บริ ษทั ไดนาสตี้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) และบริ ษทั ในเครือ
นโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน ที่ แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต
หรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)

มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
Whistleblower
หมายถึง ผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูล การแจ้งการกระทาทีผ่ ดิ ปกติอนั เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเป็ นสัญญาณในการเตือนให้ผอู้ ่นื ได้ยิน
หรือทราบเรือ่ งราว แต่ในการเงิน หมายถึง คนทีเ่ ตือนให้ทราบว่ามีปัญหาเกิดขึน้ กับบริษทั มีการพบความไม่ชอบมาพา
กล การทุจริต โดยอาจเป็ นการเตือนให้ผบู้ ริหารของบริษทั ราบ
โครงการ Whistleblower ถือเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบาย
การดาเนินธุรกิจ บริษทั ได้จดั ทาคู่มอื ระเบียบเกีย่ วกับการทางานและจรรยาบรรณ รวมถึงการกาหนด whistleblower
Policy ซึ่ง เป็ น มาตรการในการคุ้ม ครองพนักงานที่รอ้ งเรียน แจ้ง เบาะแส หรือ ให้ข ้อ มูล เกี่ย วกับการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และจรรยาบรรณ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการร้องเรียน ในเรื่องการกระทาที่ฝ่าฝื น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคั บบริษทั หรือ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
2. เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษทั และสังคมส่วนรวม

กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

ปลูกฝั งค่านิยม (Values) ในการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดต่างๆ
ให้ความรูค้ วามเข้าใจ (Education) เช่น กรณีตวั อย่างเกีย่ วกับข้อร้องเรียน สือ่ สารเชิงเล่าเรือ่ ง หรือ การ์ตูน
สร้างกลไกการป้ องกัน (Prevention) หาพันธมิตรร่วม จัดกิจกรรมเกีย่ วกับ Whistleblower เช่น Work shop
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
รณรงค์การต่อต้านคอรัปชั ่น (Anti-corruption)

ผูม้ ีสิทธิ ร้องเรียน
1. พนักงานที่พบเห็นการกระทาทีฝ่ ่ าฝื น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั หรือจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษทั ในเครือ
2. พนักงานที่ถูกกลั ่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขัน้ เงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูก
เลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการอันไม่ชอบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้รอ้ งเรียน ให้

ข้อมูล หรือจะให้ขอ้ มูล ช่วยเหลือ ในขัน้ ตอนการสืบสวน สอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แ ก่ผู้ร ับข้อ
ร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้ องร้องดาเนินคดี การเป็ นพยานการให้ถอ้ ยคา หรือ การให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาล
หรือหน่วยงานของรัฐ
ผูร้ บั ข้อร้องเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจในทุกระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลกลาง
ผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั คนหนึ่งคนใด

วิ ธีการร้องเรียน
1.
2.
3.
4.

ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร
ผ่านทาง E-Mail Address ของผูร้ บั ข้อร้องเรียน
ทาเป็ นจดหมายถึงผูร้ บั ข้อร้องเรียน
ในกรณีที่ผรู้ อ้ งเรียนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่
แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรที่เชื่อได้ว่า มีการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั
หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั เกิดขึน้
ทัง้ นี้การร้องเรียนจะถือเป็ นความลับที่สุดและผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนได้ม ากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่
จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัว ผูร้ อ้ งเรียน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะได้รบั การคุม้ ครองจากบริษทั โดยการไม่เปิ ดเผย
ชือ่ และให้ความเป็ นธรรม รวมทัง้ ทาให้บริษทั สามารถแจ้งผลการดาเนินการหรือรายละเอียดเพิม่ เติมในเรื่องที่
ร้องเรียนให้ทราบได้

ขันตอนการตรวจสอบข้
้
อเท็จจริ ง
1.
2.
3.

ผู้ร บั ข้อ ร้อ งเรีย นจะเป็ น ผู้ดาเนิ น การตรวจสอบและรวบรวมข้อ เท็จ จริง หรือ อาจมอบหมายให้บุคคลหรือ
หน่วยงานหรือคณะทางานสอบสวนตามระเบียบบริษทั เป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนหรือคณะทางานสอบสวนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้
ข้อมูล หรือ ขอให้จดั ส่งเอกสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริง บริษทั จะดาเนินการดังต่อไปนี้
 ในกรณี ที่ ข ้อ ร้อ งเรีย นเป็ นเรื่อ งที่ DCC Group กระท าผิด กฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ หรือ
จรรยาบรรณของ DCC จะเสนอเรือ่ งพร้อม ความเห็นและกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ทิ ถี่ ูกต้องต่อผู้
มีอานาจดาเนินการในบริษทั พิจารณาดาเนินการ
 ในกรณีทเี่ ป็ นเรือ่ งสาคัญ เช่น เป็ นเรือ่ งทีก
่ ระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือ ฐานะทางการเงินของ
บริษทั ขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั หรือเกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น
ให้เสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา



ในกรณีที่ขอ้ ร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมให้กบั ผูเ้ สียหาย

ความคุ้มครองปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล
1.

