
 
 

บริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั(มหาชน) และบริษทัในเครือ 
นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทุจรติคอร์รปัชัน่ 

 
บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั(มหาชน)และบรษิทัในเครอื มอีุดมการณ์ในการด าเนินกจิการโดยใชก้ลยุทธ์ใน

การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมัน่คุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นส าคญั ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั พร้อมทัง้ยึดมัน่ในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ 
จรรยาบรรณของกลุ่มบรษิทัไดนาสตี้ฯ  

บรษิทัฯ จงึมคีวามมุง่ม ัน่ในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ในทุกรูปแบบ และก าหนดใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัใน
เครอื รวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ ด าเนินการปฏบิตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ดงักล่าว 
ซึง่ครอบคลุมใหม้กีารปฏบิตัติามในทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เพื่อให้ม ัน่ใจว่า กลุ่มบรษิทัไดนาสตี้ฯ มนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัิ และขอ้ก าหนดใน
การด าเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัคอรร์ปัช ัน่กบัทุกกจิกรรม และเพื่อให้การตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกจิที่
อาจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบ จงึไดจ้ดัท า “นโยบายวา่ดว้ยการ
ต่อตา้นทุจรติคอร์รปัช ัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตังิานที่ชดัเจนและพฒันาสูอ่งคก์รแห่งความ
ยัง่ยนื 
 

นิยามตามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 
 

“บรษิทั” หมายถงึ ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั(มหาชน)และบรษิทัในเครอื 

“บรษิทัในเครอื” หมายถงึ บรษิทัไทล์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) รวมตลอดจนบรษิทัใดกต็ามที่บรษิทัเขา้ถอืหุน้
ต่อไปภายหลงัจากทีน่โยบายนี้มผีลใชบ้งัคบัแลว้ เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีน 

คอร์รปัช ัน่ (Corruption)  หมายถึง การติดสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ค ามัน่ 
เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมาะสม อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
หรอื เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผูอ้ื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได้ 
 

รวมถงึการให้สนิบน การรบัสนิบน จากเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน หรอืบคุคลอื่นใดที่ด าเนิน
ธุรกจิกบับรษิทั เพื่อให้บุคคลดงักล่าวปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าที่ หรอืการใชอ้ านาจในหน้าที่โดยมิ
ชอบทุกรปูแบบ รวมตลอดจนการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกจิทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  
 
 
 
 
 
 



นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

 
1. สรา้งจิตส านึกและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ทราบถึงหน้าที่ความรบัผิดชอบและปฏิบตัิตามนโยบาย

ต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ รวมทัง้ เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ใหแ้กส่าธารณชนทราบ 

2. ให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัช ัน่นี้อย่างสม ่าเสมอ และให้มีการทบทวน
แนวทางปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และกฎหมาย 

 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
 

1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้มรีะบบที่สนับสนุน
การต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที่และรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัชี 
ระบบการควบคุมภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งเพื่อให้ม ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด มี
ความรดักมุเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

3. กรรมการผูจ้ดัการ คณะจดัการ และผูบ้รหิาร มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการก าหนด และ ทบทวนให้มี
ระบบและใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งทุก
ฝ่าย 

 

แนวทางปฏิบติั 
 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดบั ต้องน านโยบายต่อต้านคอร์รปัช ัน่ไปปฏบิตัิตาม 
เพื่อเป็นตวัอย่างทีด่ ีรวมทัง้ ยกย่องและเชดิชคูนด ีมคีวามซื่อสตัย์ โดยใหย้ดึถอืเป็นคา่นิยมขององคก์ร 

2. พนกังานในองคก์รทุกระดบั ไมพ่งึละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยคอรร์ปัช ัน่ตอ้งแจ้ง
ให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ ต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
คอรร์ปัช ัน่ประพฤตมิชิอบในองคก์ร 

3. กลุ่มบรษิทัไดนาสตี้ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที่ปฏเิสธหรอืแจง้เรือ่งคอรร์ปัช ัน่ จะไม่
ถูกลดต าแหน่ง ลงโทษ แมก้ารกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัฯสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

4. สง่เสรมิ สนบัสนุน สรา้งแรงจูงใจ ดแูล จดัฝึกอบรม พฒันาศกัยภาพให้กบัพนักงานในหน่วยงาน รวมทัง้ 
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติอย่างสม ่าเสมอ   

5. การรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด 

(1) บรษิทัไดก้ าหนดใหม้ปีระกาศ นโยบายไมร่บัของขวญั ในชว่งเทศกาลต่าง ๆ เชน่เทศกาลปีใหม่
หรือโอกาสอื่นใดเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการด าเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง  กรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และคูค่า้ธุรกจิของบรษิทั 

