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บทน า 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั  
 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
ปี 2556 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต เพื่อแสดง

เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาองคก์ร ซ่ึงนโยบายน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
มาตั้งแต่ปี 2557    

 
   เน่ืองด้วยในปี 2563 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ในฐานะ

เลขานุการของคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ได้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกับ
มาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ดงันั้น บริษทัจึงไดท้ าการแกไ้ขปรับปรุงนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของ CAC ท่ีไดมี้การปรับปรุงใหม่ 

 
      บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 

(นายอาสา สารสิน) 
ประธานกรรมการ 

(นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล) 
เลขานุการบริษทั 

17 พฤษภาคม 2564 
 
 



4 

 

ค านิยามที่ส าคญั 
ค าท่ีใช้ ความหมาย 

คอร์รัปชัน่ การใช้อ านาจท่ีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 
การติดสินบน โดยการเสนอให้ สัญญาให้ มอบให้ ให้ค  ามัน่ เรียกร้อง 
หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสม 
กับพนักงาน ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของ รัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
กระท าหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้ง
ธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษทัโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ไดม้าหรือ
รักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณี
ท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
ทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

ค านิยามน้ีใหค้รอบคลุมการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดการ
ใช้อ านาจอย่างไม่ถูกตอ้ง เช่น การให้ของขวญัหรือบริการ การให้เงิน
สดหรือส่ิงของแทนเงินสด การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ การ
คอร์รัปชัน่ระหวา่งหน่วยงานเอกชนดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัห้ามกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานเรียกร้อง ด าเนินการ 
หรือ ยอมรับการคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน 
และคนรู้จกั  

การช่วยเหลือทางการเมือง การให้เงินหรือส่ิงอ่ืนใดเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง การเขา้ไปเป็น
ตวัแทน หรือมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้พรรค
การเมือง หรือผูมี้อ านาจทางการเมืองไดรั้บผลประโยชน์ 

การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเงินหรือส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้บุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนใดท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อการกุศล 

เงินสนบัสนุน เงินสนบัสนุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท าธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียง
ของผูใ้หเ้งินสนบัสนุน 

ค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีจ่ายเพื่อเป็นค่าส่ิงของใดๆ ท่ีมีมูลค่าทางการเงิน รวมถึง
ส่ิงท่ีใชแ้ทนเงินสด และส่ิงท่ีสามารถแลกเปล่ียนเป็นสินคา้หรือบริการ 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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(conflicts of interest)  สถานการณ์หรือการกระท าท่ีมีผลประโยชน์ส่วน
ตนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง ท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูแ่ละส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม 

ค่าอ านวยความสะดวก 
(Facilitation Payments) 

ค่าใชจ่้ายจ านวนเล็กน้อยท่ีจ่ายแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ 
หรือเป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้ น โดยกระบวนการนั้ น     
ไม่ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ย
หน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีรัฐผูน้ั้น รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดต้าม
กฎหมายอยู่แลว้ เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการ
ไดรั้บการบริการสาธารณะ เป็นตน้  

เจา้หนา้ท่ีรัฐ/พนกังานรัฐ การท่ีบุคคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/นักการเมือง/ท่ีปรึกษา
ของหน่วยงานรัฐ และได้เข้ามาท างานให้กับบริษัทเอกชน และอาจ
อาศยัความสัมพนัธ์หรือขอ้มูลภายในไปเอ้ือประโยชน์แก่บริษทัเอกชน
หรือก่อให้เกิดภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของหน่วยงานของรัฐหรือองคก์ร ก ากบัดูแลธุรกิจกบับริษทัท่ีอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแล โดยผลของการกระท านั้นมุ่งหวงัให้เกิดความไดเ้ปรียบ
ทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม หรือ การก าหนดนโยบายเอ้ือประโยชน์เอกชน
ท่ีอดีตเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นท างานให ้

