
 

บริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั(มหาชน) และบริษทัในเครือ 
 

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน ท่ีแจ้งข้อมลูหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต 

หรือไม่ปฏิบติั ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษทั และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) 

มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558  

Whistleblower 

หมายถงึ  ผูเ้ปิดเผยขอ้มลู การแจง้การกระท าทีผ่ดิปกตอินัเกดิขึ้นในองคก์ร เพื่อเป็นสญัญาณในการเตอืนใหผู้อ้ื่นไดย้ิน
หรอืทราบเรือ่งราว แต่ในการเงนิ หมายถงึ คนทีเ่ตอืนใหท้ราบวา่มปัีญหาเกดิขึน้กบับรษิทั มกีารพบความไมช่อบมาพา
กล การทุจรติ โดยอาจเป็นการเตอืนใหผู้บ้รหิารของบรษิทัราบ 

โครงการ Whistleblower  ถอืเป็นอกีหนึ่งกจิกรรมเพื่อการก ากบัดแูลกจิการที่ดขีองบรษิทั ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของนโยบาย
การด าเนินธุรกจิ บรษิทัไดจ้ดัท าคู่มอืระเบยีบเกีย่วกบัการท างานและจรรยาบรรณ รวมถึงการก าหนด whistleblower 
Policy ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองพนักงานที่รอ้งเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทัและจรรยาบรรณ โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรอ้งเรยีน ในเรื่องการกระท าที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับบรษิทั หรอื
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

2. เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกบับรษิทั และสงัคมสว่นรวม 

กลยุทธ ์

1. ปลูกฝังคา่นิยม (Values) ในการแจง้เบาะแสการกระท าผดิต่างๆ 

2. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ (Education) เชน่ กรณีตวัอย่างเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน สือ่สารเชงิเล่าเรือ่ง หรอื การต์ูน 

3. สรา้งกลไกการป้องกนั (Prevention) หาพนัธมติรรว่ม จดักจิกรรมเกีย่วกบั Whistleblower เชน่ Work shop 

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

5. รณรงคก์ารต่อตา้นคอรปัชัน่ (Anti-corruption) 

 

ผูมี้สิทธิร้องเรียน 

1. พนักงานที่พบเหน็การกระท าทีฝ่่าฝืน กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิของ บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) และบรษิทัในเครอื 

2. พนักงานที่ถูกกลัน่แกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวนิัย เช่น ลดขัน้เงนิเดอืน ถูกพกังาน ให้ออกจากงาน หรอืถูก
เลือกปฏบิตัิดว้ยวธิีการอนัไม่ชอบทีเ่กีย่วเนื่องกบัสภาพการจ้างงาน อนัเนื่องมาจากการที่ตนไดร้อ้งเรยีน ให้



ขอ้มูล หรอืจะให้ขอ้มูล ช่วยเหลือ ในข ัน้ตอนการสบืสวน สอบสวน หรอืรวบรวมขอ้เท็จจริงให้แก่ผู้ร ับข้อ
รอ้งเรยีน รวมไปถงึการฟ้องรอ้งด าเนินคด ีการเป็นพยานการใหถ้อ้ยค า หรอื การใหค้วามรว่มมอืใดๆ ต่อศาล
หรอืหน่วยงานของรฐั 

ผูร้บัข้อร้องเรียน 

1. ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจในทุกระดบั 

2. ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลกลาง 

3. ผูอ้ านวยการส านกัตรวจสอบ 

4. เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

5. กรรมการบรษิทัคนหนึ่งคนใด 

วิธีการร้องเรียน 

1. รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรอืลายลกัษณ์อกัษร 

2. ผา่นทาง E-Mail Address ของผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

3. ท าเป็นจดหมายถงึผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

4. ในกรณีที่ผูร้อ้งเรยีนเลอืกที่จะไม่เปิดเผยชื่อตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เท็จจรงิหรอืหลกัฐานที่ชดัเจนเพยีงพอที่
แสดงให้เห็นว่ามเีหตุอนัควรที่เชื่อไดว้่า มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั
หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเกดิขึน้ 

ทัง้นี้การรอ้งเรยีนจะถือเป็นความลบัที่สุดและผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งเรยีนไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวั ผูร้อ้งเรยีน แต่หากเปิดเผยตนเองจะไดร้บัการคุม้ครองจากบรษิทั โดยการไมเ่ปิดเผย
ชือ่และใหค้วามเป็นธรรม รวมทัง้ท าใหบ้รษิทัสามารถแจง้ผลการด าเนินการหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิในเรื่องที่
รอ้งเรยีนใหท้ราบได ้

 

ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

1. ผู้รบัข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรอือาจมอบหมายให้บุคคลหรอื
หน่วยงานหรอืคณะท างานสอบสวนตามระเบยีบบรษิทัเป็นผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืคณะท างานสอบสวนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชญิใหพ้นักงานคนหนึ่งคนใดมาให้
ขอ้มลู หรอื ขอใหจ้ดัสง่เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาเพื่อการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ 

3. หากตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นความจรงิ บรษิทัจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 ในกรณีที่ข ้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่ DCC Group กระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

จรรยาบรรณของ DCC จะเสนอเรือ่งพรอ้ม ความเหน็และก าหนดแนวทางในการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งต่อผู้
มอี านาจด าเนินการในบรษิทัพจิารณาด าเนินการ 

 ในกรณีทีเ่ป็นเรือ่งส าคญั เชน่ เป็นเรือ่งทีก่ระทบต่อชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ หรอื ฐานะทางการเงนิของ
บรษิทั ขดัแยง้กบันโยบายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืเกีย่วขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสงู เป็นตน้ 
ใหเ้สนอเรือ่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา 



 ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรยีนก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูใ้ดผูห้นึ่ง จะเสนอวธิีการบรรเทาความเสยีหายที่
เหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สยีหาย 

ความคุ้มครองปกป้องผูแ้จ้งเบาะแสหรือให้ข้อมลู 

1. ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้ถา้เหน็วา่จะท าใหเ้กดิความเสยีหายหรอือนัตรายแกต่นเอง 
แต่ต้องมหีลกัฐานที่สามารถระบุขอ้เท็จจรงิมากเพียงพอที่จะท าให้เชื่อไดว้่า มกีารกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืจรรยาบรรณของบรษิทัเกดิขึน้ แต่หากผู้รอ้งเรยีน เลือกที่จะเปิดเผยตนเองกจ็ะท า
ใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรยีนสามารถด าเนินการตรวจสอบและใหค้วามเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้งไดอ้ย่างรวดเรว็มากขึน้ 

2. ขอ้มลูต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัถอืเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ โดยจะค านึงถงึความเสยีหาย
และความปลอดภยัของผูร้อ้งเรยีน แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบคุคลต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนและ
ผูร้บัผดิชอบในขัน้ตอนต่างๆจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มูลทีไ่ดไ้วเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูอ้ื่น หากฝ่าฝืนจะถอื 
วา่กระท าผดิวนิยั 

3. ผูร้อ้งเรยีนสามารถขอให้บรษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครอง หรอืบรษิทัจะก าหนดไวเ้ลยกไ็ด ้หากเห็นว่าเป็น
เรือ่งอาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืวามไมป่ลอดภยัทัง้ต่อตวัผูร้อ้งเรยีนและต่อองคก์ร 

4. พนกังานทีป่ฏบิตัติ่อบุคคลอื่นดว้ยวธิีการทีไ่มเ่ป็นธรรม ปฏบิตัดิว้ยวธิีการที่ไม่เหมาะสม หรอืกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายกบับุคคลอื่น โดยมเีหตุจูงใจจากการที่บุคคลนัน้รอ้งเรยีน แจ้งขอ้มูล หรอืให้เบาะแสที่เกีย่วกบัการ
ทุจริตหรือการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัหรือจรรยาบรรณ รวมถึงการที่บุคคลนัน้ถูก
ฟ้องรอ้ง ด าเนินคด ี เป็นพยาน ใหถ้อ้ยค า หรอืไดค้วามร่วมมอืใดๆต่อศาลหรอืต่อหน่วยงานของรฐั ในเรือ่งที่
เกีย่วขอ้กบัความผดิตามกฎหมาย ถอืเป็นการกระท าผดิวนิยัทีต่อ้งไดร้บัโทษ ทัง้นี้อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 
หากการกระท านัน้ถอืเป็นการกระท าทีผ่ดิตามกฎหมาย 

5. ผู้ที่ได้รบัความเสียหายหรือเดือนร้อน จะได้รบัการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่
เหมาะสมเป็นธรรม 

 

แนวการปฏิบติัการร้องเรียนและให้ข้อมลู 

การรอ้งเรยีน 

1. ระบขุอ้รอ้งเรยีนทีต่อ้งการใหพ้จิารณาใหช้ดัเจน 

วา่เป็นเรือ่งทีทุ่จรติหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืจรรยาบรรณอย่างไร เชน่ กฎหมาย
อาญา กฎหมายแรงงาน กฎระเบยีบพนักงาน ระเบยีบการจดัหา เป็นต้น โดยต้องมขีอ้มูลเพียงพอทีใ่ห้เกดิ
ความเชือ่ถอืได ้

2. หลกัฐานตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้รอ้งเรยีนหรอืหลกัฐานทีเ่พยีงพอ 

โดยต้องระบุรายละเอียดขอ้เท็จจรงิที่แสดงให้เห็นว่ามเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่า มกีารกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน 
เกิดขึ้นจริง เช่น ชื่อผู้ฝ่าฝืนและผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เวลาและสถานที่เกิดเหตุการณ์ ลักษณะการฝ่าฝืน 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ หน่วยงานหรอืบคุคลทีจ่ะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิได ้ รวมถงึ ภาพถ่าย เอกสารหรอืหลกัฐานใดๆ
ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

