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    นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่3 (ฉบับย่อ) 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 

นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท ดสิุตธานี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มคา้ที่บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 50 รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “Dusit International”  

Dusit International มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของกลุ่มบริษัทแก่ผูถื้อหุน้ นักลงทุน และสาธารณชน อย่าง
ถกูตอ้ง เพียงพอต่อการตดัสินใจแก่การลงทนุ โปรง่ใส ทนัเวลา เท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบตัิต่อขอ้มลูทัง้ในดา้นบวกหรือดา้นลบ 
และสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   

ขอบเขตของนโยบาย 

1. นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูนีใ้ชก้ับผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษัท โฆษกผูร้บัมอบอ านาจ และบุคคลอื่นทุกคน
ในกลุ่มบรษิัท 

2. นโยบายฉบับนีค้รอบคลุมถึงทุกช่องทางที่กลุ่มบริษัทใชใ้นการส่ือสารเพื่อเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ของกลุ่ม
บรษิัท ทัง้ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรและดว้ยวาจา ตลอดจนการใหข้อ้มลูต่างๆ ผ่านช่องทางที่หน่วยงานรฐัหรือบคุคลอืน่
จดัไวส้  าหรบัใหบ้คุคลทั่วไปสามารถรบัรูข้อ้มลูได ้
- ลายลกัษณอ์กัษร เช่น เอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส   

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)  ขอ้ความที่ปรากฏในรายงานประจ าปีหรือรายไตรมาส   
จดหมายถึงผู้ถือหุ้น  เอกสารหรือส่ือประกอบการน าเสนอโดยผู้บริหารระดับสูง   เอกสารแถลงข่าว (Press 
Release) และสารสนเทศที่ประกาศบนเว็บไซตข์องบรษิัท หรือเผยแพรผ่่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ 

- ดว้ยวาจา เช่น การสนทนาทางโทรศัพทก์ับนักวิเคราะหแ์ละผูล้งทุน  การจัดประชุมนกัลงทุนหรือนักวิเคราะห ์
(Investors Meeting/ Analyst Meeting)  การเข้าร่วมประชุมในงานที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เช่น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day)  งาน Investor Conference  
การพบนักลงทุนในลักษณะ Non-Deal Roadshow  การให้สัมภาษณ์กับผู้ส่ือข่าวหรือการแถลงข่าว (Press 
Conference) การประชมุทางวีดิทศัน ์(Teleconference)   

3. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ (เช่น โปรโมชั่นสินคา้ กิจกรรมการตลาด ความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร) ไม่เขา้เกณฑต์อ้งปฏิบตัิตามนโยบายนี ้

หลักการส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

1. ขอ้มูลสารสนเทศที่เปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ชัดเจน และทันการณ์ โดยปฏิบัติตามขอ้บังคับตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถกูตอ้งและครบถว้น (บจ/ป 11-00 ขอ้บงัคบั
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการ
ปฏิบตัิการใดๆ ของบรษิัทจดทะเบียน) 

2. ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูท้ี่มีความสนใจอื่นๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกนัใน
การรบัทราบขอ้มลูสารสนเทศที่เผยแพรข่องบรษิัท 

3. ขอ้มูลสารสนเทศใดที่จะมีผลต่อราคาซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท หรือที่ถือไดว้่าส าคญัต่อผูล้งทุนในการตดัสินใจ
ลงทุน (“ข้อมูลส าคัญ”) หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะโดย
ทนัทีผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 

ก าหนดใหบุ้คคลต่อไปนีเ้ท่านัน้เป็นผูม้ีอ  านาจในการรายงานสารสนเทศหรือขอ้มลูที่ส  าคญัของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

1. ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม  2.    ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
3.    เลขานกุารบรษิัท 

โฆษกผู้รับมอบอ านาจ (Spokespersons) 

ก าหนดใหบ้คุคลต่อไปนีเ้ท่านัน้เป็นโฆษกของบรษิัท  
1. ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
3. ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. หวัหนา้ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 
5. หวัหนา้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
6. บคุคลอื่นท่ีไดร้บัมอบหมายจากบคุคลตาม 1-3 โดยส่ือสารไดเ้ฉพาะเรื่องที่ไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

