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บทนา
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึ งจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
ปี 2556 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริ ต เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และได้จดั ทานโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ เพื่อ
ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กร ซึ่ งนโยบายนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
มาตั้งแต่ปี 2557
เนื่ องด้ วยในปี 2563 สถาบัน กรรมการบริ ษ ัท ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) ในฐานะ
เลขานุ การของคณะกรรมการโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ CAC) ได้มีการปรับปรุ งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
มาตรการการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ดังนั้น บริ ษทั จึงได้ทาการแก้ไขปรับปรุ งนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของ CAC ที่ได้มีการปรับปรุ งใหม่
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

(นายอาสา สารสิ น)
ประธานกรรมการ

(นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริ ษทั
17 พฤษภาคม 2564
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คานิยามที่สาคัญ
คาที่ใช้
คอร์ รัปชัน่

ความหมาย
การใช้อ านาจที่ ไ ด้ม าหรื อ การใช้ท รั พ ย์สิ น ที่ มี อ ยู่ใ นทางมิ ช อบ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตนหรื อก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อประโยชน์ ของผูอ้ ื่ น
การติ ดสิ นบน โดยการเสนอให้ สัญญาให้ มอบให้ ให้คามัน่ เรี ยกร้อง
หรื อรับ ซึ่ งเงิน ทรั พ ย์สิ น สิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ ไม่เหมาะสม
กับ พนั ก งาน ลู ก จ้า งหรื อ เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
หน่ วยงานเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อ ม เพื่ อให้บุ คคลดังกล่าว
กระทาหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึง
ธุรกิจ หรื อแนะนาธุ รกิจให้กบั บริ ษทั โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ได้มาหรื อ
รักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี
ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของ
ท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทาได้
คานิยามนี้ ให้ครอบคลุมการคอร์รัปชัน่ ในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดการ
ใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้ของขวัญหรื อบริ การ การให้เงิน
สดหรื อสิ่ งของแทนเงินสด การให้สิ นบนเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และ การ
คอร์รัปชัน่ ระหว่างหน่วยงานเอกชนด้วย

การช่วยเหลือทางการเมือง

การบริ จาคเพื่อการกุศล
เงินสนับสนุน
ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ บริ ษทั ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานเรี ยกร้อง ดาเนิ นการ
หรื อ ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน
และคนรู ้จกั
การให้เงินหรื อสิ่ งอื่ นใดเพื่อสนับ สนุ นพรรคการเมื อง การเข้าไปเป็ น
ตัวแทน หรื อมี ส่ วนร่ วมในการทากิจกรรมทางการเมืองเพื่ อให้พ รรค
การเมือง หรื อผูม้ ีอานาจทางการเมืองได้รับผลประโยชน์
การบริ จาคเงินหรื อสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด ให้บุคคลหรื อนิติบุคคล
อื่นใดที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อการกุศล
เงินสนับสนุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการทาธุรกิจ ตราสิ นค้า หรื อชื่อเสี ยง
ของผูใ้ ห้เงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายเพื่อเป็ นค่าสิ่ งของใดๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน รวมถึง
สิ่ งที่ใช้แทนเงินสด และสิ่ งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ
การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส่ วนรวม
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ค่าอานวยความสะดวก
(Facilitation Payments)

เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ

(conflicts of interest) สถานการณ์หรื อการกระทาที่มีผลประโยชน์ส่วน
ตนมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ หรื อการปฏิ บัติ หน้าที่ ในตาแหน่ ง ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูแ่ ละส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม
