการใชขอมูลที่ไดรับจากการ
ปฎิบัติหนาที่การงานของบริษัทฯ ไปกระทําการใดๆที่เอื้อประโยชนใหกับตนเอง พวกพอง และ/หรือผูอื่นเพื่อใหไดมาซึ่ง
ทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชนใดโดยมิชอบแกตนเองทั้งทางตรงและทางออม
หรือผลประโยชนอื่นใดอันมิควรได กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ กระทําการอันใดที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น
ในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ทั้งที่เปนตัว
เงิน หรือไมเปนตัวเงิน แกหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย โดยจะปฎิบัติ
ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และรับผิดชอบการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุน
การตอ ตานการทุจริตคอรรัปชั่ นที่มีประสิท ธิภาพ เพื่อ ใหมั่นใจวาฝ ายบริ หารไดตระหนักและให ความสําคัญ กับการ
ตอตาน การทุจริตคอรรัปชั่น
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน ใหมั่น ใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรั ดกุ ม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผูจัดการ และคณะผูบริหาร มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและใหการสงเสริม
และสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูที่เกี่ยวของ รวมถึงทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต า งๆ เพื่ อ ให ส อดคล องกั บการเปลี่ ยนแปลงของธุร กิ จ ระเบี ยบ ข อ บั ง คั บและ
ขอกําหนดของกฎหมาย

แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
1. หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ดําเนินการ หรือยอมรับ หรือใหการสนับสนุน
การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงบริษัทยอย และกําหนดใหมีการสอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนใหมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัตงิ านให
สอดคลองกับนโยบายดังกลาว
2. ในการจัดซื้อจัดจาง ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3. การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติตามสัญญา
ทางธุรกิจสามารถกระทําได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได
4. ในการใชเงินหรือทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ตองกระทําในนามบริษัทฯ เทานั้น โดยตอง
เปนมูลนิธิ องคกรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองคกรเพื่อประโยชนตอสังคม ที่มีใบรับรอง หรือ
เชื่อถือได สามารถตรวจสอบได และดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ
5. ในการใชเงินหรือทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ตองระบุชื่อในนามบริษัทฯ เทานั้น โดยเงิน
สนับสนุ นที่จายไป ตอ งมีวัตถุ ประสงคเพื่อธุ รกิจ ภาพลักษณที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ฯ ทั้งนี้ การเบิ ก จายต องระบุ
วัตถุประสงคที่ชัดเจน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได และดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ
6. หากพบเห็นการกระทําเขาขายการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งทางตรง
และทางออม ตองไมละเลยหรือเพิกเฉยตอพฤติกรรมดังกลาว ควรแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
มาตรการการแจงเบาะแสและการคุมครองผูแจงเบาะแส
บริ ษัท ฯ กํา หนดใหผู บริ หารทุ กระดั บในองค กรดูแ ลรั บผิ ดชอบและถื อเปน เรื่ องสํา คัญที่จะดํ าเนิน การให
พนักงานภายใตสายบังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติของ
บริษัทฯ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายตางๆอยางจริงจัง และไดกําหนดแนวปฎิบัติในการพิจารณาและ
สอบสวนเรื่องราวรองทุกขหรือรองเรียนที่เปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได
เพื่อใหผูรองทุกขหรือผูรองเรียนไววางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่ เปนธรรม มีการปฎิบัติตอผูมี
สวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกันและมีความเปนธรรม บริษัทฯไดจัดใหมีชองทางรับแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน
หรือขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใดที่แสดงวาผูมีสวนไดเสียไดรับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบอัน
กอใหเกิดความเสียหายตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฎิบัติของพนักงานของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อ าจสอถึงการ
ทุจริต การปฎิบัติที่ไมเทาเทียมกัน หรือการกระทําที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผูรองทุกขหรือผู
รองเรียนสามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน พรอมสงรายละเอียดหลักฐานตางๆไดในชองทาง ดังนี้
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เลขที่ 447 ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท : 0-2502-0900 ตอ 666
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โดยพนักงานหรือเจาหนาที่ ที่แจงเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส ใหถอยคําหรือขอมูลใดๆ ดวยความสุจริตใจ
ไมไดมีเจตนาในการใหราย หรือกอใหเกิดความเสียหายแกผใู ดหรือตอบริษัทฯ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมจาก
บริษัทฯ เชน ไมมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง
หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฎิบัตอิ ยางไมเปนธรรมตอผูนั้น ทั้งนี้ถามีความจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
ทั้งนี้ในกระบวนการสอบสวนหาขอเท็จจริง และการรายงานตองเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเปน ความลับ จะ
เปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรองเรียน ผูแจงเบาะแส หรือผูถูกกลาวหา
รวมถึงผูที่รวมมือในการสอบสวนขอเท็จจริง
ขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ
1. เมื่อไดรับการแจงเบาะแส จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเปนผูสอบสวนและกลั่นกรอง
ขอมูล
2. หากภายหลังจากการสอบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรใหเชื่อไดวาผูที่
ถูกกลาวหาไดกระทําการทุจริตคอรรัปชัน่ จริง บริษัทฯ จะใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหา และใหสิทธิผูถูก
กลาวหาพิสูจนตนเอง โดยการหาขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงใหเห็นวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอัน
ทุจริตคอรรัปชัน่
3. หากผูถูกกลาวหาไดกระทําการทุจริตคอรรัปชัน่ จริง จะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ
ที่บริษัทฯ กําหนดไว และ/หรือขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนอยางเปนลายลักษณอักษรใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบริหาร และผูแจงเบาะแสรับทราบ

