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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
2549 รอยละ 2550 รอยละ 25

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

สินทรัพยรวม 6,305,949 100.00 6,515,218 100.00 5

หนี้สินรวม 2,223,673 35.26 2,401,481 36.86 1

สวนของเจาของบริษัทใหญ 3,819,114 60.56 3,876,677 59.50 3

รายไดจากการขายและการบริการ 2,848,724 88.37 3,026,374 91.42 3

รายไดรวม 3,223,760 100.00 3,310,494 100.00 3

ตนทุนขายและคาใชจายรวม 2,268,819 70.38 2,530.369 76.43 2

กําไรขั้นตน 579,905 17.99 496,005 14.98

กําไรสุทธิ 229,344 7.11 121,940 3.68

อัตราสวนตอหุน  (บาท )

กําไรสุทธิ 2.80              1.44

เงินปนผล 1.75             1.00

มูลคาหุนตามบัญชี 46.61           45.86

อัตราสวนทางการเงิน (%)

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม 7.11            3.68

อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน 6.01           3.15

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 8.04            4.05
* เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2551) คณะกรรมการบริษัทจะเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจ
กําไรโดยจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมกับเงินปนผลระหวางกาลที่จายไปแลว  หุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินปนผลสําหรับ
บาท

ทรัพยสินและหน้ีสินรวม                        หนวย:ลานบาท
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ทานผูถือหุน

ประเทศไทยในปที่ผานมา มีเหตุการณความวุนวาย เกิดขึ้นหลายอยาง ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของบานเมือง ซ่ึงนํามาสูการชะลอตัวของการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของราคาน้ํามัน
ตลอดปที่ผานมา สงผลใหธุรกิจการบินของประเทศ และทั่วโลกตองเผชิญกับภาวะตนทุนที่สูงขึ้น มีผลใหตองลด
จํานวนเที่ยวบินหรือยกเลิกเที่ยวบินในบางเสนทาง กอปรกับความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ลดลง 
จากเหตุจลาจลในประเทศ และการปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิในเดือนพฤศจิกายน สรางความเสียหายและสงผล
กระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางมาก

ฝายบริหารไดพยายามปรับกลยุทธการบริหารงานในทุกดานเพื่อรักษาผลการดําเนินงานใหคงอยูใน
ระดับที่นาพอใจ แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน  และยุโรปที่เริ่มสงผลอยาง
รุนแรงตอภูมิภาคเอเชียในชวงปลายป ทําใหการดําเนินธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวคอนขางยากลําบาก รายได
จากการดําเนินงานโดยรวมในปที่ผานมาลดลง และรายไดจากการรับจางบริหารโรงแรมทั้งในประเทศและตาง
ประเทศก็ลดลงตามไปดวย

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานที่ไดให
ความไววางใจในการบริหารกิจการของบริษัท รวมทั้งใหการสนับสนุนการดําเนินงาน และใชบริการของโรงแรม
ในเครือเสมอมา พรอมกันนี้ผมขอขอบคุณฝายบริหารและพนักงานของบริษัท ทุกทานที่ไดทุมเททํางานอยางเต็ม
ความรูความสามารถทําใหองคกรเติบโตอยางตอเนื่องทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจดังกลาว และสรางผลตอบแทนที่ดี
แกทานผูถือหุน

ชาตรี  โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
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ผลการดําเนินงานและการจัดสรรกําไรประจําป 2551
คณะกรรมการขอเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่  31  

ธันวาคม  2551  มีผลกําไรสุทธิเทากับ 216,627,998 บาท เมื่อรวมกับกําไรสะสมตนงวด 1,221,365,016 บาท รวม
เปนกําไรสะสม 1,437,993,014 บาท เมื่อหักเงินปนผลจายปลายป 2550 จํานวน 85,000,000 หุน หุนละ 0.50 บาท 
เปนเงิน 42,500,000 บาท คงเหลือกําไรที่ยังไมจัดสรรจํานวน 1,395,493,014 บาท

คณะกรรมการขอเสนอการจัดสรรกําไรดังนี้

บาท
กําไรยังไมไดจัดสรรยกมา เปนเงิน 1,395,493,014
แบงเปนเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551

จํานวน 85,000,000 หุน ๆ ละ 0.50 บาท เปนเงิน (42,500,000)
แบงเปนเงินปนผล งวดปลายปใหผูถือหุน

จํานวน 85,000,000 หุน ๆ ละ 0.50 บาท เปนเงิน (42,500,000)
คงเหลือกําไรยังไมจัดสรรยกไปเปนเงิน 1,310,493,014

หากทีป่ระชมุสามญัผูถือหุนอนมุตัใิหจดัสรรดงักลาวได บริษทัจะทาํการจายเงนิปนผลงวดปลายปในวนัที ่ 21 
พฤษภาคม 2552
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

 รองประธานอาวุโส
- ฝายปฎิบัติการ
- ฝายขายเเละการตลาด
- ฝายทรัพยากรบุคคล
- สปา

 ประธานเจาหนาท่ีฝาย
    - ฝายวิเคราะหการลงทุน
    - ฝายบริหารสินทรัพย
    - ฝายการเงิน

 ประธานเจาหนาท่ีฝาย
    - วิทยาลัยดุสิตธานี
    - บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร
    - บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสติ

 ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน
    - ฝายบัญชีเเละการเงิน
    - ฝายบัญชีโรงเเรมเเละควบคุม
    - ฝายตรวจสอบภายใน
    - ฝายจัดซื้อกลาง
    - ฝายกฏหมายเเละบริหารจัด
การสวนกลาง
    - ฝายบริหารความเสี่ยง
    - ฝายอาคารสํานักงาน

- ฝายบริการเทคนิค
- ฝายพัฒนาโรงเเรม

ธุรกิจบริหารโรงเเรมและสปาธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจการศึกษา สวนสํานักงาน

พลเอกเปรม ติณสูลานนท         ประธานที่ปรึกษา                                                  ทานผูหญิงชนัตถ    ปยะอุย             ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายชาตรี โสภณพนิช               ประธานกรรมการ                                               นายวานิช    ไชยวรรณ                    กรรมการ
ร.ต.ท. ฉัตรชัย  บุณยะอนันต    กรรมการ          นายเค็นเน็ท    กอศิริโสภณ             กรรมการ
นายชนินทธ โทณวณิก             กรรมการและกรรมการผูจัดการ                         นางสินี  เธียรประสิทธิ์                     กรรมการและเลขานุการ บริษัท
ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี          กรรมการอิสระและ                                              ศาสตราจารยสรรเสริญ  ไกรจิตติ    กรรมการอิสระและ
                                                 ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                    กรรมการตรวจสอบ
นายศักดิ์  เกี่ยวการคา               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            นายขวัญแกว  วัชโรทัย                    ที่ปรึกษา
                                                                                                                                 นายบันเทิง  ตันติวิท                         ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัท

โครงสรางการบริหาร
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  การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธทางดานการตลาดและการขาย

จากการที่ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย ไดประกอบธุรกิจโรงแรมแหงแรกโดยใชช่ือโรงแรมปริ๊นเซส  
และจากวิสัยทัศนอันยาวไกลของทานผูหญิงชนัตถ ในระยะเวลา 60 ป ที่ผานมา ทานไดขยายกิจการทั้งที่เปน
โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส และดุสิตดีทูในปจจุบัน และมีโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ   ในป 2551 “ดุสิตอินเตอรเนชั่นแนล”  ไดฉลองความสําเร็จในธุรกิจโรงแรมใหกับทานผูหญิงช
นัตถ ปยะอุย  ในขณะเดียวกันบริษัทไดสรางรากฐานอื่นๆไปพรอมกันเพื่ออนาคตดวย จากป 2550       ที่ไดทํา
การ Re-Branding เครื่องหมายการคาใหม ซ่ึงแตละเครื่องหมายการคาไดแสดงเอกลักษณอยางเดนชัด เพื่อ
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละกลุมเปาหมายไดชัดเจน อีกทั้งเพื่อสรางความแตกตางใน
การแขงขัน  นอกเหนือจากการโฆษณาเครื่องหมายการคาดังกลาวตอเนื่องจากปกอนเพื่อตอกย้ําใหลูกคารับ
ทราบ และจดจํา  ยังไดมีการขยายงานและพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง  ไมวาจะเปนระบบการจองหองพักจาก
ศูนยสํารองหองพักสวนกลาง  ผานเว็บไซต  www.dusit.com

ในป 2550 ไดกําหนดนโยบาย one brand one voice และป 2551 คือ  new ways, new horizons และราย
การสงเสริมการขายตางๆ เชน Triple Nights Delight ทางฝายการตลาดสวนกลางเปนผูดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมการขายใหโรงแรมตาง ๆ ในเครือขายทั้งหมด ซ่ึงในการนี้ไดพิจารณาถึงตนทุนคาใชจาย
ใหคุมคาที่สุด อีกทั้งสามารถสรางรายไดใหกับโรงแรมเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ทางฝายการตลาดไดดําเนินการในดานการตลาดในป 2551 ดังนี้
• ธุรกิจการนัดพบเจรจาทางการคา การนําเที่ยวแบบใหรางวัล การจัดสัมมนาและนิทรรศการ (MICE)

• สรางความสัมพันธและทําการตลาดกับลูกคาประเภทบริษัทตางๆ (Corporate RFPs)

• พัฒนาชองทางการจําหนายทางอินเตอรเน็ต  (E distribution)

• มุงเนนไปยังตลาดใกลๆในเอเชีย แปซิฟคและตะวันออกกลางเชน อินเดีย จีน และกลุมประเทศ         
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตามมาดวยญ่ีปุน เกาหลี และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เชนเดียวกับตลาดรอง         
เชน สหราชอาณาจักร และยุโรป

พันธกิจของฝายการตลาด คือ  “การปฏิบัติงานอยางกระตือรือรน สรางสรรค อยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนผูนํา”

http://www.dusit.com/


7

การดําเนินการเพื่อใหสอดคคลองกับพันธกิจ โดยแบงตามสายงานดังตอไปนี้

ฝายบริหารรายได

• ในเดือนสิงหาคม 2551 ไดนํารูปแบบการบริหารจัดการหองพักแบบใหมผาน Dusit Best Rate มาใช
กับทุกโรงแรม ทําใหรายไดของหองเพิ่มขึ้นรอยละ 11 เมื่อเทียบกับป 2550 ในชวงเวลาเดียวกัน                   
แตไมสามารถคงตัวเลขนี้ไวหลังจากความวุนวายทางการเมืองภายในประเทศไทยและการปดสนาม
บิน

• เร่ิมใชสกุลเงินบาทกับทุกโรงแรมเนื่องจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐ

• ใชตัวเพิ่มในการจัดการบริหารรายไดโดยใช REVPAR เพื่อกระตุนอุปสงคและเพื่อเพิ่มราคาหองพัก 
และเพื่อใหสามารถประมาณการสวนตาง 5 % ลวงหนาทั้งมากกวาและนอยกวาขั้นต่ําสุดของเกณฑ
มาตรฐาน

• พัฒนาระบบการจองหองพักโดยการติดตั้งซอฟแวร ACD (Automatic Call Direct) เมื่อปลายป 2551         
ซ่ึงซอฟแวรดังกลาวสามารถดูแลการสนทนาเรื่องอัตราหองพักระหวางลูกคาและพนักงาน               
เพื่อสามารถ ใชเปนขอมูลการบริหารงานและพัฒนาการตลาดตอไป

• พัฒนาระบบ ebusiness ใหเปนรูปธรรมโดยแตงตั้งผูจัดการแผนก ebusiness ชวงกลางป 2551 ปรับ
ปรุงและพัฒนาระบบดังกลาว เชน ปรับปรุงฐานขอมูลของระบบจดหมายอีเลคโทรนิคส และขอมูล
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ เว็บไซต www.dusit.com รวมถึงแพคเกจตางๆ ของโรงแรม นอกจากนี้ยังได
ประสานงานกับ Global Sales Alliance ซ่ึงเปนชองทางการขายโดยไมผานตัวแทนขาย

• กําจัดขอมูลขยะซึ่งเปนหนึ่งในดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ (KPI)

• พัฒนาระบบ Search engine optimization เพื่อทําให dusit.com ติดอันดับตนๆ ในหนาผลการคนหา      
โดยไดปรับปรุง-เพิ่มคําสําคัญ (คียเวิรด) ในหนาเว็บไซต

• ไดทําโครงการ TSA Front Desk Upselling มาใช โดยเริ่มทดลองที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และ โรง
แรมดุสิตธานี พัทยา ตอมาขยายไปที่โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ และ โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ซ่ึงในป 
2551 โครงการดังกลาวสามารถทํารายไดทั้งสิ้น จาก 4 โรงแรมรวม 36.4 ลานบาท

• ไดจัดสวนแบงของตลาดใหเปนรูปแบบใหม ภายใตการแบงแบบ FIT และ GROUP ดังตอไปนี้
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FIT :
• นักทองเที่ยว Corporate & Leisure Dusit Best Rate (unqualified markets)
• Corporate Negotiated Rates (qualified markets)
• รัฐบาล Government
• แพคเกจ Packages
• กลุมใหญ ราคาขายสง Wholesale
• มีสวนลด Discount

GROUP :
• เชิงธุรกิจ (Business Groups)
• เชิงทองเที่ยว (Leisure Groups)
• แบบมีสัญญาตกลงกันเชนกับสายการบิน Contract (Airline Crew & Delayed 

Flights)
แผนกการขายและการตลาด

• ในป 2550 ดุสิตอินเตอรเนชั่นแนลไดเขารวมงานแสดงสินคาดวยรูปแบบบูธใหมๆ ทําใหมีความเปน
สากลมากขึ้น

• ไดทดลองการบริหารลูกคากลุมสําคัญใหอยูภายใต Dusit Princess Global Sales (GSO) ซ่ึงประจําอยู
กรุงเทพฯ ทั้งหมด แบงสัดสวนตลาดตาม Wholesales , Corporate , Government และ MICE

• ป 2551 ไดเร่ิมมีการใช SFA ( Sales Force Automation) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของซอฟแวร โอเปรา เพื่อให 
การบริหารขอมูลของลูกคามีประสิทธิภาพมากขึ้น สํานักงานตางประเทศที่รวมใชคือ ที่ฮองกง สิงค
โปร อังกฤษ และเยอรมัน

• ไดเปดสํานักงานภาคพื้นตะวันออก วัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุน ชวยเหลือการขายในภูมิภาค
นั้นๆ อีกทั้งยังเพิ่มความชวยเหลือนักทองเที่ยวใหกับโรงแรมในเครือดุสิตธานีในเอเชีย และใกลเคียง

• ตั้งเปาใหสํานักงานขายตางประเทศ (Regional Sales Office) จัดสงลูกคาใหกับโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก     
10 % ในป 2552

ฝายการตลาดและการสื่อสาร
• พัฒนาการวางโครงสรางเครื่องหมายการคา (Brand Architecture) แหลงขอมูล/องคประกอบตางๆ 

ของเครื่องหมายการคา (Brand Resources) และเครื่องหมายการคายอย (Brand Guardianship)
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• โฆษณาป 2551 ตอเนื่องมาจากชวงการ Re-Branding เมื่อ ตุลาคม 2550 โดยในไตรมาสที่ 1 ไดมุงไปที่   
ส่ือโฆษณาที่มุงเนนนักทองเที่ยวแบบกลุมในภูมิภาคตะวันออกกลาง ฮองกง สิงคโปร สหราชอาณา
จักร และ ออสเตรเลีย  ไตรมาสที่ 3 และ 4 นั้นมุงเปาไปที่ผูบริโภคโดยตรง

• ปรับเปลี่ยนความสัมพันธลูกคา (Recognition Program) จากเดิมที่มีศูนยกลางอยูที่พันธมิตร              
ซ่ึงเปนบริษัทไทย ไดปรับเปลี่ยนใหมีความสากลมากขึ้น โดยเพิ่มคูคาที่เปนตางชาติ เชน วีซา และ
ธนาคาร DBS

• ปรับปรุงระบบของดุสิต ไวน แอนด ไดนใหนาสนใจมากขึ้น โดยส้ินป 2551 มีสมาชิกทั้งสิ้น       
4,960 คน  (ป 2550 มี 1,434 คน)

• ปรับโครงสรางของแผนกประชาสัมพันธ แยกเปนสวนของในประเทศและตางประเทศ  โดยใชส่ือ
เปนเครื่องมือส่ือสารใหมากขึ้น ซ่ึงไดผลรับที่ดีคือไดลงขาว เผยแพรทางนิตยสารตางๆ เพิ่มขึ้น

การแขงขัน
ภายใน

ไดมีการกําหนดรายไดจากหองที่มีทั้งหมด (REVPAR) ใหแตละโรงแรมโดยเปรียบเทียบจาก
โรงแรมคูแขงในระดับมาตรฐานเดียวกันที่ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกัน และเปนหนึ่งใน KPI หรือ ดัชนีช้ี
วัดประสิทธิภาพ ของผลประกอบการของแตละโรงแรมคือ ระดับของตัวเองเมื่อเทียบกับโรงแรมคู
แขง และ พัฒนาการเมื่อเทียบกับชวงที่ผานๆ มา และมีการรายงาน อัตราการเขาพัก อัตราเฉลี่ยรายได
และ REVPAR ของแตละโรงแรมทั้งแบบรายวันและรายเดอืน ทําใหสามารถดูดัชนีผลการประกอบ
การของโรงแรมไดอยางชัดเจนและสามารถใชในบริหารงานไดรวดเร็ว

ภายนอก
กลุมโรงแรมสวนใหญของดุสิตอินเตอรเนชั่นแนลอยูในประเทศไทย เศรษฐกิจไทยใน      

ไตรมาส ที่ 1 และ 2 ของป 2551 เติบโตขึ้นบางหลังจากเศรษฐกิจในป 2550 เติบโตชามาก แหลงทอง
เที่ยวหลายแหงเชน ภูเก็ตไดประโยชนจากสายการบินตนทุนต่ํา และมีการเพิ่มเที่ยวบินเชาเหมาลําจาก
ยุโรป  คร่ึงปแรกของป 2551 ควันไฟจากประเทศจีนไดปกคลุมทางตอนเหนือของประเทศไทย สงผล
กระทบจังหวัดเชียงใหม และ เชียงราย

ไตรมาสที่ 3 และ 4 ความไมแนนอนทางการเมอืงและการปดสนามบินในประเทศไทย  สงผล
ใหสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากไดรับผลกระทบจากประเทศไทย เชน 
บาหลี และ เวียดนาม ชวงปลายป 2551 และ ตนป 2552 การจองหองพักในบาหลี เพิ่มขึ้นอยางมีนัย
สําคัญ เนื่องจากนักทองเที่ยวเปลี่ยนแผนไปจากเมืองไทย
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พัฒนาการในอนาคต
ในป 2552 ดุสิตอินเตอรเนชั่นแนล จะเขารวมกับกลุม Preferred Hotel Group เพื่อขยายเครือ

ขายการขายทางภูมิศาสตรใหกวางขึ้นถึง  29 หนวยงานทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศสหรัฐ
อเมริกา และยุโรปเชนเดียวกับที่จะพัฒนาดานกลุมนักทองเที่ยวเดินทางเปนประจํา (FIT) และกลุม
ประชุมสัมนา (MICE) สมาชิกของกลุม Preferred Hotel Group จะไดรับสิทธิพิเศษเมื่อมีการพักโรง
แรมในเครือและโดยสารสายการบินที่เขารวม และจะขยายงานดานการขาย และการตลาดกับ   กลุม
เบิรด จากประเทศอินเดีย ซ่ึงจะเปนการเริ่มตนการรวมรายการสงเสริมการขายระหวาง อมาดิอุส 
อินเดีย และโรงแรมทุกแหงของดุสิต



11

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจการใหบริการดานโรงแรมเปนหลัก ปริมาณการใหบริการหองพักและอัตราการ

เขาพักแตละโรงแรมดังนี้

อัตราการเขาพัก (รอยละ)จํานวน
หองพัก 2549 2550 2551

บมจ. ดุสิตธานี โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพ 517 59.27 63.39 64.93
โรงแรมดสุติธาน ีพัทยา 457 62.30 60.41 56.40
โรงแรมดสุติธาน ีหวัหนิ 296 70.74 66.99 57.69

บมจ. รอยัล ปร๊ินเซส โรงแรมรอยลัปริน๊เซส หลานหลวง 167 73.86 74.07 68.00
โรงแรมรอยลัปริน๊เซส เชียงใหม 198 70.19 67.73 59.06
โรงแรมดสุติปริน๊เซส ศรนีครนิทร 198 75.26 70.81 73.10
โรงแรมดสุติปริน๊เซส  โคราช 186 58.03 64.08 55.95

บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 131 35.24 47.91 50.95

Philippine Hoteliers, Inc. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 538 75.19 49.33 67.02
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรม  การรับจางบริหารโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวของของกลุม บมจ. ดุสิตธานี มีดังนี้

บริษัท ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
                              ธุรกิจโรงแรมและรับจางบริหารโรงแรม

บมจ. ดุสิตธานี - ดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 3 แหง คือ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

- เปนเจาของเครื่องหมายการคา “ดุสิตธานี”  “ดุสิตปริ๊นเซส” “ดุสิดีทู”  
“ดุสิตเทวารัณย”  “ดุสิตเรสซิเดนซ” และ “เทวารัณยสปา”

- รับจางบริหารโรงแรมภายในประเทศ 4 แหง แฟรนไชส 1 แหง และ
ตางประเทศ 7 แหง

บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท - เปนเจาของและดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 1 แหง คือโรงแรม  
ดุสิตดีทู เชียงใหม

- เปนเจาของที่ดินและอาคาร โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
Philippine Hoteliers, Inc. - ดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 1 แหงในประเทศฟลิปปนส คือโรงแรม

ดุสิตธานี มะนิลา ซ่ึงบริหารโดยบมจ. ดุสิตธานี
 บมจ.รอยัลปร๊ินเซส - เปนเจาของและดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 4  แหง คือ โรงแรมรอ

ยัลปร๊ินเซส หลานหลวง โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส เชียงใหม โรงแรม
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร และ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช

- รับจางบริหารโรงแรมภายใต เครื่องหมายการคา “รอยัล ปร๊ินเซส”  
1 แหง  และแฟรนไชส 3 แหง

                          ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวของ
บมจ. ดุสิตธานี - ประกอบธุรกิจใหเชาสํานักงาน ช่ือ อาคารพาณิชยดุสิตธานี
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส  (ช่ือเดิม 
บ. ดุสิตธานี อินเตอรเนชั่นแนล)

- ลงทุนในบริษัทตางๆ

บ. เทวารัณย สปา - สถานบริการดานสุขภาพ (Spa)
บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร - ประกอบธุรกิจอบรมและฝกหัดบุคลากรในกลุมดุสิตธานี และให

การฝกอบรมแกบุคคลทั่วไป
วิทยาลัยดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยดานการบริหารและจัดการโรงแรม
บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนดานศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝร่ังเศส
Dusit Enterprises Co., Ltd. - รับจางบริหาร ตั้งอยูที่ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส



13

บริษัท ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บ.ดุสิต เวิลดวายด - สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจางบริหารโรงแรมในตางประเทศ
Dusit International Management 
Holding Co., Ltd.