3. การรอ้งเรยีนเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 



หากต้องการรอ้งเรยีนผูบ้งัคบับญัชาสามารถท าไดโ้ดยรอ้งเรยีนไปยงัผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนตามทีร่ะบุไวใ้น Whistle 

blower Policy 
 

การรวบรวมและตรวจสอบข้อเทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัข้อร้องเรียน 

1. การรายงานข้อร้องเรียน 

เมื่อมกีารรอ้งเรยีนใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรยีนต้องแจง้ใหส้ านักงานตรวจสอบทราบในเบื้องตน้เป็นลายลกัษณ์อักษร 
และเมื่อด าเนินการเสรจ็สิ้นใหส้รุปผลการด าเนินการโดยละเอียดต่อส านักงานงานตรวจสอบขา้งตน้เพื่อสอบ
ทานวา่มกีารปฏบิตัติามระเบยีบเป็นมาตรฐานเดยีวกนั และจะไดร้วบรวม จดัเกบ็เป็นสถติิ 

2. การตรวจสอบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัข้อร้องเรียน 

2.1 กรณีไมต่อ้งแต่งตัง้ “คณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ” 
-ถา้เป็นเรือ่งทีม่หีลกัฐานชดัเจนและไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัหลายหน่วยงาน ใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรยีนพจิารณา
และสรุปผลใหส้ านักงานตรวจสอบทราบ โดยต้องด าเนินการให้แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่
ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

 2.2 กรณีตอ้งแต่งตัง้ “คณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ” 

-ถ้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกนัหลายหน่วยงานผู้รบัข้อร้องเรียนต้องพิจารณาแต่งตัง้ 
“คณะท างานงานตรวจสอบข้อเท็จจรงิ” เพื่อท าการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงตามความ
เหมาะสม 

-คณะท างานที่ต ัง้ขึ้นควรประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มาจากหลายหลายหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้รอ้งเรยีนนัน้และตอ้งไมม่สีว่นไดเ้สยี โดยตรงในเรือ่งดงักล่าว 

-คณะท างานต้องด าเนินการใหเ้สรจ็ภายใน 60 วนั หรอืหากมเีหตุจ าเป็น กส็ามารถขออนุมตัขิยาย
เวลาต่อไดโ้ดยใหย้ื่นขอต่อ กรรมการผูจ้ดัการ หรอื รองกรรมการผูจ้ดัการในแต่ละสายงานได ้

    3. การกระท าผิดจริงตามข้อร้องเรียน 

เมือ่ไดม้กีารตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ หากผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน เหน็วา่มเีหตุอนัควรเชือ่ว่าไดม้กีารกระท าทุจรติ / 
ผิดกฎหมายโดยพนักงานของบริษัทฯ ให้ส่งเรื่องให้กบัฝ่ายบุคคล เพื่อด าเนินการประสานงานแต่งตัง้ 
“คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิกรณีทุจรติฯ” และสง่ส าเนารายละเอยีดใหก้บัส านกังานตรวจสอบทราบ 

    4.กรณีท่ีผูร้บัข้อร้องเรียนมีส่วนได้เสียในข้อร้องเรียน 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณานัน้ และให้สง่เรื่องใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรยีนผูอ้ื่นทีเ่หน็ว่าเหมาะสม
และสามารถใหค้วามเป็นธรรมกบัผูร้อ้งเรยีนไดแ้ทน 

   5.กรณีไม่ได้รบัการตอบรบัจากการร้องเรียน 

ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเปิดเผยชือ่ของตนเองหากล่วงพน้เวลา 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้อ้งเรยีนแลว้ยงัไมม่กีารตอบ
รบัใดๆ จากผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน ผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งเรยีนเพิม่เตมิไปยงัชอ่งทางอื่นทีก่ าหนดไวไ้ด ้



   6.การแจ้งผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงกบัผูร้้องเรียน 

 6.1 กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเปิดเผยชือ่ของตนเอง 

เมือ่ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน หรอื “คณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ” (แลว้แต่กรณี) ไดด้ าเนินการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิตามขอ้รอ้งเรยีนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ให้แจ้งผลการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีน
ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีส่รปุผล 

6.2 กรณีทีไ่ดม้กีารรอ้งเรยีนผ่านทาง Website รบัขอ้รอ้งเรยีน จะมกีารรายงานผลความคบืหน้าใหท้ราบในแต่
ละข ัน้ตอน 

   7. การรกัษาความปลอดภยัของระบบ 

7.1 ด าเนินการโดยส านักงานตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารดแูลอย่างใกลช้ดิจากผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบ
ภายใน 

 7.2 การใชง้านโปรแกรมจะใช ้Password 2 ชัน้ เพื่อป้องกนัการร ัว่ไหลของขอ้มลูไปสูบ่คุคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