2.

3.
4.

5.

ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ ถ้าเห็นว่าจะทาให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ตนเอง
แต่ต้องมีหลักฐานที่สามารถระบุขอ้ เท็จจริงมากเพียงพอที่จะทาให้เชื่อได้ว่า มีการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณของบริษทั เกิดขึน้ แต่หากผู้รอ้ งเรียน เลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทา
ให้ผรู้ บั ข้อร้องเรียนสามารถดาเนินการตรวจสอบและให้ความเป็ นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้องได้อย่างรวดเร็วมากขึน้
ข้อมูลต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ถือเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าทีจ่ าเป็ นเท่านัน้ โดยจะคานึงถึงความเสียหาย
และความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูร้ บั ข้อร้องเรียนและ
ผูร้ บั ผิดชอบในขันตอนต่
้
างๆจะต้องเก็บรักษาข้อมูลทีไ่ ด้ไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูอ้ ่นื หากฝ่ าฝื นจะถือ
ว่ากระทาผิดวินยั
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถขอให้บริษทั กาหนดมาตรการคุม้ ครอง หรือบริษทั จะกาหนดไว้เลยก็ได้ หากเห็นว่าเป็ น
เรือ่ งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือวามไม่ปลอดภัยทัง้ ต่อตัวผูร้ อ้ งเรียนและต่อองค์กร
พนักงานทีป่ ฏิบตั ติ ่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการทีไ่ ม่เป็ นธรรม ปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายกับบุคคลอื่น โดยมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลนัน้ ร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสที่เกีย่ วกับการ
ทุ จ ริต หรือการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับหรือ จรรยาบรรณ รวมถึง การที่บุคคลนัน้ ถูก
ฟ้ องร้อง ดาเนินคดี เป็ นพยาน ให้ถอ้ ยคา หรือได้ความร่วมมือใดๆต่อศาลหรือต่อหน่วยงานของรัฐ ในเรือ่ งที่
เกีย่ วข้อกับความผิดตามกฎหมาย ถือเป็ นการกระทาผิดวินยั ทีต่ อ้ งได้รบั โทษ ทัง้ นี้อาจได้รบั โทษตามกฎหมาย
หากการกระทานัน้ ถือเป็ นการกระทาทีผ่ ดิ ตามกฎหมาย
ผู้ที่ไ ด้ร บั ความเสีย หายหรือ เดือ นร้อ น จะได้ร บั การบรรเทาความเสีย หายด้ว ยวิธีการหรือ กระบวนการที่
เหมาะสมเป็ นธรรม

แนวการปฏิ บตั ิ การร้องเรียนและให้ข้อมูล
การร้องเรียน
1.

2.

3.

ระบุขอ้ ร้องเรียนทีต่ อ้ งการให้พจิ ารณาให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรือ่ งทีท่ ุจริตหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณอย่างไร เช่น กฎหมาย
อาญา กฎหมายแรงงาน กฎระเบียบพนักงาน ระเบียบการจัดหา เป็ นต้น โดยต้องมีขอ้ มูลเพียงพอทีใ่ ห้เกิด
ความเชือ่ ถือได้
หลักฐานต้องสอดคล้องกับข้อร้องเรียนหรือหลักฐานทีเ่ พียงพอ
โดยต้องระบุร ายละเอีย ดข้อ เท็จจริงที่แสดงให้เห็น ว่ามีเหตุ อนั ควรเชื่อ ได้ว่า มีการกระท าที่เ ป็ น การฝ่ าฝื น
เกิดขึ้น จริง เช่น ชื่อ ผู้ฝ่ าฝื น และผู้เ กี่ย วข้อ ง (ถ้ามี ) เวลาและสถานที่เ กิดเหตุ ก ารณ์ ลักษณะการฝ่ าฝื น
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ หน่วยงานหรือบุคคลทีจ่ ะให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ รวมถึง ภาพถ่าย เอกสารหรือหลักฐานใดๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
การร้องเรียนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง

หากต้องการร้องเรียนผูบ้ งั คับบัญชาสามารถทาได้โดยร้องเรียนไปยังผูร้ บั ข้อร้องเรียนตามทีร่ ะบุไว้ใน Whistle
blower Policy

การรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน
1.