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หมายความวา่ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ
หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงาน
หรือบุคคลผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งถ่ิน และ
หมายความรวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช้
อ านาจหรือไดรั้บมอบหมายให้ใชอ้  านาจทางการปกครองของรัฐในการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตั้งขึ้นใน
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ  
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ขอบเขตของนโยบาย 
 นโยบายฉบบัน้ีครอบคลุมทั้งบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจในการ
ควบคุม ซ่ึงจะน านโยบายฉบบัน้ีไปเป็นแนวทางในการจดัท านโยบาย หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนภาคปฏิบติัอนั
วา่ดว้ยการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  
 

ผู้ที่ต้องปฏิบัตติามนโยบายฉบับนี ้
           กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัของบริษทัและบริษทัย่อย  และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจ
ในการควบคุม รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีปฏิบติังานแทนหรือท าในนามบริษทั เช่น บุคคลภายนอก
ท่ีไดรั้บการวา่จา้งในลกัษณะสัญญาชัว่คราว เป็นตน้ มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยเคร่งครัด 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัมุ่งมั่นในการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น โดย ระบุในค่านิยมขององค์กร (Values) แนวปฏิบัติ 

(Code of Conduct) นโยบายและระเบียบ การบริหารความเส่ียง การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
การอบรม การควบคุมภายใน การติดตาม และการตรวจสอบ  

บริษทัยึดมัน่ว่าการคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้และไม่ถูกตอ้ง จึงก าหนดนโยบาย และหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยไว ้ดงัน้ี 
 
นโยบาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. บริษทัวางตวัเป็นกลางทางการเมืองและไม่มีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนหรือใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง

แก่พรรคการเมือง หรือผูมี้อ  านาจทางการเมือง  
2. คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุน

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ

ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารปฏิบติั
ตามนโยบายของบริษทัและมาตรฐาน มีความรัดกุม ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

4. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ และการสนบัสนุนนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ การส่ือสารไปยงัพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงบริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุม หรือตวัแทนทางธุรกิจ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและแนวปฏิบติั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย 
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5. ผูต้รวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบัติ กฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษทัมีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงในเร่ืองการคอร์รัปชั่น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของบริษทั และไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบัของบริษทั ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
เพื่อน และคนรู้จกัทั้งทางตรงและทางออ้ม    

2. พนกังานทุกคนตอ้งไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายเป็นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง หากมีขอ้สงสัยหรือปัญหาให้ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจสอบภายใน
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
4. ในการท าธุรกรรมกบัภาครัฐหรือเอกชน ตอ้งด าเนินการอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และเหมาะสม หลีกเล่ียง

การกระท าอนัอาจจูงใจให้เจา้หน้าท่ีของรัฐหรือพนักงานเอกชนด าเนินการในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่
เหมาะสม โดยปฏิบติัตามกฎหมายไทย 

5. ผูก้ระท าคอร์รัปชัน่ถือเป็นผูก้ระท าผิด ตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั และตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท าผิดดงักล่าวเป็นการกระท าผิดตามกฎหมาย 

6. บริษัทจะท าความเข้าใจและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น น้ี  ต่อบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอก ผา่นอินทราเน็ต และเวบ็ไซตข์องบริษทั www.dusit-international.com 

 แนวปฏิบัติน้ีจดัท าตามหลกัการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคลอ้งตามนโยบายและระเบียบของ
บริษทั 

เม่ือนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ดุสิต
ธานี จ ากดั (มหาชน) จะมีการประกาศใช้กบับริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจในการ
ควบคุม 
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการไม่ช่วยเหลือทางการเมือง 
บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  
แนวปฏิบัติในการไม่ช่วยเหลือทางการเมือง 
1. หลีกเล่ียงการเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือตวัแทนพรรคการเมือง  
2. หลีกเล่ียงการบริจาคใหก้บัพรรคการเมือง และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง  
3. ไม่ใหเ้งินหรือส่ิงอ่ืนใดสนบัสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมือง หรือผูมี้อ านาจทางการเมือง 
4. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายของประเทศไทยก าหนด 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบติังาน 
2. ไม่ใชโ้อกาส หรือขอ้มูลภายในบริษทัเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 
3. รักษาความลบัทางการคา้ และไม่ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัหรือมีลกัษณะเดียวกนั  
 
