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ค าประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในเครือ ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีด ี โดยยดึหลกัธรรมำภิบำล  จรรยำบรรณธุรกิจ  ประกอบกบักำรมีจิตส ำนกึรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และ
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้อง โดยใช้กลยทุธ์ในกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม          ด้วยคณุภำพท่ีดีที่สดุของทัง้
ผลติภณัฑ์และกำรบริกำร  นอกจำกนี ้ บริษัทยงัมีควำมมุง่มัน่ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ จึงก ำหนดให้
กรรมกำรบริษัท  ผู้บริหำรบริษัท พนกังำนบริษัท ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทยดึถือปฏิบตัิตำมนโยบำย
กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยำ่งเคร่งครัด ไมม่ีข้อยกเว้น   รวมไปถงึปฏิบตัิตำมกฎหมำยทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้องกบักำร
ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ในแตล่ะพืน้ท่ี ที่บริษัทเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนไมเ่ข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรคอร์รัปชัน่ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม 

ในกำรนี ้ บริษัทจดัให้มกีำรสือ่สำร ประชำสมัพนัธ์ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กบัผู้ที่เก่ียวข้องของ        
บริษัท ไมใ่ห้มีกำรเรียกรับ หรือยนิยอมที่จะรับเงิน สิง่ของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จำกผู้ที่เก่ียวข้องทำงธุรกิจกบับริษัท รวมทัง้ไม่
ด ำเนินกำรหรือกระท ำกำรใดๆ ที่เข้ำขำ่ยดงักลำ่ว  และไมเ่รียกร้องด ำเนินกำรหรือยอมรับสนิบนเพือ่ประโยชน์ทัง้ตอ่บริษัท ตอ่
ตนเองหรือบริวำร ซึง่ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท และได้ยดึถือปฏิบตัิโดยทัว่กนั      ตำมแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนไมค่อร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทกุวิธีกำร หรือเข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ือง
คอร์รัปชัน่ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไมใ่ห้มกีำรเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่น
ใดจำกผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจกบับริษัท 

2. ด ำเนินกำรธุรกรรม อยำ่งถกูต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้เสมอ  
3. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลให้มรีะบบกำร 

ควบคมุภำยในและบริหำรควำมเสีย่งที่สนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่อยำ่งมีประสทิธิภำพ และปลกูฝังจน
เป็นวฒันธรรมองค์กร 

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงิน และ บญัชี 
ระบบควบคมุภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสีย่ง ให้มัน่ใจวำ่ เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลซึง่มีควำมรัดกมุ เหมำะสม ทนัสมยัและมีประสทิธิภำพ 

5. ผู้บริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบ ที่สง่เสริม และสนบัสนนุกำรตอ่ต้ำน
คอร์รัปชัน่ซึง่รวมถงึแนวทำงกำรสรรหำบคุคลที่จะเข้ำมำท ำงำนกบับริษัท และสือ่สำรไปยงัพนกังำนและ
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยรวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของ ระบบและมำตรกำรตำ่งๆอยำ่งสม ำ่เสมอ 

6. ฝ่ำยตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนวำ่ เป็นไปอยำ่ง
ถกูต้องตรงตำมนโยบำยนี ้เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีระบบควบคมุภำยในที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ 



 
7. กำรวำ่จ้ำงบคุคลใดๆ ให้ด ำเนินกำรแทนบริษัทนัน้ ผู้ที่เก่ียวข้องต้องดแูลให้เง่ือนไขในกำรวำ่จ้ำงนัน้โปร่งใส

และเหมำะสม ถกูกฎหมำยและไมเ่ป็นกำรคอร์รัปชัน่ 
8. ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชัน่ ซึง่เก่ียวข้องกบับริษัท โดยต้องรีบแจ้งให้

ผู้บงัคบับญัชำหรือบคุคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  ตำ่งๆ โดย
พลนั 