- ถือหุนในบริษัทที่บริหารกองทุนที่คาดวาจะจัดตั้งที่ตางประเทศ

การประกอบธุรกิจของบริษัท
โรงแรม

ปจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจทางดานโรงแรม และใหบริการอื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
โรงแรม โดยโรงแรมที่บริษัทดําเนินกิจการมีดังนี้

ภายใตบมจ. ดุสิตธานี
 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว มีจํานวนหองพัก 517 หอง ใหบริการดานหองพัก 

อาหารและเครื่องดื่ม หองประชุมและหองจัดเลี้ยง สําหรับผูมาพักและแขกทั่วไปที่มาใชบริการอยูบนที่เชาของ
สํานกังานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย โดยมีสัญญาเชาระยะแรก 30 ป นับตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2516 ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีสิทธิตอสัญญาเชาที่ดินไดอีก 15 ป 2 คร้ัง บริษัทไดตอสัญญาเชาสําหรับ 15 ป
แรกแลวโดยสัญญามีอายุตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี เปนโรงแรมในรูปแบบรีสอรท มีจํานวนหองพัก 457 หอง ให
บริการดานหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม หองประชุมและหองจัดเลี้ยง สําหรับผูมาพักและแขกทั่วไปที่มาใช
บริการ โดยทําสัญญาเชาที่ดินกับ บ. สิริพัทยา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2560 และในเดือนมกราคม 2549 บริษัทไดตกลงตอสัญญาเชาที่ดินลวงหนาไปอีก 10 ป โดยยกเลิกสัญญาเชา  
ที่ดินฉบับเดิมและทําสัญญาเชาฉบับใหม ซ่ึงไดไปจดทะเบียนตอสํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่            
2 กุมภาพันธ 2549 สัญญาเชาที่ดินฉบับใหมมีอายุสัญญาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570

 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปนโรงแรมในรูปแบบรีสอรท มหีองพัก 296 
หอง ใหบริการดานหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม หองประชุมและหองจัดเลี้ยง สําหรับผูมาพักและแขกทั่วไปที่
มาใชบริการ บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารและที่ดินกับ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท ซ่ึงเปนบริษัทยอยเปน
ระยะเวลา 20 ป เร่ิมตั้งแตป 2541 โดยมีเงื่อนไขใหทําสัญญาเชาครั้งละ 3 ป 6 คร้ัง และครั้งสุดทายอีก 2 ป

ภายใต บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท
โรงแรม ภายใต บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท ไดแกโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม มีจํานวนหองพัก         

131 หอง  เปนโรงแรมในรูปแบบทันสมัยพรอมการบริการครบครันที่ผสานกันอยางลงตัวกับบรรยากาศของ
ความเปนไทยเพื่อตอบรับกับความตองการของลูกคา



14

ภายใต บมจ. รอยัล ปร๊ินเซส
โรงแรมที่อยูภายใตบมจ. รอยัล ปร๊ินเซส 4 แหง คือ
1. โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง ตัง้อยูบริเวณถนนหลานหลวง  กรุงเทพ เปนโรงแรมระดบั 4 ดาว 

มจีาํนวนหองพกั 167 หอง ใหบริการดานหองพกั อาหารและเครือ่งดืม่ หองประชมุและหองจดัเลีย้ง
2. โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส เชยีงใหม ตัง้อยูบริเวณถนนชางคลาน จงัหวดัเชยีงใหม เปนโรงแรมระดบั 4 ดาว 

มจีาํนวนหองพกั 198 หอง ใหบริการดานหองพกั อาหารและเครือ่งดืม่ หองประชมุและหองจดัเลีย้ง
3. โรงแรมดสิุตปริน๊เซส ศรีนครนิทร ตัง้อยูบริเวณถนนศรนีครนิทร  กรุงเทพ เปนโรงแรมระดบั 4 ดาว   

มจีาํนวนหองพกั 198 หอง ใหบริการดานหองพกั อาหารและเครือ่งดืม่ หองประชมุและหองจดัเลีย้ง
4. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ตั้งอยูที่จังหวัดนครราชสีมา เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว มีจํานวนหอง

พัก 186 หอง ใหบริการดานหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม หองประชุมและหองจัดเลี้ยง
บมจ. รอยัลปร๊ินเซส เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารของโรงแรมทั้ง 4 แหง
ภายใต บริษัท Philippine Hoteliers, Inc.
เปนบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศฟลิปปนส ประกอบกจิการการโรงแรม โดยมโีรงแรมทีป่ระเทศฟลิปปนส 

คอื Dusit Thani Manila ตัง้อยูกลางกรงุมะนลิาในเขต Makati City มีจํานวนหองพัก 538 หอง

ธุรกิจใหเชาสํานักงาน
บริษัทดําเนินธุรกิจอาคารพาณิชยใหเชาเปนสํานักงาน  เปนอาคารขนาด 11 ช้ัน อยูบนที่เชาสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ติดกับอาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ผูเชาเปนบริษัทตางๆ ทั้งจากประเทศ
ไทยและตางประเทศ โดยมีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด 13,245.54 ตารางเมตร และพืน้ทีช้ั่นใตดนิ 336 ตารางเมตร

ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทแบงเปน 5  เครื่องหมายการคา คือ
1. “ดุสิตธานี”  ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมระดับ 5 ดาวภายใตช่ือ “ดุสิตธานี” ซ่ึงเปน         

เครื่องหมายการคาของบริษัท ธุรกิจดังกลาวรวมถึงการใหใชช่ือเครื่องหมายการคา “ดุสิตธานี” ภายใต         
การควบคุมมาตรฐานการใหบริการของบริษัท (Franchise) โดยสัญญารับจางบริหารโรงแรมและการใหใชช่ือ
เครื่องหมายการคาภายใตช่ือ “ดุสิตธานี” ทั้งหมดอยูภายใตบมจ. ดุสิตธานี อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการจัด
โครงสรางเพื่อความสะดวกและคลองตัวในการทํางานโดยป 2543 บริษัทไดมอบหมายใหบ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด 
รีสอรท บริหารโรงแรมของบริษัท 3 แหง คือโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และโรงแรม
ดุสิตธานี หัวหินโดยกําหนดใหมีสัญญาวาจางและคาตอบแทนระหวางกัน  นอกจากนี้ไดโอนสิทธิและหนาที่ที่
บริษัทมีสัญญารับบริหารกับโรงแรมตางๆ ให บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท รับบริหาร แทนบริษัท 5 แหง
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 เปนโรงแรมในประเทศ 2 แหงคือ  โรงแรมดุสิต ไอสแลนด รีสอรท เชียงราย และโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา 
ภูเก็ต และเปนโรงแรมในตางประเทศอีก 3 แหงคือ Dusit Thani Manila (Philippines) และ Dusit Thani Dubai 
(United Arab Emirates) และ Dusit  Inya Lake (Myanmar) รวมทั้งสิ้น 8 แหง  ตอมาในวันที่ 30 ธันวาคม 2549 
บริษัทไดยกเลิกสัญญารับบริหาร 3 โรงแรมกับบ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท กอนกําหนด คือโรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ซ่ึงบริษัทตองจายคาชดเชยการยกเลิกสัญญา
กอนกําหนดใหกับ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท จํานวน 146.4 ลานบาท สําหรับสัญญารับจางบริหารโรงแรม
อ่ืนๆ ที่บริษัทเคยโอนสิทธิ และหนาที่ใหบ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท ไดทําการยกเลิก และโอนกลับมา
บริหารเองตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2550 เปนตนไป

ในป 2551 บริษัทไดยกเลิกสัญญารับบริหาร Dusit Inya Lake (Myanmar) และไดลงนามในสัญญา แฟ
รนไชส ในโครงการ Chatrium Suites-Bangkok, A Dusit Thani Hotels Partner กับ บ. ริเวอรไซด การเดนท   
มารีนา อีกทั้งยังไดลงนามในสัญญารับบริหารโรงแรมดังตอไปนี้

- โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
- โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร อียิปต
- โรงแรมดุสิตธานี ปาลม จุเมราห สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2.  “ดุสิต ปร๊ินเซส”  เดิมการบริหารโรงแรมระดับ 4 ดาว จะใชเครื่องหมายการคา “รอยัล ปร๊ินเซส”  

ซ่ึงอยูภายใตบมจ. รอยัลปร๊ินเซส จากการ Re-Branding จึงเปลี่ยนเครื่องหมายการคาในการรับบริหารโรงแรม
ระดับ 4 ดาวเปน “ดุสิตปริ๊นเซส” ปจจุบันมีโรงแรมที่รับบริหารภายใตเครื่องหมายการคาดังกลาว 2 แหงคือโรง
แรม ดุสิตปริ๊นเซส เกาะชาง และ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เดียราห ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต จะเปดทําการใน
เดือนสิงหาคมป 2552 สวนโรงแรมรับบริหารระดับ 4 ดาว ที่อยูภายใตการรับบริหาร ของ บมจ. รอยัลปร๊ินเซส 
และใชเครื่องหมายการคาเดิมคือ โรงแรมเจริญธานี ปร๊ีนเซส ขอนแกน และยังมีแฟรนไชสอีก 3 แหงคือ โรง
แรมปทุมวัน ปร๊ินเซส โรงแรมเบลแอร ปร๊ินเซส และโรงแรมแกรนดไชนา ปร๊ินเซส รวมทั้งการรับจางบริหาร
คลับ เฮาส ของสนามกอลฟ นวธานี

3. “ดุสิตดีทู” ปจจุบันโรงแรมที่อยูภายใตเครื่องหมายการคา “ดุสิตดีทู” มี 1 แหงคือ โรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม และโรงแรมรับบริหารภายใตเครื่องหมายการคา “ดุสิตดีทู” 2 แหง คือ โรงแรมดุสิตดีทูบาราคูดา      
พัทยา และโรงแรมดุสิตดีทู สมุย (จะเปดทําการในเดือนตุลาคม ป 2552)

4. “ดสุติเทวารณัย” บริษทัรับบรหิารโรงแรมในรปูแบบ “ดสิุตเทวารณัย” ม ี 2 แหง คอื โรงแรม            
ดิ เอธเฮเวน พังงา ซ่ึงอยูในขั้นตอนของการพัฒนาและปรับปรุงแบบ และโรงแรมดุสิตเทวารัณย ปาลม จูเมราห 
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต

5. “ดุสิตเรสซิเดนซ”  บริษทัรับบรหิารโรงแรมในรปูแบบ “ดสิุตเรสซเิดนซ”  5 แหง คอืโรงแรม                         
ดสิุตเรสซเิดนซ ดไูบมารนีา  สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส โรงแรมดสิุตเรสซเิดนซ เลคววิ ไคโร อียปิต (จะเปดทาํการ ในเดอืน 
มถุินายน 2552)  โรงแรมดสิุตเรสซเิดนซ ปาลม จเูมราห โรงแรมดสิุตเรสซเิดนซ อาบดูาบี
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  (จะเปดทาํการในป 2553) โรงแรมเพิรลโคสตพรีเมียม โฮเต็ลอพารทเมนท ดูไบ                           
สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส
ธุรกิจอ่ืนๆ

สถานบริการดานสุขภาพ (สปา)
ดําเนินการภายใตบริษัทยอย คือ บ. เทวารัณย สปา ปจจุบันมี 1 สาขา คือเทวารัณย สปา กรุงเทพ               

ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และรับจางบริหารสปา 4 แหงไดแก ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี  
หัวหิน โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และสปาในตางประเทศอีก 1 แหงคือที่ Dusit Thani Manila (Philippines)

ธุรกิจดานการฝกอบรม
ดําเนินการภายใตบริษัทยอย ไดแก บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร เปดดําเนินการในเดือน สิงหาคม 2547          

มีวัตถุประสงคใหการฝกอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู เพื่อสรางศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางานใหกับกลุมดุสิตธานี และใหการฝกอบรมบุคคลทั่วไป

ธุรกิจดานการศึกษา
1. วิทยาลัยดุสิตธานี ที่ บมจ. รอยัล ปร๊ินเซส เปนผูไดรับอนุญาต วิทยาลัยดังกลาวเปดสอนในระดับ

ปริญญาตรี และปริญญาโทดานการครัว การทองเที่ยว  การบริหารโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของในธุรกิจ     
โรงแรม และไดรวมโครงการกับ Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ในการนําหลักสูตรดานอาหารของ                    
Le Cordon Bleu มาใชรวมกับหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี

2. โรงเรียนสอนดานศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝร่ังเศส อยูภายใตบ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต  
ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุน โดยใชลิขสิทธิ์เครื่องหมายการคา Le Cordon Bleu
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โครงสรางรายได
 แยกตามสายผลิตภัณฑ โครงสรางรายไดและโครงสรางการถอืหุนของบรษิทัในบรษิทัยอยในระยะ 3 ป สิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม

                                                                                                                (หนวย : พันบาท)
ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย % การ

ถือหุน (ทาง
ตรงและทาง

ออม)

ป 2549 ป 2550 ป 2551

รายได % รายได % รายได %
1. รายไดจากธุรกิจโรงแรม
1.1 รายไดคาหองพัก 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 939,735 29.15 995,197 30.06 964,443 25.87

2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท 98.29 59,306 1.84 82,205 2.48 77,836 2.09
3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 359,520 11.15 311,366 9.41 419,120 11.24
4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 266,461 8.27 287,184 8.68 276,719 7.42

รวมรายไดคาหองพัก 1,625,022 50.41 1,675,952 50.63 1,738,118 46.62
1.2 รายไดคาอาหารและ
เครื่องดื่ม

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท

100.00
98.29

623,222
18,365

19.33
0.57

696,692
26,170

21.04
0.79

702,246
26,583

18.84
0.71

3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 167,611 5.20 173,355 5.24 226,461 6.08
4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 228,776 7.10 237,894 7.19 237,311 6.37

รวมรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 1,037,974 32.20 1,134,111 34.26 1,192,601 32.00
1.3 รายไดอื่นๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 65,567 2.03 81,578 2.46 75,676 2.03

2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท 98.29 2,829 0.09 7,783 0.23 6,857
3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 14,488 0.45 13,619 0.41 20,928
4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 29,874 0.93 29,466 0.89 27,645

0.18
0.56
0.74
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ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย % การ
ถือหุน (ทาง
ตรงและทาง

ออม)

ป 2549 ป 2550 ป 2551

รายได % รายได % รายได %
5. บ. เทวารัณย สปา
6. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร

99.99
99.99

49,145
1,906

1.52
0.06

25,672
2,253

0.78
0.07

23,764
2,982

0.64
0.08

7. บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต 49.99 - - 15,237 0.46 44,482 1.19
รวมรายไดอื่น ๆ 163,809 5.08 175,608 5.30 202,334 5.42
รวมรายไดจากธุรกิจโรงแรม 2,826,805 87.69 2,985,671 90.19 3,133,053 84.04
2. รายไดจากธุรกิจ

อาคารใหเชา
 รายไดคาเชาและคาบริการ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 21,919 0.68  40,703 1.23 64,065 1.72
รวมรายไดคาเชาและคาบริการ 21,919 0.68        40,703 1.23         64,065 1.72
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* รวมเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาจํานวน 113.28 ลานบาท

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย % การถือหุน
ของบริษัท(ทาง
ตรงและทาง

ออม)

ป 2549 ป 2550 ป 2551

รายได % รายได % รายได %
3. รายไดจากการรับจางบริหาร
โรงแรม

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท

100.00
98.29

-
98,704

-
3.06

72,955
39,117

2.21
1.18

109,512
-

2.94
-

3. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 31,982 0.99 6,697 0.20 6,067 0.16
รวมรายไดจากบริการรับจางบริหารโรงแรม 130,686 4.05 118,769 3.59 115,579 3.10
4. รายไดอื่น ๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 51,886 1.60 91,285 2.76 **365,986 9.82

2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท 98.29 27,905 0.87 20,663 0.62 9,331 0.25
3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 14,203 0.44 13,448 0.41 17,683 0.47
4. บมจ. รอยลั ปริน๊เซส 82.45 *146,535 4.55 32,423 0.98 13,735 0.37
5. บ. ดสุติธาน ีพรอ็พเพอรตี้ส
6. บ. เทวารัณย สปา

99.99
99.99

2,235
1,272

0.07
0.04

3,402
2,001

0.10
0.06

612
2,614

0.02
0.07

7. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร
8. บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต
9. Dusit Enterprises Company Limited

99.99
49.99

100.00

1
313

-

0.00
0.01
-

2
2,118

9

0.00
0.06
0.00

2
1,904
-

0.00
0.05
-

10. บ. ดสุติ เวิลดวายด 99.99 - - - - 1,060 0.03
11. Dusit Overseas Company Limited 99.99 - - - - 2,147 0.06

รวมรายไดอื่น ๆ 244,350 7.58 165,351 4.99 415,074 11.14
รวมรายไดทั้งหมด 3,223,760 100.00 3,310,494 100.00 3,727,771 100.00
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** รวมกําไรจากการขายที่ดิน 243.09 ลานบาท

แยกตามโรงแรม
โครงสรางรายไดรวมจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมที่บริษัทในกลุมดุสิตธานีเปนผูดําเนินการในระยะ 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

                                                                   (หนวย : พันบาท)

โรงแรม ดําเนินการโดย %
การถือหุน

(ทางตรงและ
ทางออม)

ป 2549 ป 2550 ป 2551

รายไดรวม* รอยละ รายไดรวม* รอยละ รายไดรวม* รอยละ
ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 814,766 28.54 905,977 30.14 922,892 29.46
ดุสิตธานี พัทยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 483,017 16.92 524,460 17.45 493,479 15.75
ดุสิตธานี หัวหิน บมจ. ดุสิตธานี 100.00 382,628 13.40 383,299 12.75 369,821 11.81
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 555,823 19.47 511,788 17.03 684,193 21.84
ดุสิตดีทู เชียงใหม บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท 98.29 83,019  2.91 117,671 3.92 112,745 3.60
รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 144,768 5.07 156,062 5.19 154,261 4.92
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 121,417 4.25 116,241 3.87 99,449 3.18
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีครินทร บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 191,462  6.71 199,361 6.63 198,593 6.34
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 77,955 2.73 90,774 3.02 97,147 3.10
รายไดรวมจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมที่บริษัท
ในกลุมดุสิตธานีเปนเจาของ 2,854,855 100.00 3,005,633 100.00 3,132,580 100.00

* รายไดรวมของแตละโรงแรม ไมไดรับรูรายไดตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท และประกอบดวย รายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม และรายไดอื่นๆ จากธุรกิจโรงแรม
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในป 2551
1. โครงการลงทุน

1.1 จัดตั้ง สํานักปฏิบัติการสวนภูมิภาค (Regional Operating Headquarter - ROH)
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 มีมติอนุมัติใหจัดตั้ง บริษัท ดุสิต        

เวิลดวายด จํากัด ในประเทศไทย เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจในเครือในตางประเทศ  และบริษัทดัง
กลาวจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10  ลานบาท บมจ.ดุสิตธานีถือหุน รอย
ละ 99.99      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 บริษัทไดทําการขายทรัพยสินซึ่งมีมูลคาตามบัญชีทั้งสิ้น 17.02 ลาน
บาท และโอนยายพนักงานที่อยูในสวนการรับบริหารโรงแรมไปที่ บ. ดุสิตเวิลดวายด  ดวยเหตุที่ บ. ดุสิตเวิลด
วายด  ตองซื้อทรัพยสินที่ใชในการรับบริหารโรงแรมดังกลาวจาก บมจ.ดุสิตธานี ดังนั้นวันที่ 11 สิงหาคม 2551 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 มีมติอนุมัติเพิ่มทุน บ. ดุสิตเวิลดวายด อีก 40 ลานบาท รวมเปนทุนจด
ทะเบียน 50 ลานบาท

1.2 จัดตั้งบริษัทยอย 4 บริษัทในตางประเทศ
บ. ดุสิต เวิลดวายด  จะจัดตั้งบริษัทในตางประเทศ ซ่ึง ในป 2551 ไดดําเนินการและอยูระหวาง              

การดําเนินการดังนี้
 Dusit Overseas Co., Ltd. ในเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเปนศูนย
กลางในภูมิภาคเอเชียโดยไดจัดตั้งเมื่อวันที่  15 กมุภาพนัธ 2551 มีทุนจดทะเบียน HK$ 33,000 โดย
บริษัทดังกลาวจะดําเนินการจัดตั้งสาขาในเมืองไคโร ประเทศ อียิปต เพื่อรองรับการรับบริหารโรง
แรมในประเทศดังกลาว

 Dusit International Management  Holding Co., Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส เพื่อเปนศูนยกลางรอง
รับการลงทุนของกองทุนในตางประเทศ

 ในประเทศจีน 1 บริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนเเละบริหารโรงแรมประเทศจีน            
ซ่ึงขณะนี้ อยูในระหวางการดําเนินการ

 บริษัทรวมลงทุนในประเทศอินเดียอยูระหวางการตกลงรายละเอียดในสัญญา ซ่ึงคาดวาจะ
สามารถ  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรวมทุนไดภายในป 2552

นอกจากนี้ บริษัทยังเปดสาขาในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรสต เพื่อใชเปนศูนยกลางการหาโรงแรม       
ที่รับบริหาร เเละการใหบริการทางเทคนิคในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวาง              
การดําเนินการ และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสแรกของป 2552
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2. โครงการรับบริหารการศึกษา
วันที่ 11 กันยายน 2551 บมจ. ดุสิตธานี ไดลงนามบันทึกขอตกลงกับ Lyceum of the Philippines 

University เพื่อรวมมือทางวิชาการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใชหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี 
ไดแก (ก) การจัดการโรงแรม (ข) ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร และ (ค) การทองเที่ยว

วันที่ 3 ธันวาคม 2551 บมจ. ดุสิตธานี ไดลงนามในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ และใหคําปรึกษา 
(Licensing and Consulting Agreement) กับ Lyceum of the Philippines University

3. โครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอย
ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 ซ่ึงเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม

สามัญผูถือหุนครั้งที่ 15/2551 และสิทธิรับเงินปนผล ปรากฏผูถือหุนสามัญรายยอย 15.11%

4. การจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2550 และนโยบายการจายเงินปนผล
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติจัดสรรกําไรและจายเงิน   

ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2550 ดังนี้
1. อนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลหุนละ 0.50 บาท เปนเงิน 42,500,000 บาท ซ่ึงไดจายใหแกผูถือหุน

แลวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550
2. อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับการดําเนินงานครึ่งปหลังอีกหุนละ 0.50 บาท เปนเงิน 42,500,000 บาท    

ซ่ึงไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551
วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2551 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให

บริษัทจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท 
เปนเงิน 42,500,000 บาท ซ่ึงไดจายใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมเกินกําไรสุทธิตอหุนและไมนอยกวา     
รอยละ 50 ของกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในงบการเงินรวม โดยจะตอง
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานและกําไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ วามีความสามารถที่จะจายไดโดยไม
ผิดขอกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

5.  เร่ืองอ่ืน ๆ
วันที่  25 มีนาคม 2551   ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 มีมติอนุมัติและสนับสนุนนโยบาย         

การควบรวมกิจการของบริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด และบริษัท รอยัล ปร๊ินเซส จํากัด (มหาชน) ซ่ึง
เปนบริษัทยอยของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการกําหนดให บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยอีกบริษัทหนึ่งของบริษัทและเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัททั้งสองเปนผูรับซื้อหุนจากผูถือหุนรายยอยที่
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คัดคาน  การควบรวมกิจการ วัตถุประสงคในการควบรวมกิจการ เพื่อเปนการสนับสนุนและสนองตอบตอ
นโยบายของภาครัฐที่ตองการใหมีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน เปนการขยายฐานรายได ฐาน
เงินลงทุน และ ฐานการถือหุนใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งจะชวยใหทั้งสองบริษัทสามารถประหยัดตนทุนทาง
การเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทั้งสองบริษัทไดมากขึ้น และสามารถแบงแยกโครงสราง
ทางธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัท   ในเครือไดอยางชัดเจน ซ่ึงจะทําใหเกิดความคลองตัวและความยืดหยุนใน
การจัดการธุรกิจไดตอไปในอนาคต

วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการ  คร้ังที่ 4/2551 มีมติอนุมัติแ ตงตั้ง                        
นางสินี เธียรประสิทธิ์ เปนเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2551

วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 มมีตอินมุตัใิห บ. ดสิุตโฮเตล็ แอนด          
รีสอรท ขายหุน บมจ. เอ็ม บี เค ให บมจ.ดุสิตธานีจํานวน 1,172,000 หุนในราคาตามกระดานหลักของตลาด
หลักทรัพยฯ ณ วันทําการซื้อขาย แตทั้งนี้ไมต่ํากวาราคาหุนละ 69.50 บาท เพื่อชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยคาง
จายให บมจ. ดุสิตธานี โดย บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท ไดขายหุนดังกลาวในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ในราคา
หุนละ 70 บาท และนําเงินมาชําระหนี้ให บมจ.ดุสิตธานี เรียบรอยแลว

รางวลัท่ีดสุติอนิเตอรเนชัน่แนลไดรับในป 2551
1. Dusit International Awarded “The Best Hotel Group in Asia”

เปนรางวัลที่ไดรับจาก Travel Weekly (Asia) Industry Award 2008 ซ่ึงไดรับการลงคะแนน
เสียงจากผูตัดสิน และ ผูอาน Travel Weekly จํานวนมากกวา 2 ลานเสียง

2. dusitD2 chiang mai - "Asia’s Top 5 hotels"
เปนรางวัลที่ไดรับการลงคะแนนเสียง โดย  www.expedia.com  ซ่ึงเปนบริษัทรับจองหองพัก

ผานทางระบบอินเตอรเน็ตชั้นนําของโลก dusitD2 chiang maiไดรับการลงคะแนนเสียงเปน “Asia’s Top 
hotels” จากโรงแรมทั้งหมดประมาณ 80,000 แหง ในเครือขายของ  www.expedia.com

3. Dusit Thani Manila’s UMU restaurant - Las Vegas Award
เปนรางวัลที่ไดรับจาก Hotel World Global Hospitality and Design Awards โดย ไดรับการ

ลงคะแนนเสียงใหเปนหองอาหารที่มีการออกแบบที่ดีและสวยงาม

http://www.expedia.com/
http://www.expedia.com/
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ปจจัยความเสี่ยง
ธุรกิจโรงแรม เปนธุรกิจที่ตองเผชิญตอปจจัยความเสี่ยงตางๆ มากมาย ทั้งความเสี่ยงจากการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทเอง และความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัท ปจจัยความเสี่ยงตางๆ  
อาจสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ และมีผลทําใหบริษัทไมสามารถ
บรรลุเปาหมายในการดําเนินงานได

บริษัทจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยไดเร่ิมศึกษากรอบในการ
บริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคกรตั้งแตป 2548 รวมทั้งไดกําหนด
เปนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใชทั้งองคกร โดยมีการจัดตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง และ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่บริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ไดกลาวถึงในเอกสารฉบับนี้แลว ยังมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นโดยที่บริษัทยังไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือ เปนความเสี่ยงที่บริษัทมีความเห็นในขณะนี้วาไมมีผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบการหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัย
ความเสี่ยงอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อเปนขอมูลประกอบดวย

ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน

ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ
♦ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ตอเนื่องจากป 2550 ในป 2551 ยังคงเปนชวงที่บริษัทมีโครงการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีรายไดสวนใหญจาก                  
ในประเทศ รวมทั้งขยายขอบขายการดําเนินธุรกิจออกไปยังตลาดตางประเทศมากขึ้น โดยมุงเนนไปที่ภูมิภาค
ตะวันออกลาง ประเทศอินเดีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซ่ึงตลาดเหลานี้มีกลุมลูกคาเปาหมายที่มีกําลังซื้อสูง 
และยังเปนตลาดที่ยังสามารถเติบโตไดอีกมาก จากการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องและรวดเร็ว สงผลใหมี           
คาใชจายในการดําเนินงานและการลงทุนที่สูงไมวาจะเปนในดานเทคโนโลยี่ สารสนเทศ และบุคลากร         
ในขณะที่รายไดที่คาดวาจะไดจากการรับบริหารโรงแรมยังไมบรรลุตามเปาหมาย ในการขยายธุรกิจดังกลาว
กอใหเกิดปริมาณและความซับซอนของการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอยางมาก ดงันัน้ หากการบรหิารจดัการและกาํกบั  
ดูแลบริษัทและบริษัทยอยยังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไมมีทิศทางกลยุทธที่มีความชัดเจนและ      
สอดคลองกัน  รวมทั้งไมมีระบบการบริหารบุคลากรที่ดี  อาจสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัท
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ดังนั้น บริษัทจึงไดมีการปรับโครงสรางบริษัทใหม และจัดตั้งบริษัทยอยใหมขึ้นเพื่อใหมีความชัดเจน
ในดานการบริหารงาน  ในดานระบบการบริหารบุคคล บริษัทไดสรรหาบุคลากรทั้งในระดับบริหารที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณจากโรงแรมระดับ 5 ดาวจากตางประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อยกระดับ
มาตรฐานของโรงแรมใหดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังไดลงทุนในดานระบบสารสนเทศตางๆ ที่ชวยสนับสนุน
งานทางดานการขายและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับโรงแรมคูแขงทั่วโลก

ความเสี่ยงดานการดําเนินธุรกิจ
♦ ความเสี่ยงจากการรับจางบริหารโรงแรม
ในป 2550 และ ป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการรับจางบริหารโรงแรมคิดเปนรอยละ 3.0 

และรอยละ 4.0 ของรายไดรวม ตามลําดับ   โดยสัญญารับจางบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาอยูระหวาง 2-15 ป 
บริษัทและบริษัทยอยจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากโรงแรมที่บริษัทและบริษัทยอยรับบริหารจะบอกเลิกสัญญา
กอนกาํหนด หรือไมตอสัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา ซ่ึงจะมีผลกระทบตอรายไดโดยรวมของบริษัท บริษัท
และบริษัทยอยไดมีการจัดทําสัญญารับจางบริหารที่มีเงื่อนไขรัดกุมมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะไมไดรับคา
ชดเชยจากการที่คูสัญญายกเลิกสัญญารับจางบริหารกอนกําหนด