ค่าใช้จ่ายจานวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ
หรื อ เป็ นการกระตุ ้น ให้ ด าเนิ น การรวดเร็ วขึ้ น โดยกระบวนการนั้ น
ไม่ตอ้ งอาศัยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็ นการกระทาอันชอบด้วย
หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ รัฐผูน้ ้ ัน รวมทั้งเป็ นสิ ทธิ ที่นิติบุคคลพึงจะได้ตาม
กฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสื อรับรอง และการ
ได้รับการบริ การสาธารณะ เป็ นต้น
การที่บุคคลผูเ้ ป็ นหรื อเคยเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึ กษา
ของหน่ วยงานรั ฐ และได้เข้ามาท างานให้ กับ บริ ษ ัท เอกชน และอาจ
อาศัยความสัมพันธ์หรื อข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริ ษทั เอกชน
หรื อก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบตั ิหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กร กากับดูแลธุรกิจกับบริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้
การกากับดูแล โดยผลของการกระทานั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรี ยบ
ทางธุ รกิจที่ไม่เป็ นธรรม หรื อ การกาหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชน
ที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทางานให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
หรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นซึ่ งมีตาแหน่ งหรื อเงินเดือนประจา พนักงาน
หรื อบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่ งรัฐวิสาหกิจหรื อหน่ วยงานของรัฐ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น และสมาชิ กสภาท้องถิ่ นซึ่ งมิใช่ผูด้ ารงตาแหน่ งทาง
การเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น และ
หมายความรวมถึ ง กรรมการ อนุ ก รรมการ ลูก จ้างของส่ วนราชการ
รัฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ และบุ คคลหรื อคณะบุ คคลซึ่ งใช้
อานาจหรื อได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางการปกครองของรัฐในการ
ดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการจัดตั้งขึ้นใน
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อกิจการอื่นของรัฐ
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ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมทั้งบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจในการ
ควบคุม ซึ่ งจะนานโยบายฉบับนี้ ไปเป็ นแนวทางในการจัดทานโยบาย หลักเกณฑ์และขั้นตอนภาคปฏิบตั ิอนั
ว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน่

ผู้ที่ต้องปฏิบัตติ ามนโยบายฉบับนี้
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจ
ในการควบคุม รวมถึงบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบตั ิงานแทนหรื อทาในนามบริ ษทั เช่น บุคคลภายนอก
ที่ได้รับการว่าจ้างในลักษณะสัญญาชัว่ คราว เป็ นต้น มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายนี้โดยเคร่ งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษ ทั มุ่ งมั่นในการต่อต้านการคอร์ รัป ชั่น โดย ระบุในค่านิ ยมขององค์ก ร (Values) แนวปฏิบัติ
(Code of Conduct) นโยบายและระเบียบ การบริ หารความเสี่ ยง การสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การอบรม การควบคุมภายใน การติดตาม และการตรวจสอบ
บริ ษทั ยึดมัน่ ว่าการคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ถูกต้อง จึงกาหนดนโยบาย และหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทยไว้ ดังนี้
นโยบาย และหน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. บริ ษทั วางตัวเป็ นกลางทางการเมืองและไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนหรื อให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
แก่พรรคการเมือง หรื อผูม้ ีอานาจทางการเมือง
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุ น
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารให้ความสาคัญกับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายของบริ ษทั และมาตรฐาน มีความรัดกุม ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ และการสนับสนุนนโยบาย
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ การสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุม หรื อตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนด
ของกฎหมาย