(2) พนกังานมหีน้าทีช่ ืแ้จงให้คูค่า้ธุรกจิ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทราบถงึประกาศ นโยบายไม่
รบัของขวญั ของบรษิทัเป็นระยะ และขอให้ผูม้สี่วนไดเ้สยีให้ความร่วมมอืในการด าเนินการ
ดงักล่าว 

(3) ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นต้องรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด  โดยมอิาจหลกีเลีย่งได ้ เชน่ คูค่า้ไม่
ทราบถงึประกาศ นโยบายไมร่บัของขวญั  และไดน้ าสิง่ของมามอบใหแ้ลว้ หรอื พนกังานตกอยู่



ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถปฏเิสธการรบัสิง่ของนัน้ได ้ดว้ยต้องรกัษาสมัพนัธภาพอนัดรีะหวา่ง
บคุคล หรอื องคก์รนัน้ ๆ พนกังานควรปฏบิตั ิ ดงันี้ 

(ก) ไม่เกนิ 3,000 บาท (สามพนับาท) ผูร้บัจะตอ้งรายงานการรบัของขวญั ทรพัย์สนิหรอื
ประโยชน์ ต่อผูบ้งัคบับญัชา โดยใชร้ายงานตาม “แบบรายงานการรบัของขวญั ของก านัล 
หรอืประโยชน์อื่นใดของบรษิทั”  
(ข) เกนิกว่า 3,000 บาท (สามพนับาท) ต้องขออนุญาตกบัผูบ้งัคบับญัชาก่อนตดัสนิใจรบั 
ถึงแมจ้ะระบุเป็นของส่วนตวั แต่มเีหตุผลตอ้งรบัเพื่อรกัษาความสมัพนัธ์อนัด ีและ เมื่อรบั
แล้วให้ส่งมอบของขวญั ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ แก่ผูบ้งัคบับญัชา โดยใชร้ายงานตาม 
“แบบรายงานการรบัของขวญั ของก านลั หรอืประโยชน์อื่นใดของบรษิทั” 

(4)  ในกรณีทีผู่ม้อี านาจอนุมตั ิหรอืผูบ้งัคบับญัชา พจิารณาวา่ไมส่มควรรบัของขวญั ของก านลั หรอื 
ประโยชน์อื่นใด ใหผู้ร้บัด าเนินการสง่คนืแกผู่ใ้หโ้ดยทนัท ีหากไมส่ามารถสง่คนืได ้ ใหม้อบแกแ่ผนก
ธุรการหรอืส านกังานใหญ่ และใหถ้อืเป็นสทิธ ิและทรพัย์สนิของบรษิทั 

(5) ของขวญัหรอืของก านลัที่มอบใหต้วัแทนบรษิทั และมคีณุคา่แก่การระลกึถงึเหตุการณ์ทีส่ าคญัๆ 
ของบริษัท เช่น การรบัรางวลัทรงเกียรติ การรบัของที่ระลึกจากกิจกรรม ช่วยเหลือ สงัคม ฯลฯ 
อนุญาตให้บุคลากรทุกระดบัรบัแทนบรษิทัฯ ได ้โดยให้รายงานการไดม้าและการจดัเกบ็ของขวญั
เหล่านัน้ ตาม “แบบรายงานการรบัของขวญั ของก านลั หรอืประโยชน์อื่นใด” 

 

ทัง้นี้ให้ฝ่ายธุรการหรอืส านักงานใหญ่ จดัท าสรุปการรบัของขวญั ทรพัย์สนิหรอืผลประโยชน์ เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 คร ัง้ เพื่อ
อนุมตัริายการรบัของนัน้ๆ  

 

6. การด าเนินการดา้นการเมอืง (Political Contributions)  
(1) บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรค

การเมอืง พรรคหนึ่งพรรคใด หรอืผูห้นึ่งผูใ้ดทีม่อี านาจทางการเมอืง 

(2) พนักงานต้องไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางการเมอืงที่เป็นความสนใจส่วนตวัในระหว่าง
ชัว่โมงการท างานของบรษิทัหรอืโดยใชท้รพัยากรของบรษิทั (เช่น อีเมล โทรศพัท์) โดยไม่ได้
รบัอนุญาตจากผูม้อี านาจ 

(3) ไมใ่ชง้บประมาณของบรษิทัในการด าเนินกจิกรรมทางการเมอืง หรอืหน้าทีท่างสงัคม โดยไมไ่ด้
รบัอนุญาตจากผูม้อี านาจ 

(4) บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การ
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้หรอืการเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง 
 