บริษัทไดตระหนักดีวาเครื่องหมายการคาของบริษัทเปนของคนไทย ยังมีความแข็งแกรงสูกับ     
เครื่องหมายการคาของตางชาติที่มีเครือขายครอบคลุมทั่วโลกไมได จึงไดพยายามวางแผนงานการสราง   
เครื่องหมายการคาใหแข็งแกรง โดยเริ่มจากการทํา Re-Braning  เพื่อกําหนดประเภทของโรงแรมใหชัดเจน 
การทําโฆษณาประชาสัมพันธ การหากลุมพันธมิตรทางการคาใหมีเครือขายใหครอบคลุมทั่วโลก รวมทั้งการ
สรางระบบการรวมศูนยการจองหองพัก (CRS) และระบบการเก็บขอมลูลูกคา (CIS) เพื่อสรางเครื่องหมาย  
การคาใหแขงแกรงเปนที่ยอมรับและเปนที่เชื่อถือกับโรงแรมที่มาใหรับบริหาร  นอกจากนี้ เพื่อเปนการขยาย
ฐานรายไดและลดความผันผวนของรายไดจากการรับจางบริหารโรงแรม  บริษัทจึงไดมีนโยบายและแผนงาน
ในการขยายการรับจางบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งภายในประเทศ และตางประเทศภายใต       
เครื่องหมายการคา  ดุสิตธานี ดุสิตปริ๊นเซส  ดุสิตดีทู ดุสิตเทวารัณย และ ดุสิตเรสซิเดนซ

ในชวงป 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาใหบริการใหคําปรึกษาทางเทคนิคและสัญญารับบริหารรวม                
5 โครงการ  โดยเปนโครงการสปาในโรงแรมในตางประเทศ 3โครงการ และโรงแรมในตางประเทศ 2      
โครงการ ซ่ึงโครงการตางๆ ขางตนจะเริ่มทยอยเปดดําเนินการภายในระยะเวลาประมาณ  2 ป  ทั้งนี้ เพื่อเปน
การลดความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาจะบอกเลิกสัญญากอนที่จะมีการเปดดําเนินการ บริษัทไดระบุเงื่อนไขโดย
กําหนดเปนเงินคาชดเชย และคูสัญญาจะตองชดใชคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นกอนการดําเนินงานไวอยางชัดเจน
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♦ ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม
นอกเหนือจากการขยายการรับจางบริหารโรงแรม บริษัทและบริษัทยอยยังมีนโยบายที่จะขยายการ    

ลงทุนในโครงการใหมๆ ที่มีผลตอบเเทนดี เเละเปนการสนับสนุนกลยุทธในการขยายธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทยอยใหเติบโตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปที่ผานมาบริษัทไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในการออกหุนกูวงเงินจํานวน 
5,000 ลานบาท และไดมีการศึกษาการลงทุนในโครงการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศหลายโครงการ 
แตทั้งนี้จะตองพิจารณาถึงปจจัยความเสี่ยงตางๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนควบคูกันไป เพื่อผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท อยางไรก็ตามแมจะมีการพิจารณาอยางรอบคอบแลว ในการลงทุนดังกลาวบริษัทยังมี      
ความเสี่ยง เชน การยอมรับจากลูกคา รายไดที่ไมเเนนอน การเปลี่ยนเเปลงคากอสราง รวมทั้ง คาใชจายกอน
การเปดอยางเปนทางการ

เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทยอยไดวาจางบริษัทเอกชนที่มีช่ือเสียงให
เขามาศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) กอนที่จะนํามาผลการศึกษามาประกอบการตัด
สินใจลงทุนในแตละโครงการโดยคณะกรรมการบริหารผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหแนใจวาโครงการตางๆ ให        
ผลตอบเเทนอยูในระดับที่นาพอใจ เเละสามารถเพิ่มมูลคาโดยรวมใหกับบริษัทและบริษัทยอย

♦ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม
สําหรับธุรกิจโรงแรม การปรับปรุงอาคาร รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในโรงแรม (Renovation)      
มีความจําเปนอยางมาก บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมในเครือของบริษัทและบริษัทยอย  
อยูเปนระยะๆ และมีการวางแผนการปรับปรุงครั้งใหญ (Major Renovation) ทุก 5-7 ป  ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับ
มาตรฐานของโรงแรมใหอยูระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว  รวมทั้งเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของโรงแรมใหสามารถ
แขงขันกับคูแขงในธุรกิจระดับเดียวกันได

บางครั้งการปรับปรุงตกแตงโรงแรมบางแหงไมสามารถดําเนินการไดตามแบบ เนื่องจากขอจํากัดของ
โครงสรางเดิม  ทําใหตองมีการปดปรับปรุงเปนสวนๆ ในขณะที่ยังมีการเปดใหบริการลูกคา  จึงอาจเกิด
อุปสรรคตอการทํางานและทําใหงานแลวเสร็จลาชากวากําหนด ซ่ึงอาจสงผลกระทบทางดานลบตอการ      
ใหบริการและชื่อเสียงของโรงแรม  นอกจากนี้การที่ไมสามารถควบคุมงบประมาณการปรับปรุงใหเปนไป
ตามที่กําหนดได     ยังเปนปจจัยเสี่ยงอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลทําใหคาใชจายของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 
และมีผลทําใหรายได และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยลดลงในที่สุด  อยางไรก็ตาม หลังจากที่
บริษัทและบริษัทยอยไดกําหนดระบบและแผนการดําเนินงานอยางเปนมาตรฐานสําหรับงานการปรับปรุง 
โรงแรม และประกาศใชเปนนโยบายของบริษัทตั้งแตป 2550 ทําใหการดําเนินงานเปนระบบและมี           
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดปญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากงานปรับปรุงโรงแรมไดมาก รวมทั้ง
ไดผลงานที่มีคุณภาพ และอยูภายใตงบประมาณ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว
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ในป 2551 โครงการปรับปรุงตกแตงภายในและภายนอกอาคาร งานปรับภูมิทัศนโดยรอบอาคาร รวม
ไปถึงงานปรับปรุงระบบไฟฟา ประปา และปองกันภัยภายในอาคารไดแลวเสร็จตามกําหนด  อยางไรก็ตาม          
บางโรงแรมยังคงมีโครงการปรับปรุงภายในหองพัก และหองอาหาร ที่ยังคงดําเนินการตอไปตามงบประมาณ
การปรับปรุงที่บริษัทและบริษัทยอยไดตั้งไวในป 2552  ซ่ึงคาดวาจะสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดตาม
กําหนด

♦ ความเสี่ยงดานการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินจํานวน 

1,038 ลานบาท เปนวงเงินกูของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,000 ลานบาท เพื่อใชปรับปรุง 
โรงแรม ซ่ึงตองคืนเงินตนตั้งแต กุมภาพันธ 2550 ถึง สิงหาคม 2554 โดยชําระดอกเบี้ยราย 3 เดือน  วงเงินกู
ของ บริษัท ดุสิตโฮเต็ลแอนดรีสอรท จํากัด จํานวน 600 ลานบาท เพื่อใชในการซื้อและปรับปรุงโรงแรม       
ดีทู เชียงใหม กําหนดชําระคืนตั้งแต มีนาคม 2549 ถึง มีนาคม 2558 โดยชําระดอกเบี้ยราย 3 เดือน และ        
วงเงินกูของบริษัท Philippine Hotelier, Inc. จํานวน 510 ลานเปโซ เพื่อใชปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
กําหนดชําระคืนตั้งแต กุมภาพันธ 2552 ถึง กุมภาพันธ 2558 โดยชําระดอกเบี้ยราย 6 เดือน

ในสัญญาเงินกูระยะยาว บริษัทไดตกลงกับเจาหนี้สถาบันการเงินวาตลอดอายุสัญญาการกูเงิน        
จะดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 2 ตอ 1 หากบริษัทไมสามารถดํารงอัตราสวนดังกลาว
ตามสัญญาได จะถือวาบริษัทผิดสัญญากูยืมเงิน เจาหนี้มีสิทธิระงับการใหกูยืมเงินเเละถือวาเงินกูทั้งหมดถึง
กําหนดชําระทันที  ซ่ึงหากเกิดกรณีผิดเงื่อนไขดังกลาวจะมีผลตอสภาพคลองและฐานะการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอย

บริษัทไดใชเงินที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงแรม และรับบริหารโรงแรมในการชําระคืนเงินกู     
จึงมีความเสี่ยงหากเกดิเหตกุารณทีส่งผลกระทบตอรายไดของบรษิทัทีจ่ะทาํใหมกีระแสเงนิสดไมเปนไปตามที ่     
ประมาณการไว

อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทัมอัีตราสวนหนีสิ้นตอสวนของเจาของเพยีง 0.46 ตอ 1  
ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่จะดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของไมเกิน 1 ตอ 1 นอกจากนี้    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินคงเหลือเทากับ 1,805 ลานบาท และมีกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะสามารถชําระเงินกูไดตามกําหนด

ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก
♦ ความเสี่ยงในดานการแขงขันและการเพิ่มขึ้นของคูแขง
หองพัก   ธุรกิจโรงแรมในหลายๆ แหงมีการแขงขันสงู โดยกลุมบริษัทตองแขงขันกับโรงแรมทั้งใน

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และโรงแรมในแตละทองถ่ิน ซ่ึงคูแขงบางรายเปนเครือโรงแรมที่มีเครือขาย
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ตางประเทศ รวมทัง้ทีม่ฐีานะทางการเงนิทีม่สีภาพคลองและแหลงเงนิทนุทีถู่กกวา นอกจากนี ้ เซอรวิส อพารต
เมนท (Serviced Apartments) หรือแมกระทั่งโรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แหงไดทําการเปลี่ยนรูปแบบการ   
ใหบริการแบบใหม โดยจัดสรรหองจํานวนหนึ่งไวสําหรับบริการผูที่ตองการพักระยะสั้น หากการใหบริการ
นั้นเปนในรูปแบบของโรงแรมจะสงผลทําใหธุรกิจดังกลาวเปนคูแขงในธุรกิจโรงแรมเชนกัน ดังนั้น การเขา
มาของคูแขงในแตละประเภทและในแตละแหลง ทําใหจํานวนหองพักเพิ่มมากขึ้นกวาความตองการ และอาจ
ทําใหสวนแบงทางการตลาดลดลง

หองอาหาร  ปจจุบันมีรานอาหารนอกโรงแรมเกิดขึ้นมากซึ่งมีประเภทอาหาร รูปโฉม และระดับ
บริการ   ทีแ่ตกตางกนั ทาํใหผูบริโภคมทีางเลอืกมากขึน้ทาํใหสวนแบงการตลาดดานอาหารและเครือ่งดืม่ได
กระจายไปดวย

ทั้ง 2 กรณีดังกลาวบริษัทและบริษัทยอยมีแนวทางที่จะลดความเสี่ยง โดยการเนนการใหบริการแก   
ลูกคาใหเกิดความประทับใจเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมไว ทําการตลาดในการแสวงหาลูกคาใหมๆ โดยมี 
Promotion และ Packages เพื่อดึงดูดลูกคาในสวนหองพักและหองอาหาร และมีการพัฒนาบุคลากรโดยจัด  
ฝกอบรมใหมีความรูดานบริการอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ การปรับปรุงโรงแรมใหมีความ
ทันสมัย และอํานวยความสะดวกสบายใหแกลูกคา รวมทั้งมีการควบคุมตนทุนการดําเนินการเพื่อเพิ่ม     
ความสามารถในการแขงขัน

♦ ความเสี่ยงจากภาวะวกิฤตเศรษฐกิจการเงินโลก

สถานการณเศรษฐกิจโลกถดถอยเริ่มสอเคามานับตั้งแตปลายป 2550 โดยเริ่มจากปญหาหนี้            
ดอยคุณภาพ (sub-prime) ในภาคอสังหาริมทรัพยที่เกิดขึ้นกับตลาดเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให
ธนาคารโลกคาดการณวาเศรษฐกิจของโลกในป 2551 จะชะลอตัว จนกระทั่งวิกฤตการเงินในประเทศ    
สหรัฐอเมริกาทวีความรุนแรงมากขึ้นและลุกลามเปนวงกวางออกไปยังประเทศในยุโรป และเอเชีย              
จนกลายเปนวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก ซ่ึงไมไดมีผลกระทบตอภาคการเงินเพียงอยางเดียว แตยังสงผล
กระทบตอภาคอุตสาหกรรมตางๆ ดวย

สําหรับประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกอยางชัดเจนในไตรมาสที่ 4 ของป 2551 ซ่ึง
สงสัญญาณการชะลอตัวตอภาคการผลิตของหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการสงออก ทางดานการ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนไดชะลอตัวตามการถดถอยของความเชื่อมั่นของผูบริโภคและภาคธรุกจิ สวน
ดานอตุสาหกรรมการทองเทีย่วและธุรกจิโรงแรมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกเชนกัน เนื่องจากจํานวน
นักทองเที่ยวและ  นักธุรกิจชาวตางชาติที่จะเดินทางเขามาในประเทศลดลง ในขณะที่ความถี่ในการเดินทาง  
ก็ลดลงดวย



29

♦ ความเสี่ยงจากสถานการณดานการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ

ในชวงป 2551 ถือไดวาเปนอีกปที่ประเทศไทยมีภาวะความวุนวายทางดานการเมืองอยางมาก ไดมีการ
เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี 4 ทาน  เกิดการประทวงจากกลุมที่มีความเห็นแตกตางทางดานการเมืองเกือบตลอดทั้ง
ป และความวุนวายไดขยายขอบเขตออกไปในภูมิภาคตางๆของประเทศและทวคีวามรนุแรงถงึขัน้ทีรั่ฐบาลตอง
ประกาศภาวะฉุกเฉิน และที่เลวรายที่สุดคือการประทวงปดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเมื่อ
ปลายเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้สถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นสงผลเสียอยางมากตอความเชื่อมั่นและภาพ
ลักษณของประเทศ ซ่ึงเผยแพรผานไปตามสื่อตางๆ ทั่วโลก  และหลายประเทศไดมีคําเตือนประชาชนให
ระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการการเดินทางมายังประเทศไทย นอกเหนือจากความวุนวายทางการ
เมืองดังที่กลาวไปแลวสถานการณการกอความไมสงบทางภาคใตก็ยังคงยืดเยื้ออยูอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้ ในป 2551 เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับปจจัยขอจํากัดและความเสี่ยงหลายประการ ไดแก
ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณตั้งแตตนปจนถึงปลายไตรมาสที่ 3 ซ่ึงมีผลทําใหราคาสินคาโภค
ภัณฑตางๆ ปรับสูงขึ้นตามไปดวย รวมไปถึงคาใชจายในการเดินทางที่มีคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนตนทุนหลัก 
และมีผลผลักดันใหตนทุนและคาครองชีพประชาชนเพิ่มสูงขึ้น อํานาจการจับจายใชสอยจากทั้งภาคประชา
ชนและภาคธุรกิจลดลง เนื่องจากความพยายามที่จะควบคุมตนทุนและประหยัดคาใชจาย

สถานการณดังกลาวที่เกิดขึ้นในประเทศลวนสงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมทองเที่ยว และ
ธุรกิจโรงแรม  บริษัทและบริษัทยอยไดตระหนักถึงความเสี่ยงขอนี้ดี จึงพยายามปรับกลยุทธทางการตลาด 
และหาแนวทางการกระจายความเสี่ยงโดยการเพิ่มรายไดจากภูมิภาคอื่นๆ เชน ตะวนัออกกลาง ประเทศอนิเดยี 
และประเทศจนี เพื่อไมใหการขยายธุรกิจกระจุกตัวอยูในประเทศหรือเพียงภูมิภาคเดียวเทานั้น

♦ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
การเกิดภัยธรรมชาติ  เชน พายุ  อุทกภัย  แผนดินไหว สงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรมเเละการทองเที่ยว

โดยตรง อยางไรก็ตาม บริษัทไดทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและมีช่ือเสียง โดยคุมครอง   
ความเสียหายที่อาจเกิดกับลูกคาหรือบุคคลที่ 3 (Third Party Liability) โดยปจจุบันไดจัดทําเปนกรมธรรม    
รวมกันสําหรับโรงแรมในเครือทั่วโลก (Global Liability Insurance) รวมถึงการทําประกันความเสียหายเมื่อ
ธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อชดเชยรายไดที่ตองเสียไป (Business Interruption) ทั้งนี้ บริษัทไดมีการพิจารณาทบทวน
เงื่อนไขและวงเงินประกันใหมีความเหมาะสมทุกป  รวมทั้งไดการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดทํา
ประกัน (Insurance Committee) พิจารณาประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําประกันกอนที่จะเสนอขออนุมัติ  
นอกจากนี้ บริษัทไดมีมาตรการลดความเสี่ยงดวยการซักซอมแผนฉุกเฉิน และออกเปนนโยบายเพื่อถือปฏิบัติ
สําหรับโรงแรมตางๆ ในเครือดวย



30

ในอดีตที่ผานมา กรณีของเหตุการณภัยธรรมชาติที่ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน และทําใหการ
ดําเนินงานของโรงแรมตองหยดุชะงัก  บริษทัไดรับคาชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อยางพอเพยีงจากบรษิทัประกนัภยั

♦ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประมาณ 1,295 ลาน
บาท และอาจจะตองมีการกูยืมเงินเพื่อใชในการปรับปรุงตกแตงโรงแรม และการลงทุนในโครงการตางๆ  
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และกระแส   เงินสดของบริษัทได

ในสวนของการจัดหาแหลงเงินกู บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการออกหุนกูเพื่อรองรับ    
ไวแลวเปนวงเงินจํานวน 5,000 ลานบาท โดยในการออกหุนกู บริษัทสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่             
ไวในกําหนดระยะเวลาของหุนกู ซ่ึงจะสามารถลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได

อยางไรก็ตามบริษัทควบคุมความเสี่ยงโดยกําหนดเปนนโยบายใหบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของเจาของไมเกิน 1 ตอ 1 ทั้งนี้ เพื่อไมใหบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจาย และภาระการคืนเงินตนมากเกินไป

♦ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีผันผวน
บริษัทมีรายไดสวนหนึ่งจากโรงแรมในตางประเทศ เชนที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เเละฟลิปปนส          

ตามสัญญาการบริหารและการตลาดที่บริษัทไดทําขึ้นนั้นระบุใหการรับคาบริหารเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
เพียงสกุลเดียว แตการทําสัญญาขายหองและการรับชําระเงินคาหองพักและคาแพ็คเกจในบางกรณีอาจกําหนด
ใหชําระเปนสกุลเงินตางประเทศอื่น เชน ปอนดอังกฤษ เยน ยูโร ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีการขายผานทาง 
Website ซ่ึงบริษัทจะกําหนดราคาหองพักเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ดังนั้น หากคาเงินบาทแข็งคาขึ้น จะมีผล
ใหบริษัทมีความเสี่ยงจากรายไดที่ลดลงเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกลับมาเปนเงินบาท

อยางไรก็ตาม ปจจุบันผลกระทบดังกลาวยังมีไมมากเนื่องจากรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอย
เปนเงินสกุลบาท  บริษัทจึงยังมิไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว  หากบริษัท
พิจารณาเห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก หรือมีแนวโนมที่อาจจะสงผลกระทบกับรายไดของ
บริษัทอยางมีสาระสําคัญ บริษัทจะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
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บริษัทยอยและบริษัทรวม
การถือหุนทางตรงและทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ท่ี รายชื่อนิติบุคคล %
การ
ถอืหุน

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนท่ี
เรียก

ชําระแลว

หุน ท่ีตั้งสํานักงาน

(ลานบาท)
ประเภท จํานวน

(หุน)
     มูลคา
หุนละ (บาท)

1 . บ. ดสุติธาน ีพรอ็พเพอรต้ีส

(เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานี อิน
เตอรเนชั่นแนล)

99.99 ลงทุนใน
บริษัท
อื่น

800 สามัญ 80,000,000 10 946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
 โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545

2 . Dusit Enterprises Co., Ltd.
ถือหุนโดย
บ. ดสุติธาน ีพรอ็พเพอรต้ีส

100.00 รับจาง
บริหาร

USD
27,500

สามัญ 27,500 USD 1 10, Frere Felix de Valois
Street, Port Louis, Mauritius

3 . บ.ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท
ถือหุนโดย
- บมจ. ดุสิตธานี
- บ. ดสุติธาน ีพรอ็พเพอรต้ีส

 0.81
 97.49

โรงแรม 225 สามัญ 22,500,000 10 946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545

4 . Philippine Hoteliers, Inc.
ถือหุนโดย
บ. ดสุติธาน ีพรอ็พเพอรต้ีส
หมายเหตุ * ไมรวมหุน
บุริมสิทธิ์ซื้อคืน

 88.01

โรงแรม Peso 365 * สามัญ 3,648,701 * Peso 100 3 rd Flr., Dusit Thani Manila
Ayala Center,
1223 Makati City,
Philippines
Tel. (632) 867- 3333
Fax. (632) 867-3888

5 . บมจ.รอยัล ปริ๊นเซส
ถือหุนโดย
- บมจ. ดุสิตธานี
-บ.ดสุติธาน ีพรอ็พเพอรต้ีส

2.65
79.81

โรงแรม
และรับ
จาง

บริหาร

        600 สามัญ 60,000,000 10 946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
 โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545
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ท่ี รายชื่อนิติบุคคล %
การ
ถอืหุน

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนท่ี
เรียก

ชําระแลว

หุน ท่ีตั้งสํานักงาน

(ลานบาท)
ประเภท จํานวน

(หุน)
     มูลคา
หุนละ (บาท)

6 . บ. ดุสิต เวิลดวายด 99.99 รับจาง
บริหาร

50 สามัญ 5,000,000 10 946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
 โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3630

7 . Dusit Overseas Co., Ltd.
ถือหุนโดย
บ. ดุสิตเวิลดวายด 100.00

รับจาง
บริหาร

HKD
33,000

สามัญ 33,000 HKD 1 RM 229 2/F Shui on CTR 6-8
Harbour Rd  Wanchai,
Hong Kong

8 . Dusit International
Management Holding
Company Limited
ถือหุนโดย
บ.ดุสิตเวิลดวายด 100.00

รับจาง
บริหาร

USD
10,000

สามัญ 10,000 USD 1 c/o AAA Global Services,
#02-A8, Cybertower 1,
Ebene, Mauritius
Telephone (230) 454 3200

9. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร 99.99 ฝกอบรม 5 สามัญ 500,000 10 946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ช้ัน 2 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
 โทรศัพท +66 (0) 2200-9111
 โทรสาร  +66 (0) 2200 9115

10 . บ. เทวารัณย สปา 99.99 สถานสุข
ภาพ

8 สามัญ 800,000 10 946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ช้ัน 9 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
 โทรศัพท +66 (0) 2200-9999
 โทรสาร  +66 (0) 2233 1655

11 . บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต 49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร

40 สามัญ
บุริมสิทธิ์

399,999
1

100
100

946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี
ช้ัน 1 ถนนพระราม 4 สีลม
บางรัก กทม. 10500
 โทรศัพท +66 (0) 2237-8877
 โทรสาร  +66 (0) 2237-8878
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
โครงสรางการถือหุน

โครงสรางและรายละเอียดของกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน

คร้ังหลังสุด วันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีดังนี้

ผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน %

1. ทานผูหญิงชนัตถ  ปยะอุย และผูเกี่ยวของ
2. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

42,486,239
9,920,500

49.98
11.67

3. PIONEER INETWORK LIMITED 8,765,072 10.31
4. บริษัท ไทยประกันชีวิต  จํากัด และผูเกี่ยวของ 6,104,508 7.18
5. นายชาตรี  โสภณพนิช
6.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

4,325,666
2,843,733

5.09
3.34

7. MR. WANG KONG-WEI
8. CHASE NOMINEES LIMITED 42
9. บริษัท พรอสเพคท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
10. สํานักงานพระคลังขางที่

1,950,000
738,700
619,800
495,000

2.29
0.87
0.73
0.58

รวม 78,249,218 92.04
ทุนจดทะเบียนรวม   850,000,000  บาท
มูลคาหุน            10   บาท/หุน

จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป   85,000,000     หุน
หัก  หุนสามัญซื้อคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส     (471,500)     หุน
รวมจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  84,528,500      หุน

              
ทานผูหญิงชนัตถ  ปยะอุย   และผูเกี่ยวของ  ประกอบดวย บ. ปยะจันทน บ. ชนินทร           

กลุมนายชนินทธ โทณวณิก กลุมนางสินี เธียรประสิทธิ์ และกลุมนางสุนงค สาลีรัฐวิภาค
บริษัท  ไทยประกันชีวิต  จํากัด  และผูเกี่ยวขอ ง  ประกอบดวย บ. วีซี สมบัติ บ. ไชยวรรณ และ

นายวิญู ไชยวรรณ
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โครงสรางการจัดการ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท เเละคณะอนุกรรมการ จํานวน 4 คณะ ไดแก 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ คณะกรรมการ
บริหาร โดยมีกรรมการผูจัดการ เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผานคณะผูบริหารโดยมี           
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทัมพีลเอกเปรม ตณิสลูานนท เปนประธานทีป่รึกษา นายขวญัแกว วชัโรทยั
และนายบันเทิง ตันติวิท เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ เเละคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย

ลํ าดั บ
ท่ี

รายชื่อคณะกรรมการ ตําเเหนง การเขารวมประชุม (คร้ัง)

1. ทานผูหญิงชนัตถ  ปยะอุย ประธานกิตติมศักดิ์เเละกรรมการ 5/6
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 5/6
3. นายวานิช  ไชยวรรณ กรรมการ 2/6
4. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต กรรมการ 4/6
5. นายเค็นเน็ท  กอศิริโสภณ กรรมการ 4/6
6. นายชนินทธ  โทณวณิก กรรมการ / กรรมการผูจัดการ /

ประธานเจาหนาที่บริหาร
5/6

7. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ
/ เลขานุการบริษัท

6/6

8. ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหา / ประธาน

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

6/6

9. ศาสตราจารยสรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

6/6

10. นายศักดิ์  เกี่ยวการคา กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

6/6
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กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือ ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต  

นายชนินทธ โทณวณิกเเละนางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับ   
ตราสําคัญของบริษัท
หนาที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน กรรมการผูจัดการ หรือ Chief Executive Officer (CEO) 
และผูบริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทยอย

2. พิจารณาอนุมัติโครงสรางและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทยอย
3. กําหนดกลยุทธ เปาหมาย แผนงาน และนโยบายการลงทุน ของกลุมบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณดําเนินงาน งบประมาณรายจายฝายทุนประจําป และโครงการลงทุน

บริษัท และบริษัทยอย
5. ติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือนเ เละประจําไตรมาส และฐานะการเงินของบริษัท และ

บริษัทยอย
6. พิจารณาใหความเห็นชอบรายการเกี่ยวโยง การขัดแยงทางผลประโยชน การไดมาหรือจําหนายไป

ซ่ึงสินทรัพย ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
7. พิจารณาอนุมัติเร่ืองการกอหนี้ ภาระผูกพัน และการค้ําประกันของบริษัทและบริษัทยอย
8. พิจารณาขอพิพาท และคดีความตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย
9. พิจารณาอนุมัติแผนกําลังคนประจําป วงเงินการจายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจําป          

ของบริษัท และบริษัทยอย
10. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง การบริการ การเชา และการใหเชาของวงเงินเกินกวา 5 ลานบาท
11. พิจารณาการซื้อสินทรัพยที่ไมไดอยูในงบประมาณที่มีมูลคาเกินกวา 5 ลานบาท และการใชจาย