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5. ผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่รับ ผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบ ัติ กฎหมาย และข้อก าหนดของหน่ วยงานก ากับ ดู แล เพื่ อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษ ทั มี ระบบควบคุ มที่ เหมาะสมและเพี ยงพอต่ อความเสี่ ยงในเรื่ องการคอร์ รัป ชั่น และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของบริ ษทั และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องคอร์รัปชัน่ โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ดาเนิ นการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
เพื่อน และคนรู ้จกั ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. พนักงานทุกคนต้องไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็ นการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา ผูต้ รวจสอบภายในหรื อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และให้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง หากมีขอ้ สงสัยหรื อปั ญหาให้ปรึ ก ษาผูบ้ งั คับบัญชา ผูต้ รวจสอบภายใน
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้งเรื่ องคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
4. ในการทาธุรกรรมกับภาครัฐหรื อเอกชน ต้องดาเนินการอย่างถูกต้อง โปร่ งใส และเหมาะสม หลีกเลี่ยง
การกระทาอันอาจจูงใจให้เจ้าหน้าที่ ของรั ฐหรื อพนักงานเอกชนดาเนิ นการในสิ่ งที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่
เหมาะสม โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายไทย
5. ผูก้ ระทาคอร์รัปชัน่ ถือเป็ นผูก้ ระทาผิด ต้องได้รับโทษทางวินยั และต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทาผิดดังกล่าวเป็ นการกระทาผิดตามกฎหมาย
6. บริ ษั ท จะท าความเข้ า ใจและเผยแพร่ น โยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น นี้ ต่ อ บุ ค คลภายในและ
บุคคลภายนอก ผ่านอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริ ษทั www.dusit-international.com
แนวปฏิบ ัติน้ ี จดั ท าตามหลักการควบคุมภายใน เพื่ อให้ส อดคล้องตามนโยบายและระเบี ยบของ
บริ ษทั
เมื่อนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ดุสิต
ธานี จากัด (มหาชน) จะมีการประกาศใช้กบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจในการ
ควบคุม
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการไม่ช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทไม่มีนโยบายให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง
แนวปฏิบัติในการไม่ช่วยเหลือทางการเมือง
1. หลีกเลี่ยงการเป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรื อตัวแทนพรรคการเมือง
2. หลีกเลี่ยงการบริ จาคให้กบั พรรคการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
3. ไม่ให้เงินหรื อสิ่ งอื่นใดสนับสนุนหรื อช่วยเหลือพรรคการเมือง หรื อผูม้ ีอานาจทางการเมือง
4. ดาเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายของประเทศไทยกาหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่ องการขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบตั ิงาน
2. ไม่ใช้โอกาส หรื อข้อมูลภายในบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่น
3. รักษาความลับทางการค้า และไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั หรื อมีลกั ษณะเดียวกัน
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริจาคการกุศล
1. ไม่สนับสนุ นหรื อทากิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวังหรื อเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์ใดๆ ที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ
2. มีน โยบายการบริ จาคเพื่ อการกุ ศ ลสาธารณะ หรื อเพื่ อสาธารณประโยชน์ ให้กับสถาบัน มูล นิ ธิ ที่ มี
รายชื่อตามอธิบดีกรมสรรพากรกาหนดอนุมตั ิโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
3. มี น โยบายการบริ จาคเพื่ อการศึ ก ษา หรื อ เพื่ อ การกี ฬ า ตามอธิ บ ดี ก รมสรรพากรก าหนดอนุ มัติ โดย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
นโยบายการรับหรื อให้ เงินสนับสนุน
บริ ษ ัท ไม่ มี น โยบายการรั บ หรื อ ให้ เงิ น สนับ สนุ น จากคู่ ค้า ยกเว้น กรณี ก ารรั บ เงิ น สนับ สนุ น ที่
เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่ งคู่คา้ จะแจ้งฝ่ ายจัดซื้ อส่ วนกลางเรื่ องวงเงินการให้เงินสนับสนุ น และ