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริจาคการกุศล 
1. ไม่สนับสนุนหรือท ากิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวงัหรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมทาง

ธุรกิจ 
2. มีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้กับสถาบัน มูลนิธิ ท่ีมี

รายช่ือตามอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดอนุมติัโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  
3. มีนโยบายการบริจาคเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา ตามอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดอนุมัติโดย 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 
นโยบายการรับหรือให้เงินสนับสนุน 

บริษัทไม่มีนโยบายการรับหรือให้เงินสนับสนุนจากคู่ค้า ยกเว้นกรณีการรับเงินสนับสนุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงคู่คา้จะแจง้ฝ่ายจดัซ้ือส่วนกลางเร่ืองวงเงินการให้เงินสนับสนุน และ
ฝ่ายยจดัซ้ือส่วนกลางจะเป็นผูจ้ดัสรรวงเงินสนับสนุนให้กบัโรงแรมต่างๆ ตามสัดส่วนยอดสินคา้ท่ีขาย
ให้กบัคู่คา้ โดยฝ่ายจดัซ้ือส่วนกลางจะแจง้ให้ผูจ้ดัการทัว่ไป และหัวหน้าแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมทราบ
ทาง E-mail ก่อนส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ พร้อมส่งส าเนารายงานการจดัสรรวงเงินให้กบัประธานเจา้หน้าท่ีฝ่าย
บญัชีและการเงิน (CFO) ทราบ โรงแรมต่างๆ จะเป็นผูเ้สนอโครงการส่งเสริมการขายให้คู่คา้อนุมติั เม่ือคู่คา้
อนุมติัโครงการส่งเสริมการขายแลว้ ฝ่ายบญัชีของแต่ละโรงแรมจะเป็นผูว้างบิลและเรียกเก็บเงินสนบัสนุน
จากคู่คา้โดยตรง 
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การขอเงินสนนัสนุนการส่งเสริมการขายทั้งหมดจะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์ของการส่งเสริมการขาย
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้ลูกคา้มาใชบ้ริการมากขึ้น อนัจะส่งผลให้
บริษทัมีรายไดเ้พิ่มขึ้น และส่งเสริมรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของการประชาสัมพนัธ์ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของส่ือ และโฆษณาของหอ้งอาหารหรือโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ 

การใชจ่้ายเงินสนบัสนุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัและเป็นไปตามมาตรฐานของดุสิต เท่านั้น 
 
นโยบายการจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้แก่พนักงาน  

บริษทัมีนโยบายการจ่ายของขวญัให้แก่พนกังานตามเทศกาล และประเพณีนิยม รวมถึงเพื่อเป็นการ
ช่ืนชมผลการปฏิบติังานภายใตห้ลกัการต่างๆ เช่น โครงการดุสิตขอบคุณ โดยแต่ละโรงแรมจะมีการมอง
รางวลัในรูปแบบต่างๆกนั  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทก าหนดไว้ว่า ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับอนัเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยตอ้ง
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
 
การส่ือสารนโยบายเร่ืองค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

พนกังาน 
บริษทัมีการส่ือสารแจง้ขอ้มูลของนโยบายจรรยาบรรณของดุสิตผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

และพนักงานปัจจุบัน โดยแผนกฝึกอบรมมีการจัดเน้ือหาส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณของดุสิตท่ี
เก่ียวขอ้งการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ซ่ึงผูบ้ริหารจะเซ็นรับส าเนาดว้ย  ขอ้มูลดงักล่าวพนกังานทุกคนยงัสามารถ
เขา้ไปดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บเพจท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารภายในของพนักงาน รวมถึงทางฝ่ายทรัพยากร
บุคคลได้แจกสมุดพก จรรยาบรรณดุสิตให้กบัพนักงานระดับการจดัการไปจนถึงระดบัผูบ้ริหารให้ได้รับ
ทราบ 