เกินกวางบประมาณรอยละ 10 ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
12. พิจารณาเรื่องการเชาและการใหเชาสินทรัพย ที่มีระยะเวลาเกินกวา 3 ป
13. พิจารณาใหความเห็นชอบงบการเงินประจําไตรมาส ประจําป แบบรายงานประจําป 56-1 และ

แบบ 56-2 ฯลฯ ตามกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
14. พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนกุรรมการชดุตางๆ
15. เสนอแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ตอที่ประชุมผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอ
16. เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเขาใหมตอที่ประชมุผูถือหุน
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17. ในกรณีที่มีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากวาระครบกําหนด ใหคณะกรรมการ
เลือกผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

18. เสนอการจายคาตอบเเทนการประชุม เเละคาตอบแทนประจําป เเกกรรมการ รวมทั้งการจัดสรร
เงินปนผลใหผูถือหุนตอที่ประชุมผูถือหุน

19. พิจารณาอนุมัติเร่ืองที่คณะกรรมการบริหารนําเสนอ ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองนํา
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

20. คณะกรรมการตองประชุมไมนอยกวาปละ 4 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตองมีคณะ
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

21. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอยาง
ใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
หมายเพื่อใหบุคคลมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบ
หมายนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควรยกเวน รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและรายการที่เกี่ยว
โยงจะตองปฏิบัติตามประกาศและขอกําหนดของก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย

ทั้ งนี้  คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมี อํานาจหน าที่                      
ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของ          
คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอํานาจนั้นตองไมเปนรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี         
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย 
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติไวแลว

22. กรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่ตองลงมติใหงดออกเสียง และออกจากที่ประชุม
การแตงตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท
1.   กรรมการบริษัท เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอยกวาหกคน และไมมากกวา  

สิบเกาคน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินอยูในราชอาณาจักร
2.   ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือกเเละเสนอชื่อบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือหลายคนครั้งเดียวตามจํานวน
กรรมการทั้งหมดที่จะตองเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได
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(2) ผูถือหุนเเตละรายจะใชคะเเนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 
เปนกรรมการได เเตจะเเบงคะเเนนเสียงใหเเกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะเเนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ  
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานในที่ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตาํแหนงเปนอตัราหนึง่ในสาม ถาจาํนวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม
4.  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกัน 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน แตละทานมีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดังรายชื่อตอไปนี้
ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําเเหนง การเขารวมประชุม(คร้ัง)

1. ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 11 / 11
2. ศาสตราจารยสรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ 10 / 11
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการคา กรรมการตรวจสอบ 10 / 11

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝายบัญชีเเละการเงินสํานักงานใหญ เปนเลขานุการ
ทั้งนี้ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี และนายศักดิ์ เกี่ยวการคาเปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและ  

ประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติใหใชกฏบัตร    

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีขอความรายละเอียดดังตอไปนี้
1. องคประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 นาย ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 นาย และ
กรรมการตรวจสอบอีก 2 นาย ทุกนายตองเปนกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด อยางนอย 1 นาย ตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทํา
หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 นาย แตงตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่เห็นสมควร
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2. หนาท่ีและความรับผิดชอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดีความชอบหัวหนาหนวยงาน  
ตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี และเสนอ  
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
อยางนอยปละ 1 คร้ัง

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฏหมาย 
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน     
สูงสุดตอบริษัท

6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อยางเพียงพอ
7. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบรษิทัอยางนอยปละ  4  คร้ัง
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ

บริษัท
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย           

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ    

ตรวจสอบแตละทาน
8.7 ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ 

ตามกฏบัตร (Charter)
8.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่ และ    

ความรับผิดชอบที่ไดรับมองหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

10. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือ          
การกระทําดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท         
ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

10.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
10.2  การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
10.3 การฝาฝนกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด          

หลักทรัพย หรือกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน       
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย

11. ในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ  
ในการดําเนินงานของบริษัทไดกระทําความผิดตามที่กฎหมายระบุและไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ   
ดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไปโดยไมชักชา และ   
ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และผูสอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีถึงพฤติการณอันควรสงสัย        
ที่ตองแจงดังกลาว และวิธิเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3. อํานาจหนาท่ี

1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบริหาร หัวหนาหนวย หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคําถาม   
คณะกรรมการตรวจสอบ

2. สามารถขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกได
หากมีความจําเปน
4. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ

ใหกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป อยูในตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ เวนแต         
คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอยางอื่น

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ               
ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการ
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ตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่กําหนดโดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอในป 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 11 คร้ัง และรายงาน
ผลการดําเนินงานเปนระยะๆ และใหความเห็นตอคณะกรรมการเรื่องความเพียงพอในการพิจารณการควบคุม
ภายใน และพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทนในป 2551

บริษัทไดกําหนดการแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเขาใหม โดยผานกระบวนการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ตองถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ      
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจาง / ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา /    
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง)

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส        
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะ     
ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย

4. ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
(ก) ลักษณะความสัมพันธ

• ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ
o ลักษณะความสัมพันธ  :  ผูสอบบัญชี  ผู ใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน                  

เชน ทีป่รึกษากฏหมาย ทีป่รึกษาทางการเงนิ ผูประเมนิราคาทรพัยสิน เปนตน
o ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ

- กรณีผูสอบบัญชี : หามทุกกรณี
- กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน : มูลคารายการเกิน 2 ลานบาท

ตอป
• ความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจ  (ใชแนวทางเดียวกับขอกําหนดวาดวย              

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยฯ)
o ลักษณะความสัมพันธ : กําหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท    

ไดแก รายการที่เปนธุรกรรมปกติ รายการเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพย       
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย/บริการ และรายการใหหรือรับความชวยเหลือ  
ทางการเงิน
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o ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ : มูลคารายการ >  20 ลานบาท หรือ > 3 % 
ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะ 
ต่ํากวา  ทั้งนี้ในการพิจารณามูลคารายการใหรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหวาง 
6 เดือนกอนวันที่มีการทํารายการในครั้งนี้ดวย

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือวาเขาขายไมอิสระ ไดแกผูถือหุน
รายใหญ กรรมการ (ยกเวนกรณีเปนกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) และผูบริหารหรือ 
partner ของนิติบุคคลนั้น

(ค) กําหนดชวงเวลาที่หามมีความสัมพันธตาม (ก) และ (ข) : ปจจุบันและ 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
(ง) ขอยกเวน : กรณีมีเหตุจําเปนและสมควร  ซ่ึงมิไดเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง          

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธเกินระดับนัยสําคัญที่กําหนดในระหวาง
ดํารงตําแหนงก็ได แตตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน และมติที่ไดตองเปนมติ 
เปนเอกฉันท นอกจากนี้ บริษัทตองเปดเผยความสัมพันธดังกลาวของกรรมการรายนั้นไวใน  
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ filing) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากตอมาบริษัทจะเสนอ  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะตอง  
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระเลือกตั้ง
กรรมการดวย

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขี้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 - 6 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจ

ในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective decision) ไดหลักเกณฑในการคัดเลือก
กรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระไดกําหนดใหผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ประสบการณ ทั้งนี้จะตองไมขัดกับขอกําหนดตามประกาศของ กลต. เมื่อผานการพิจารณาจาก  
คณะกรรมการสรรหาแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอผูถือหุนอนุมัติตอไป

3. คณะกรรมการสรรหา
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด แตละทานมีวาระ         

การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดังรายชื่อตอไปนี้
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ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําเเหนง การเขารวมประชุม (คร้ัง)
1. ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการสรรหา 1 / 1
2. ศาสตราจารยสรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการสรรหา 1 / 1
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการคา กรรมการสรรหา 0 / 1
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝายบัญชีเเละการเงินสํานักงานใหญ เปนเลขานุการ
หนาที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย
2. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผูเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการของ     

บริษัทยอย
3. พิจารณากลั่นกรองผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงของ

บริษัท และหลักเกณฑในการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง
ในป 2551 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 1 คร้ัง และมีรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด แตละทานมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดังรายชื่อตอไปนี้
ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําเเหนง การเขารวมประชุม(คร้ัง)

1. ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 7 / 7
2. ศาสตราจารยสรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 7 / 7
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการคา กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 6 / 7
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝายบัญชีเเละการเงินสํานักงานใหญ เปนเลขานุการ

หนาที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณากลั่นกรองคาตอบแทน สําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัท และ  

บริษัทยอยทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน
2. พิจารณากลั่นกรองคาตอบแทน สําหรับผูบริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งที่         

เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน
3. พิจารณานโยบายและแนวทางการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงในแตละป

ในป  2551 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุม 7 คร้ัง  และมีรายงาน                        
ตอคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายช่ือและตําแหนงคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีดังนี้
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ลําดับท่ี รายชื่อคณะกรรมการ ตําเเหนง
1. ทานผูหญิงชนัตถ  ปยะอุย ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
3. นายชนินทธ  โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร
4. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ กรรมการ
5. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต กรรมการ
6. นายคัมภีร สุวรรณรัต กรรมการ

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝายบัญชีเเละการเงินสํานักงานใหญ เปนเลขานุการ
หนาที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เร่ืองท่ีตองเสนอคณะกรรมการบริษัท

 กลยุทธ เปาหมาย และนโยบายของกลุมบริษัทโครงการลงทุน
 งบประมาณดําเนินการ และงบประมาณการลงทุน
 แผนกําลังคนประจําป การจายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจําป
 การพิจารณาขอพิพาท และคดีความตางๆ พรอมขอเสนอแนะวิธีดําเนินการ
 ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุมบริษัท
 การตรวจสอบ จัดทํา และสรุปเรื่องสําคัญตางๆ

2. เร่ืองท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
 การแตงตั้ง ปลด และกําหนดคาตอบแทนผูบริหารในระดับผูอํานวยการ (Corporate / General 

Manager)โครงสรางและการบริหารระดับคณะบริหารลงมา
 การพิจารณาและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธ เปาหมาย และนโยบายของ
บริษัท และอยูภายในงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

 การจัดซื้อจัดจาง การบริการ การเชา การใหเชา ไมเกินวงเงิน 5 ลานบาท
 การลงนามในสัญญารับจางบริหาร
 การซื้อสินทรัพยที่ไมไดอยูในงบประมาณ  ที่มีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท และคาใชจายที่เกิน 
วงเงินอนุมัติที่ไมเกินรอยละ 10

 การเชาและการใหเชาสินทรัพย ที่มีระยะเวลาไมเกิน 3 ป
 เร่ืองตาง ๆ ที่คณะบริหารนําเสนอ
 เสนอรายละเอียด หลักเกณฑ การจายคาตอบเเทน และเงินบําเหน็จกรรมการ รวมทั้ง          
การจัดสรรเงินปนผลตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ        
ตรวจสอบ
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 คณะกรรมการบริหารตองประชุมอยางนอยปละ 6 คร้ัง องคประชุมตองมีสมาชิกรวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด

นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษัทยังไดมีการเเตงตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่อง เพื่อทําหนาที่
ในการพิจารณาเเละจัดการในเรื่องตาง ๆ ภายในบริษัทใหเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
เเละประสิทธิผลสุงสุดตอบริษัท ดังตอไปนี้

 คณะกรรมการจัดการของกลุมปฏิบัติการ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารสปา
 คณะกรรมการลงทุน
 คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ
 คณะกรรมการสวัสดิการ

6. เลขานุการบริษัท
วันที่  11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 มีมติแตงตั้งนางสินี เธียรประสิทธิ์ เปน

เลขานุการบริษัทโดยมีผลตั้งแตวันที่  11 สิงหาคม 2551 โดยมีหนาที่ดังนี้
1. หนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย

1.1 จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย
() ทะเบียนกรรมการ
() หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน    

ประจําปของบริษัท
() หนังสือนัดประชุมผูถือหุน  และรายงานการประชุมผูถือหุน

1.2 เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
1.3 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
1.4 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชน และ พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กําหนด
1.5 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  และความซื่อสัตยสุจริต  รวมทั้งตองปฏบิัติ

ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติที่ประชุม 
ผูถือหุน

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
2.1 จัดทํารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารเพื่อเสนอประธาน

คณะกรรมการบริษัทและดําเนินการตามขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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2.2 รายงานคณะกรรมการ เกี่ยวกับกฎหมายใหมที่เกี่ยวของกับกิจการของบริษัท และที่แกไข
เพิ่มเติม  ระเบียบขอบังคับและประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ              
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายงานตอประธานคณะกรรมการ    
ตรวจสอบภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับขอมูลดังกลาวและเก็บรักษาเอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน

2.3 ดูแลใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่และมีมติใหถูกตองเปนไปตามกฎหมายขอบังคับและ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

2.4 ใหคําแนะนํา สนับสนุนการปฏิบัติงานแกกรรมการเปนรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง รวมถึงเสนอใหกรรมการมีการอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม

2.5 ดูแล ประสานงาน ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไดรับขอมูล เพื่อการพิจารณา
และตัดสินใจ รวบรวม และกลั่นกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง ช้ีแนะประเด็นซึ่งคณะกรรมการตองพิจารณาเสนอตอประธานกรรมการ

2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการในการจัดทําวาระการประชุม
คณะกรรมการ

2.7 จัดใหมีการรายงานการถือครองหุนหรือหลักทรัพยของกรรมการให ถูกตอง                  
ตามกฎระเบียบและขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
สรุปใหที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจงเพื่อทราบ)

2.8 ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. หนาท่ีและความรับผิดชอบตอฝายจัดการ

3.1 ติดตามใหฝายจัดการปฏิบัติตามมติและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
3.2 ดูแล ติดตามใหฝายจัดการใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ      

กิจการของบริษัท
3.3 ดูแล ติดตามฝายจัดการใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และ   

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.4 จัดใหมีการรายงานการถือครองหุนหรือหลักทรัพยของผูบริหารใหถูกตองตามกฎระเบียบ

และขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4. หนาท่ีและความรับผิดชอบตอผูถือหุน

4.1 ติดตอส่ือสารและใหขอมูลกับผูถือหุนของบริษัทตามความเหมาะสมอยางถูกตอง        
ตามกฎระเบียบ

4.2  ดแูลใหผูถือหุนใหไดรับการปฏบิตัจิากบรษิทัอยางเทาเทยีมกนั ดวยความสะดวกและรวดเรว็
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4.3 เปนศูนยกลางการติดตอกับสถาบันตางๆ  และนักลงทุนรายยอย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง      
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

5. อ่ืนๆ
5.1 ดูแล  กํากับการจัดประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  ถูกตอง และโปรงใส
5.2 ประสานงานกับคณะกรรมการและฝายจัดการในการจัดทําวาระการประชุมผูถือหุน
5.3 เปนศูนยกลางการติดตอ ส่ือสาร ขอมูล ขาวสาร ระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

การพนจากตําแหนง
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้ง     

เลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 วันนับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดและใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนเปนการ        
ช่ัวคราวในชวงเวลาดังกลาว

7. รายชื่อคณะผูบริหาร
(ประวัติผูบริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ)

ลําดับท่ี รายชื่อผูบริหาร ตําเเหนง
1. นายชนินทธ  โทณวณิก กรรมการผูจัดการ / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
2. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ กรรมการบริหาร /  เลขานุการบริษัท / ประธานเจาหนาท่ีฝายบัญชีเเละ

การเงิน
3. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝายบัญชีและการเงินสํานักงานใหญ
4. นางสาววารุณี เอนกฤทธิ์มงคล รองประธานฝายบัญชีโรงเเรม
5. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ รองประธานฝายกฎหมายและบริหารจัดการสวนกลาง
6. นายเเดนนี่ เเมคคัฟเฟอรตี้ ผูจัดการโรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ
7. นายชัชวาลย ศุภชยานนท ผูจัดการโรงเเรมดุสิตธานี พัทยา
8. นายวัชราวุธ สุขเสรี ผูจัดการโรงเเรมดุสิตธานี หัวหิน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 บริษัทไดยายผูบริหารจาก บมจ. ดุสิตธานี ไป ยงั บ .ดสิุต เวลิดวายด ซ่ึงเปนบรษิทั ยอย 
จํานวน 3 ทาน ไดแก

1. นายออคตาวิโอ การมารา - รองประธานอาวุโส
2. นางเจนนิเฟอร โครนิน - รองประธานฝายขายและการตลาด
3. นายเจมส โรเบิรต วิลสัน - รองประธานฝายปฏิบัติการ กลุมดสิุต โฮเตล็ แอนด รีสอรท

และรองประธานฝายปฏิบัติการ กลุม รอยัลปร๊ินเซส
โฮเต็ล แอนด  รีสอรท
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หนาที่เเละความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. ดานบริหารงาน

 กําหนดเปาหมาย (Goal) นโยบาย (Policy) และแผนงาน (Business Plan) ของบริษัทเเละ 
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

 ควบคุมดูแลการบริหารกิจการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
โดยสามารถเพิ่มกําไรสุทธิตอหุนใหสูงขึ้น

 เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ       
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารทุกประการ

 ประชุมกับฝายบริหารเพื่อติดตามผลงานอยางนอยเดือนละครั้ง
 รวมแกไขปญหา ใหขอเสนอแนะกับฝายบริหารหากการประเมินผลของแตละเดือนไมเปนไป
ตามเปาหมาย

 บริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักของตลาดหลักทรัพยประเทศไทย
2. ดานบัญชีและการเงิน

 กําหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินของบริษัทรวมกับ Chief Executive Officer (CFO) 
ตามความเหมาะสม และดูแลใหปฏิบัติตามแผน

 กําหนดใหมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกตองและครบถวน
 กําหนดให CFO ทําวิเคราะหทางการเงินเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานของกิจการ
 จัดใหมีระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงที่ชัดเจนเเละถูกตอง
 พิจารณางบประมาณรายได คาใชจาย ประจําป และการปรับปรุงตกแตงโรงแรมรวมกับ CFO 
และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

 พิจารณารายละเอียดและอนุมัติการซื้อสินทรัพย การปรับปรุงตกแตงโรงแรมตามงบประมาณ
ที่คณะกรรมการไดอนุมัติแลว

 พิจารณาการซื้อสินทรัพยที่เกินวงเงินแตไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติและ       
นําเสนอคณะกรรมการอนุมัติเพิ่มเติม

 อนุมัติคาใชจายในการดําเนินกิจการโดยตรงที่เกิน 1 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท        
รวมกับ CFO

 อนุมัติคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการโดยตรงที่เกิน 1 แสนบาท แตไมเกนิ 5 ลานบาท
รวมกับ CFO
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 อนุมัติการซื้อสินทรัพยและคาใชจายซอมแซมบํารุงรักษารวมกับ CFO ในกรณีฉุกเฉิน        
ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอป

 พิจารณาโครงการ งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน การปองกันความเสี่ยง โดย
ประสานงานกับ CFO เพื่อดูความเปนไปไดของโครงการเเละมีผลตอบแทนคุมคาตอ         
การลงทุน

 ควบคุมดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชน ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ และ     
ขอบังคับอื่นๆ ตามประกาศที่เกี่ยวของ

 รวมกับ CFO ควบคุมดูแลรายไดและคาใชจายใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ

3. ดานการจัดซื้อ
 กําหนดนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้ออยางรัดกุมและโปรงใส โดยจัดใหมีการประกวดราคา 
การเทียบราคา โดยมีคณะกรรมการจากหลายฝายเขารวมเปดซอง หรือตอรองราคา

 ควบคุมดูแลและตรวจสอบใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว
4. ดานบุคลากร

 คัดเลือกบุคลากรระดับผูบริหารโดยใหมีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง
 จัดสายงานการบริหารที่ เหมาะสม กําหนดผู รับผิดชอบ และหนาที่ความรับผิดชอบ            
ขององคกรอยางชัดเจน

 สรางวิสัยทัศนของการเปนผูนําใหฝายบริหารทุกระดับ
 วางนโยบายการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
 จัดใหมีขอบังคับพนักงานที่สอดคลองกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
 พิจารณาเลื่อนตําแหนงของพนักงานระดับบริหาร
 พิจารณาการเลิกจางพนักงานระดับบริหาร โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกครั้ง
 จัดใหมีจรรยาบรรณของผูบริหาร และควบคุมดูแลใหปฏิบัติตาม

5. นโยบายการตลาด
 กําหนดนโยบายและวางกลยุทธการตลาด ตั้งเปาหมายยอดขายประจําป ของบริษัทลวงหนา
ทุกป

 กําหนดนโยบายการสงเสริมการขาย การโฆษณา และประชาสัมพันธของบริษัทกับ       
หนวยราชการ และ เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 กําหนดใหมีการวิเคราะหการแขงขัน เพื่อหาสวนแบงการตลาด
 กําหนดใหหาชองทางการตลาดใหม เพื่อขยายตลาดใหมากขึ้น
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 ทําวิจัยหาพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อนํามาประเมินผลแกไขขอบกพรอง เพื่อใหสนอง  
ความตองการของผูบริโภคอยางถูกตอง และเหมาะสม

 ประสานงานกับหนวยราชการในการมีสวนรวมชวยเหลือสังคมเพื่อสรางภาพลักษณ         
ของบริษัท

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 กําหนดนโยบายใหมีการศึกษาถึงเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และ
การบริการลูกคาไดรวดเร็วเพื่อเพิ่มรายไดใหเเกบริษัท

7. อ่ืนๆ
 พิจารณาโครงการลงทุน และ/หรือ ขยายกิจการของบริษัท และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัติ

 ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
อยางไรก็ดี อํานาจของกรรมการผูจัดการจะไมรวมถึงรายการใดที่อาจมีความขัดแยงหรือรายการใดที่

กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่น
ใดที่ขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการ
ในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปน
ลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว

8. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหาร และ             

ผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูจัดการโรงแรมขึ้นไป โดยพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่เชื่อมโยงกับ             
ผลประกอบการบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน

9. คาตอบเเทนกรรมการเเละผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบเเทนกรรมการที่เปนธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบเเทนทําหนาที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบ
ของกรรมการ  สถานะทางการเงินของบริษัทเเละเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจระดับเดียวกัน               
โดยกําหนดคาตอบเเทนประจําป 2551  ดังนี้

(1) คาตอบเเทนกรรมการบริษัท
1. คาตอบแทนการประชุม

คาตอบแทนกรรมการ ไดแก
-   คาตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท เเละ กรรมการทานอื่น 

เดือนละ 10,000 บาท
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-  คาตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ คร้ังละ 20,000 บาท เเละ กรรมการทานอื่น         
คร้ังละ 15,000 บาท

คาตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ไดเเก
-   คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดคาตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 

30,000 บาท และกรรมการทานอื่น เดือนละ 20,000 บาท
-   คณะกรรมการสรรหา เเละ คณะกรรมการพจิารณาคาตอบเเทน กาํหนดคาตอบเเทนรายครัง้

ประธานกรรมการ คร้ังละ 10,000 บาท กรรมการทานอื่น คร้ังละ 7,500 บาท
2. คาตอบเเทนประจําป : คาตอบแทนคณะกรรมการประจําปอนุมัติ โดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

ทั้งนี้ ในป 2551 สรุปคาตอบเเทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้

* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบเเทน เเละคณะกรรมการบริหาร
สรุปเปรียบเทียบคาตอบเเทนกรรมการบริษัทเเละคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในป 2550 เเละ ป 2551

จํานวนเงิน (บาท)คาตอบเเทน* ป 2550 ป 2551
คาตอบเเทนรายเดือนเเละรายครั้ง 3,192,500 3,077,500
คาตอบเเทนรายป 1,466,795   849,200

รวม 4,659,295 3,926,700

ป 2551

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรม
การอื่น*รายชื่อกรรมการ คาตอบเเทน

รายเดือน
คาตอบเเทน
รายครั้ง

คาตอบเเทน
ประจําป

คาตอบเเทน
รวมคา
ตอบเเทน

1. ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย
2. นายชาตรี โสภณพนิช
3. นายวานิช ไชยวรรณ
4. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต
5. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
6. นายชนินทธ โทณวณิก
7. นางสินี เธียรประสิทธิ์
8. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี
9. ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ
10. นายศักดิ์ เกี่ยวการคา

120,000
180,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

100,000
100,000
45,000
60,000
60,000
75,000
90,000
90,000
90,000
90,000

77,200
154,400
77,200
77,200
77,200
77,200
77,200
77,200
77,200
77,200

-
-
-
-
-
-
-

440,000
300,000

      277,500

297,200
434,400
242,200
257,200
257,200
272,200
287,200
727,200
587,200
564,700

รวม 1,260,000 800,000 849,200    1,017,500 3,926,700
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*ไมรวมคาตอบเเทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นอกจากนี้ยังมีวงเงินสําหรับใชเปนคารับรองทานละ 120, 000 บาทตอป โดยในป 2551 คารับรองที่

กรรมการทุกทานใชไปจริงมีจํานวน 867,695.13 บาท
(2) คาตอบเเทนผูบริหาร ประจําป 2551 เเยกเปนดังนี้

จํานวนเงิน (ลานบาท)รายละเอียด
ป 2550 ป 2551*

เงินเดือนเเละโบนัส
คาสวัสดิการอื่น

52.34
9.44

35.69
2.66

รวม 61.78 38.35
*ไดมกีารยายผูบริหารจาํนวน 3 ทาน ในสวนของการรบับรหิารโรงแรมจาก บมจ. ดสิุตธาน ีไป บ. ดสิุตเวลิดวายด  และ
มผูีบริหารลาออกจาํนวน 3 ทาน
การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูเเลกิจการที่ดี            
ตามหลักเกณฑการกํากับดูเเลกิจการที่ดีเเละระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยเเละตลาด    
หลักทรัพย และแนวทางปฏิบัติภายในองคกรดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงจําเปนตอการดําเนิน

ธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพิ่มความโปรงใส ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ และสราง
ความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย บริษัทจึงกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักสําคัญดังนี้

- การปฏิบัตตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม และเปนธรรม
- การดําเนินงานดวยความโปรงใส  ตรวจสอบไดและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของ 

ทุกฝาย
- คณะกรรมการบริหารงานดวยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่        

อยางเต็มความสามารถโดยกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ดูแลไมใหเกิดความขัดแยง       
ทางผลประโยชน และรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําของตนเอง

- การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยง 
ซ่ึงไดวางรูปแบบและปรับปรุงอยางตอเนื่อง

- บริษัทไดประกาศจริยธรรมทางธุรกิจใหกรรมการ และพนักงานถือปฏิบัติในป 2546
2. สิทธิของผูถือหุน
ในป 2551 บริษัทมีการประชุมสามัญผูถือหุน 1 คร้ัง หากมีเหตุการณในระหวางปที่มีความจําเปน     

จะตองแจงใหผูถือหุนทราบและขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนจึงจะใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน แตหาก
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บริษัทเขาทํารายการใดๆ หรือมีเหตุการณใดๆ ที่ไมเขาหลักเกณฑการขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน บริษัทจะแจง
ใหผูถือหุนเเละนักลงทุนอื่น ๆ ทราบผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดการประชุมที่โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ อันเปนสถานที่ตั้งของ
บริษัท เเละไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาะตางๆ ใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอน   14 วัน โดยแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ บริษัทจัดใหมีการบันทึก        
การประชุมผูถือหุนอยางถูกตองใหแลวเสร็จภายในเวลา 2 สัปดาห เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 
บริษัทไดเพิ่มทางเลือกใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตัวเอง สามารถมอบอํานาจใหผูอ่ืนเปนผูเขา
ประชุมเเละลงมติแทนได