ฝ่ ายยจัดซื้ อส่ วนกลางจะเป็ นผูจ้ ดั สรรวงเงิ นสนับสนุ นให้กบั โรงแรมต่างๆ ตามสัดส่ วนยอดสิ นค้าที่ขาย
ให้กบั คู่คา้ โดยฝ่ ายจัดซื้ อส่ วนกลางจะแจ้งให้ผูจ้ ดั การทัว่ ไป และหัวหน้าแผนกอาหารและเครื่ องดื่มทราบ
ทาง E-mail ก่อนสิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมส่ งสาเนารายงานการจัดสรรวงเงินให้กบั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บัญชีและการเงิน (CFO) ทราบ โรงแรมต่างๆ จะเป็ นผูเ้ สนอโครงการส่งเสริ มการขายให้คู่คา้ อนุมตั ิ เมื่อคู่คา้
อนุมตั ิโครงการส่ งเสริ มการขายแล้ว ฝ่ ายบัญชี ของแต่ละโรงแรมจะเป็ นผูว้ างบิลและเรี ยกเก็บเงินสนับสนุน
จากคู่คา้ โดยตรง
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การขอเงินสนันสนุ นการส่ งเสริ มการขายทั้งหมดจะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของการส่ งเสริ มการขาย
อาหารและเครื่ องดื่มที่เกี่ยวข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกค้ามาใช้บริ การมากขึ้น อันจะส่ งผลให้
บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้น และส่ งเสริ มรู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์ท้ งั ในและต่างประเทศ
เพื่อเพิม่ ศักยภาพของสื่ อ และโฆษณาของห้องอาหารหรื อโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ
การใช้จ่ายเงินสนับสนุนต้องได้รับการอนุมตั ิและเป็ นไปตามมาตรฐานของดุสิต เท่านั้น
นโยบายการจ่ ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ให้ แก่พนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายของขวัญให้แก่พนักงานตามเทศกาล และประเพณี นิยม รวมถึงเพื่อเป็ นการ
ชื่ นชมผลการปฏิบตั ิงานภายใต้หลักการต่างๆ เช่น โครงการดุสิตขอบคุณ โดยแต่ละโรงแรมจะมีการมอง
รางวัลในรู ปแบบต่างๆกัน
นโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี ของบริ ษ ัท ก าหนดไว้ว่า ไม่ เรี ย กหรื อ รั บ เงิ น ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิ จ เว้นแต่เป็ นการรับอันเนื่ องจากการให้ตามประเพณี นิยม โดยต้อง
รายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาและปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั
การสื่ อสารนโยบายเรื่ องค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
พนักงาน
บริ ษทั มีการสื่ อสารแจ้งข้อมูลของนโยบายจรรยาบรรณของดุสิตผ่านการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่
และพนัก งานปั จจุ บ ัน โดยแผนกฝึ กอบรมมี ก ารจัดเนื้ อหาส่ วนหนึ่ ง ที่ เกี่ ย วกับ จรรยาบรรณของดุ สิ ต ที่
เกี่ยวข้องการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะเซ็นรับสาเนาด้วย ข้อมูลดังกล่าวพนักงานทุกคนยังสามารถ
เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บเพจที่ เป็ นช่องทางการสื่ อสารภายในของพนักงาน รวมถึ งทางฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลได้แจกสมุดพก จรรยาบรรณดุสิตให้กบั พนักงานระดับการจัดการไปจนถึงระดับผูบ้ ริ หารให้ได้รับ
ทราบ
คู่คา้
บริ ษทั มีข้นั ตอนเพื่อสื่ อสารนโยบายเรื่ องค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้แก่คู่คา้
ทุกคนผ่านเว็บไซต์บริ ษทั ที่ www.dusit-international.com และยังได้ทาเป็ นหนังสื อเพื่อให้คู่คา้ ลงนามและ
ปฏิบตั ิตาม ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ1

การกากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ โดยกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่นามาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้ไปปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวปฏิบตั ิที่
กล่าวไว้ในเอกสารนี้
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การสนับสนุนและการดาเนินงานในการนามาตรการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่นมาปฏิบัติ
บริ ษทั กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันสอดส่ องดูแลมิให้มี การกระทาความผิด จึง
ได้มีการจัดฝึ กอบรม และมีนโยบายชี้ แจงให้แก่พนักงานทุกคนทราบ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การสนับสนุน หรื อ แจ้งข่าวให้ทราบเมื่อพบเห็นการกระทาความผิดเกิดขึ้น
การประกาศข้อ พึ ง ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน โดยยึด
หลักการเรื่ องความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อธุรกิจ การจัดทาเป็ นเอกสารแจกเฉพาะรายในหลาย