คู่คา้ 
บริษทัมีขั้นตอนเพื่อส่ือสารนโยบายเร่ืองค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆให้แก่คู่คา้

ทุกคนผ่านเว็บไซต์บริษทัท่ี www.dusit-international.com และยงัได้ท าเป็นหนังสือเพื่อให้คู่คา้ลงนามและ
ปฏิบติัตาม ดงัรายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

 

การก ากบัดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยกรรมการบริษทั

ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ีน ามาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีไปปฏิบติัตามนโยบาย และแนวปฏิบติัท่ี
กล่าวไวใ้นเอกสารน้ี 
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การสนับสนุนและการด าเนินงานในการน ามาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันมาปฏิบัติ  
บริษทัก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัสอดส่องดูแลมิให้มีการกระท าความผิด จึง

ไดมี้การจดัฝึกอบรม และมีนโยบายช้ีแจงให้แก่พนกังานทุกคนทราบ เพื่อให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การสนบัสนุน หรือ แจง้ข่าวใหท้ราบเม่ือพบเห็นการกระท าความผิดเกิดขึ้น   

การประกาศข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยยึด
หลกัการเร่ืองความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อธุรกิจ การจดัท าเป็นเอกสารแจกเฉพาะรายในหลาย
รูปแบบ รวมถึงการใหพ้นกังานลงนามรับเอกสารเป็นรายบุคคล มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้พนกังานได้ตระหนกั
ถึงความส าคัญในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้ งยงัระบุในคู่มือพนักงานว่าด้วยเร่ืองการทุจริตและการ
คอร์รัปชัน่  
 
การบริหารบุคลากร 

ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรนั้น ก่อนท่ีบริษัทจะรับผูส้มัครมาท างาน ทางผูจ้ ัดการสรรหา
บุคลากรจะส่ง reference check ไปยงัหน่วยงานเดิมของผูส้มคัร รวมถึงการสอบถามถึงเหตุการณ์ใดใดท่ี
ผูส้มคัรท่านนั้นกระท าการท่ีไม่ซ่ือสัตยห์รือมีพฤติกรรมท่ีข่มขู่เพื่อประโยชน์ทางการคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาการรับหรือไม่รับเขา้ท างาน ส าหรับบุคลากรท่ีบริษทัรับมา ก่อนเร่ิมท างานทาง
แผนกฝึกอบรมจะจดัปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่ รวมถึงการน าเสนอขอ้มูลนโยบายดา้นจรรยาบรรณของ
ดุสิตให้พนักงานใหม่ทราบด้วย นอกจากน้ีในขั้นตอนพิจารณาว่าพนักงานท่านใดจะได้รับการเล่ือนขั้น 
เล่ือนต าแหน่งนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะตรวจสอบขอ้มูลการประเมินกลางปี และปลายปีว่ามีการทุจริต
คอร์รัปชัน่หรือไม่ หรือมีการบนัทึกในใบเตือนหรือไม่  หากมีกรณีดงักล่าวเกิดขึ้น พนกังานจะไม่ไดรั้บการ
พิจารณาให้เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง และพนักงานท่ีทุจริตจะได้รับการลงโทษตามระเบียบขอ้บังคับการ
ท างาน 
 
การอธิบายมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันและการส่ือสารแก่พนักงาน  

บริษทัก าหนดเป็นนโยบายให้ผูจ้ดัการฝึกอบรมจดัท าปฐมนิเทศให้แก่พนกังาน ในหัวขอ้เร่ือง Anti-
Corruption ซ่ึงทั้ งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันได้เขา้รับการอบรม พร้อมทั้งมีการอธิบายแนวทาง
ปฏิบติั โดยการฝึกอบรมน้ีรวมอยู่ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ก่อนเร่ิมงานทุกคน พนกังานทุกคน
จะไดรั้บขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นเอกสารคู่มือพนกังาน ตวัอยา่งหวัขอ้การปฐมนิเทศ 3 วนัไดแ้ก่ 