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในเเละภายนอก ตั้งเเต ลูกคา ผูถือหุน 

เเละพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้
 พนักงาน บริษัทปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรมและใหคาตอบแทนที่เหมาะสม 
หากพนักงานมีเร่ืองที่ตองการรองเรียน บริษัทไดตั้งกลองรับเรื่องไวให

 เจาหนี้ บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการคา
 ลูกคา บริษัทตระหนักดีวาลูกคานํามาซึ่งรายไดใหกับบริษัท จึงเอาใจใสตอการ ใหบริการ
ลูกคารวมทั้งการรับผิดชอบตอลูกคา ไมเอาเปรียบลูกคา และรักษาความลับของลูกคาหากมี       
ขอรองเรียนจากลูกคาจะรีบดําเนินการโดยเร็วที่สุด

 คูแขง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฎิบัติ 
ในการแขงขัน หลีกเลี่ยงวิธีไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง

 ชุมชน มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม
 ผูถือหุนบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน โดยบริหารงานเพื่อความโปรงใส และให 
ผูถือหุนไดรับผลตอบแทนสูงสุด

ทั้งนี้บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของ     
ผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะสราง
ความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหกับบริษัท ซ่ึงถือวาเปนเปาหมายในระยะยาวของบริษัท

4. การประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุนโดยมีกรรมการมาเขารวมประชุมผูถือหุนมากกวา 

รอยละ 80 ของจํานวนทั้งหมด ในการประชุมจะกําหนดเวลาไวอยางเหมาะสมตามวาระการประชุม ประธาน
กรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตองเขารวมประชุมทุกครั้ง มีประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม โดยเเจง
รายละเอียดขององคประชุม อธิบายวิธีการลงคะเเนน การนับคะเเนน การใชบัตรลงคะเเนน เเละเปดเผยผล  
การนับคะเเนนในเเตละวาระอยางชัดเจน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบ
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การดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อยางเหมาะสม เเละพอเพียง
ในการประชุมสามัญผุถือหุนประจําป 2551 มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุม รวม 7 ทาน เเละ
กรรมการบริหารจํานวน 2 ทาน บริษัทจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน ซ่ึงจดบันทึกรายงานการประชุมเเละ
การออกเสียง รวมทั้งขอซักถามของผูถือหุนในเเตละวาระอยางละเอียด และนําสงใหตลาดหลักทรัพยฯ
ภายในเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยเเพรรายงานในเว็บไซตของบริษัทที่ www.dusit.com

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบตอวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย          

แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณของบริษัทตามที่ฝายจัดการเสนอมา ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบริษัทมีกําไร และ          
ผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน ซ่ึงเปนหนาที่คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร      
ความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลในเรื่องดังกลาว และตองรายงานให     
คณะกรรมการบริษัททราบ คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนด และแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการ อยางชัดเจน

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติราย

การที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษรรวมทั้งวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไดกําหนดมาตรการใหผูเกี่ยวของรายงานราย      
การที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน และใหพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวม
ทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยใหมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการ      
กับบุคคลภายนอกและมีการเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล ความจําเปน        
ไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1

- มีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในหามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ทราบขอมูลภายใน          
นําขอมูลดังกลาวไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของ และไมนําขอมูลดังกลาวมาใช
ประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย เเละหามซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอน  
การเปดเผย  งบการเงินตอสาธารณชน หากฝาฝนถือวาเปนการกระทําผิดตอกฎระเบียบของบริษัท

- กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2535

http://www.dusit.com/
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7. จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน เพื่อให  

ผูเกี่ยวของยึดถือปฏิบัติ โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และประกาศใชในป 2546 มีหัวขอ      
หลักปฏิบัติ ดังนี้

1. หลักการพื้นฐาน เชน
 ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปรงใส
 ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติการตางๆ ใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
 ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจและการเปดเผยขอ
มูลทางการเงิน

 รับผิดชอบตอสังคมเเละสิ่งแวดลอม  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเขาไปมีสวนรวม     
ตามสถานภาพของบริษัท

2. ความรับผิดชอบของผูบริหารตอผูถือหุน
3. ความรับผิดชอบของผูบริหารตอลูกคา
4. ความรับผิดชอบของผูบริหารตอพนักงาน
5. ความรับผิดชอบของผูบริหารตอคูคาและเจาหนี้
6. ความรับผิดชอบของผูบริหารตอการแขงขันทางการคา
7. ความรับผิดชอบของผูบริหารตอสังคมสวนรวม
8. ความรับผิดชอบของพนักงานตอบริษัท

โดยฝายทรัพยากรบุคคลสวนกลาง และสวนสาขาของบริษัท เปนผูติดตอส่ือสารกับพนักงาน        
อยางสม่ําเสมอและติดตามผลการปฏิบัติงานดังกลาวเปนประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษ

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ตามรายละเอียดที่รายงานไวในโครงสรางการจัดการ

กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน ประกอบดวย
1. ทานผูหญิงชนัตถ  ปยะอุย
2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต
3. นายชนินทธ  โทณวณิก
4. นางสินี  เธียรประสิทธิ์
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 3 ทานประกอบดวย
1. นายชาตรี  โสภณพนิช
2. นายวานิช  ไชยวรรณ
3. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
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กรรมการอิสระ 3 ทาน ประกอบดวย
1. ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี
2. ศาสตราจารยสรรเสริญ  ไกรจิตติ
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการคา
คณะกรรมการเห็นความสําคัญและประโยชนของกรรมการอิสระโดยจัดใหมีกรรมการอิสระจํานวน  

3 ทาน และจะไดมีการเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระใหเปน 4 ทาน (ไมนอยกวา 1 ใน 3)  ตอไป
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
ปจจุบันประธานกรรมการบริษัท ไดแก นายชาตรี โสภณพนิช สวนกรรมการผูจัดการคือ                

นายชนินทธ โทณวณิก ซ่ึงเปนคนละบุคคลกัน
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
รายงานไวในเรื่อง คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
11. การประชุมคณะกรรมการ
ในป 2551 คณะกรรมการมีกําหนดการประชุมวาระปกติ 6 คร้ัง โดยประชุมรับรองงบการเงินประจํา

ไตรมาสและงบการเงินประจําป 4 คร้ัง และรับรองเรื่องอื่นๆ อีก 2 คร้ัง มีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา   
หากมีวาระพิจารณาเรื่องพิเศษ นอกเหนือจากที่กาํหนดลวงหนาจะเรียกประชุมเปนครั้งๆ ไป เลขานุการคณะ
กรรมการจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมวาระการประชุมกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะ
กรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ            
3 ช่ัวโมง มีการจดบันทึการประชุมเปนลายลักษณอักษรที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมให         
คณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

ในป 2551 การเขาประชุมของกรรมการเเตละทาน สรุปไดดังนี้
ลําดับท่ี รายชื่อคณะกรรมการ วาระ (ป) สัดสวนการถือหุน

รวมผูเก่ียวของ
 (%)

การเขารวมประชุม

1. ทานผูหญิงชนัตถ  ปยะอุย 3 49.98 5 / 6
2. นายชาตรี  โสภณพนิช 3 5.09 5 / 6
3. นายวานิช  ไชยวรรณ 3 7.18 2 / 6
4. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต 3 - 4 / 6
5. นายเค็นเน็ท  กอศิริโสภณ 3 10.31 4 / 6
6. นายชนินทธ  โทณวณิก 3 * 5 / 6
7. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ 3 * 6 / 6
8. ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี 3 - 6 / 6
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ลําดับท่ี รายชื่อคณะกรรมการ วาระ (ป) สัดสวนการถือหุน
รวมผูเก่ียวของ

 (%)

การเขารวมประชุม

9. ศาสตราจารยสรรเสริญ  ไกรจิตติ 3 0.08 6 / 6
10. นายศักดิ์  เกี่ยวการคา 3 - 6 / 6

*  รวมอยูในกลุมทานผูหญิงชนัตถ  ปยะอุย
12. คณะอนุกรรมการ
รายงานไวในเรื่อง โครงสรางการจัดการ
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง   

ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน    
ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม

บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของ
บริษัทวาไดดําเนินตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management 
Audit) การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control)   เพื่อใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดให
ฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเเละจะไดรับการ     
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

14.  การบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และไดเร่ิมศึกษากรอบการบริหารความ

เสี่ยงและดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคกรตั้งแตป 2548  รวมทั้งไดกําหนดเปน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใชทั้งองคกร และจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหทุกหนวยงาน
ใชเปนเเนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแตตนป 
2549 เพื่อทําหนาที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปจจัยความเสี่ยง
ทั้งทางดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ดานการเงิน (Financial Risks) และ
ดานทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งนี้แผนกบริหารความเสี่ยงไดจัดทํารายงานการ
บริหารความเสี่ยง และนําเสนอผลความคืบหนาการบริหารความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร   
ความเสี่ยงทุกไตรมาส

โดยในป 2551 ที่ผานมา แผนกบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับ บริษัท 
เทวารัณย สปา จํากัด และ ดุสิต อินเตอรเนชั่นแนล แลวเสร็จหลังจากที่ไดดําเนินการตอเนื่องมาจากชวงสิ้นป



57

2550 และไดเร่ิมกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับโรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช  และโรงแรม และ             
เซอรวิส อพารทเมนตที่บริษัทและบริษัทยอยรับจางบริหารจํานวน 3 แหง ไดแก โรงแรมดุสิตไอสแลนด         
รีสอรท เชียงราย โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ  และโรงแรมเพิรลโคสตพรีเมียม โฮเต็ลอพารทเมนท รวมทั้ง     
ดําเนินการศึกษาและประเมินความเสี่ยงของสํานักงานภูมิภาคในเขตตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการทบทวน ติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับโรงแรมที่ไดเร่ิมดําเนินการบริหารความเสี่ยงในปกอนหนา กับโรงแรมทั้งหมด 8 แหง ซ่ึง
ประกอบดวยโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี  
มะนิลา โรงเเรมดุสิตดีทู เชียงใหม โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส เชียงใหม       
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร

ในชวงสิ้นป 2551 แผนกบริหารความเสี่ยงยังอยูระหวางดําเนินการทบทวน ติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์
ของการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยดุสิตธานี

15. รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศ  

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจ               
อยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน มีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจําป

คณะกรรมการบริษัทไดจัดระบบการควบคุมภายในใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจวา
การบันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน และเพื่อให
ทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ

16. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา ขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผล

ตอการตัดสินใจของผูลงทุน และผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท จึงไดกําหนดใหฝายบริหารเปดเผยขอมูล           
ใหครบถวน ถูกตอง โปรงใส เเละทั่วถึง ซ่ึงฝายบริหารของบริษัท ไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดมาโดยตลอด ในสวนของงานนักลงทุนสัมพันธนั้นในขณะนี้บริษัทยังมิไดจัดตั้ง แตไดมอบหมายให
นายชนินทธ โทณวณิก หรือนายดุก วิภาตะกลัศ หรือ นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน 
สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ

ผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยเเหงประเทศไทยที่ www.set.or.th เเละ
ของบริษัทที่ www.dusit.com

http://www.set.or.th/
http://www.dusit.com/
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กรณีที่นักลงทุนเเละผูเกี่ยวของมีขอสงสัยเเละตองการสอบถาม สามารถติดตอมายัง โทรศัพทหมาย
เลข 66 2 238 0032 หรือ  66 2 200 9999 ตอ 3900 หรือ 3636 หรืออีเมลล: chanin@dusit.com หรือ
duke.vb@dusit.com หรือ jongkonnee@dusit.com

17. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแลวไดผลเปนที่นาพอใจ                 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประเมินผลการตรวจสอบแลว ซ่ึงผลของการประเมินเปนที่นาพอใจ
18. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ขอมูลภายในที่สําคัญจะถือเปนเอกสารลับไมพึงเปดเผย จะเปดเผยตอบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น        

เชน ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน บริษัทจะเปดเผยขอมูลใหกับผูถือหุนเฉพาะเรื่อง และ         
ในเวลาที่เหมาะสมเทานั้น และหามผูบริหาร กรรมการและพนักงานผูเกี่ยวของนําขอมูลลับภายในของบริษัท
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน มิฉะนั้นจะถือวาเปนความผิด แตยังไมไดกําหนดโทษไวชัดเจน จึงใชวิธิพิจารณา     
เปนกรณีไป  หากมีขอมูลที่ไมโปรงใสรั่วไหลออกไป  สําหรับพนักงานสามารถเเจงเบาะเเสไดที่                     
ฝายตรวจสอบภายใน สําหรับบุคคลภายนอกสามารถเเจงไดที่คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกําหนดใหผูบริหารที่อยู 4 อันดับรองจากกรรมการผูจัดการ รวมทั้งกรรมการผูจัดการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535
บุคลากร
จํานวนพนักงาน

จํานวนพนักงานโรงเเรมที่เปนเจาของ 9 เเหง พนักงานของบริษัทเเละบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 มีทั้งหมด 3,569 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

จํานวนพนักงาน ป 2550 (คน) ป 2551 (คน)
1. พนักงานโรงเเรม 3,499 3,280
2. พนักงานบริษัทยอย  258   289

รวม 3,757 3,569
คาตอบเเทนพนักงาน

คาตอบเเทน ป 2550 (ลานบาท) ป 2551 (ลานบาท)
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพเเละสวัสดิการ

675.34
60.23
148.43

711.55
33.81
184.10

รวม 884.00 929.46

mailto:chanin@dusit.com
mailto:%20duke.vb@dusit.com
mailto:%20duke.vb@dusit.com
mailto:jongkonnee@dusit.com
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หมายเหตุ:  สวัสดิการอื่น ไดแก  คารักษาพยาบาล คาเครื่องแบบพนักงาน คาอาหารกลางวัน กองทุน      
ประกันสังคม เปนตน
นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเชื่อมั่นวาความเจริญเติบโตขององคกรนั้นขึ้นอยูกับพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัท จึงมีนโยบาย 
มุงเนนที่จะพัฒนาระบบการบริหารใหมีความทันสมัย เปนไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรูของพนักงาน
ทุกฝายอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ เเละสนับสนุนใหพนักงานไดใช
ความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน เเละเตบิโตไปพรอม  ๆ
กับความสําเร็จของบริษัท เชน

พัฒนาทักษะพนักงานอยางตอเนื่อง 
การพัฒนาพนักงานถือเปนหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจึงไดมุงเนนใหพนักงาน

ทุกระดับไดเขาฝกอบรมอยางตอเนื่อง ทั้งที่ ดุสิตพัฒนาเพื่อผูบริหาร (Dusit Executive Development Center) 
เเละ หนวยงานภายนอก เพื่อใหมีความรู ความชํานาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
ในอนาคต โดยกําหนดงบประมาณการฝกอบรมในเเตละระดับเเละ จํานวนชั่วโมงที่ตองฝกอบรม ดังนี้

บริษัทจะเปนผูกําหนดเเนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้งในรูปเเบบการฝกอบรมที่เหมาะสม          
การหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชํานาญจากประสบ
การณในตําเเหนงหนาที่ใหม เชน โครงการเเลกเปลี่ยนการฝกงานในกลุมโรงเเรมพันธมิตร GHA           
เปนตน ตลอดจนการเเตงตั้งเเละเลื่อนระดับพนักงานใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

พัฒนาองคกร ดวยกลไก Dusit Daily News
เพื่อเตรียมตัวพรอมรับการการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษัทไดจัดใหมี Dusit Daily News 

ขึ้นในทุกชวงเชากอนเขาทํางาน เปนรูปเเบบการสื่อสารภายในองคกร เพื่อใหพนักงานเขาใจทิศทางขององคกร 
จะไดบรรลุเปาหมายไปในเเนวทางเดียวกันโดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงขาวสารประจําวันในองคกรขอคิดใน
การพัฒนาศักยภาพการทํางาน รวมถึงวิสัยทัศน เเละทิศทางขององคกร เปนการเปดโอกาสใหพนักงาน

ระดับพนักงาน งบประมาณ / คน /ป จํานวนชั่วโมง / คน / ป
1. ผูบริหาร 30,000 20
2. หัวหนาแผนก 26,000 30
3. ผูจัดการขึ้นไป หรือ เทียบเทา 10,000 50
4. เจาหนาที่  5,000 70
5. พนักงานปฏิบัติการ  5,000 100
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ทุกระดับสามารถเเสดงความคิดเห็น เเละมีสวนรวมในการพัฒนา เเละปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ขององคกร

พัฒนาพนักงาน โดยกําหนดเปาหมายการทํางาน
บริษัทมุงเนนใหผูบริหารเเละพนักงานในทุกระดับรวมกันกําหนดเเผนงานใหสอดคลองกับทิศทาง

เเละเปาหมายขององคกร ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยาง            
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เเละ ทิศทางองคกร (Direction) เปนประจําทุกป 
เพื่อใหเเตละสายงานกําหนดเปนกลยุทธธุรกิจ (Business Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อที่
พนักงานในเเตละสายงานจะไดนําไปกําหนดวัตถุประสงคเเละตัวช้ีวัด (KPIs – Key Performance Indicators) 
เปนรายบุคคลใหสอดรับกับทิศทางการดําเนินงานขององคกร เเละหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน         
ตัวช้ีวัดนี้จะเปนมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเเตละคน

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมเกินกําไรสุทธิตอหุนและไมนอยกวารอยละ 50 

ของกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในงบการเงินรวม โดยจะตองพิจารณาถึง
ผลการดําเนินงานและกําไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  วามีความสามารถที่จะจายไดโดย                     
ไมผิดขอกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

โดยบรษิัทไดจายเงินปนผลสําหรับป 2550 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท เปนเงิน 85.00 ลานบาท หรือ   
คิดเปนรอยละ 69  ของกําไรสุทธิตอหุน สําหรับเงินปนผลจากผลประกอบการของครึ่งปแรกของป 2551 
บริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนเงิน 42.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17 ของกําไรสุทธิ 
ตอหุนสําหรับงวดครึ่งปแรกของป 2551
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไว

ซ่ึงระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดานการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแล     
กิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ      
มีอํานาจและหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ สอบทานใหบริษัท
มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  สอบทานใหมีการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้โดยมี           
ฝายตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัททําหนาที่ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน            
การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการ

ฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอยางอิสระเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตาม     
กฎระเบียบของทางการโดยเฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ฝายตรวจสอบภายในมีบุคลากรรวม 8 อัตรา 
มีประสบการณตั้งแต 1 ป ถึง 18 ป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการบริษัท
ไดทําการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาตามองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ดานคือ

1. องคกรและสภาพแวดลอม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4. การควบคุมระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
5. ระบบการติดตาม

โดยประกอบกับขอคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร เห็นวา
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ สวนรายงานของฝายตรวจสอบภายในไมปรากฏขอบกพรองเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในที่เปนนัยสําคัญ นอกจากนี้ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส เปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 2551 ไมไดมีขอสังเกตในขอบกพรองที่มี       
สาระสําคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางดานบัญชีการเงินของบริษัท

ฝายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอที่จะปองกัน 
รักษา  สินทรัพยจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช หรือการจําหนายโดยไมไดรับการอนุมัติ และมีการ
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ติดตาม ดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยวาสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย อันเกิดจาก
การที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจอยางเพียงพอ

ทั้งนี้  ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทไดจัดทําแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบสําหรับ
ป 2551 สําหรับโรงแรมในกลุมดุสิตธานีทําการตรวจปละ 2 คร้ัง และดุสิตปริ๊นเซสทําการตรวจปละ 1 คร้ัง   
แตละครั้งไดกําหนด แนวทางการตรวจสอบโดยใหน้ําหนักในดานการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 
ประมาณรอยละ 25-30 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามแนวขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและตรวจการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมประมาณรอยละ 5 สวนที่เหลือเปนการตรวจดานการปฏิบัติงาน 
(Operational Audit) การปฏิบัติตาม Dusit Operating Standards การประเมินระบบควบคุมภายในตามแนวทาง 
COSO รวมถึงการสอบทานความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับโรงแรมตางๆ    
สวนการตรวจสอบบริษัทยอยตางๆ นั้นเนนตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทไดจาง PriceWaterhouseCoopers FAS (“PwC”) เปนที่ปรึกษาในการวางระบบ     
การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) ใหกับบริษัท ซ่ึงตอมา PwC ไดนําเสนอผลของการศึกษา
ความเสี่ยงขององคกร รวมทั้งขอเสนอแนะในสวนของโครงสรางทีมบริหารความเสี่ยง บทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และทีมงานที่มีตอการบริหาร    
ความเสี่ยง พรอมทั้งจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหบริษัทสามารถจัดการบริหารความเสี่ยง            
อยางตอเนื่องไดในอนาคต ทั้งนี้ตั้งแตปลายป 2549 บริษัทไดจัดตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อนําผล    
การศึกษาและขอเสนอแนะของ PwC ไปใชในดําเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและ
ระดับโรงแรม  ซ่ึงจะชวยเสริมใหระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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รายการระหวางกัน
1. บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงระหวางป 2550 และป 2551 ดังตอไปนี้

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)บริษัท/บริษัทยอยที่

ทํารายการ ลักษณะของรายการ
ป 2550 ป 2551

รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจําเปน

จัดพิมพปฏิทินประจําป
และรายงานประจําปของ
บริษัท

4.98 / 10.21 0.08 / 2.00บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ยอย กับ บ. แอคมี พรินติ้ง 
ซึ่งมีนางสินี เธียรประสิทธิ์
เปนผูถือหุนรายใหญ

บริษัทวาจางให บ. แอคมี พรินติ้งโดยใชวิธีประกวด
ราคาแขงขันกับบริษัทอื่น เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไข
และราคาที่เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชนสูงสุด
แกบริษัท โดยผูเกี่ยวโยงไมมีสวนไดสวนเสียในการ
ตัดสินใจ

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ยอย กับ บ. เดอะ เพนนิน  
ซูลา ทราเวล เซอรวิส ซึ่งมี
กลุมทานผูหญิงชนัตถ
ปยะอุย ถือหุนรอยละ 20

ซื้อตั๋วเครื่องบินสําหรับผู
บริหารเพื่อใชในการเดิน
ทางประสานงานทาง
ธุรกิจ

- / 4.39 0.23 / 3.97 โดยรายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนทาง
ธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขราคาเปนไปตามการคาทั่ว
ไป
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ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)บริษัท/บริษัทยอยที่

ทํารายการ ลักษณะของรายการ
ป 2550 ป 2551

รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจําเปน

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ยอย กับ บมจ. เอ บี เค ซึ่งมี
ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย
เปนผูถือหุน

รายไดคาบริหารโรงแรม
และอื่นๆ

5.98 / 9.49 3.04 / 4.00 เงื่อนไขราคาและคาบริการในดานการขายและการ
ตลาด คิดในอัตราที่ใกลเคียงกับที่คิดกับโรงแรมอื่น

คาใชจายในการขายและ
การบริหาร

- / 0.04 0.02 / 0.15 เงื่อนไขราคาเปนไปตามการคาทั่วไป



65

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)บริษัท/บริษัทยอยที่

ทํารายการ ลักษณะของรายการ
ป 2550 ป 2551

รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจําเปน

รายไดคาบริหารโรงแรม
และอื่นๆ

3.22 / 9.97 4.99 / 10.63 คิดในอัตราที่ใกลเคียงกับที่คิดกับโรงแรม มีเงื่อนไข
ราคาแบงตามสัดสวนที่ใชจริง ไมไดบวกเพิ่มราคา

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ยอย กับ บ. ไอสแลนด
รีสอรท โฮเต็ล ซึ่งมี
ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย
เปนกรรมการของบริษัท

คาใชจายในการขายและ
บริหาร

0.06 / 0.08 0.05 / 1.04 รายการดังกลาวมีเงื่อนไขราคา เปนไปตามราคาซื้อ
ขายกับบุคคลภายนอก

รายไดคาบริหารโรงแรม
และอื่นๆ

13.93 / 35.25 8.32 / 37.06 คิดในอัตราที่ใกลเคียงกับที่คิดกับโรงแรม มีเงื่อนไข
ราคาแบงตามสัดสวนที่ใชจริง ไมไดบวกเพิ่มราคา

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ยอย กับ บมจ. ลากูนา
รีสอรท แอนดโฮเต็ล ซึ่งมี
ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย
เปนกรรมการของบริษัท

คาใชจายในการขายและ
บริหาร

- 0.07 / 0.38 รายการดังกลาวมีเงื่อนไขราคา เปนไปตามราคา  
ซื้อขายกับบุคคลภายนอก
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ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)บริษัท/บริษัทยอยที่

ทํารายการ ลักษณะของรายการ
ป 2550 ป 2551

รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจําเปน

บมจ. ดุสิตธานี และ บริษัท
ยอย กับ บ. ปยะศิริ ซึ่งมี
ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย
และผูเกี่ยวของเปนผูถือหุน
รายใหญ

คาตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําป

- / 0.19 - / 0.24 ไดมีการประกวดราคากอนเขาทํารายการดังกลาว  
มีเงื่อนไขราคาเปนไปตามราคาซื้อขายกับบุคคลภาย
นอกและหลักเกณฑการใหสวนลด

บมจ. ดุสิตธานี และ บริษัท
ยอย กับ บ. นิวแอตแลนติก
และ บ. ธนจิรัง ซึ่งมีทานผู
หญิงชนัตถ ปยะอุยและผู
เกี่ยวของเปนผูถือหุนราย
ใหญ

คาเชาหองเก็บเอกสาร
(บ. ธนจิรัง)

- / 0.04 - มีเงื่อนไขราคาเปนไปตามราคาซื้อขายกับบุคคลภาย
นอกและหลักเกณฑการใหสวนลด

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2552  ไดพิจารณาแลว มีความเห็นวารายการระหวางกันขางตนเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไข
เปนไปตามการคาโดยปกติทั่วไป
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 2.รายการระหวางบริษัทกับบริษัทยอยในการใหความชวยเหลือทางการเงิน
นอกจากรายการที่เปนการทําธุรกรรมตามปกติซ่ึงไดเปดเผยไวที่หมายเหตุประกอบงบการเงินแลวนั้น 

บริษัทไดกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับผูเกี่ยวของ ที่เปนรายการที่ไดมา และ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ รายการใหความชวยเหลือทางการเงินที่เขาเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ            
จะเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ

ในป 2550 และป 2551 บริษัทมีการทํารายการที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ และ รายการ               
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอยซ่ึงเปนรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การใหความชวยเหลือ          
ทางการเงินแกบริษัทยอยนั้นมีเงื่อนไขและคาตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอด      
การเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกูยืมไดดังนี้