รู ปแบบ รวมถึงการให้พนักงานลงนามรับเอกสารเป็ นรายบุคคล มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ ตระหนัก
ถึ งความส าคัญ ในเรื่ องการต่ อต้านคอร์ รัป ชั่น ทั้งยังระบุ ในคู่ มื อพนัก งานว่าด้วยเรื่ องการทุ จริ ตและการ
คอร์รัปชัน่
การบริหารบุคลากร
ในกระบวนการคัดเลื อกบุ ค ลากรนั้น ก่ อนที่ บ ริ ษ ัท จะรั บ ผูส้ มัค รมาท างาน ทางผูจ้ ัดการสรรหา
บุคลากรจะส่ ง reference check ไปยังหน่ วยงานเดิมของผูส้ มัคร รวมถึงการสอบถามถึงเหตุการณ์ ใดใดที่
ผูส้ มัครท่านนั้นกระทาการที่ ไม่ซื่อสัตย์หรื อมีพฤติกรรมที่ข่มขู่เพื่อประโยชน์ทางการคอร์ รัปชัน่ เพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับหรื อไม่รับเข้าทางาน สาหรับบุคลากรที่บริ ษทั รับมา ก่อนเริ่ มทางานทาง
แผนกฝึ กอบรมจะจัดปฐมนิ เทศให้พนักงานใหม่ รวมถึงการนาเสนอข้อมูลนโยบายด้านจรรยาบรรณของ
ดุสิตให้พ นักงานใหม่ ทราบด้วย นอกจากนี้ ในขั้นตอนพิจารณาว่าพนักงานท่ านใดจะได้รับการเลื่ อนขั้น
เลื่อนตาแหน่ งนั้น ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะตรวจสอบข้อมูลการประเมินกลางปี และปลายปี ว่ามีการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ หรื อไม่ หรื อมีการบันทึกในใบเตือนหรื อไม่ หากมีกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ้น พนักงานจะไม่ได้รับการ
พิ จารณาให้เลื่ อนขั้นเลื่ อนตาแหน่ ง และพนักงานที่ ทุ จริ ตจะได้รับการลงโทษตามระเบี ยบข้อบังคับ การ
ทางาน
การอธิบายมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชั่นและการสื่ อสารแก่ พนักงาน
บริ ษทั กาหนดเป็ นนโยบายให้ผจู ้ ดั การฝึ กอบรมจัดทาปฐมนิเทศให้แก่พนักงาน ในหัวข้อเรื่ อง AntiCorruption ซึ่ งทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปั จจุ บ ันได้เข้ารั บการอบรม พร้ อมทั้งมี การอธิ บ ายแนวทาง
ปฏิบตั ิ โดยการฝึ กอบรมนี้ รวมอยู่ในการปฐมนิ เทศให้แก่พนักงานใหม่ก่อนเริ่ มงานทุกคน พนักงานทุกคน
จะได้รับข้อมูลที่รวมอยูใ่ นเอกสารคู่มือพนักงาน ตัวอย่างหัวข้อการปฐมนิเทศ 3 วันได้แก่
- การต้อนรับพนักงานใหม่และการทาความรู ้จกั
- ประวัติบริ ษทั
- การฝึ กอบรมหลักสูตร Dusit Thai Graciousness - Module 1
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- การแนะนาให้รู้จกั กับแผนกและหัวหน้าระดับผูบ้ ริ หาร
- ความรู ้เกี่ยวกับบริ ษทั และโรงแรม
- การเดินชมรอบบริ ษทั /โรงแรม
- กฎระเบียบและข้อบังคับของพนักงานที่ออกโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- มาตรฐานการแต่งกายในที่ทางาน
- มาตรฐานการรักษาสุขอนามัย
- การอบรมความปลอดภัยและการรักษาป้องกันภัยต่างๆในที่ทางาน
- สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ
- ประมวลจรรยาบรรณของพนักงานดุสิต
- การอบรมความรู ้เบื้องต้นของนโยบาย Anti-Corruption

- การอบรมความรู ้เบื้องต้นเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
- กิ จ กรรมความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมและ สิ่ ง แวดล้อ มขององค์ก รรวมถึ ง รางวัล ต่ า งๆที่ บ ริ ษ ัท /
โรงแรมได้รับ
- โอกาสในงานที่เปิ ดรับในกลุ่มโรงแรมของดุสิต
- การทดสอบความรู ้ที่ได้จากการปฐมนิเทศ
- สรุ ป
สาหรับพนักงานปัจจุบนั บริ ษทั ได้จดั ให้มีการทา Re-orientation ให้กบั พนักงานภายใน 365 วันของ
การทางาน ดังนั้นพนักงานจะได้รับข้อมูลใหม่ที่เป็ นปัจจุบนั เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ด้วย
พนักงานต้องการคาแนะนาเกีย่ วกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
พนัก งานสามารถพบหั ว หน้า งานโดยตรงได้ห ากต้อ งการแจ้งหรื อปรึ ก ษาข้อมู ล เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
คอร์ รัปชัน่ หากคนที่กระทาผิดเป็ นหัวหน้างานตนเอง พนักงานสามารถเข้าพบผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไป
ได้ ทั้งนี้ บริ ษ ัท ไม่ มี น โยบายห้ามพนัก งานเข้าพบหั วหน้างาน หรื อ ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ทุ ก คนในบริ ษ ัท
หัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หารทุกท่านพร้อมที่จะให้ขอ้ มูลแก่พนักงานทุกคนเพื่อเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั เอง
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การสื่ อสารให้ พนักงานทราบเกีย่ วกับบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ได้ระบุมาตรการการลงโทษไว้ในระเบียบข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ว่าด้วยเรื่ องความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต และ การรักษาประโยชน์ของบริ ษทั เสมือนเป็ นประโยชน์ของพนักงานเอง โดยการลงโทษจะ