 - การตอ้นรับพนกังานใหม่และการท าความรู้จกั  
- ประวติับริษทั  
- การฝึกอบรมหลกัสูตร Dusit Thai Graciousness - Module 1 
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- การแนะน าใหรู้้จกักบัแผนกและหวัหนา้ระดบัผูบ้ริหาร  
- ความรู้เก่ียวกบับริษทัและโรงแรม  
- การเดินชมรอบบริษทั/โรงแรม  
- กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของพนกังานท่ีออกโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- มาตรฐานการแต่งกายในท่ีท างาน  
- มาตรฐานการรักษาสุขอนามยั  
- การอบรมความปลอดภยัและการรักษาป้องกนัภยัต่างๆในท่ีท างาน  
- สวสัดิการและผลประโยชน์ต่างๆ  
- ประมวลจรรยาบรรณของพนกังานดุสิต  
- การอบรมความรู้เบ้ืองตน้ของนโยบาย Anti-Corruption 

 
- การอบรมความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองสิทธิมนุษยชน 
- กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ ส่ิงแวดล้อมขององค์กรรวมถึงรางวลัต่างๆท่ีบริษัท/
โรงแรมไดรั้บ  

- โอกาสในงานท่ีเปิดรับในกลุ่มโรงแรมของดุสิต  
- การทดสอบความรู้ท่ีไดจ้ากการปฐมนิเทศ 
- สรุป 
ส าหรับพนกังานปัจจุบนั บริษทัไดจ้ดัใหมี้การท า Re-orientation ใหก้บัพนกังานภายใน 365 วนัของ

การท างาน ดงันั้นพนกังานจะไดรั้บขอ้มูลใหม่ท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ดว้ย  
 
พนักงานต้องการค าแนะน าเกีย่วกบัการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

พนักงานสามารถพบหัวหน้างานโดยตรงได้หากต้องการแจ้งหรือปรึกษาข้อมูลเก่ียวกับเร่ือง
คอร์รัปชัน่ หากคนท่ีกระท าผิดเป็นหัวหนา้งานตนเอง พนกังานสามารถเขา้พบผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ้นไป
ได้ ทั้ งน้ี บริษัทไม่มีนโยบายห้ามพนักงานเขา้พบหัวหน้างาน หรือ ผูบ้ริหารระดับสูง  ทุกคนในบริษัท 
หวัหนา้งานหรือผูบ้ริหารทุกท่านพร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลแก่พนกังานทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษทัเอง 
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การส่ือสารให้พนักงานทราบเกีย่วกบับทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
  บริษทัไดร้ะบุมาตรการการลงโทษไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั ว่าดว้ยเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และ การรักษาประโยชน์ของบริษทัเสมือนเป็นประโยชน์ของพนกังานเอง โดยการลงโทษจะ
ด าเนินการจากเบาไปหาหนกั หลงัจากท่ีไดมี้การสอบสวนเรียบร้อยแลว้ 
 
การลงโทษเม่ือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ถือเป็นส่วนหน่ึงของวินยัในการปฏิบติังาน กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีไม่ปฏิบติัตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทั 
ขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน และการปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในการกระท า
ผิด 

คณะกรรมการจดัให้มีช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจง้ เบาะแสในเร่ืองท่ี
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยให้ท าเป็นหนังสือไปท่ีคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส ซ่ึง
ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย และผูอ้  านวยการ
ตรวจสอบภายใน โดยระบุช่ือหวัขอ้ “การแจง้เบาะแสการกระท าผิด” ผา่นทางช่องทางและวิธีการดงัต่อไปน้ี 

- ผ่านทางเว็บไซด์ ระบบรับร้องเรียนและแจง้เบาะแส www.dusit-international.com ภายใตเ้มนู 
Corporate Governance 

- ผา่นทาง E-mail whistleblowing@dusit.com 
- จดัท าเป็นซองจดหมายปิดผนึกส่งถึง 

คณะกรรมการรับแจง้เบาะแสการกระท าผิด หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท  
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330   