ยอดเปล่ียนแปลง (ลานบาท)
ยอดคงคาง (ลานบาท)

บริษัทยอย

ป 2550 ป 2551 ป 2550 ป 2551

รายละเอียดของรายการ

(38.50) 32.00 - 32.00 บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้น1. บ.  ดุสิตโฮเต็ล
แอนด รีสอรท 0.31 2.01 - 0.13 ดอกเบี้ยรับของบริษัท

(2.50) - - - บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้น2. บ. เทวารัณย สปา
0.04 - - - ดอกเบี้ยรับของบริษัท

- (0.30) 1.00 0.70 บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้น3. บ. ดุสิตเพื่อ
พัฒนาผูบริหาร 0.05 0.04 0.003 0.002 ดอกเบี้ยรับของบริษัท

40.00 (10.00) 40.00 30.00 บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้น4. บ. เลอ กอรดอง
เบลอ ดุสิต 2.26 2.65 0.29 0.22 ดอกเบี้ยรับของบริษัท
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3 มาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการระหวางกัน
ในการเขาทํารายการระหวางกันบริษัทกําหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหวางกันดังนี้

1. ราคาซื้อ ราคาขาย มูลคาของรายการระหวางกันมีเงื่อนไขเปนไปตามการคาปกติ
2. รายการเกี่ยวโยงที่เปนไปตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเสนอให 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของ  
รายการดังกลาวและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทแลว ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
จะทาํการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดงักลาวกบัเจาหนาทีข่องบรษิทั และผูตรวจสอบ   
ภายในวาเปนราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินถูกตองแลว

3. บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันโดยดําเนินการเชนเดียวกับการจัดซื้อ   
จัดจางโดยทั่วไปของบริษัท และผูบริหารหรือผูถือหุนไมมีสวนไดเสียในรายการระหวางกัน 
และไมมีสวนในการอนุมัติในเรื่องดังกลาว

4. ในการเขาทํารายการระหวางกันบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎเกณฑของตลาด     
หลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางเครงครัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคา โดย
ใหไดราคาที่ยุติธรรม เพื่อเปนประโยชนสูงสุดของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแกไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึง       
การเปดเผยสารสนเทศตอผูถือหุนของบริษัท ผูลงทุนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่ประชุมผู ถือหุนตามที่              
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว

4. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะตองเปนไปตามมาตรการขางตน ซ่ึงรวมถึง       

รายการระหวางกันกับบ. แอคมี พรินติ้ง บ. เดอะเพนนินซูลา ทราเวล เซอรวิส และบมจ. รอยัล ปร๊ินเซส และ/
หรือ บริษัทอื่นซึ่งอาจมีความขัดแยง
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรษิทั ดสิุตธาน ี จาํกดั (มหาชน) ใหความสาํคญัของการจดัใหมกีระบวนการกาํกบัดแูลทีด่ ี

โดยไดมีมติแตงตั้งและจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานคือ 
ศาสตราจารยหรัิญ รดศีรี เปนประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารยสรรเสรญิ ไกรจติต ิ และนายศกัดิ ์ เกีย่ว  
การคา เปนกรรมการตรวจสอบ มวีาระในตาํแหนงคราวละ 3 ป โดยนางจงกลน ี ฉนัทวรกจิ ผูชวยกรรมการ            
ผูจดัการใหญฝายการเงนิและบญัชสํีานกังานใหญทาํหนาที ่เปนเลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงนิกอนนาํเสนอ
คณะกรรมการ บริษัท กาํกับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิผล การ  
ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดูแลรายการเกี่ยวโยง และรายการที่มีความขัดแยงทาง             
ผลประโยชนใหมีการปฏิบัติและเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหมีความมั่นใจวางบการเงินถูกตองและระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมทั้งการเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท

การดําเนินงานตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและรายประจําปรวมกับผูสอบบัญชีและผูบริหาร พิจารณาแผนงาน วัตถุประสงค และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี สอบทานรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน
และรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะตามที่ฝายตรวจสอบภายในดําเนินการ เพื่อประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหนวยงานและโรงแรมตางๆ ภายในบริษัทและบริษัทในเครือ ดูแล
ใหมีการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ ดูแลใหมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ไดพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามขอกําหนด ของกฎหมายตางๆ รายการเกี่ยวโยงและรายการ      
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีการปฏิบัติและเปดเผยขอมูลถูกตอง รวมพิจารณาหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
กับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการของบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบตางๆ    
คุณภาพการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทและบริษัทยอยประกอบกับรายงานของผูตรวจสอบบัญชีภายในและผูสอบบัญชีภายนอกแลว เห็นวา
ระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยมีความเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอขอมูลไดโดยไมจํากัด และสามารถใหบริษัทจางที่ปรึกษาภายนอก
มาใหความเห็นแกคณะกรรมการตรวจสอบไดหากมีความจําเปน

คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  ใหแตงตั้งนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ หรือ นาง
สาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย หรือ นางณฐพร พันธุอุดม หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา ในนามบริษัท       ไพรซ
วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2552

(ศาตราจารยหิรัญ รดีศรี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี :  สํานักงานไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส โดย

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3442

สรุปรายงานการสอบบัญชี
จากรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดรายงาน      

อยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551           
ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทโดยถูกตองตามที่ควร                 
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข. สรุปงบการเงินรวม
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ในระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย เปรียบเทียบระหวางป 2549 – 2551

ภาพรวมผลการดําเนินงาน

บริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการโดยรวมในชวงป 2549 และ 2550 ดี โดยมีรายไดเพิ่มขึ้น   
อยางตอเนื่อง กลาวคือ ใน ป 2549 และป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 3,224 ลานบาท และ  
3,310 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2549 คิดเปนอัตรารอยละ 2.67 บริษัท และบรษิทัยอยมกีาํไรสทุธิ
สําหรับ ป 2549 และป 2550 เทากับ 229 ลานบาท  และ 122 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนอัตรากําไรสุทธิลด
ลงจากป 2549 รอยละ 46.72 และในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 3,728 ลานบาท          
เพิ่มขึ้นจากป 2550 คิดเปนอัตรารอยละ 12.59  และมีกําไรสุทธิสําหรับป 2551 เทากับ 217 ลานบาท  ซ่ึงคิดเปน
อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 78

ตั้งแตป 2549 บริษัทและบริษัทยอยไดขยายและพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่องโดยทําการปรับปรุง และ
ซอมแซมโรงแรมในเครือดุสิตธานี และดุสิตปริ๊นเซส เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการใหบริการแกลูกคา 
เชน การปดหองพักบางสวนเพื่อปรับปรุง ซ่ึงงานปรับปรุงนั้นไดแลวเสร็จในป 2550 นอกจากนี้ บริษัทยอย   
ไดทําการเปดโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ซ่ึงเปนโรงแรมทันสมัยระดับ 5 ดาว ขนาด 130 หอง ภายใตเครื่อง
หมายการคาใหมของกลุมดุสิตธานี คือ “ดุสิตดีทู (dusitD2)” ซ่ึงโรงแรมดังกลาวไดเร่ิมเปดใหบริการ         
อยางเปนทางการในเดือนพฤศจิกายน 2549
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ในปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจกิจการโรงแรม  ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของ   
ทั้งในประเทศและตางประเทศทั้งสิ้น 9 แหงและรับจางบริหารโรงแรมภายใตเครื่องหมายการคา ดสิุตธาน ี   ดสิุต
ดที ูและดุสิตปริ๊นเซส รวมทั้งสิ้น 8 แหง นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมซึ่งถือเปนธุรกิจหลักดังกลาว บริษัทและ
บริษัทยอยไดพัฒนาธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มแหลงรายไดและ/หรือสนับสนุนธุรกิจโรงแรมอยางตอเนื่อง ไดแก

1. ธุรกิจสถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปา) โดย บริษัทยอยมีสถานบริการเพื่อสุขภาพ 5 แหง ไดแกที่
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม และโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ซ่ึงไดรับรางวัลจากหลายสถาบัน เพื่อเปนการรับรอง
คุณภาพระดับชั้นนํา

2. ธุรกิจอื่นๆ เชน วิทยาลัยดุสิตธานีมีโครงการเปดสอนในระดับปริญญาโท  รวมถึง                 
การนําหลักสูตรดานอาหารของ Le Cordon Bleu จาก Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ซ่ึงเปน     
ผูดําเนินกิจการดานโรงเรียนสอนศิลปการประกอบอาหารสไตลฝร่ังเศสที่มีช่ือเสียงระดับนานา
ชาติมาใชรวมกับหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี

3. ธุรกิจอาคารพาณิชยใหเชาซึ่งบริษัทไดทําการปรับปรุงและตกแตงอาคารดังกลาวเพื่อเพิ่ม   
อัตราคาเชา รวมไปถึงการวางผังใหมใหแตละหองมีพื้นที่ใหเชามากขึ้น

4. ธุรกิจฝกอบรม บริษัทยอยไดทําสัญญารวมมือกับมหาวิทยาลัยฮาวายแหงมามานัว เพื่อรวมกัน
พัฒนาหลักสูตรการสอน เปดอบรมใหแกพนกังานบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลทั่วไป

5. โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ซ่ึงเปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับ          
Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ไดเปดสอนอยางเปนทางการในเดือน สิงหาคม 2550 โดยมี     
นักเรียนในชวงแรกประมาณ 75– 90 คนตอภาคการศึกษา และในป 2551 มีนักเรียน ประมาณ 
125 – 130 คนตอภาคการศึกษา
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รายได
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม และการใหบริการรับจางบริหาร       

โรงแรมซึ่งเปนรายไดหลัก และมีรายไดอ่ืนๆ เชน ดอกเบี้ยรับ รายไดอ่ืนๆ เชน คาเชารานคาในโรงแรม          
คาสิ่งพิมพโฆษณา คาการตลาดที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงแรม เปนตน สัดสวนของรายไดรวมของบริษัท 
และบริษัทยอยสามารถสรุปไดดังนี้

หนวย: พันบาท

ป 2550 ป 2551
โครงสรางรายได รายได รอยละ รายได รอยละ

1. รายไดจากการขายและการใหบริการ
ก. รายไดจากกิจการโรงแรม 2,985,671 90.19 3,133,053 84.04
ข. รายไดจากธุรกิจอาคารใหเชา 40,703 1.23 64,065 1.72

รวม 3,026,374 91.42 3,197,118 85.76
2. รายไดคาบริหารโรงแรม 118,770 3.59 115,579 3.10
3. กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1,768 0.05 244,532 6.56
4. รายไดอ่ืน 163,582 4.94 170,542 4.58

รวมรายได 3,310,494 100.00 3,727,771 100.00

ตั้งแตปลายไตรมาสที่ 2 บริษัทและบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวดานเศรษฐกิจ           
ในประเทศ ราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งไตรมาสที่ 3 เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากปญหาทาง    
การเงินของสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบไปทั้งยุโรปและเอเชีย นอกจากนี้มีปจจัยที่มีผลกระทบรุนแรง          
ตอธุรกิจโรงแรม และการทองเที่ยว ไดแก สถานการณทางการเมืองภายในประเทศที่เร่ิมกอตัวในไตรมาสที่ 2 
และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเหตุการณปดสนามบินภูเก็ตในปลายเดือนสงิหาคม 2551จนกระทัง่การปดสนาม
บินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ซ่ึงเปนชวงฤดูการทองเที่ยวที่จะมีนักทองเที่ยว         
เดินทางเขามาเที่ยวในประเทศไทยจํานวนมาก เหตุการณดังกลาวสงผลกระทบกับรายไดของบริษัทและบริษัท
ยอย ดังนี้
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1. รายไดจากการขายและการใหบริการ
1.1 รายไดจากการขายและการใหบริการจากในประเทศ สวนใหญมาจากธุรกิจโรงแรมซึ่งเปนโรงแรม

ในกลุมดุสิต กลุมรอยัล ปร๊ินเซส และดุสิตดีทู นอกจากนี้ยังมีรายไดจากกิจการอื่นๆ ประกอบดวยกิจการ 
อาคารพาณิชย ซ่ึงปรับปรุงแลวเสร็จ และมีการปรับอัตราคาเชา เมื่อปลายป 2550  สถานสุขภาพ ฝกอบรม และ
กิจการสอนการประกอบอาหาร เร่ิมเปดสอนตั้งแต สิงหาคม 2550  ในป 2551 รายไดดังกลาวเพิ่มขึ้นจากปกอน 
แบงเปนรายไตรมาส ดังนี้

สําหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 มีรายไดจากการขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปกอน จํานวน 31.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4  สวนไตรมาสที่ 2 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2551 มีรายไดจากการขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 73.60 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 15 หลังจากผลกระทบจากสาเหตุขางตนสงผลใหไตรมาสที่ 3 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มีรายได
จากการขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 29.97 ลานบาทคิดเปนรอยละ 5 ซ่ึง
เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ลดลงจากงวดกอน แตผลกระทบที่รุนแรงจากปดสนามบินดังกลาวทําใหไตรมาสที่ 4 มี  
รายไดจากการขายและการใหบริการลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 129.64 ลานบาทคิดเปนรอยละ 
17    อยางไรก็ตาม เมื่อรวมรายไดจากการขายและการใหบริการของทั้งป 2551 เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน             
2.58 ลานบาท

1.2 รายไดจากการขายและการใหบริการจากตางประเทศ ที่ประเทศฟลิปปนส คือโรงแรมดุสิตธานี  
มะนิลา หลังจากมีการปรับปรุงโรงแรมเมื่อกลางป 2549 และแลวเสร็จเมื่อปลายป 2550 ในป 2551 มีรายได 
เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 168.17 ลานบาทคิดเปนรอยละ 34

จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหโรงแรมสามารถมีรายไดเพิ่มขึ้น และลดลงจากปกอน ดังนี้

 กลุมโรงแรมที่อยูภายใตบริษัท  มีรายไดลดลง 31.10 ลานบาท ประกอบดวย
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ  สามารถทํารายไดเพิ่มขึ้น  15.27 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.74
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา มีรายได ลดลง จํานวน 33.20 ลานบาท   คิดเปนรอยละ 6.43
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  มีรายไดลดลง จํานวน 13.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.47

 กลุมโรงแรมที่อยูภายใตบริษัทยอย มีรายไดเพิ่มขึ้น 150.42 ลานบาท ประกอบดวย
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 มีการปรับปรุงตกแตงโรงแรมและแลวเสร็จ

ในปลายป 2550  มีผลทําใหรายไดเพิ่มขึ้น จํานวน 168.17 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 33.75
โรงแรมในกลุมดุสิตปริ๊นเซส ประกอบดวยโ รงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง โรงแรมดสิุตปริน๊เซส

ศรีนครินทร โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส  เชียงใหม  และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  ในป 2551 มีรายไดลดลง
จํานวน 12.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.32
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โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม   อยูภายใตบ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท ซ่ึงเปนโรงแรมแบรนดใหม
ของเครือดุสิต  ไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการในเดือน พฤศจิกายน 2549 ในป 2551 มีรายไดลดลงจํานวน 
4.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.20

 เทวารัณย สปา  ประกอบธุรกิจบริการสถานสุขภาพ โดยใชช่ือเทวารัณย สปา ซ่ึงมีช่ือเสียงเปนสปา 
ช้ันนํา และไดรับความนิยมจากลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ  ปจจุบันมี 5 แหง คือ กรุงเทพ  พัทยา      
ชะอํา/หัวหิน เชียงใหม  และมะนิลา ในป 2551 รายไดจากกิจการสปาลดลง 1.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.43

 บ. ดุสิต เพื่อพัฒนาผูบริหาร ประกอบกิจการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญตอ
ธุรกิจการบริการ โดยบริษัทไดตั้งบริษัทฝกอบรมเพื่อดําเนินการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในกลุมบริษัท และ
บริษัทยอย และบุคคลทั่วไป มีรายไดเพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 0.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.33

 บ.  เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต เปนกิจการรวมคาประกอบกิจการเปนโรงเรียนสอนประกอบอาหาร  
แบบฝรั่งเศส  ไดเร่ิมเปดสอนในเดือนสิงหาคม 2550 มีสวนแบงรายไดในงบการเงินสําหรับป 2551 จํานวน 
44.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 29.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 191.94

รายไดจากการขายและการใหบริการ สามารถวิเคราะหตามประเภทของรายได ไดดังนี้
) รายไดจากกิจการโรงแรม

รายไดหลักจากกิจการโรงแรมประกอบดวยรายไดคาหองพัก รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท
และบริษัทยอยมีรายไดคาหองพักสําหรับป 2551 จํานวน 1,738.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน  62.17 
ลานบาท เนื่องจากโรงแรมในกลุมมีอัตราเขาพักเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) และอัตราคาหองพักโดย
เฉลี่ย (Average Room Rate) สูงขึ้น เพราะแตละโรงแรมในกลุมเปดใหดําเนินการไดเต็มที่ สําหรับป 2551    
รายไดคาหองพักสวนใหญมาจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมกลุมดุสิตปริ๊นเซส ซ่ึงมีรายไดรวมกันมากกวารอยละ 46  ของรายไดรวม

ในอนาคต หากไมมีเหตุการณรายแรงจากภายนอกที่กระทบตอการทองเที่ยวอยางเชนในป 2551 แลว 
โดยรวมอัตราเขาพักเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) และอัตราคาหองพักโดยเฉลี่ย (Average Room Rate)   
แตละโรงแรมของบริษัทและบริษัทยอยนาจะมีแนวโนมที่มีอัตราดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงแรมหลักของ
บริษทัและบรษิทัยอยทีไ่ดมกีารปรบัปรงุใหญในเรือ่งของหองพกัและสิง่อาํนวยความสะดวกอยางตอเนือ่งในชวง   
2 ถึง 3 ปที่ผานมาแลว และรวมถึงโรงแรมที่เพิ่งเปดดําเนินการ คือ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม

อาหารและเครื่องดื่มเปนสวนหนึ่งซึ่งสรางรายไดใหแกกลุมดุสิตธานีถึงรอยละ 18.84 ของรายไดรวม
ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่มเทากับ 1,192.60 ลานบาทเพิ่มขึ้นอยาง    
ตอเนื่องเปนจํานวน 58.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.16
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ข) รายไดจากธุรกิจอาคารใหเชา
รายไดจากธุรกิจอาคารใหเชาสําหรับป 2551 มีจํานวน 64.07 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 1.72           

ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 23.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.40 สืบเนื่องจากป 2550            
การปรับปรุงตกแตงอาคารแลวเสร็จ ทําใหบริษัทสามารถคิดคาเชาและคาบริการตอตารางเมตรเพิ่มขึ้น และ     
มีผูเชาเต็มพื้นที่เชาอาคาร ทําใหรายไดจากธุรกิจอาคารใหเชาเพิ่มขึ้นอยางมาก อาคารใหเชาของบริษัทมีอยู       
2 อาคาร คือ อาคารพาณิชยดุสิตธานี ซ่ึงตั้งอยูบริเวณเดียวกับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และอาคารรมณียคอรท 
ซ่ึงตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม

2.  รายไดจากการรับจางบริหารโรงแรม
รายไดจากการรับจางบริหารโรงแรมของบริษัทประกอบดวยรายไดจากการรับจางบริหารโรงแรม   

ภายใตเครื่องหมายการคา ดุสิตธานี ดุสิตปริ๊นเซส ดุสิตดีทู ดุสิตเทวารัณย และดุสิตเรสซิเดนซ
ในป 2551 บริษัทมีรายไดรวมจากการบริหารโรงแรมเทากับ 115.58 ลานบาทลดลงจากป 2550 

จํานวน 3.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.69 ซ่ึงเปนรายไดที่มาจากการบริหารโรงแรมภายใตแบรนดดุสิตธานี 
รวม 6 แหง เทากับ 109.51 ลานบาท และดุสิต ปร๊ินเซส รวม 2 แหง เทากับ 6.07 ลานบาท ตามลาํดบั ซ่ึงคดิเปน
สัดสวนรอยละ 94.75 และรอยละ 5.25 ของรายไดรวมจากการรับจางบริหารโรงแรม  ทั้งนี้เนื่องจากผล   
ประกอบการของโรงแรมที่รับจางบริหารในประเทศไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจเชนเดียวกันกับโรงแรมที่
บริษัทเปนเจาของ

3.  กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2551 บริษัทไดขายที่ดินจังหวัดเชียงใหม ทําใหมีกําไรจากการ      

ขายที่ดิน จํานวน 243.09 ลานบาท หลังหกัคาใชจายและภาษเีงนิไดแลว คงเหลอืเปนกาํไรจากการขายทีด่นิ-สุทธิ
จํานวน 170.16 ลานบาท

4.  รายไดอ่ืน
รายไดอ่ืนของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวยดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ รายไดคาเชารานคา          

ในโรงแรม และรายไดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการรับจางบริหาร เชน คาจัดพิมพ คาการตลาด          
คาจัดซื้อ เปนตน ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอ่ืนเทากบั 170.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.96 ลานบาท      
คิดเปนรอยละ 4.26

คาใชจาย
1. ตนทุนการขายและบริการในกิจการโรงแรม
ตนทุนขายและบริการในกิจการโรงแรมและธุรกิจอาคารใหเชา ของบริษัทและบริษัทยอย        

ประกอบดวยสวนหลักๆ ไดแก ตนทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการใหบริการหองพัก เชน คาใชจายเกี่ยวกับหองพัก 
คาบํารุงซอมแซมทรัพยสินโรงแรม คาพลังงาน  คาเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานในแผนกที่เกี่ยวของ และ 
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ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับป 2551 ตนทุนขายและบริการมีจํานวน 1,698.69 ลานบาท คิดเปน     
รอยละ 53.13 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับป 2550 ที่มีตนทุนขายและการ
ใหบริการจํานวน 1,602.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.96 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ

กําไรขั้นตน
บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรขั้นตนโดยรวมสําหรับป 2550 เทากับ 1,423.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

47.04 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ และสําหรับป 2551 เทากับ 1,498.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
46.87 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ

2.  คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก คาเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน     

คาใชจายดานการโฆษณา การตลาด และการสงเสริมการขาย และ คาภาษีโรงเรือนและคาประกันภัย เปนตน 
สําหรับป 2551 มีจํานวน 1,027.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.56 ของรายไดรวม สําหรับป 2550 มีจํานวน 
922.35 ลานบาท คิดเปน  รอยละ 27.86 ของรายไดรวม

สาเหตุใหญเกิดจากคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธเครื่องหมายการคาใหมตอเนือ่งจากปกอน 
คาใชจายในการพัฒนาระบบการจองหองพักสวนกลาง คาใชจายในการศึกษาโครงการลงทุนและพัฒนา และ
การวาจางบุคลากรเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ และตางประเทศที่สํานักงานตัวแทนประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส 
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนีม้คีาใชจายตาง  ๆของบรษิทั เลอ กอร
ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด ซ่ึงประกอบกิจการโรงเรียนสอนทําอาหารที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวนัที ่ 11 สิงหาคม 2549 และเปด 
สอนตั้งแต สิงหาคม 2550

3.  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเปนคาใชจายหลักที่ไมเปนเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจาก

อาคาร และอุปกรณเปนสินทรัพยหลักที่ใชในการดําเนินกิจการโรงแรม บริษัท และบริษัทยอยคํานวณคาเสื่อม
ราคาสําหรับอาคารและอุปกรณโรงแรม สวนปรับปรุงที่ดินและอาคาร และคาตัดจําหนายสําหรับคาเชาที่ดิน
และอาคารจายลวงหนาสําหรับที่ดินที่ตั้งโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ หลังการปรับปรุงตกแตงโรงแรม             
ในกลุมดุสิตธานี ทั้งในประเทศและตางประเทศ และ กลุมดุสิตปริ๊นเซส เสร็จสิ้นแลว ทําใหบริษัท และ   
บริษัทยอยมีคาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายสําหรับป 2551 จํานวน 602.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 
จํานวน 82.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15.79

4.  ดอกเบี้ยจาย
สําหรับป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีดอกเบี้ยจายจํานวน 72.20 ลานบาท ลดลงจากป 2550 จํานวน 

15.33 ลานบาท รายการดังกลาวเปนดอกเบี้ยจายใหสถาบันการเงินสําหรับเงินกูยืมที่บริษัท และบริษัทยอยกูยืม
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มาเพื่อปรับปรุงตกแตงโรงแรม และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน ในระหวางปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอย      
มีการจายคืนเงินกูบางสวน จึงทําใหมีดอกเบี้ยจายลดลง

5.  ภาษีเงินได
บริษัทและบริษัทยอยมีการคํานวณภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิหลังจากหักรายไดที่ไมตองนํามาคํานวณ

เพื่อเสียภาษีเงินไดและบวกกลับคาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายคํานวณภาษีเงินได สําหรับป 2551 
บริษัทและบริษัทยอยมีภาษีเงินไดจํานวน 95.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 55.53 ลานบาท          
สวนใหญเปนกําไรจากการขายที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม

กําไรสุทธิ
ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 216.63 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 94.69 ลานบาท 

เมื่อเทียบกับป 2550 ซ่ึงมีจํานวน 121.94 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุหลัก ดังตอไปนี้
1. กําไรจากการขายที่ดิน หลังหักคาใชจายและภาษีเงินไดแลว มีกําไรจากการขายที่ดินสุทธิจํานวน 

170.16 ลานบาท
2. คาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 1,027.20 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอน 104.85 ลานบาท
3. การเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายของบริษัทและบริษัทยอยจาก 520.24 ลานบาท

ในป 2550 เปน 602.39 ลานบาทในป 2551
4. ดอกเบี้ยจายที่ลดลงจาก 87.53 ลานบาทในป 2550 เปน 72.20 ลานบาทในป 2551

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในป 2550 และป 2551 เทากับรอยละ 3.15 และ

รอยละ 5.54

บริษัทมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางตอเนื่อง และมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตรา    
ไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตอหุน บริษัทจายเงินปนผลประจําป 2550 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น                 
85.00 ลานบาท และงวดครึง่ปแรกของป 2551 จาํนวนเงนิ 42.50 ลานบาท

การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 6,515.22 ลานบาทและ 

5,940.20 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 575.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.83 ในสวนของสินทรัพย      
หมุนเวียน 837.53 ลานบาทลดลงจากปกอนคิดเปนรอยละ 17  ปจจัยหลักเกิดจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุนชั่วคราวลดลง จากการนําไปชําระคืนเงินกูและใชในการปรับปรุงตกแตงโรงแรม และสินทรัพย     
ไมหมุนเวียน 5,102.67 ลานบาทลดลงจากปกอนคิดเปนรอยละ 7 เกิดจากการขายที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม       
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คาเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้น ตัดจําหนายคาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา และเงินลงทุนในหลักทรัพย       
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีราคาตลาดต่ําลง ประกอบดวยดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 418.42 ลานบาทและ 

324.76 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากปกอน จํานวน 93.66 ลานบาท เนื่องจาก บริษัทและบริษัทยอย               
ไดปรับปรุงตกแตงโรงแรมในเครือ ซ่ึงตองใชเงินจึงมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินในระหวางป และ                   
ในขณะเดยีวกนัไดมีการจายชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินกอนและตามที่กําหนดในสัญญาเงินกูยืมดวย