2.

การรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อมีการร้องเรียนให้ผรู้ บั ข้อร้องเรียนต้องแจ้งให้สานักงานตรวจสอบทราบในเบื้องต้นเป็ นลายลักษณ์ อ ั กษร
และเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นให้สรุปผลการดาเนินการโดยละเอียดต่อสานักงานงานตรวจสอบข้างต้นเพื่อสอบ
ทานว่ามีการปฏิบตั ติ ามระเบียบเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และจะได้รวบรวม จัดเก็บเป็ นสถิติ
การตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
2.1 กรณีไม่ตอ้ งแต่งตัง้ “คณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริง”
-ถ้าเป็ นเรือ่ งทีม่ หี ลักฐานชัดเจนและไม่ได้เกีย่ วข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ผรู้ บั ข้อร้องเรียนพิจารณา
และสรุปผลให้สานักงานตรวจสอบทราบ โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั ข้อร้องเรียน
2.2 กรณีตอ้ งแต่งตัง้ “คณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริง”
-ถ้าเป็ น เรื่อ งที่ซ ับซ้อ นและเกี่ย วข้อ งกัน หลายหน่ ว ยงานผู้ร บั ข้อ ร้อ งเรีย นต้อ งพิจ ารณาแต่ ง ตัง้
“คณะท างานงานตรวจสอบข้อเท็จ จริง ” เพื่อ ท าการตรวจสอบและรวบรวมข้อ เท็จจริงตามความ
เหมาะสม
-คณะทางานที่ตงั ้ ขึ้น ควรประกอบด้วยบุคคลไม่น้ อยกว่า 3 คน ที่มาจากหลายหลายหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องกับข้อร้องเรียนนัน้ และต้องไม่มสี ว่ นได้เสีย โดยตรงในเรือ่ งดังกล่าว
-คณะทางานต้องดาเนินการให้เสร็จภายใน 60 วัน หรือหากมีเหตุจาเป็ น ก็สามารถขออนุ มตั ขิ ยาย
เวลาต่อได้โดยให้ย่นื ขอต่อ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ รองกรรมการผูจ้ ดั การในแต่ละสายงานได้

3. การกระทาผิดจริ งตามข้อร้องเรียน
เมือ่ ได้มกี ารตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากผูร้ บั ข้อร้องเรียน เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่าได้มกี ารกระทาทุจริต /
ผิดกฎหมายโดยพนักงานของบริษ ัท ฯ ให้ส่ง เรื่อ งให้กบั ฝ่ ายบุคคล เพื่อ ดาเนิ น การประสานงานแต่ ง ตัง้
“คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีทุจริตฯ” และส่งสาเนารายละเอียดให้กบั สานักงานตรวจสอบทราบ
4.กรณี ที่ผร้ ู บั ข้อร้องเรียนมีส่วนได้เสียในข้อร้องเรียน
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณานัน้ และให้สง่ เรื่องให้ผรู้ บั ข้อร้องเรียนผูอ้ ่นื ทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
และสามารถให้ความเป็ นธรรมกับผูร้ อ้ งเรียนได้แทน
5.กรณี ไม่ได้รบั การตอบรับจากการร้องเรียน
ในกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนเปิ ดเผยชือ่ ของตนเองหากล่วงพ้นเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รอ้ งเรียนแล้วยังไม่มกี ารตอบ
รับใดๆ จากผูร้ บั ข้อร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนเพิม่ เติมไปยังช่องทางอื่นทีก่ าหนดไว้ได้

6.การแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งกับผูร้ ้องเรียน
6.1 กรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนเปิ ดเผยชือ่ ของตนเอง
เมือ่ ผูร้ บั ข้อร้องเรียน หรือ “คณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริง” (แล้วแต่กรณี) ได้ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน
ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ รุปผล
6.2 กรณีทไี่ ด้มกี ารร้องเรียนผ่านทาง
ละขันตอน
้

Website รับข้อร้องเรียน

จะมีการรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบในแต่

7. การรักษาความปลอดภัยของระบบ
7.1 ดาเนินการโดยสานักงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชดิ จากผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบ
ภายใน
7.2 การใช้งานโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชัน้ เพื่อป้ องกันการรั ่วไหลของข้อมูลไปสูบ่ คุ คลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