ขอบเขตของการร้องเรียน 
เม่ือมีขอ้สงสัยหรือเช่ือหรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการกระท าในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษทัในประเด็นเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความถูกตอ้งของรายงาน
งบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การคอร์รัปชั่น การผิดจรรยาบรรณ นโยบาย ขอ้ก าหนดหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษทั พนักงานควรสอบถามหรือปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนเป็นล าดบัแรก อย่างไรก็

http://www.dusit-international.com/
mailto:whistleblowing@dusit.com
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ตาม หากมีเหตุสงสัยว่าผูบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้ปรึกษาหรือร้องเรียนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาล าดบัถดัไป หรือ หากไม่สะดวกใจท่ีจะท าเช่นนั้น และมีพยานหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนหรือ
พอท่ีจะสืบหาขอ้เท็จจริงเพื่อด าเนินการต่อไปได้ พนักงานรวมถึงบุคคลภายนอกสามารถแจง้เร่ืองไปยงั
คณะกรรมการรับแจง้เบาะแส หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

การปกป้องผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสในการกระท าผิด 
พนักงานท่ีแจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ขอ้มูลใดๆ ตามขอบเขตของการร้องเรียนด้วย

ความสุจริตใจ ไม่ไดมี้เจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูใ้ดหรือต่อบริษทั จะไดรั้บการ
คุ ้มครองท่ีเหมาะสม เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน พักงาน ลด
เงินเดือน เลิกจา้ง หรือการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน  
             ทั้งน้ี ใคร่ขอให้ผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสดงักล่าว ระบุช่ือและช่ือสกุล พร้อมวิธีการติดต่อกลบั ใน
กรณีท่ีอาจมีการขอทราบขอ้มูลเพิ่มเติม บริษทัจะปกป้องผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผย
ช่ือผูแ้จง้ 
             กระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสและคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวม
ขอ้เท็จจริงและหากพบว่ามีมูลความจริง ก็จะก าหนดมาตรการด าเนินการเพื่อระงบัการกระท าท่ีท าให้เกิ ด
ความเสียหายต่อบริษทัต่อไป  

การรายงานผลการตรวจสอบ 
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสและคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งผลให้ผูร้้องเรียนทราบโดยมี

ระยะเวลาและขั้นตอนตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายและระเบียบปฏิบติัในการแจง้เบาะแสการกระท าผิด  
 
 
 

การประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ัน 
แผนกบริหารความเส่ียงได้มีการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ้นต่อบริษัทโดย

มุ่งเนน้ไปท่ีความโปร่งใสในการด าเนินงานและการจดัการ รวมถึงโอกาสท่ีจะเกิดการฉ้อโกงภายในองคก์ร 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประเมินความเส่ียงดา้น
คอร์รัปชั่นมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แผนกบริหารความเส่ียงจะท าการพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและ
ผลกระทบของคอร์รัปชัน่ต่อองคก์ร โดย มุ่งเนน้ไปยงัหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัราชการ การจดัซ้ือจดั
จา้ง การท าสัญญา และการด าเนินการเพื่อการขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ท่ีอาจ
เกิดขึ้นกบัองคก์ร  

 



14 

 

ระบบการควบคุมภายในเพ่ือจัดการการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัมีระบบการควบคุมภายในเพื่อจดัการการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้นการเงินและการ

ด าเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ในบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ
บญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานในเร่ืองการคอร์รัปชั่นให้มีความรัดกุม ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  

การควบคุม การติดตาม และการตรวจสอบ 
การท าบญัชี 
1. บริษทัมีการแบ่งแยกการท างานระหว่างแผนกบญัชี และแผนกการเงิน โดยมีการรวมศูนยก์าร

จ่ายเงินท่ีฝ่ายการเงินส่วนกลาง มีการตรวจสอบเอกสาร และการอนุมัติทุกรายการก่อนการจ่ายเงิน จึง
สามารถตรวจสอบไม่ใหมี้การจ่ายเงินเพื่อการคอร์รัปชัน่ หรือส่งเสริมการคอร์รัปชัน่  