ลูกหนี้การคา
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2551 บริษทัและบรษิทัยอย มลูีกหนีก้ารคา - สุทธ ิเทากบั 201.20 ลานบาท 

และ 179.26 ลานบาท ตามลําดับ ลูกหนี้การคาลดลงเนื่องจากอัตราการเขาพักในโรงแรมในไตรมาสที่ 4         
ลดลง ที่เกิดจากผลกระทบที่รุนแรงจากปดสนามบิน รายไดจากการขายและการใหบริการจึงลดลง ซ่ึงมีลูกหนี้       
แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระสรุปไดดังนี้

                    หนวย: ลานบาท

ยอดหนี้ท่ีคางชําระ 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51
- ต่ํากวา 3 เดือน 188.56 198.06 172.91
- มากกวา 3 เดือน ขึ้นไป 11.51 11.05 17.06
รวมลูกหนี้การคา 200.07 209.11 189.97
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7.83) (7.91) (10.71)
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 192.24 201.20 179.26

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได 
ตามจริง โดยประมาณจากประสบการณในการเก็บหนี้ การวิเคราะหฐานะของลูกหนี้แตละราย รวมถึง       
ความคืบหนาในการติดตามหนี้ดังกลาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 
17.06 ลานบาท ซ่ึงโดยสวนใหญเปนลูกหนี้ที่เปนตัวแทนจําหนาย (Agents) บริษัทและบริษัทยอย                     
มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 10.71 ลานบาท ซ่ึงคาดวาเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน

สินคาคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอย มีสินคาคงเหลือเทากับ 66.80 ลานบาท  

และ 69.08 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินคาคงเหลือสวนใหญประกอบดวยอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุแผนกชาง
และวัสดุอ่ืนๆ
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ และคาเชาท่ีดินและอาคารจายลวงหนา - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ เทากับ 

4,087.24 ลานบาท และ 3,855.48 ลานบาท ตามลําดับ  และมีคาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนาเทากับ     
685.12 ลานบาท และ 759.18 ลานบาท ตามลาํดบั สาเหตทุีล่ดลงนัน้เกดิจากคาเสือ่มราคาและคาตดัจาํหนายใน
ระหวางป

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 2,401.48 ลานบาท และ 

1,804.66 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน  596.82 ลานบาท เนื่องจากการชําระกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน    
ที่กูยืมมาเพื่อทําการปรับปรุงตกแตงโรงแรมตางๆ และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในระหวางป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายละเอียดของเงินกูยืม สรุปไดนี้
                    หนวย: ลานบาท

วงเงินกูยืม ยอดคงคาง อัตราดอกเบี้ย
1. เงินเบิกเกินบัญชี 148.00 1.44     MOR
2. เงินกูยืมระยะสั้น

- บมจ. ดุสิตธานี 300.00 -         -
- บมจ. ดุสิตธานี 450.00 237.00 MMR
- บมจ. ดุสิตธานี 450.00 - -
- บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 200.00 - -
- Philippine Hoteliers, Inc.  (1)  36.84 18.42 7.6135

3. เงินกูยืมระยะยาว
- บมจ. ดุสิตธานี 1,000.00 430.00 4.125%
- บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท 400.00 232.00 4.125%
- Philippine Hoteliers, Inc.  (2)                 375.74 375.74 6.7654%

รวม 3,360.58 1,294.60

(1) วงเงินกูยืมระยะสั้นของ Philippine Hoteliers, Inc. เทากับ 50 ลานเปโซ
(2) วงเงินกูยืมระยะยาวของ Philippine Hoteliers, Inc. เทากับ 510 ลานเปโซ
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 สวนของผูถือหุนของบริษัทเทากับ 3,876.68 ลานบาท และ 

3,908.28 ลานบาท ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเทากับ 
1,352.99 ลานบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หุนสามัญซื้อคืนที่แสดงในงบดุลเปนหุนที่ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส
(เดิมชื่อ บ. ดุสิตธานี อินเตอรเนชั่นแนล) ถือหุนสามัญของบริษัทเปนจํานวน 471,500 หุน ซ่ึงมีมูลคาตามบัญชี
เทากับ 15.74 ลานบาท

กระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา ดังตอไปนี้
                                                                                                                                           หนวย:ลานบาท

2549 2550 2551
กระแสเงินสดสุทธิไดจากการดําเนินงาน 923.75 702.52 731.54
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการลงทุน (832.23) (977.51) (219.95)
กระแสเงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) การจัดหาเงิน 250.06 (129.30) (593.10)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสด (6.85) 82.44 (12.15)
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 334.73 (321.85) (93.66)

บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบสําหรับป 2550 กับป 2551 ไดดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิไดจากการดําเนินงานจํานวน 731.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 29.02 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิใชในการลงทุนจํานวน 219.95 ลานบาท ลดลงจํานวน 757.56 ลานบาท เนื่องจาก    

มีเงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 263.56 ลานบาท แตมีการลงทุนปรับปรุงโรงแรม        
ในเครือลดลงจากปกอนจํานวน 475.50 ลานบาท

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการจัดหาเงินจํานวน 593.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 463.80 ลานบาท 
เนื่องจากในระหวางป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการกูยืมเงินเพิ่ม เพื่อทําการปรับปรุงโรงแรมตางๆ        
ในขณะเดียวกัน มีการจายชําระคืนเงินกูกอนครบกําหนดชําระและที่ครบกําหนดชําระในป 2551 อยางไรก็ตาม 
บริษัทมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางตอเนื่องเชนกันในชวงเวลาเดียวกัน

อัตราสวนสภาพคลอง

2549 2550 2551
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.37 0.93 0.78
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.04 0.63 0.49

           
จากอัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วของบริษัทป 2551 ลดลงจากป 2550 

เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานลดลง มากกวาหนี้สินที่ลดลงจากการชําระคืน      
เงินกูยืม แมวาบริษัทจะมีสภาพคลองลดลง บริษัทยังมีความสามารถในการชําระหนี้ได แตหากบริษัท              
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มีการลงทุนในการปรับปรุงตกแตงโรงแรม อาจทําใหกระแสเงินสดไมเพียงพอ ทั้งนี้หากบริษัทจําเปนตองใช
เงินลงทุนดังกลาวยังสามารถใชเงินกูยืมเพิ่มได เนื่องจากบริษัทมีอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของเจาของ    
ในอัตราคอนขางต่ํา

อัตราสวนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้สิน

2549 2550 2551
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.58 0.62 0.46
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 5.87 2.97 5.47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.46 เทา และ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 0.62 เทา สาเหตุที่อัตราสวนดังกลาวลดลงนั้นเกิดจากเงินที่บริษัท และ บริษัทยอย
ไดมีการกูยืมเพื่อการลงทุนปรับปรุงโรงแรมอยางตอเนื่องและเพื่อเปนทุนหมุนเวียนนั้นไดมีการชําระ            
ในระหวางป และ อัตราดังกลาวต่ํากวาเงื่อนไขที่ตองคงไวตามสัญญาเงินกูซ่ึงกําหนดใหดํารงอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุนของบริษัทไมใหเกินอัตราสวน 2 : 1 และความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเทากับ 5.47 เพิ่มขึ้น          
จากป 2550 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยยังมีสภาพคลองในการชําระหนี้

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

2549 2550 2551
อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 7.11 3.68 5.81
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) รอยละ 6.01 3.15 5.54
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (ROA) รอยละ 8.04 4.05 6.35

จากอัตราสวนดังกลาวขางตน ในป 2551 มีอัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin) เทากับรอยละ 
5.81 ของรายได ซ่ึงกําไรดังกลาวมีกําไรสุทธิจากการขายที่ดินจํานวน 170.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.05  
ของรายได อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) เทากับรอยละ 5.54 และมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (ROA) 
เทากับรอยละ 6.35 เนื่องจาก มีการลงทุนสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น ไดแก การปรับปรุงตกแตงโรงแรม และ     
หองอาหารของโรงแรมตางๆ ตอเนื่องจากป 2549 ซ่ึงสินทรัพยที่ไดรับการปรับปรุงเหลานี้จะมีประสิทธิภาพ
ในการสรางรายไดซ่ึงนํามาสูผลตอบแทนที่สูงขึ้นในปตอๆ ไป
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ปจจัยท่ีอาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. ปจจัยภายนอกที่มีผลตอธุรกิจโรงแรม

ในการดาํเนนิธรุกจิโรงแรมผลประกอบการของบรษิทัจะขึน้อยูกบัภาวะการทองเทีย่วเปนสาํคญั   ซ่ึงอาจ
ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกตางๆ ที่บริษัทไมสารถควบคุมได เช น เหตุการณกอการราย   
ภัยธรรมชาติตางๆ หรือ การเกิดโรคระบาด เปนตน  ในอดีต ปจจัยภายนอกดังกลาวนั้นมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัทแตเพียงระยะสั้นเทานั้น แตในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดรับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งภายในและตางประเทศและผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศดวย หากปจจัย
ภายนอกดังกลาวกระทบภาวะการทองเที่ยวเปนระยะเวลานาน อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการทําประกันภัยคุมครองความ
เสี่ยงทุกประเภท (All risks) และคุมครองการขาดรายไดจากการหยุดดําเนินธุรกิจ (Business Interruption)        
คุมครองภัยจากการกอการราย เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกลาว

2. ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหมเปนโรงแรมแหงใหมที่เชียงใหมภายใตเครื่องหมายการคา “ดุสิตดีทู”        

ซ่ึงเปนเครื่องหมายการคาใหมของบริษัทและบริษัทยอย  บริษัทไดลงทุนและทําการโฆษณา และ            
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องภายหลังการเปดตัวอยางเปนทางการในปลายป 2549 ทั้งนี้หากผลการดําเนินงาน
ของโรงแรมดังกลาวไมเปนไปตามที่บริษัทและบริษัทยอยไดทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ         
ในเบื้องตน บริษัทและบริษัทยอยอาจไดรับผลกระทบจากการลงทุนในโรงแรมดังกลาว และอาจทําใหรายได
ของบริษัทและบริษัทยอยดังกลาวไมเปนไปตามที่คาดไว

3. ธุรกิจรับจางบริหาร
โครงการรับจางบริหารโรงแรมใหมของบริษัทและบริษัทยอยได เ ล่ือนการเปดโครงการ                   

จากกําหนดการเดิมที่กําหนดไว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป 2551 ทําใหรายไดดังกลาวไมเปน        
ไปตามที่คาดการณไว  บริษัทคาดวาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนี้จะมีผลกระทบตอไปในอีก 1-2 ป
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
สําหรับป 2551 บริษัทชําระคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ คือ บ. ไพรซวอเตอรเฮาส 

คูเปอรส เอบีเอเอส  คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 3.78 ลานบาท
2. คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทยอยในตางประเทศ คือ Isla Lipana & Co. (a member of 

PricewaterhouseCoopers), Makati City, Philippines คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 0.61 ลานเปโซ
3. คาตอบแทนของงานบริการอื่น คือ คาที่ปรึกษาเรื่องการรวมศูนยระบบบัญชีและจัดซื้อ โดย                

บ. ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส ในป 2551 ไมมีการจายชําระ
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หนังสือรับรองงบการเงิน
งบการเงินของบริษัท                 ดุสิตธานี จํากัด  (มหาชน)                                           
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่            31 ธันวาคม 2551                               
ช่ือผูสอบบัญชี    นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ     สังกัดสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในงบการเงินนี้แลว ภายใตขอมูลท่ีขาพเจาไดรับทราบจากการปฏิบัติ 
หนาท่ีดวยความระมัดระวังในฐานะผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดของบริษัท และผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดใน
สายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา

(1)    งบการเงินนี้ ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน     
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว

   (2)   ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวา
บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ัง  
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุม ดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551      ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย

            ช่ือ                        ตําแหนง                      ลายมือช่ือ

1.  นายชาตรี  โสภณพนิช ประธานกรรมการ          ........................................

2.   นายชนินทธ  โทณวณิก                    กรรมการผูจัดการ                …………………..………

3.   นางสินี  เธียรประสิทธิ์                            กรรมการบริหารฝายการเงิน        .......................................
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550         
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
และของเฉพาะบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน     
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏบิตังิานเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางมเีหตผุลวางบการเงนิแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญั
หรือไม การตรวจสอบรวมถงึการใชวธีิการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ปนจาํนวนเงนิและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการทีน่าํเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขาพเจาเชือ่วาการตรวจสอบดงักลาวใหขอสรุปทีเ่ปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป
ของบรษิทั ดสิุตธาน ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอย และของเฉพาะบรษิทั ดสิุตธาน ีจาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อโนทัย  ลีกิจวัฒนะ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

กรุงเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552



หนวย : บาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6.1 324,764,101 418,423,047 114,087,608 157,860,103
เงินลงทุนชั่วคราว 5,000,000 42,000,000 - -
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 7 179,258,761 201,198,585 101,431,134 134,829,423
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 8 69,075,893 66,799,378 35,548,591 36,725,233
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท
  ที่เกี่ยวของกัน 24.3 15,000,450 20,000,600 62,700,000 41,000,000
คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา 12 74,066,640 74,066,640 74,066,640 74,066,640
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 9.1 170,358,359 184,454,193 152,642,123 160,421,164
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 837,524,204 1,006,942,443 540,476,096 604,902,563

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม
และกิจการรวมคา 24.1 - - 915,073,474 865,862,244

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 188,415,853 188,415,853 158,181,293 158,181,293
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10 363,730,932 436,656,283 93,381,700 62,469,400
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 3,855,478,283 4,087,245,115 1,677,870,952 1,794,776,299
คาเชาที่ดินและอาคารจาย
ลวงหนาสวนที่เกินหนึ่งป - สุทธิ 12 611,049,780 685,116,420 611,049,780 685,116,420

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 13 83,996,433 110,842,341 124,867,397 175,659,504
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,102,671,281 5,508,276,012 3,580,424,596 3,742,065,160

รวมสินทรัพย 5,940,195,485 6,515,218,455 4,120,900,692 4,346,967,723

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                                                                                                                                
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

87



บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                                                                                                                                
งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : บาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หนี้สินและสวนของเจาของ   
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม   
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 256,864,506 176,605,213 238,445,756 168,205,596

เจาหนี้การคา 102,848,475 119,114,200 44,071,732 64,788,146
สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาทาง
การเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 15 3,023,511 3,548,402 2,322,123 2,322,123

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 313,806,538 256,000,000 200,000,000 200,000,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่
เกี่ยวของกัน 24.3 19,999,400 19,999,400 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
เจาหนี้อ่ืน 31,285,800 39,080,054 73,294,628 41,520,941
เจาหนี้คาจัดหาสินทรัพย 6.2.1 64,824,664 153,213,385 38,915,216 61,489,178
คาใชจายคางจาย 180,434,904 198,179,859 70,636,320 103,856,809
อ่ืน ๆ 106,672,656 114,974,802 92,700,513 91,699,684

383,218,024 505,448,100 275,546,677 298,566,612
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,079,760,454 1,080,715,315 760,386,288 733,882,477

หนี้สินไมหมุนเวียน
หน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 15 958,996 3,982,507 710,331 3,032,454
เงินกูยืมระยะยาว 16 723,935,962 1,316,783,000 230,000,000 600,000,000
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 724,894,958 1,320,765,507 230,710,331 603,032,454

รวมหนี้สิน 1,804,655,412 2,401,480,822 991,096,619 1,336,914,931

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                                                                                                                                
งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : บาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน 
ทุนจดทะเบียน 
หุนสามัญ  85,000,000 หุน     
มูลคาหุนละ 10 บาท 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ  85,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท ชําระครบแลว 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000

สวนเกินมูลคาหุน 
สวนเกินมูลคาหุน - หุนสามัญ 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000

สวนเกินทุน - หุนสามัญซื้อคืน 19.1 18,365,540 18,365,540 16,950,268 16,950,268
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
หลักทรัพยที่มีไวเผื่อขาย 10 81,528,136 155,654,101 (6,364,100) 44,968,700

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลง
คางบการเงินของบริษัทยอย (122,610,980) (96,707,797) - -

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 17 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000
สํารองอื่น 18 และ 19.1 15,740,202 15,740,202 - -

ยังไมไดจัดสรร 1,352,993,014 1,221,365,016 541,217,905 370,133,824
หุนสามัญซื้อคืน 19.1 (15,740,202) (15,740,202) - -
รวมสวนของบริษัทใหญ 3,908,275,710 3,876,676,860 3,129,804,073 3,010,052,792
สวนของผูถือหุนสวนนอย 227,264,363 237,060,773 - -
รวมสวนของเจาของ 4,135,540,073 4,113,737,633 3,129,804,073 3,010,052,792

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 5,940,195,485 6,515,218,455 4,120,900,692 4,346,967,723

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนวย : บาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3,197,118,127 3,026,373,973 1,823,440,734 1,824,419,858
ตนทุนขายและการใหบริการ (1,698,690,265) (1,602,821,910) (871,704,514) (869,151,271)
กําไรขั้นตน 1,498,427,862 1,423,552,063 951,736,220 955,268,587
รายไดคาบริหารงาน 115,579,322 118,769,572 145,048,180 94,145,542
ดอกเบี้ยรับ 5,518,602 10,712,964 5,501,140 4,814,886
เงินปนผลรับ 13,103,329 24,513,700 68,821,826 206,995,858
กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 244,531,810 1,768,814 244,289,721 1,065,269
รายไดอ่ืน 151,919,707 126,688,789 196,468,083 122,148,125
คาใชจายในการขายและบริหาร (1,027,198,377) (922,353,293) (844,183,728) (667,973,548)
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (31,483) (4,463) - (28,892)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (602,393,279) (520,238,294) (409,507,897) (378,684,471)
คาตอบแทนกรรมการ (4,286,700) (5,189,295) (3,926,700) (4,769,295)
ดอกเบี้ยจาย (72,199,591) (87,529,776) (28,359,103) (47,841,947)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
   ตามวิธีสวนไดเสีย - 1,665,891 - -
กําไรกอนภาษีเงินได 322,971,202 172,356,672 325,887,742 285,140,114
ภาษีเงินได 20 (95,570,352) (40,044,341) (69,803,661) (3,266,182)
กําไรสุทธิ 227,400,850 132,312,331 256,084,081 281,873,932

การปนสวนกําไรสุทธิ
- สวนที่เปนของบริษัทใหญ 216,627,998 121,940,067 256,084,081 281,873,932
- สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 10,772,852 10,372,264 - -

227,400,850 132,312,331 256,084,081 281,873,932

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    
- สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ        บาท 2.56 1.44 3.01 3.32

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย      
   ถวงน้ําหนัก                                  หุน        19.2 84,528,500 84,528,500 85,000,000 85,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : บาท

สวนของบริษัทใหญ สวนของ รวม
ผลตางจากอัตรา ผูถือหุน สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกิน สวนเกินทุน- กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น แลกเปลี่ยนในการ สวนนอย เจาของ
ที่ออกและ มูลคา หุนสามัญ จากหลักทรัพย แปลงคางบการเงิน สํารองตาม ยังไมได หุนสามัญ

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ ซื้อคืน ที่มีไวเผื่อขาย ของบริษัทยอย กฎหมาย สํารองอื่น จัดสรร ซื้อคืน

ยอดคงเหลือตนปวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 850,000,000 1,643,000,000 18,365,540 119,393,150 (123,569,977) 85,000,000 325,740,202 916,924,949 (15,740,202) 263,162,989 4,082,276,651
เพิ่มระหวางป 18 - - - 36,260,951 26,862,180 - - 310,000,000 - 3,664,337 376,787,468
ลดลงระหวางป 18 - - - - - - (310,000,000) - - (208,502) (310,208,502)
เงินปนผล 21 - - - - - - - (127,500,000) - (39,930,315) (167,430,315)
กําไรสุทธิ - - - - - - - 121,940,067 - 10,372,264 132,312,331
ยอดคงเหลือปลายปวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 850,000,000 1,643,000,000 18,365,540 155,654,101 (96,707,797) 85,000,000 15,740,202 1,221,365,016 (15,740,202) 237,060,773 4,113,737,633

ยอดคงเหลือตนปวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 850,000,000 1,643,000,000 18,365,540 155,654,101 (96,707,797) 85,000,000 15,740,202 1,221,365,016 (15,740,202) 237,060,773 4,113,737,633
ลดลงระหวางป - - - (74,125,965) (25,903,183) - - - - (4,761,992) (104,791,140)
เงินปนผล 21 - - - - - - - (85,000,000) - (15,807,270) (100,807,270)
กําไรสุทธิ - - - - - - - 216,627,998 - 10,772,852 227,400,850
ยอดคงเหลือปลายปวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 850,000,000 1,643,000,000 18,365,540 81,528,136 (122,610,980) 85,000,000 15,740,202 1,352,993,014 (15,740,202) 227,264,363 4,135,540,073

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : บาท

ทุนเรือนหุน สวนเกิน สวนเกินทุน- กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม รวม
ที่ออกและ มูลคา หุนสามัญ เกิดขึ้นจากหลักทรัพย สํารองตาม ยังไมไดจัดสรร สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ ซื้อคืน ที่มีไวเผื่อขาย กฎหมาย สํารองอื่น (ขาดทุน) เจาของ
ยอดคงเหลือตนปวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 850,000,000 1,643,000,000 16,950,268 36,649,000 85,000,000 310,000,000 (94,240,108) 2,847,359,160
เพิ่มระหวางป 18 - - - 8,319,700 - - 310,000,000 318,319,700
ลดลงระหวางป 18 - - - - - (310,000,000) - (310,000,000)
เงินปนผล 21 - - - - - - (127,500,000) (127,500,000)
กําไรสุทธิ - - - - - - 281,873,932 281,873,932
ยอดคงเหลือปลายปวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 850,000,000 1,643,000,000 16,950,268 44,968,700 85,000,000 - 370,133,824 3,010,052,792

ยอดคงเหลือตนปวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 850,000,000 1,643,000,000 16,950,268 44,968,700 85,000,000 - 370,133,824 3,010,052,792
ลดลงระหวางป - - - (51,332,800) - - - (51,332,800)
เงินปนผล 21 - - - - - - (85,000,000) (85,000,000)
กําไรสุทธิ - - - - - - 256,084,081 256,084,081
ยอดคงเหลือปลายปวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 850,000,000 1,643,000,000 16,950,268 (6,364,100) 85,000,000 - 541,217,905 3,129,804,073

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

จัดสรรแลว
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หนวย : บาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 322,971,202 172,356,672 325,887,742 285,140,114
รายการปรับกระทบยอด

ดอกเบี้ยรับ (5,518,602) (10,712,964) (5,501,140) (4,814,886)
เงินปนผลรับ (13,103,329) (24,513,700) (68,821,826) (206,995,858)
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 12,353,194 (975,656) 12,018,407 644,469
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ 11 592,543,750 509,607,545 364,649,786 323,697,156

คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนาตัดจําหนาย 12 74,066,640 74,066,640 74,066,640 74,066,640
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 13 9,849,529 10,630,749 44,858,111 54,987,315
ดอกเบี้ยจาย 72,199,591 87,529,776 28,359,103 47,841,947
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 76,769 -
กําไรจากการขายที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ (244,500,327) (1,764,351) (244,289,721) (1,036,377)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 11 10,085,035 16,360,974 5,154,848 14,501,101
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - (1,665,891) - -

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 830,946,683 830,919,794 536,458,719 588,031,621
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิม) ลด

ลูกหนี้การคา 16,350,675 (11,477,878) 30,924,277 2,973,289
สินคาคงเหลือ (3,335,708) (5,945,649) 1,176,642 (1,263,915)
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจายลวงหนา 27,965,132 - 27,753,393 -
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (7,238,785) 4,166,215 (20,971,145) (79,718,606)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 13,447,142 (74,295,869) 5,933,996 (43,288,303)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                                                                                                                                    
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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หนวย : บาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่ม (ลด)
เจาหนี้การคา (6,947,141) 54,917,728 (20,716,414) 7,657,513
เจาหนี้อ่ืน (7,794,254) 11,651,420 31,773,687 (148,010,631)
คาใชจายคางจาย (6,902,322) 20,734,617 (31,224,536) 32,393,511
จายภาษีเงินได (123,325,086) (117,149,001) (78,296,106) (19,934,342)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,622,108) (11,004,600) 1,000,829 25,318,285

เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมดําเนินงาน 731,544,228 702,516,777 483,813,342 364,158,422

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 37,000,000 (4,000,000) - -
ดอกเบี้ยรับ 5,677,443 12,236,091 5,445,983 5,024,832
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 13,103,329 24,513,700 68,821,826 206,995,858
เงินสดรับคืนจากการใหบริษัทยอยกูยืม 5,000,150 - 115,300,000 76,500,000
เงินสดจายใหบริษัทที่เกี่ยวของกูยืม - (20,000,600) (137,000,000) (75,500,000)
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 4,325,276
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 711,931 -
เงินสดจายเพื่อซื้อหุนบริษัทยอย (1,228,491) (208,502) (49,999,930) (788,700)
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,200,614) (7,500,000) (82,245,100) (7,500,000)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 263,559,526 34,818,373 279,735,176 3,702,426
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 6.2.1 (541,863,644) (1,017,364,947) (310,918,704) (488,469,514)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (219,952,301) (977,505,885) (110,148,818) (275,709,822)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                                                                                                                                    
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนวย : บาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (21,159,457) 9,221,608 (12,759,840) 2,457,528
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 573,077,500 303,000,000 537,000,000 303,000,000
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (471,658,750) (222,460,000) (454,000,000) (149,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน - 19,999,400 - -
เงินสดจายหนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 6.2.1 (3,548,402) (9,269,697) (2,322,123) (6,074,473)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 16 - 414,783,000 - -
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 16 (496,000,000) (386,000,000) (370,000,000) (200,000,000)
จายดอกเบี้ย (73,007,225) (91,142,055) (30,355,056) (50,333,566)
เงินสดรับคาหุนจากผูถือหุนสวนนอย 70 - - -
เงินปนผลจาย 21 (100,807,271) (167,430,315) (85,000,000) (127,500,000)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (593,103,535) (129,298,059) (417,437,019) (227,450,511)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
   ที่มีตอเงินสด (12,147,338) 82,438,255 - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (93,658,946) (321,848,912) (43,772,495) (139,001,911)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 418,423,047 740,271,959 157,860,103 296,862,014
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6.1 324,764,101 418,423,047 114,087,608 157,860,103

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                                                                                                                                    
งบกระแสเงินสด (ตอ)

95



96

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

1. ขอมูลท่ัวไป

บริษัท ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีสํานักงานใหญอยูที่ 946 
อาคารพาณิชยดุสิตธานี ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงแรม และรับจางบริหารโรงแรม

2. เกณฑการเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2.1 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจดัทาํขึน้ตามหลกัการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไปในประเทศไทย
ภายใตพระราชบญัญตักิารบญัช ี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชทีีก่าํหนดในพระราชบญัญตัิ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
วาดวยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใตพระราชบญัญตัหิลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย
พ.ศ. 2535