ทั้งนีห้ากผูบ้ริหารหรือพนักงานคนใดไดร้บัการสอบถามหรือขอใหแ้สดงความคิดเห็นจากนักลงทุนหรือส่ือมวลชนในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานจะตอ้งแจ้งว่าตนเองไม่ไดร้ับอนุญาตให้พูดในนามบริษัทและให้เสนอเรื่อง
ดงักล่าวไปยงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(กรณีนกัลงทนุ) หรือฝ่ายส่ือสารองคก์ร (กรณีส่ือมวลชน) 

ช่วงเวลาการเปิดเผยข้อมูล 

1. การเปิดเผยขอ้มลูตามรอบระยะเวลาบญัชีต่อหน่วยงานก ากบัดแูลตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
2. การเปิดเผยขอ้มลูตามเหตกุารณต์ามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 
3. การเปิดเผยขอ้มลูแก่นกัลงทุนและนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์อาทิ การเขา้ร่วมประชมุในงานท่ีจดัโดยหน่วยงานอื่นๆ ทัง้

ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการพบปะนักลงทุนในลักษณะ Non-deal Roadshow กิจกรรมบริษัทจด
ทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) ใหพ้ิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

ช่วงระยะเวลางดให้ข้อมูล (Quiet Period) 

บรษิัทก าหนดใหม้ีระยะเวลางดใหข้อ้มลู (Quiet Period) เป็นเวลา 30 วนัก่อนวนัประกาศผลการด าเนินงาน จนถึงวนัท่ีประกาศ
ผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใหข้อ้มลูที่ไม่เท่าเทียมกนัซึ่งอาจจะน าไปสู่การใช้
ข้อมูลภายใน (Insider Information) หรือการสรา้งราคาหลักทรัพย ์(Stock Price Manipulation) ทั้งนี ้ในระหว่างช่วงเวลา 
Quiet Period บรษิัทงดการตอบค าถามใดๆ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานท่ีก าลงัจะประกาศ และงดใหค้วามเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนไม่สามารถรบันดัการประชมุหรือตอบค าถามทางโทรศพัทก์บันกัวิเคราะห ์นกัลงทนุ หรือส่ือมวลชน
ได ้ยกเวน้กรณีการเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นขอ้เท็จจรงิตามที่ไดเ้คยเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

ทัง้นีใ้หบ้รษิัทประกาศระยะเวลางดใหข้อ้มลูของปีปัจจบุนัในเว็ปไซตข์องบรษิัทภายใตห้วัขอ้ปฏิทินนกัลงทนุ (IR Calendar) 

ระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละบุคคลทีห่้ามซือ้ขายหลักทรัพยใ์นช่วงเวลาดังกล่าว (Blackout Period) 

เพื่อประโยชนแ์ห่งการก ากับดูแลกิจการที่ดี หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารส่ีอันดับแรกตามค านิยามของ ก.ล.ต และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
(คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่ดว้ยกันฉันสามีภรรยาและบุตร ของกรรมการและผูบ้ริหาร) ตลอดจนพนักงานในฝ่ายงานที่มีโอกาสล่วงรู ้
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ขอ้มลูงบการเงิน และ/หรือ ขอ้มลูภายในของบริษัทซึ่งเป็นสาระส าคญัที่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัย ์
เช่น ส านักเลขานุการบริษัท ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายธุรกิจการลงทุนและธุรกิจใหม่ ฝ่ายบริหารการลงทุน ฝ่ายนักลงทุน
สมัพนัธ ์และฝ่ายส่ือสารองคก์ร กระท าการหรือยินยอมใหผู้้อื่นใชข้อ้มูลดงักล่าวในการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยท์ี่
ออกโดยบริษัท ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงิน หรือขอ้มลูที่ส  าคญัต่อสาธารณชน เป็นเวลา 30 วนัก่อนวนัประกาศผลการ
ด าเนินงานหรือวนัแจง้ขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ ซึ่งบริษัทจะประกาศช่วงเวลาหา้มซือ้
ขายหลกัทรพัยใ์หท้ราบ 

การทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัท จะตอ้งไดร้บัการทบทวนและปรบัปรุงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้ง ถกูตอ้งตาม
ขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบัทางกฎหมาย รวมถึงการทบทวนเพื่อเกิดผลในทางปฏิบตัิที่ดียิ่งขึน้ต่อไป  
 

ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 3  ประกาศใช ้ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 

 

          - อาสา สารสิน - 
 (นายอาสา สารสิน) 
                             ประธานกรรมการ 