7. การบรจิาคเพื่อการกศุล 

บรษิทัมนีโยบายและแนวทางปฏิบตัิว่า การบรจิาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ เป็นไปอย่าง
โปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและไมข่ดัต่อศลีธรรมและไมถู่กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 
 

8. การใหเ้งนิสนบัสนุน (Sponsorships) 
บรษิทัมนีโยบายแนวทางปฏบิตัิว่าเงนิสนบัสนุนโครงการต่างๆ ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ภาพลกัษณ์
ทีด่แีละชือ่เสยีงของบรษิทั ทัง้ตอ้งเป็นการใหใ้นนามของบรษิทัเท่านัน้ 

 



ทัง้นี้คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการบรจิาคเพื่อการกุศล การใหเ้งนิสนับสนุน คา่ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั 
(Hospitality) และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่กล่าวขา้งตน้ ตอ้งผา่นข ัน้ตอนการตรวจสอบและอนุมตัติามระเบยีบของ 

บรษิทั เพื่อป้องกนัไม่ใหม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัช ัน่ ดงันี้  
              ➢ ไดร้บัการอนุมตัโิดยผูม้อี านาจอนุมตัธิุรกรรม 

            ➢ ตอ้งมเีอกสารเป็นหลกัฐานการจ่ายเงนิโดยถูกตอ้ง  

              ➢ ต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงนิว่า ผูอ้นุมตัิการจ่ายเงนิมอี านาจอนุมตัิธุรกรรมตาม
ระเบยีบขอ้บงัคบักอ่นทีจ่ะจ่ายเงนิ 

➢ ฝ่ายบญัชตีรวจสอบหลกัฐานการจ่ายเงนิต่างๆ ว่ามคีวามถูกต้องและสามารถน าเอาค่าใชจ้่าย
นัน้ไปบนัทกึบญัชไีด ้

 

การสือ่สาร  
 

    บรษิทัสื่อสารขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช ัน่ เพื่อให้พนกังาน ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ 
ลูกคา้ ตวัแทน คู่คา้ ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มและผูท้ี่เกีย่วขอ้งทางธุรกจิไดร้บัทราบ ผ่านสื่อทัง้ภายในและภายนอก โดย
ผ่านการประชุมพนักงานเป็นประจ าสม ่าเสมอ แจ้งผ่านบอร์ดประชาสมัพันธ์ ทาง Website ของบรษิทัและรายงาน
ประจ าปี เป็นตน้ 
 

การลงโทษและการแจ้งผลการด าเนินการ 
 

1.   การลงโทษพนกังานที่กระท าผดิ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการลงโทษทางวนิัยของบรษิทั และ/หรอืโทษทาง
กฎหมาย ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท า และความรา้ยแรงของความผดินัน้ ๆ 

2.    หากกรณีผูก้ระท าผดิเป็นกรรมการบรษิทัหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหารอื
รว่มกบัประธานกรรมการบรษิทั ในการพจิารณาก าหนดโทษตามทีเ่ห็นสมควร และ/หรอืใหด้ าเนินการตามกฎ ระเบยีบ
ว่าดว้ยแนวทางการปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ก าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีารฝ่าฝืน ซึง่เริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื ตดัคา่จา้ง พกังาน
ชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจ้าง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรง
ของความผดินัน้ ๆ 

3.    กรณีที่สามารถติดต่อผูใ้ห้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนได ้ บรษิทัจะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบเป็น ลาย
ลกัษณ์อกัษร 
 

การติดตามและทบทวน  
 

    1.  บรษิทัก าหนดใหม้กีารตดิตามและทบทวนนโยบายฉบบันี้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการ
บรหิารความเสีย่งพจิารณาถงึความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป รายงานความเพยีงพอและประสทิธผิลของมาตรการต่อตา้น
ทุจรติคอรร์ปัช ัน่ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อก าหนดแนวทางการปฏบิตัเิพื่อลดความเสีย่ง
ดา้นทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 

   2.  ผูต้รวจสอบภายใน (Internal Audit) มหีน้าทีต่รวจสอบระบบควบคมุภายในและกระบวนการต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ นอกจากนี้หน่วยงาน Compliance Unit มหีน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายและการต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัช ัน่และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นประจ าสม ่าเสมอ แต่หากตรวจพบ
ประเดน็ทีเ่ป็นสาระส าคญัตอ้งรายงานโดยเรง่ด่วน 



        ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มหีน้าทีร่ายงานผลการประชมุและขอ้เสนอแนะให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  
 
 

      ประกาศ ณ วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 
 

                
 

          (นายรุง่โรจน์   แสงศาสตรา) 
                ประธานกรรมการ 
 
 

ส านกัเลขานุการบรษิทัฯ 

 