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีขั้นตอนเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การควบคุมภายในของกระบวนการท า
บัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการตาม
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

3. ในกระบวนการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีขั้นตอนการหารือผลการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่กบับุคลากรท่ีปฏิบติังานนั้นๆ  

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องหรือประกอบการบันทึกบัญชีแต่ละรายการจะแนบกับใบส าคัญรับเงิน 
ใบส าคญัจ่ายเงิน จะตอ้งมีการลงลายมือช่ือผูจ้ดัท า ผูต้รวจสอบและผูอ้นุมติัก่อนผ่านรายการเขา้ระบบบญัชี 
และจะมีการตรวจสอบความครบถว้นอีกคร้ังหน่ึงก่อนจดัเก็บเอกสาร 

5. ใบแจง้หน้ี ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคญัรับเงิน ใบส าคญัจ่ายมีการก าหนดเลขท่ีอย่างต่อเน่ืองโดย
ระบบการบนัทึกรายการและจดัพิมพเ์อกสาร 

6. ส าหรับรายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานตามปกติ ก่อนท าการจ่ายและบนัทึกรายการ 
จะตอ้งมีการอนุมติัโดยหัวหนา้แผนกและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัชั้น ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการ
อนุมติัรายการ (Expenses Authorization Policy) 

7. หลังจากท่ีมีการปิดบัญชีรายเดือนแล้ว จะมีการจัดท างบกระทบยอด วิเคราะห์รายการ
เคล่ือนไหวของงบการเงินและสาเหตุความผิดปกติของรายการ (ถา้มี) ใหผู้บ้ริหารทราบ 

การบริจาคเพื่อการกุศล 
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บริษทัก าหนดขั้นตอนการขออนุมติัการบริจาค เพื่อการกุศล ตามสายงาน มีการตรวจสอบโดยฝ่าย
บญัชีการเงิน มีการก าหนดวงเงิน และผูมี้อ านาจในการอนุมติัการบริจาคการกุศลสาธารณะไวช้ดัเจน หาก
เกินวงเงินจะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้วางโปรแกรมการตรวจสอบใบส าคญัจ่าย รวมถึงหลักฐานและเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นรายการเก่ียวโยงซ่ึงจ่ายให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั โดยเพิ่มประเด็นเก่ียวกบัการบริจาคเพื่อการกุศล และรายจ่ายอนัอาจเก่ียวเน่ืองกบัการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

เงินสนบัสนุน 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าการตรวจสอบใบส าคญัรับ/จ่าย พร้อมหลกัฐานและเอกสารประกอบการ

รับ/จ่ายเงิน รวมถึงการสอบทานรายจ่ายเงินสนบัสนุน 
การจ่ายค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีโปรแกรมการตรวจสอบใบส าคัญจ่าย รวมถึงหลักฐานและเอกสาร

ประกอบการจ่ายเงิน หากมีรายการใดท่ีไม่ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทจะท ารายงานและแจ้งต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งานขายและการตลาด 
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีโปรแกรมการตรวจสอบในเร่ืองวงจรรายไดแ้ละเงินสดรับ รวมถึงการสอบ

ทานรายไดจ้ากหน่วยงานภาครัฐวา่เป็นไปอยา่งเหมาะสม 
งานจดัซ้ือและท าสัญญา 
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีกระบวนการในการตรวจสอบงานจัดซ้ือและท าสัญญาอย่างสม ่าเสมอ 

เก่ียวกบัความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่  
 
การเกบ็รักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้อง 

เม่ือมีการปิดบญัชีรายเดือนเรียบร้อยแลว้ เอกสารบญัชีจะมีการจดัเก็บแยกตามประเภทรายการ เช่น 
ใบส าคญัรับเงิน ใบส าคญัจ่ายเงิน และมีการจดัเก็บเรียงตามล าดบัเลขท่ีเอกสารในแต่ละเดือน 