9. กำรให้หรือรับของขวญั หรือ ของก ำนลั หรือผลประโยชน์อื่นใด กำรเลีย้ง หรือรับเลีย้งบคุคลอื่น สำมำรถท ำ
ได้ในโอกำสตำ่งๆ ตำมสมควร ตำมธรรมเนียม ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือให้กนัตำมมำรยำทท่ีปฏิบตัิใน
สงัคมได้ หำกไมม่ีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรือคอร์รัปชัน่ และหลกีเลีย่งไมใ่ห้ของขวญัหรือของก ำนลั
ที่มีคำ่ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมแกเ่จ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพื่อเอือ้ประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ เว้นแตเ่ป็นกำร
มอบให้ตำมเทศกำลประเพณีนิยม เช่นเดียวกบักำรมอบให้แก่ลกูค้ำของบริษัท 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมจริยธรรมในเร่ืองนีม้ีประสทิธิภำพและ ประสทิธิผล บริษัทก ำหนดให้มีกำรสอบ
ทำนกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่อยำ่งสม ่ำเสมออยำ่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ ก ำหนดให้มีระบบกำรควบคมุภำยในเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำร
คอร์รัปชัน่ และให้ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบ มีสทิธิในกำรเข้ำตรวจสอบได้เสมอ เมื่อเห็นเหตกุำรณ์บง่ชีว้ำ่มีกำรคอร์รัปชัน่เกิดขึน้ โดย
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรบริษัท หรือหวัหน้ำงำนในทกุระดบัมีหน้ำที่สอดสอ่งตดิตำมไมใ่ห้ผู้ใต้บงัคบับญัชำฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัิ
ตำมจริยธรรมในเร่ืองนี ้รวมถงึสือ่สำรและให้ควำมรู้กบัผู้ เก่ียวข้องอยำ่งสม ่ำเสมอ  

ทัง้นี ้หำกผู้หนึง่ผู้ใด ไมป่ฏิบตัิตำมนโยบำยนี ้จะต้องได้รับโทษทำงวินยั อยำ่งไรก็ตำม บริษัทไมม่นีโยบำยที่
จะให้ผลทำงลบตอ่พนกังำนท่ีปฏิเสธกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ แม้วำ่กำรกระท ำนัน้จะท ำให้บริษัทต้องสญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 
นอกจำกนี ้ บริษัทยงัได้ก ำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนมำยงักรรมกำรตรวจสอบของบริษัท  ในกรณีพบ
เหตกุำรณ์ กำรกระท ำที่สอ่ถงึกำรทจุริต หรือกำรประพฤติมชิอบของบคุคล รวมถึงบริษัท พร้อมกบัก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้
ร้องเรียน ซึง่จะได้รับควำมคุ้มครองอยำ่งเหมำะสมและเป็นธรรม 

 

ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 สงิหำคม 2557 เป็นต้นไป 

 

               นำยไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
                  ประธำนกรรมกำร 
      บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  



 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทมุ่งมัน่ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ จึงก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรบริษัท พนกังำน
บริษัท ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ยึดถือปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่นี  ้อย่ำง
เคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้น รวมไปถึงปฏิบตัิตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ในแต่ละพืน้ที่ที่บริษัท 
เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนไมเ่ข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรคอร์รัปชัน่ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม บริษัทไมใ่ห้มกีำรเรียกรับ หรือยินยอม
ที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จำกผู้ที่เก่ียวข้องทำงธุรกิจกบับริษัท รวมทัง้ ไมด่ ำเนินกำร หรือกระท ำกำรใดๆ ท่ีเข้ำ
ข่ำยดงักลำ่ว  และไม่เรียกร้อง ด ำเนินกำร หรือยอมรับสินบนเพื่อประโยชน์ทัง้ต่อบริษัท ต่อตนเองหรือบริวำร ซึ่งก ำหนดไว้ใน
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท และได้ยดึถือปฏิบตัิโดยทัว่กนั 

 