ดาเนินการจากเบาไปหาหนัก หลังจากที่ได้มีการสอบสวนเรี ยบร้อยแล้ว
การลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของวินยั ในการปฏิบตั ิงาน กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อบังคับของบริ ษทั พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรียน และการปกป้ องผู้ร้องเรียนหรื อแจ้ งเบาะแสในการกระทา
ผิด
คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถร้องเรี ยนหรื อแจ้ง เบาะแสในเรื่ องที่
อาจท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ บริ ษ ัท โดยให้ ท าเป็ นหนั ง สื อ ไปที่ ค ณะกรรมการรั บ แจ้ง เบาะแส ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพ ยากรบุคคล ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมาย และผูอ้ านวยการ
ตรวจสอบภายใน โดยระบุชื่อหัวข้อ “การแจ้งเบาะแสการกระทาผิด” ผ่านทางช่องทางและวิธีการดังต่อไปนี้
- ผ่านทางเว็บไซด์ ระบบรับร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแส www.dusit-international.com ภายใต้เมนู
Corporate Governance
- ผ่านทาง E-mail whistleblowing@dusit.com
- จัดทาเป็ นซองจดหมายปิ ดผนึกส่งถึง
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสการกระทาผิด หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
ขอบเขตของการร้องเรี ยน
เมื่อมีขอ้ สงสัยหรื อเชื่อหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุ จริ ตว่ามีการกระทาในเรื่ องที่อาจทาให้เกิดความ
เสี ยหายต่อบริ ษทั ในประเด็นเกี่ ยวกับการทาผิดกฎหมาย การกากับดูแลกิจการที่ดี ความถูกต้องของรายงาน
งบการเงิ น ระบบควบคุมภายในที่ บกพร่ อง การคอร์ รัปชั่น การผิดจรรยาบรรณ นโยบาย ข้อกาหนดหรื อ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริ ษทั พนักงานควรสอบถามหรื อปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาก่อนเป็ นลาดับแรก อย่างไรก็
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ตาม หากมีเหตุสงสั ยว่าผูบ้ งั คับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ปรึ กษาหรื อร้องเรี ยนต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาลาดับถัดไป หรื อ หากไม่สะดวกใจที่ จะทาเช่ นนั้น และมี พยานหรื อหลักฐานที่ชดั เจนหรื อ
พอที่จะสื บ หาข้อเท็จจริ งเพื่ อดาเนิ นการต่อไปได้ พนักงานรวมถึงบุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่ องไปยัง
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
การปกป้องผูร้ ้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสในการกระทาผิด
พนักงานที่ แจ้งเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้งเบาะแส หรื อให้ขอ้ มูลใดๆ ตามขอบเขตของการร้องเรี ยนด้วย
ความสุ จริ ตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรื อก่ อให้เกิดความเสี ยหายแก่ ผูใ้ ดหรื อต่อบริ ษทั จะได้รับการ
คุ ้ม ครองที่ เหมาะสม เช่ น ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตาแหน่ งงาน ลัก ษณะงาน สถานที่ ท างาน พัก งาน ลด
เงินเดือน เลิกจ้าง หรื อการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
ทั้งนี้ ใคร่ ขอให้ผูร้ ้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสดังกล่าว ระบุชื่อและชื่อสกุล พร้อมวิธีการติดต่อกลับ ใน
กรณี ที่อาจมีการขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม บริ ษทั จะปกป้องผูร้ ้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิ ดเผย
ชื่อผูแ้ จ้ง
กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับเรื่ องร้องเรี ยน
คณะกรรมการรั บ แจ้ง เบาะแสและคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบ วิ เคราะห์ รวบรวม
ข้อเท็จจริ งและหากพบว่ามีมูลความจริ ง ก็จะกาหนดมาตรการดาเนิ นการเพื่อระงับการกระทาที่ทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อบริ ษทั ต่อไป
การรายงานผลการตรวจสอบ
คณะกรรมการรับ แจ้งเบาะแสและคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งผลให้ผู ร้ ้องเรี ยนทราบโดยมี
ระยะเวลาและขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด

การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์ รัปชั่น
แผนกบริ ห ารความเสี่ ยงได้มี ก ารประเมิ นความเสี่ ย งด้านคอร์ รัป ชั่น ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ต่ อบริ ษ ัท โดย
