นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 3 (ฉบับย่อ)
บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “Dusit International”
Dusit International มีความมุ่งมั่นที่จะเปิ ดเผยข้อมูล สารสนเทศของกลุ่มบริษัทแก่ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชน อย่าง
ถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจแก่การลงทุน โปร่งใส ทันเวลา เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อข้อมูลทัง้ ในด้านบวกหรือด้านลบ
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อบังคับการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตของนโยบาย
1. นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลนีใ้ ช้กับผูบ้ ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท โฆษกผูร้ บั มอบอานาจ และบุคคลอื่นทุกคน
ในกลุ่มบริษัท
2. นโยบายฉบับนีค้ รอบคลุมถึงทุกช่องทางที่กลุ่มบริษัทใช้ในการสื่อสารเพื่อ เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของกลุ่ม
บริษัท ทัง้ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและด้วยวาจา ตลอดจนการให้ขอ้ มูลต่างๆ ผ่านช่องทางที่หน่วยงานรัฐหรือบุคคลอืน่
จัดไว้สาหรับให้บคุ คลทั่วไปสามารถรับรูข้ อ้ มูลได้
- ลายลักษณ์อกั ษร เช่น เอกสารที่ย่ืนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ข้อความที่ปรากฏในรายงานประจาปี หรือรายไตรมาส
จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เอกสารหรือสื่อประกอบการนาเสนอโดยผู้บริหารระดับสูง เอกสารแถลงข่าว (Press
Release) และสารสนเทศที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- ด้วยวาจา เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และผูล้ งทุน การจัดประชุมนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์
(Investors Meeting/ Analyst Meeting) การเข้า ร่ว มประชุม ในงานที่ จัด โดยหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ เช่น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) งาน Investor Conference
การพบนักลงทุนในลักษณะ Non-Deal Roadshow การให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหรือ การแถลงข่าว (Press
Conference) การประชุมทางวีดิทศั น์ (Teleconference)
3. การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ (เช่น โปรโมชั่นสินค้า กิจกรรมการตลาด ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) ไม่เข้าเกณฑ์ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้
หลักการสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ
1. ข้อมูลสารสนเทศที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันการณ์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน (บจ/ป 11-00 ข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการ
ปฏิบตั ิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน)
2. ผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูท้ ่ีมีความสนใจอื่นๆ มีสิทธิท่ีเท่าเทียมกันใน
การรับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ของบริษัท
3. ข้อมูลสารสนเทศใดที่จะมีผลต่อราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือที่ถือได้ว่าสาคัญต่อผูล้ งทุนในการตัดสินใจ
ลงทุน (“ข้อมูลสาคัญ”) หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดย
ทันทีผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผู้มีอานาจในการรายงานสารสนเทศ
กาหนดให้บุคคลต่อไปนีเ้ ท่านัน้ เป็ นผูม้ ีอานาจในการรายงานสารสนเทศหรือข้อมูลที่สาคัญของบริษัทต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. เลขานุการบริษัท
โฆษกผู้รับมอบอานาจ (Spokespersons)
กาหนดให้บคุ คลต่อไปนีเ้ ท่านัน้ เป็ นโฆษกของบริษัท
1. ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
3. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. หัวหน้าฝ่ ายสื่อสารองค์กร
5. หัวหน้าฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
6. บุคคลอื่นที่ได้รบั มอบหมายจากบุคคลตาม 1-3 โดยสื่อสารได้เฉพาะเรื่องที่ได้รบั มอบหมายเท่านัน้
ทั้งนีห้ ากผูบ้ ริหารหรือพนักงานคนใดได้รบั การสอบถามหรือขอให้แสดงความคิดเห็นจากนักลงทุนหรือสื่อมวลชนในเรื่องที่
เกี่ ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องแจ้งว่าตนเองไม่ได้รับอนุญาตให้พูดในนามบริษัทและให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวไปยังฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (กรณีนกั ลงทุน) หรือฝ่ ายสื่อสารองค์กร (กรณีสื่อมวลชน)
ช่วงเวลาการเปิ ดเผยข้อมูล
1. การเปิ ดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชีต่อหน่วยงานกากับดูแลตามที่กฎหมายกาหนดไว้
2. การเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกากับดูแลกาหนด
3. การเปิ ดเผยข้อมูลแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อาทิ การเข้าร่วมประชุมในงานที่จดั โดยหน่วยงานอื่นๆ ทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง การพบปะนัก ลงทุน ในลัก ษณะ Non-deal Roadshow กิ จ กรรมบริษั ท จด
ทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) ให้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
ช่วงระยะเวลางดให้ข้อมูล (Quiet Period)
บริษัทกาหนดให้มีระยะเวลางดให้ขอ้ มูล (Quiet Period) เป็ นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดาเนินงาน จนถึงวันที่ประกาศ
ผลการดาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการให้ขอ้ มูลที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งอาจจะนาไปสู่การใช้
ข้อ มูลภายใน (Insider Information) หรื อ การสร้างราคาหลัก ทรัพ ย์ (Stock Price Manipulation) ทั้ง นี ้ใ นระหว่างช่วงเวลา
Quiet Period บริษัทงดการตอบคาถามใดๆ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่กาลังจะประกาศ และงดให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ม
ผลการดาเนินงาน ตลอดจนไม่สามารถรับนัดการประชุมหรือตอบคาถามทางโทรศัพท์กบั นักวิเคราะห์ นักลงทุน หรือสื่อมวลชน
ได้ ยกเว้นกรณีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริงตามที่ได้เคยเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
ทัง้ นีใ้ ห้บริษัทประกาศระยะเวลางดให้ขอ้ มูลของปี ปัจจุบนั ในเว็ปไซต์ของบริษัทภายใต้หวั ข้อปฏิทินนักลงทุน (IR Calendar)
ระยะเวลาการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์และบุคคลทีห่ ้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว (Blackout Period)
เพื่อประโยชน์แห่งการกากับดูแลกิจการที่ดี ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารสี่อันดับแรกตามคานิยามของ ก.ล.ต และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
(คู่สมรสหรือผูท้ ่ีอยู่ดว้ ยกันฉันสามีภรรยาและบุตร ของกรรมการและผูบ้ ริหาร) ตลอดจนพนักงานในฝ่ ายงานที่มีโอกาสล่วงรู ้
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ข้อมูลงบการเงิน และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งเป็ นสาระสาคัญ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
เช่น สานักเลขานุการบริษัท ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ฝ่ ายธุรกิจการลงทุนและธุรกิจ ใหม่ ฝ่ ายบริหารการลงทุน ฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์ และฝ่ ายสื่อสารองค์กร กระทาการหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ท่ี
ออกโดยบริษัท ก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่สาคัญต่อสาธารณชน เป็ นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการ
ดาเนินงานหรือวันแจ้งข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้
ขายหลักทรัพย์ให้ทราบ
การทบทวนนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท จะต้องได้รบั การทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้อง ถูกต้องตาม
ข้อกาหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงการทบทวนเพื่อเกิดผลในทางปฏิบตั ิท่ดี ียิ่งขึน้ ต่อไป
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 ประกาศใช้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

- อาสา สารสิน (นายอาสา สารสิน)
ประธานกรรมการ
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