นิยามและค าจ ากดัความ 

การทุจริตคอร์รัปชั่น หมำยถึง กำรใช้สทิธิ ต ำแหนง่ อ ำนำจ ทรัพย์สนิที่ถือครอง และหรือหน้ำที่ท่ีพงึมีในฐำนะพนกังำน
บริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอนัมิควรได้ จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ประโยชน์ของบคุคลอื่น กำรมีประโยชน์ทบัซ้อน กำรปกปิดข้อเท็จจริง กำรกระท ำซึ่งขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
จรรยำบรรณที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยงำน บริษัท ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รวมไปถึงกำรละเว้นจำกกำรปฎิบตัิหน้ำที่ที่ถกูต้องตำม
นโยบำยที่บริษัท ก ำหนดไว้ 

บริษัท  หมำยถึง บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) หรือ PACE  

ผู้มีสิทธิร้องเรียน  หมำยถึง  บุคคล และหรือนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบ หรือพบเห็น หรือมีหลกัฐำนกำรกระท ำที่
ทจุริตที่เก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดขัน้ตอนตำมระเบียบปฏิบตัิและนโยบำยตอ่ต้ำนกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน่หรือมีผลตอ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท จนท ำให้สงสยัได้วำ่ อำจจะเป็นช่องทำงในกำรทจุริต รวมไปถึง
พบเห็นกำรกระท ำที่ท ำให้บริษัทเสยีผลประโยชน์ กระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัท 

ผู้รับข้อร้องเรียน  หมำยถึง พนกังำนที่บริษัทได้มอบหมำยให้เป็นผู้พิจำรณำรับเร่ืองร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแส กำร
กระท ำที่อำจะท ำให้เกิดควำมสงสยัได้วำ่เป็นกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้กบับริษัท โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

 

 

 



 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

1. ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบกำรตรวจสอบ ควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยง                ที่
เหมำะสม รัดกุม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ภำยในบริษัท  และ
ปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2. พิจำรณำปัจจัยเสี่ยงส ำคญัที่อำจเกิดขึน้ และเป็นช่องทำงน ำไปสูก่ำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดงักล่ำวอย่ำงครอบคลมุ ดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพ 
เพื่อให้บริษัทปรำศจำกกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

3. สอดสอ่งดแูลและจดักำรแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ รวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยมุง่เน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุภำคสว่นโดยรวม 

4. ไม่คอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทกุวิธีกำร หรือเข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และ
ไม่ให้มีกำรเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจกบับริษัท  โดยเป็นผู้น ำ
และเป็นแบบอยำ่งที่ดีในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยแก่พนกังำนบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

1.  พิจำรณำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต ที่ ได้ รับจำกฝ่ำยบริหำร  ให้มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ 
สภำพแวดล้อมของบริษัท วฒันธรรมองค์กร และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

2. พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสม ของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตตำมควำมเหมำะสม  และ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนมุตัิ 

3. สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรทจุริต ตำมที่

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบดงักล่ำว มีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดโอกำสกำรทุจริตที่มี

ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทน้อยที่สดุ และมีควำมเหมำะสม กบัรูปแบบธุรกิจ

ของบริษัท 

4. รับเร่ืองแจ้งเบำะแสกำรกระท ำอนัทจุริต ที่คนในองค์กรมีสว่นเก่ียวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับแจ้ง 

และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกนัพิจำรณำลงโทษ หรือแก้ไขปัญหำดงักลำ่ว 

 

 



 
ผู้บริหาร 

1. สง่เสริม และสนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ซึง่รวมถึงแนวทำงกำรสรรหำบุคคลที่จะเข้ำมำท ำงำนกบับริษัท และ
สือ่สำรไปยงัพนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของ ระบบและมำตรกำรตำ่งๆ อยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

2. พิจำรณำควำมขดัแย้งของผลประโยชน์เก่ียวกบัรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัระหวำ่งบริษัท กบับริษัทยอ่ยหรือบริษัทลกู
อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต อย่ำงมีเหตผุลและเป็นอิสระ ตำมระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

3. กำรรับบุคลำกรที่เป็นผู้ เก่ียวดองกับพนกังำนของบริษัท ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคณุสมบตัิ
อยำ่งเดียวกนั ปรำศจำกกำรแทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเข้ำช่วยเหลอืให้รับผู้ เก่ียวดองของตนเข้ำท ำงำน 