เอกสารบญัชีส าหรับปีปัจจุบนัและเอกสารของปีก่อนๆ ท่ียงัตอ้งใชเ้พื่อการตรวจสอบและอา้งอิงจะ
มีการจดัเก็บไวท่ี้ส านักงาน ส าหรับเอกสารท่ียงัคงตอ้งเก็บรักษาไวต้ามขอ้ก าหนดของกฎหมายจะมีการ
จดัเก็บไวท่ี้คลงัจดัเก็บเอกสาร 
 
การรายงานผลการตรวจสอบ 

ผูบ้ริหารระดับสูงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบประเด็นหรือขอ้สงสัยในเร่ืองคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการตรวจสอบจะท า
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การตรวจสอบขอ้เท็จจริงซ่ึงหากไดข้อ้สรุป คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

หากพบประเด็นเร่งด่วน พนักงานสามารถรายงานต่อผูบ้ริหารระดับสูงได้โดยตรง หรือท าเป็น
หนงัสือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีอยูท่ี่แจง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

บริษทัจะประกาศนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ีให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกทราบ
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.dusit-international.com 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เอกสารแนบ 1 

 
เรียน  .......................................................................................... 
เร่ือง  หลกัการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่เพื่อให้ไดรั้บความเช่ือถือและความเคารพจากลูกคา้
และคู่คา้ รวมถึงการใหบ้ริการของโรงแรมอยา่งดีท่ีสุด ดงันั้นการร่วมงานกบัคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพและมีคุณธรรม 
จึงถือเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบริษทั รวมถึงการไม่ให้ความส าคญัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีอิทธิพล
หรือการให้ความส าคญัต่อพรรคพวกของตน โดยนโยบายของบริษทันั้น ไดห้้ามพนักงานรับหรือเรียกร้อง
ของขวญั, เงิน หรือส่ิงอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนหรือคู่คา้ท่ีทางโรงแรม / บริษทัได้ร่วมท าธุรกิจดว้ย ทั้งน้ียกเวน้
การให้ของขวญัในเทศกาลตามประเพณี และการจดังานส่งเสริมการขาย ซ่ึงบริษทัคู่คา้จะไดรั้บจดหมายลง
นามโดยผูบ้ริหารแจง้ใหท้ราบถึงวตัถุประสงคท์ุกคร้ัง 

พนกังานของบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ทุกคนจะไดรั้บแจง้ถึงนโยบายดงักล่าว ทนัทีเม่ือเขา้
ร่วมงานกับบริษทั รวมถึงการเตือนพนักงานท่ีต้องท าการติดต่อกับคู่ค้าสม ่าเสมอถึงนโยบายข้อน้ีอย่าง
ต่อเน่ือง บริษทัจึงใคร่ขอความร่วมมือจากคู่คา้ในการปฏิบติัตามนโยบาย ดงัต่อไปน้ี :  

• ยดึมัน่ในหลกัจริยธรรมสูงสุดทุกเม่ือ ในการท าธุรกิจร่วมกนั 
• ใหค้  ามัน่วา่จะไม่มีการแลกเปล่ียนของก านลัหรือส่ิงอ่ืนใดกบัพนกังานของทางโรงแรม / บริษทั 

เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการด าเนินธุรกิจและจะไม่ถือความส าคญัต่อพรรคพวกของตน 
• จดัหาสินคา้ โดยยดึถือหลกัคุณภาพท่ีดีท่ีสุด รวมถึงสุขลกัษณะและราคาของสินคา้นั้นๆ 
• ไดรั้บการอนุมติัคดัเลือกจากการประมูลรวมถึงระยะเวลาในการส่งสินคา้ 
• ขอ้มูลทางธุรกิจท่ีไดด้ าเนินการท ากบั บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมดถือเป็นความลบั 
• มีส่วนร่วมในการพฒันาสินคา้ บริการ การอบรม รวมถึงการสร้างผลก าไรส าหรับทั้งสองฝ่าย 
 
ขา้พเจา้เห็นดว้ยและยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายดงัท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ 

 
 

ลงช่ือ  
 (                                                        ) 
ต าแหน่ง  

 