มุ่งเน้นไปที่ความโปร่ งใสในการดาเนินงานและการจัดการ รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการฉ้อโกงภายในองค์กร
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการบริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประเมินความเสี่ ยงด้าน
คอร์ รัป ชั่นมี ค วามครอบคลุ ม มากยิ่งขึ้ น แผนกบริ หารความเสี่ ย งจะท าการพิ จารณาโอกาสที่ จะเกิ ดและ
ผลกระทบของคอร์ รัปชัน่ ต่อองค์กร โดย มุ่งเน้นไปยังหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชการ การจัดซื้ อจัด
จ้าง การทาสัญญา และการดาเนิ นการเพื่อการขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อเป็ นการป้ องกันการคอร์ รัปชัน่ ที่อาจ
เกิดขึ้นกับองค์กร
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ระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการ
ดาเนิ น การ ของกระบวนการทางบัญ ชี แ ละการเก็ บ บัน ทึ ก ข้อมู ล รวมถึ งกระบวนการอื่ นๆ ในบริ ษ ทั ที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หาร
ปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายของบริ ษ ัท และมาตรฐานในเรื่ อ งการคอร์ รั ป ชั่น ให้ มี ค วามรั ด กุ ม ถู ก ต้อ งและมี
ประสิ ทธิภาพ

การควบคุม การติดตาม และการตรวจสอบ
การทาบัญชี
1. บริ ษทั มีการแบ่งแยกการทางานระหว่างแผนกบัญชี และแผนกการเงิน โดยมีการรวมศูนย์การ
จ่ายเงิน ที่ ฝ่ ายการเงิน ส่ วนกลาง มี ก ารตรวจสอบเอกสาร และการอนุ มัติ ทุ ก รายการก่ อนการจ่ ายเงิ น จึ ง
สามารถตรวจสอบไม่ให้มีการจ่ายเงินเพื่อการคอร์ รัปชัน่ หรื อส่ งเสริ มการคอร์รัปชัน่
2. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทา
บัญ ชี และการเก็ บ รั ก ษาข้อมู ล ได้รับ การตรวจสอบภายในเพื่ อยืน ยัน ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการตาม
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
3. ในกระบวนการตรวจสอบ ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี ข้ นั ตอนการหารื อผลการควบคุมภายในที่
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ กับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานนั้นๆ
4. เอกสารที่ เกี่ ยวข้องหรื อ ประกอบการบัน ทึ ก บัญ ชี แต่ล ะรายการจะแนบกับ ใบส าคั ญ รั บเงิ น
ใบสาคัญจ่ายเงิน จะต้องมีการลงลายมือชื่อผูจ้ ดั ทา ผูต้ รวจสอบและผูอ้ นุมตั ิก่อนผ่านรายการเข้าระบบบัญชี
และจะมีการตรวจสอบความครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งก่อนจัดเก็บเอกสาร
5. ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็ จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน ใบสาคัญจ่ายมีการกาหนดเลขที่ อย่างต่อเนื่ องโดย
ระบบการบันทึกรายการและจัดพิมพ์เอกสาร
6. สาหรั บรายจ่ ายที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับ การดาเนิ นงานตามปกติ ก่ อนทาการจ่ายและบันทึ กรายการ
จะต้องมีการอนุมตั ิโดยหัวหน้าแผนกและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องตามลาดับชั้น ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการ
อนุมตั ิรายการ (Expenses Authorization Policy)
7. หลัง จากที่ มี ก ารปิ ดบัญ ชี ร ายเดื อ นแล้ว จะมี ก ารจัด ท างบกระทบยอด วิ เคราะห์ ร ายการ
เคลื่อนไหวของงบการเงินและสาเหตุความผิดปกติของรายการ (ถ้ามี) ให้ผบู ้ ริ หารทราบ
การบริ จาคเพื่อการกุศล
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บริ ษทั กาหนดขั้นตอนการขออนุ มตั ิการบริ จาค เพื่อการกุศล ตามสายงาน มีการตรวจสอบโดยฝ่ าย
บัญชีการเงิน มีการกาหนดวงเงิน และผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิการบริ จาคการกุศลสาธารณะไว้ชดั เจน หาก
เกินวงเงินจะต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้วางโปรแกรมการตรวจสอบใบสาคัญจ่าย รวมถึงหลักฐานและเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นรายการเกี่ยวโยงซึ่ งจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศล และรายจ่ายอันอาจเกี่ยวเนื่ องกับการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
เงินสนับสนุน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทาการตรวจสอบใบสาคัญรับ/จ่าย พร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการ
รับ/จ่ายเงิน รวมถึงการสอบทานรายจ่ายเงินสนับสนุน
การจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี โ ปรแกรมการตรวจสอบใบส าคัญ จ่ าย รวมถึ ง หลัก ฐานและเอกสาร