4. ไม่คอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทกุวิธีกำร หรือเข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และ
ไม่ให้มีกำรเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจกบับริษัท  โดยเป็นผู้น ำ
และเป็นแบบอยำ่งที่ดีในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยแก่พนกังำนบริษัท 

พนักงาน 

1. ต้องปฏิบตัิงานโดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทเหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน และไมม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
2. ต้องตรวจสอบเสมอว่ำตนเองมีสว่นได้สว่นเสยี หรือผลประโยชน์ขดักนัในกำรปฏิบตัิงำนหรือไม่ เมื่อพบว่ำตนมี

สว่นได้สว่นเสีย หรือผลประโยชน์ขดักนัแล้ว พนกังำนผู้นัน้พึงงดกำรปฏิบตัิงำนนัน้ โดยให้ผู้อื่นเข้ำมำรับผิดชอบ
แทน เพื่อก ำจัดข้อครหำว่ำด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อ ำนำจของตนในทำงที่ผิดเพื่อสร้ำงผลประโยชน์แก่
ตนเอง และท ำให้บริษัทเสยีหำย 

3. กำรรับท ำงำนจำกบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมยอ่มท ำได้โดยได้รับอนมุตัิจำกผู้บงัคบับญัชำ ผู้บริหำร และกรรมกำร
แล้วแต่กรณี พนกังำนบริษัทต้องไม่รับงำนภำยนอกบริษัท ท่ีเป็นกำรแข่งขนักบักำรด ำเนินธุรกิจกบับริษัท หรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัท ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบตัิงำนชั่วครำวหรือถำวร เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
เป็นกำรเฉพำะเจำะจงจำกผู้บงัคบับญัชำ 

4. ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชัน่ ซึง่เก่ียวข้องกบับริษัท โดยต้องรีบแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชำหรือบคุคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริงตำ่งๆ      โดยพลนั 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1. มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย 
แนวปฏิบตัิ อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมำย ข้อก ำหนดของหนว่ยงำนก ำกบัดแูล เพื่อให้มัน่ใจว่ำ



 
มีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

2. ปฏิบตัิงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำย ในเร่ืองกำรตรวจสอบกำรทุจริต ที่เก่ียวข้องกับองค์กร 

นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีได้ก ำหนดไว้ 

 

แนวทางการปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

  เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำนบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ปฏิบตัิตำมนโยบำย

ตอ่ต้ำนกำรทจุริตอยำ่งมีประสทิธิภำพและประสิทธิผล บริษัทจึงก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำน บมจ.เพซ ทกุระดบั ต้องปฎิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่

ของบริษัท โดยไมเ่ข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. บริษัท ต้องจดัระบบกำรควบคมุภำยในให้มีสภำพแวดล้อมของกำรควบคมุที่ดี ให้พนกังำนบริษัทมีทศันคติ

ที่ดีตอ่กำรควบคมุภำยใน ให้มีกำรประเมินควำมเสีย่งที่อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์ เปำ้หมำย หรือควำมส ำเร็จ

ของงำน มีระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท่ีดี เพียงพอ เช่ือถือได้ ส ำหรับทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท และมีระบบติดตำม

และประเมินผลที่ดี เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรปฏิบตัิจริง และปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 

3. ในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง บริษัทต้องจดัหำพสัด ุโดยค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมคุ้มค่ำ รำคำและคณุภำพของ

สินค้ำ และบริกำรควบคู่กัน ตำมกระบวนกำรจัดหำพัสดุของบริษัท ข้อก ำหนด และหลกัเกณฑ์ต่ำงๆที่ ก ำหนดไว้     อย่ำง

โปร่งใส ให้ข้อมลูแก่ผู้ ค้ำ คูค้่ำอยำ่งเทำ่เทียม ถกูต้อง ไมม่ีอคติ ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ เพื่อสร้ำงกำรแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมระหวำ่งคูค้่ำ 

4. กำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำมำรถท ำได้ในโอกำสต่ำงๆ ตำมสมควร               

ตำมธรรมเนียม ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือให้กนัตำมมำรยำทที่ปฏิบตัิในสงัคม และควรมีรำคำไม่มำก และเหมำะสมตำม

โอกำส รวมทัง้ไมม่ีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรือกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับ 

ให้ตกเป็นทรัพย์สนิของบริษัท 

5. บริษัทตระหนกัและยึดถือหลกัสิทธิมนุษยชนสำกลเป็นหลกัปฏิบตัิร่วมกัน บุคลำกรทุกคนจึงต้องเคำรพ

กฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมท้องถ่ินของแต่ละประเทศ รวมไปถึงหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล ร่วมยืนหยดั

ด ำเนินกำรในสิง่ที่ถกูต้อง เป็นธรรม และถกูกฎหมำย 



 
6. ไม่กระท ำกำรอนัใดที่เก่ียวข้องกบักำรเมืองภำยในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยำกรใดของบริษัทเพื่อด ำเนินกำร

ดังกล่ำว โดยบริษัทยึดมั่นในควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รวมถึงไม่มีแนวทำงในกำรให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรค

กำรเมืองใด ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

7. กำรใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจำคกำรกุศลต้องกระท ำในนำมบริษัทเท่ำนัน้ โดยด ำเนินกำรเพื่อ

ประโยชน์ต่อสงัคม ภำพลกัษณ์ที่ดี และช่ือเสียงของบริษัท แต่ต้องสำมำรถตรวจสอบได้และด ำเนินกำ รผ่ำนขัน้ตอนตำม

ระเบียบของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การรับแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 

  หำกพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยกำรทจุริต หรือสอ่ไปในทำงทจุริต ที่มีผลเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ทำงตรงและ

ทำงอ้อม จะต้องไมล่ะเลย หรือเพิกเฉยตอ่พฤติกรรมดงักลำ่ว บริษัทจึงได้จดัช่องทำงในกำรรับแจ้งเบำะแสและกำรร้องเรียน ไว้

ดงันี ้

เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 

1. พบเห็นการกระท าที่ทจุริตที่เก่ียวข้องกบัองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

2. พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดขัน้ตอน ผิดระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่ได้รับกำรแจ้งหรือประชำสมัพนัธ์ หรือมีผลต่อ

ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท จนท ำให้สงสยัได้วำ่ อำจจะเป็นช่องทำงในกำรทจุริต 

3. พบเห็นกำรกระท ำที่ท ำให้บริษัทเสยีผลประโยชน์ กระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัท 

4. พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ผิดศีลธรรม จรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 

  คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำรับเร่ืองแจ้งเบำะแส ข้อ

ร้องเรียนกำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดควำมสงสยัได้วำ่เป็นกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้กบับริษัท โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ผำ่น

ช่องทำงกำรรับเร่ืองที่ได้ก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบบันี ้โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุำยละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบำะแส หรือข้อ

ร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู ่และหมำยเลขติดตอ่กลบั และสง่มำยงัช่องทำงหนึง่ช่องทำงใด ดงันี ้

 อีเมล์ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ audit_com@pacedev.com หรือ 

 แจ้งผำ่นจดหมำยถึง  คณะกรรมกำรตรวจสอบ   บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  87/2 

ซีอำร์ซี ทำวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส ชัน้ 45 ถนนวิทย ุแขวงลมุพิน ีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

บคุคลที่สำมำรถแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบักำรทจุริต คือ ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ของบริษัท 

ตำมที่ได้ระบไุว้ในนิยำมในนโยบำยฉบบันี ้ทัง้นี ้บริษัทจะเก็บรักษำควำมลบัของทำ่นไว้เป็นอยำ่งดีตำมมำตรกำรคุ้มครองและ

รักษำควำมลบั โดยจะจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรร้องเรียนเฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ือง

ร้องเรียนเทำ่นัน้ ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้

mailto:audit_com@pacedev.com


 
1. ในกรณีที่มีการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่คุ้ มครองผู้แจ้ง

เบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน 

อนัตรำย หรือควำมไมช่อบธรรม อนัเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็นพยำน หรือกำรให้ข้อมลู ทัง้นี ้

ขอให้ผู้ ร้องเรียนสง่เร่ืองร้องเรียนมำยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

2. ผู้ได้รับข้อมลูจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมลู ข้อร้องเรียนและเอกสำร

หลกัฐำนของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นควำมลบั ห้ำมเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่นท่ีไมม่ีหน้ำที่เก่ียวข้อง เว้น

แตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3. กรณีที่ผู้ ร้องเรียนเห็นวำ่ตนอำจได้รับควำมไมป่ลอดภยั หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสยีหำย ผู้ ร้องเรียนสำมำรถ

ร้องขอให้บริษัทก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองเพิ่มเติมที่เหมำะสมได้ เป็นกรณีๆ ไป 

4. ในระหวำ่งกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ตำมกำรร้องเรียนหรือให้เบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจจะมอบหมำย

ให้ตวัแทน (ผู้บริหำร) แจ้งผลควำมคืบหน้ำเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบำะแส หรือร้องเรียน ได้ทรำบ และเมื่อกำรสบืสวน

ข้อเท็จจริงพบว่ำ ข้อมลูหรือหลกัฐำนที่มี มีเหตอุนัควรเช่ือได้วำ่ผู้ที่ถกูกลำ่วหำได้กระท ำกำรทจุริตจริง บริษัทจะ

ให้สิทธิผู้ ถูกกล่ำวหำ ได้รับทรำบข้อกล่ำวหำและให้สิทธิผู้ ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ตนเอง โดยกำรหำข้อมูลหรือ

หลกัฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นวำ่ตนเองไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำอนัทจุริต ตำมที่ได้ถกูกลำ่วหำ 

5. หำกผู้ ถูกกล่ำวหำ ได้กระท ำกำรทุจริตจริง กำรทุจริตนัน้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต 

จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบที่บริษัทก ำหนดไว้ และ

หำกกำรกระท ำทุจริตนัน้ผิดกฎหมำยด้วย ผู้กระท ำผิดอำจจะต้องได้รับโทษทำงกฎหมำย ทัง้นี ้ค ำตดัสินของ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ถือเป็นอันสิน้สุด อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรร้องเรียน CEO ผู้ บริหำร หรือ 

กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการรับเร่ือง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ให้ร่วมกนัพิจำรณำและก ำหนดโทษตำมที่เห็นสมควร 

 

 

 

 



 
การควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  บริษัทสง่เสริมให้พนกังำนทุกระดบัมีจิตส ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของ

ระบบกำรควบคมุและตรวจสอบภำยใน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ภำยในองค์กร กำรจดัให้มีระบบกำรควบคมุ

และตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพทัว่ทัง้องค์กร แต่ยงัคงรักษำควำมคลอ่งตวัในกำรปฏิบตัิงำนจึงมีควำมจ ำเป็น เพื่อลด

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและกำรใช้อ ำนำจอย่ำงไม่ถูกต้อง รวมทัง้ป้องกันกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย PACE ยงัมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภำยใน ขึน้ตรงและด ำเนินงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ    เป็นผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบเชิง

ป้องกนัให้กำรปฏิบตัิงำนด้ำนต่ำงๆ เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน กฎระเบียบ รวมทัง้      ท ำหน้ำที่ประเมิน และบริหำรควำม

เสีย่งเพื่อให้มีกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสทิธิภำพอีกชัน้หนึง่ 

  ในกำรนี ้บริษัทจะจดัให้มีกำรพิจำรณำนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้เป็นปัจจบุนั และรัดกมุยิ่งขึน้

ทกุๆปี พร้อมกบักำรปรับปรุงนโยบำย และระบบต่ำงๆที่เก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรควบคุมและ

ตรวจสอบภำยใน อยำ่งสม ่ำเสมอ อนัจะน ำมำซึง่กำรปรำศจำกเร่ืองกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ภำยในบริษัท 

 