ประกอบการจ่ า ยเงิ น หากมี ร ายการใดที่ ไ ม่ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษ ัท จะท ารายงา นและแจ้งต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
งานขายและการตลาด
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีโปรแกรมการตรวจสอบในเรื่ องวงจรรายได้และเงินสดรับ รวมถึงการสอบ
ทานรายได้จากหน่วยงานภาครัฐว่าเป็ นไปอย่างเหมาะสม
งานจัดซื้อและทาสัญญา
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี ก ระบวนการในการตรวจสอบงานจัดซื้ อและท าสั ญ ญาอย่างสม่ าเสมอ
เกี่ยวกับความเสี่ ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่
การเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้ พร้ อมต่ อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้ อง
เมื่อมีการปิ ดบัญชีรายเดือนเรี ยบร้อยแล้ว เอกสารบัญชีจะมีการจัดเก็บแยกตามประเภทรายการ เช่น
ใบสาคัญรับเงิน ใบสาคัญจ่ายเงิน และมีการจัดเก็บเรี ยงตามลาดับเลขที่เอกสารในแต่ละเดือน
เอกสารบัญชีสาหรับปี ปั จจุบนั และเอกสารของปี ก่อนๆ ที่ยงั ต้องใช้เพื่อการตรวจสอบและอ้างอิงจะ
มีการจัดเก็บ ไว้ที่สานักงาน สาหรับเอกสารที่ ยงั คงต้องเก็บรักษาไว้ตามข้อกาหนดของกฎหมายจะมีการ
จัดเก็บไว้ที่คลังจัดเก็บเอกสาร
การรายงานผลการตรวจสอบ
ผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่ อ ต้านการคอร์ รัป ชั่น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบประเด็นหรื อข้อสงสัยในเรื่ องคอร์ รัปชัน่ คณะกรรมการตรวจสอบจะทา
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การตรวจสอบข้อเท็จจริ งซึ่ งหากได้ขอ้ สรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อ
พิจารณาต่อไป
หากพบประเด็นเร่ งด่ วน พนัก งานสามารถรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งได้โดยตรง หรื อทาเป็ น
หนังสื อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยูท่ ี่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
บริ ษทั จะประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ ให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.dusit-international.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เอกสารแนบ 1

เรียน ..........................................................................................
เรื่ อง หลักการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือและความเคารพจากลูกค้า
และคู่คา้ รวมถึงการให้บริ การของโรงแรมอย่างดีที่สุด ดังนั้นการร่ วมงานกับคู่คา้ ที่มีศกั ยภาพและมีคุณธรรม
จึงถือเป็ นหนึ่ งในนโยบายหลักของบริ ษทั รวมถึงการไม่ให้ค วามสาคัญต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่มีอิทธิ พล
หรื อการให้ความสาคัญต่อพรรคพวกของตน โดยนโยบายของบริ ษทั นั้น ได้ห้ามพนักงานรับหรื อเรี ยกร้อง
ของขวัญ, เงิน หรื อสิ่ งอื่นใดจากบุคคลอื่นหรื อคู่คา้ ที่ ทางโรงแรม / บริ ษทั ได้ร่วมทาธุ รกิจด้วย ทั้งนี้ ยกเว้น
การให้ของขวัญในเทศกาลตามประเพณี และการจัดงานส่ งเสริ มการขาย ซึ่งบริ ษทั คู่คา้ จะได้รับจดหมายลง
นามโดยผูบ้ ริ หารแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ทุกครั้ง
พนักงานของบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ทุกคนจะได้รับแจ้งถึงนโยบายดังกล่าว ทันทีเมื่อเข้า
ร่ วมงานกับ บริ ษ ทั รวมถึ งการเตื อนพนัก งานที่ ต้องทาการติ ดต่ อกับ คู่ค ้าสม่ าเสมอถึ งนโยบายข้อนี้ อย่าง
ต่อเนื่อง บริ ษทั จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากคู่คา้ ในการปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังต่อไปนี้ :
• ยึดมัน่ ในหลักจริ ยธรรมสู งสุดทุกเมื่อ ในการทาธุรกิจร่ วมกัน
• ให้คามัน่ ว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนของกานัลหรื อสิ่ งอื่นใดกับพนักงานของทางโรงแรม / บริ ษทั
เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการดาเนินธุรกิจและจะไม่ถือความสาคัญต่อพรรคพวกของตน
• จัดหาสิ นค้า โดยยึดถือหลักคุณภาพที่ดีที่สุด รวมถึงสุขลักษณะและราคาของสิ นค้านั้นๆ
• ได้รับการอนุมตั ิคดั เลือกจากการประมูลรวมถึงระยะเวลาในการส่งสิ นค้า
• ข้อมูลทางธุรกิจที่ได้ดาเนินการทากับ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ทั้งหมดถือเป็ นความลับ
• มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสิ นค้า บริ การ การอบรม รวมถึงการสร้างผลกาไรสาหรับทั้งสองฝ่ าย
ข้าพเจ้าเห็นด้วยและยินดีที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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