2.2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาํขึ้นจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
ในกรณทีีม่เีนือ้ความขดัแยงกนัหรือมกีารตคีวามแตกตางกนั ใหใชงบการเงนิฉบับภาษาไทยเปนหลัก

2.3 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจดัทาํขึน้โดยใชเกณฑราคาทนุเดมิในการวดัมลูคาของ
องคประกอบของงบการเงนิ ยกเวนเรือ่งทีอ่ธิบายในนโยบายการบญัชใีนลาํดบัตอไป
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2. เกณฑการเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตอ)

2.4 งบการเงินรวมแสดงรายการบัญชีโดยรวมรายการทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย และกิจการรวมคา
ตามสัดสวนการลงทุน ดังตอไปนี้

อัตราการถือหุนรอยละ
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด (3) 99.99 99.99
บริษัท รอยัล ปร๊ินเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุน

โดยบริษัท 2.65 2.65
โดยบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด (3) 79.81 79.72

บริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ถือหุน
โดยบริษัท 0.81 0.81
โดยบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด (3) 97.49 97.44

Philippine Hoteliers, Inc. ถือหุน
โดยบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด (3) 88.01 88.01

Dusit Enterprises Company Limited (2)

โดยบริษัท - 100.00
โดยบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด (3) 100.00 -

บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด 99.99 99.99
บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร จํากัด 99.99 99.99
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด (1) 49.99 49.99
บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด (4) 99.99 -
Dusit Overseas Company Limited ถือหุน

โดยบริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด (5) 100.00 -
Dusit International Management Holding Company Limited

ถือหุนโดย บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด (6) 100.00 -

 (1) บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับ Le Cordon Bleu 
International BV
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2. เกณฑการเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตอ)

2.4 งบการเงินรวมแสดงรายการบัญชีโดยรวมรายการทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย และกิจการรวมคา
ตามสัดสวนการลงทุน ดังตอไปนี้ (ตอ)
 (2) บริษัทไดลงทุนใน Dusit Enterprises Company Limited เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 ตอมาเมื่อ

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนดังกลาวทั้งหมด จํานวน 22,060 หุน
ในราคา 711,931 บาท ใหแกบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด

(3) บริษัท ดุสิตธานี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ดุสิตธานี  
พร็อพเพอรตี้ส จํากัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550

(4) บริษัทไดลงทุนใน บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551
(5) บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด ไดลงทุนใน Dusit Overseas Company Limited เมื่อวันที่ 

26 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(6) บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด ไดลงทุนใน Dusit International Management Holding Company 

Limited ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทดังกลาวยังไมไดเรียกชําระคาหุน

รายการบัญชีและยอดคงคาง ระหวางกันที่สําคัญไดตัดออกหมดแลว

2.5 ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน

2.6 มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการแกไขโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังตอไปนี้
มีผลบังคับใชกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

ฉบับที่ 25 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2550) เร่ืองงบกระแสเงนิสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2550) เร่ืองสญัญาเชา
ฉบับที่ 31 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2550) เร่ืองสินคาคงเหลอื
ฉบับที่ 33 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2550) เร่ืองตนทนุการกูยมื
ฉบับที่ 35 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2550) เร่ืองการนาํเสนองบการเงนิ
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2550) เร่ืองงบการเงนิระหวางกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2550) เร่ืองการรวมธรุกจิ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2550) เร่ืองสัญญากอสราง
ฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน
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2. เกณฑการเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตอ)

2.6 มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ)

ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับดังกลาว  
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 
เร่ืองการนําเสนองบการเงิน ซ่ึงมีผลตอการนําเสนองบการเงินในสวนของผูถือหุนสวนนอย และ
การเปดเผยขอมูลอ่ืน

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 และบริษัทยังไมไดนํามาใชในงวดปปจจุบัน

ฉบับที่ 36 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2550) เร่ืองการดอยคาของสนิทรพัย
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดาํเนินงาน

ทีย่กเลิก

มาตรฐานการบัญชีดังกลาวคาดวาจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึงเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน 
ช่ัวคราว ซ่ึงเปนเงินฝากกับสถาบันการเงินตางๆ มีกําหนดไมเกิน 3 เดือน และไมรวมเงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระผูกพัน

3.2 ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคารับรูมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้หรือมูลคาบริการที่ไดบริการแลว และ
จะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและ
บริหาร

3.3 สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลือ แสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุน
คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทุกครั้งที่มีการซื้อ
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ)

3.4 เงินลงทุน

3.4.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา

บริษทัยอยหมายถงึกจิการทีบ่ริษทัมอํีานาจในการควบคมุนโยบายการเงนิและการดาํเนนิงาน

บริษัทรวมเปนกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุมซึ่งโดย
ทั่วไปคือการที่บริษัทถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

กิจการรวมคาหมายถึงกิจการที่บริษัทมีอํานาจควบคุมรวมกัน

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคารับรูมูลคาเริ่มแรกดวย
มลูคายุติธรรมของสนิทรัพยที่จายไป

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา แสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

บริษัทบันทึกสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวม
ตามสดัสวนการถอืหุน ในงบการเงนิรวม

3.4.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ก) เงนิลงทุนในหลักทรัพยที่มีไวเผ่ือขายแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจาก
 การเปลี่ยนแปลงในมลูคายตุธิรรมรับรูในสวนของเจาของ มลูคายตุธิรรมคาํนวณจากราคา
เสนอซือ้คร้ังหลังสดุ ณ ส้ินวนัทาํการสดุทายของปของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย

ข) เงินลงทุนในบริษัทอื่นเปนเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด 
ถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุน

3.4.3 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย

เงินลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแสดงดวยราคาทุน

ในกรณีที่มีการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูผลขาดทุนนั้นในงบกําไรขาดทุน
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ)

3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังตอไปนี้

อาคารในที่เชา ตามอายุสัญญา
อาคาร 20 - 33 ป
คาตกแตงและปรับปรุงอาคารในที่เชา 5 - 50 ป
คาตกแตงและปรับปรุงอาคารและอาคารเชา 5 - 20 ป
เครื่องตกแตงและอุปกรณตาง ๆ ในที่เชา 3 - 20 ป
เครื่องตกแตงและอุปกรณตาง ๆ 3 - 20 ป
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว เครื่องเงิน และผาตาง ๆ 5 - 10 ป
ยานพาหนะ 5 - 10 ป
สิทธิในอาคารและที่ดิน ตามอายุสัญญา

ในกรณีที่มีการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณจะรับรูผลขาดทุนนั้นในงบกําไรขาดทุน

บริษัทบันทึกคาซอมแซมและบํารุงรักษาเปนคาตกแตงและปรับปรุงอาคาร เมื่อการซอมแซมและ
บํารุงรักษานั้นทําใหบริษัทไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกวาหนึ่งรอบปบัญชี

3.6 ตนทุนการกูยืม

บริษัทบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นระหวางการปรับปรุง เปนตนทุนของอาคารและอุปกรณ
ระหวางปรับปรุงและตกแตง จนกวาการปรับปรุงดังกลาวจะแลวเสร็จและจาํนวนตนทุนทั้งหมด
มจีํานวนไมเกินมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นหลังจากปรับปรุงแลวเสร็จรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น

3.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นรวมคาความนิยมในการซื้อกิจการโรงแรมจากบริษัทยอยซ่ึงมีระยะเวลา
ในการตัดจําหนาย 10 ป และโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงมีระยะเวลาในการตัดจําหนาย 5 ป

ในกรณีที่มีการดอยคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจะรับรูผลขาดทุนนั้นในงบกําไรขาดทุน
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ)

3.8 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัท บริษัทยอย และกิจการรวมคา จะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซ่ึงแสดงวาสินทรัพยของบริษัท
ดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสนิทรพัย และหากพบวาราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยนัน้มมีลูคาสงูกวามลูคาทีค่าดวาจะไดรับคนื
บริษัทจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคา
ขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา

3.9 สัญญาเชาระยะยาว

ก) สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาซึ่งความเสี่ยงและประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสนิทรพัยยงัคงอยูกบัผูใหเชา
บันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเชา

ข) สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาซึ่งบริษัทไดรับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงสวนใหญของการเปนเจาของ
สินทรัพย ยกเวนกรรมสทิธิท์างกฎหมาย ถือเปนสญัญาเชาทางการเงนิ บริษทัและบรษิทัยอย
บนัทกึสินทรัพยที่เชาในราคายุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาพรอมกับภาระหนี้สินที่จะ
ตองจายคาเชาในอนาคตหักสวนที่เปนดอกเบี้ย และคดิคาเสือ่มราคาโดยวธีิเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของสนิทรพัย ดอกเบีย้ หรือคาใชจายทางการเงนิ และคาเสือ่มราคารบัรู
เปนคาใชจายในงบกาํไรขาดทุน

3.10 หุนสามัญซื้อคืน
หุนสามัญซื้อคืนแสดงในราคาทุน ราคาทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

การจาํหนายหุนสามญัซือ้คนื สวนเกนิ (ต่าํ) ระหวางราคาขายและราคาทนุของหุนสามญัซือ้คนื บนัทกึ
เพิม่ (ลด) สวนเกินหุนสามัญซื้อคืน หากยังมีสวนต่ํากวาเหลืออยูจะหักจากกําไรสะสม

3.11 การแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
3.11.1 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตาง
ประเทศ ณ วนัสิน้งวด แปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอัตราอางองิของธนาคารแหงประเทศไทย ณ 
วันนั้น
กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ)

3.11 การแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศ (ตอ)

3.11.2 งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทยอยในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลีย่น ณ วนัทีใ่นงบดลุและอตัราแลกเปลีย่นถัวเฉล่ียตามลาํดบั ผลตางจากการแปลงคา
แสดงไวในสวนของเจาของ

3.12 การรับรูรายไดและคาใชจาย

บริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคาบันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง

ในกิจการโรงแรม รายไดคาหองพัก คาอาหารและเครื่องดื่ม และรายไดคาบริการอื่นบันทึกเปน
รายไดเมื่อมีการใหบริการหรือสงมอบสินคาแลว

ในกิจการรวมคา รายไดคาการศึกษาและจากการสอน บันทึกเปนรายไดตามระยะเวลาการสอน

คาบริหารงาน บันทึกเปนรายไดตามเกณฑคงคาง

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา

รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น

3.13 ภาษีเงินได

บริษัท บริษัทยอย และกิจการรวมคาบันทึกคาภาษีเงินไดตามจํานวนที่จาย และที่ไดตั้งคางจายไว
สําหรับป

3.14 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคา รวมทั้งสิ้น 7 บริษัท คือ บริษัท ดุสิต โฮเต็ล แอนด รีสอรท 
จํากัด บริษัท รอยัล ปร๊ินเซส จํากัด (มหาชน) บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู
บริหาร จํากัด บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด และ
บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด ตางมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานและไดจดทะเบียนกอง
ทุนของแตละบริษัทเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 แลว

บริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคาบันทึกเงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ)

3.15 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของบริษัทใหญ

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของบริษัทใหญคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปสวนที่
เปนของบริษัทใหญ ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่มีอยูในระหวางป ในกรณีที่มี
การเพิ่มทุนใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและ
ชําระแลว

3.16 การใชประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณ
และตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่รายงานเกี่ยวกับรายได คาใชจาย 
สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลที่เกิด
ขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ

การประมาณการ ขอสมมติฐาน  และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบน
พื้นฐานของประสบการณในอดีตและปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวา
มีเหตุผลในสถานะการณขณะนั้น

4.1 การดอยคาลูกหนี้การคา

การกําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณาจากหลักเกณฑ ซ่ึงกําหนดโดยฝายบริหารและประสบ
การณในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทยอยในปกอน ๆ

4.2 การปรบัลดมูลคาของสินคาคงเหลือ

มลูคาสทุธทิีจ่ะไดรับประมาณจากราคาปรกตทิีค่าดวาจะขายไดของธรุกจิ หกัดวยคาใชจายที่จําเปน 
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพตาม
ผลการสํารวจและดุลยพินิจของฝายบริหาร

4.3 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานสําหรับ อาคารและอุปกรณ และสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่นของบริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคา โดยฝายบริหารจะมีการทบทวน
คาเสือ่มราคาและคาตดัจาํหนายเมือ่อายกุารใชงานทีม่คีวามแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน
หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช



105

5. การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของบริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคาในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไว
ซ่ึงความสามารถในการดาํเนนิงานอยางตอเนือ่งของบรษิทั บริษทัยอยและกจิการรวมคาเพือ่สรางผลตอบ
แทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอ่ืน และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุน
ทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตนทนุทางการเงนิของทนุ
บริษทั บริษทัยอยและกจิการรวมคาจดัการ ดาํรงไวและ/หรือทาํการปรบัปรงุโครงสรางทนุใหเปนไปตาม
สภาวะเศรษฐกจิและลกัษณะของความเสีย่งของสนิทรพัยอางองิ โดยอาจปรบัปรงุจาํนวนเงนิปนผลจายให
กบัผูถือหุน การคนืทนุใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม และการขายสนิทรพัยเพือ่ลดหนีสิ้น

6. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด
6.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 285,964,101 357,823,047 114,087,608 157,860,103
เงินฝากสถาบันการเงิน 38,800,000 60,600,000 - -

รวม 324,764,101 418,423,047 114,087,608 157,860,103

6.2 รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด มีดังตอไปนี้
6.2.1 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ สําหรับปส้ินสดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 

พ.ศ. 2550
รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
เจาหนี้คาจัดหาสินทรัพย
ยอดยกมา 153,213,385 110,637,306 61,489,178 71,354,254
บวก คาซือ้สินทรพัยถาวร 452,707,631 971,426,246 288,344,742 478,604,438

กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ในการแปลงคา 767,292 88,514,780 - -

หัก เงินสดจาย (541,863,644) (1,017,364,947) (310,918,704) (488,469,514)
ยอดยกไป 64,824,664 153,213,385 38,915,216 61,489,178
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6. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด (ตอ)

6.2 รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด มีดังตอไปนี้ (ตอ)

หนวย : บาท
    งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชา
การเงิน (รวมสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป)
ยอดยกมา 7,530,909 8,919,565 5,354,577 3,548,009
บวก คาซื้อสินทรัพยถาวร - 7,881,041 - 7,881,041
หัก เงินสดจาย (3,548,402) (9,269,697) (2,322,123) (6,074,473)
ยอดยกไป 3,982,507 7,530,909 3,032,454 5,354,577

6.2.2 งบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

6.2.2.1 การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีไวเผ่ือขายดวยมูลคายุติธรรมและบันทึกกําไร 
(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจํานวน (74,125,965) บาท และ 36,260,951 บาท ตามลําดับ 
แสดงไวในสวนของเจาของ

6.2.2.2 การบนัทกึผลตางจากการแปลงคางบการเงนิของบรษิทัยอยใหเปนเงนิบาท แสดงเปน 
รายการบวก (หกั) ในสวนของเจาของ จาํนวน (25,903,183) บาท และ 26,862,180 บาท
ตามลําดับ

6.2.3 งบการเงนิเฉพาะกจิการ สําหรับปส้ินสดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
- การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีไวเผ่ือขายดวยมูลคายุติธรรมและบันทึกกําไร

(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจํานวน (51,332,800) บาท และ 8,319,700 บาท ตามลําดับ 
แสดงไวในสวนของเจาของ
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7. ลูกหนี้การคา - สุทธิ

ลูกหนี้การคา - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

จํานวนรายของลูกหนี้ที่คางชําระ 1,476 1,412 538 577

บาท บาท บาท บาท
ยอดหนี้ที่คางชําระ
ตํ่ากวา 3 เดือน 172,916,605 198,064,878 97,727,172 130,828,033
3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,386,544 6,285,164 3,621,301 4,814,988
6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,290,346 873,159 1,791,539 568,285
มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป 6,380,212 3,887,226 5,467,996 3,320,979

189,973,707 209,110,427 108,608,008 139,532,285
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,714,946) (7,911,842) (7,176,874) (4,702,862)
หัก ลูกหนี้การคา - สุทธิ 179,258,761 201,198,585 101,431,134 134,829,423

8. สินคาคงเหลือ - สุทธิ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

อาหารและเครื่องดื่ม 32,938,960 33,303,638 16,942,150 18,906,650
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงิน และผาตาง ๆ 1,331,832 2,381,081 - -

วัสดุแผนกชาง 2,231,951 2,645,069 1,414,255 1,484,085
วัสดุอ่ืน ๆ 31,989,624 27,851,679 16,886,800 15,941,969
สินคาเพื่อขาย 722,176 756,561 305,386 392,529

69,214,543 66,938,028 35,548,591 36,725,233
หัก สํารองสินคาเสื่อมสภาพและลาสมัย (138,650) (138,650) - -

รวม 69,075,893 66,799,378 35,548,591 36,725,233
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9. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

9.1 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

ลูกหนี ้- คาบรหิาร - สทุธิ 9.2 51,900,811 52,757,564 86,052,555 68,335,210

ลูกหนี ้- บรษิทั เวิลด อนิเตอรเทรด
   คอรปอเรชั่น จํากัด 40,879,585 40,879,585 40,879,585 40,879,585
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (40,879,585) (40,879,585) (40,879,585) (40,879,585)

- - - -

ลูกหนี้อื่น 6,513,420 2,741,050 4,177,617 2,354,058
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (809,220) (454,452) (809,220) (454,452)

5,704,200 2,286,598 3,368,397 1,899,606

ดอกเบี้ยคางรับ 214,114 372,955 347,253 292,096
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 55,556,391 64,051,667 25,144,781 44,405,729
ภาษีมูลคาเพิ่มขอคืน 22,256,724 21,509,276 21,304,364 21,509,276
คาใชจายลวงหนา 20,385,212 27,004,206 8,629,061 13,315,202
เงินทดรองจาย 4,423,132 5,391,868 2,422,637 2,191,298
เงินทดรองจาย
   - บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 1,833,226 - 3,666,343
อื่นๆ 9,917,775 9,246,833 5,373,075 4,806,404

170,358,359 184,454,193 152,642,123 160,421,164

9.2 ลูกหนี้ - คาบริหาร - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
จาํนวนรายของลกูหนีท้ีค่างชาํระ 79 63 36 38

บาท บาท บาท บาท
ยอดหนี้ที่คางชําระ
ตํ่ากวา 3 เดือน 46,928,533 51,265,400 81,436,231 66,887,660
3 เดือน ถึง 6 เดือน 4,581,907 2,226,500 4,020,104 2,167,701
6 เดือน ถึง 12 เดือน 5,193,613 968,898 5,088,613 188,911
มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป 8,329,056 2,578,342 6,141,296 535,000

65,033,109 57,039,140 96,686,244 69,779,272
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,132,298) (4,281,576) (10,633,689) (1,444,062)

ลูกหนี ้-  คาบรหิาร  -  สทุธิ 9.1 51,900,811 52,757,564 86,052,555 68,335,210
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10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
หลักทรัพยที่มีไวเผ่ือขาย

ตราสารทุน
ราคาทุน 64,486,914 63,286,300 99,745,800 17,500,700
บวก (หัก) การเปลี่ยนแปลง
บวก          มูลคายุติธรรมสุทธิ 81,528,136 155,654,101 (6,364,100) 44,968,700

146,015,050 218,940,401 93,381,700 62,469,400
เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุน 221,186,732 221,186,732 - -
หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาของ

หลักทรัพยดอยคา (3,470,850) (3,470,850) - -
217,715,882 217,715,882 - -

รวม 363,730,932 436,656,283 93,381,700 62,469,400

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีรายละเอียด
ดังนี้

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักทรัพยท่ี เงินลงทุน หลักทรัพยท่ี เงินลงทุน
มีไวเผื่อขาย ท่ัวไป มีไวเผื่อขาย ท่ัวไป

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 218,940,401 217,715,882 62,469,400 -
ยอดซื้อหลักทรัพย 1,200,614 - 82,245,100 -
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยที่มีไวเผ่ือขาย (74,125,965) - (51,332,800) -

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 146,015,050 217,715,882 93,381,700 -
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ - สุทธ ิณ วนัที ่31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น ขาย คาตัดจําหนาย ตัดจําหนาย โอน กําไร (ขาดทุน) ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ออกจากบัญชี จากอัตรา ณ วันที่

31 ธันวาคม แลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 ในการแปลงคา พ.ศ. 2551

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ราคาทุน

ที่ดิน 609,967,712 1,510,949 (17,151,875) - - - - 594,326,786
สวนปรับปรุงที่ดิน 7,887,983 26,168 - - (56,500) - (152,163) 7,705,488

อาคาร 948,177,167 17,774,278 - - (1,000,946) - - 964,950,499
อาคารในที่เชา 1,363,032,784 13,386,171 - - (1,013,675) 80,615,225 (98,416,132) 1,357,604,373

รวม 2,311,209,951 31,160,449 - - (2,014,621) 80,615,225 (98,416,132) 2,322,554,872

เครื่องตกแตงและอุปกรณ 766,574,192 24,455,944 (984,080) - (6,133,757) 14,493,282 - 798,405,581
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา 1,514,604,444 70,927,724 (16,864,707) - (1,968,284) 41,576,443 (31,719,049) 1,576,556,571

รวม 2,281,178,636 95,383,668 (17,848,787) - (8,102,041) 56,069,725 (31,719,049) 2,374,962,152

คาตกแตงภายใน 306,066,102 63,776,602 - - (1,531,593) 1,113,177 - 369,424,288
คาตกแตงภายในในที่เชา 1,331,157,589 14,510,695 (221,029) - (15,223,819) 147,283,905 - 1,477,507,341

รวม 1,637,223,691 78,287,297 (221,029) - (16,755,412) 148,397,082 - 1,846,931,629

ยานพาหนะ 68,404,681 1,767,108 (3,164,235) - (406,500) 597,812 (289,042) 66,909,824
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว เครื่องเงินและผาตางๆ 118,394,063 19,752,375 (682,459) - (12,029,922) 2,536,279 - 127,970,336
สิทธิในอาคารและที่ดิน - สุทธิ 29,583,456 - - (14,876,136) - - - 14,707,320

รวมราคาทุน 7,063,850,173 227,888,014 (39,068,385) (14,876,136) (39,364,996) 288,216,123 (130,576,386) 7,356,068,407
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น ขาย คาตัดจําหนาย ตัดจําหนาย โอน กําไร (ขาดทุน) ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ออกจากบัญชี จากอัตรา ณ วันที่

31 ธันวาคม แลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 ในการแปลงคา พ.ศ. 2551

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน (6,765,621) (131,220) - - 56,498 - 94,070 (6,746,273)

อาคาร (525,582,079) (41,398,493) - - 854,889 - - (566,125,683)
อาคารในที่เชา (698,684,378) (59,893,567) - - - 341,984 57,497,832 (700,738,129)

รวม (1,224,266,457) (101,292,060) - - 854,889 341,984 57,497,832 (1,266,863,812)

เครื่องตกแตงและอุปกรณ (453,466,788) (67,144,526) 622,450 - 5,988,121 - - (514,000,743)
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา (652,264,796) (195,580,493) 15,681,951 - 1,891,620 2,884,228 16,451,867 (810,935,623)

รวม (1,105,731,584) (262,725,019) 16,304,401 - 7,879,741 2,884,228 16,451,867 (1,324,936,366)

คาตกแตงภายใน (110,990,230) (19,619,464) - - 39,657 - - (130,570,037)
คาตกแตงภายในในที่เชา (536,656,843) (159,030,843) 221,025 - 14,257,833 1,202,006 - (680,006,822)

รวม (647,647,073) (178,650,307) 221,025 - 14,297,490 1,202,006 - (810,576,859)

ยานพาหนะ (37,519,072) (10,583,598) 3,164,230 - 406,498 464,542 199,365 (43,868,035)
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว

เครื่องเงินและผาตาง ๆ (45,567,213) (24,285,410) 319,530 - 5,863,880 - - (63,669,213)
รวมคาเสื่อมราคาสะสม (3,067,497,020) (577,667,614) 20,009,186 - 29,358,996 4,892,760 74,243,134 (3,516,660,558)

สินทรัพยระหวางกอสราง 90,891,962 224,819,617 - - (79,035) (293,108,883) (6,453,227) 16,070,434
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4,087,245,115 (124,959,983) (19,059,199) (14,876,136) (10,085,035) - (62,786,479) 3,855,478,283
คาเสื่อมราคา 494,731,409 577,667,614
คาตัดจําหนาย 14,876,136 14,876,136
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ยอดคงเหลือ เพ่ิมขึ้น ขาย คาตัด ตัดจําหนาย รายการโอน ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ จําหนาย ออกจากบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ราคาทุน

ท่ีดิน 20,399,540 - (17,151,875) - - - 3,247,665
สวนปรับปรุงที่ดิน 614,635 26,168 - - - - 640,803
อาคาร 12,891,575 - - - - - 12,891,575
อาคารในที่เชา 133,614,775 718,262 - - - 2,707,598 137,040,635
คาตกแตง 4,915,608 - - - - - 4,915,608
คาตกแตงภายในในที่เชา 1,380,336,783 14,510,695 (10,765,989) - (15,223,819) 157,828,865 1,526,686,535
เครื่องตกแตงและอุปกรณ 2,329,259 66,137 - - - - 2,395,396
เครือ่งตกแตงและอปุกรณในทีเ่ชา 1,300,992,531 52,383,718 (26,354,424) - (1,968,284) 49,439,246 1,374,492,787
ยานพาหนะ 46,082,976 1,222,607 (5,038,276) - - 1,062,354 43,329,661
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว

เครื่องเงิน และผาตาง ๆ 68,025,188 13,062,775 (141,009) - (8,683,460) 2,530,326 74,793,820
สิทธิในอาคารและที่ดิน - สุทธิ 150,176,768 - - (14,876,136) - - 135,300,632

รวมราคาทุน 3,120,379,638 81,990,362 (59,451,573) (14,876,136) (25,875,563) 213,568,389 3,315,735,117

คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร (9,240,541) (516,251) - - - - (9,756,792)
อาคารในทีเ่ชา (17,989,993) (7,511,764) - - - 341,984 (25,159,773)
คาตกแตง (912,768) (983,121) - - - - (1,895,889)
คาตกแตงภายในในทีเ่ชา (536,656,845) (159,030,843) 1,423,032 - 14,257,833 - (680,006,823)
เครือ่งตกแตงและอปุกรณตางๆ (1,490,702) (137,630) - - - - (1,628,332)
เครือ่งตกแตงและอปุกรณตางๆ

ในที่เชา (727,382,573) (160,981,486) 18,908,359 - 1,891,620 (341,984) (867,906,064)
ยานพาหนะ (25,846,392) (6,621,504) 3,628,772 - - - (28,839,124)
เครือ่งถวยชาม เครือ่งแกว

เครื่องเงินและผาตาง ๆ (27,463,242) (13,991,051) 45,955 - 4,648,262 - (36,760,076)
รวมคาเสื่อมราคาสะสม (1,346,983,056) (349,773,650) 24,006,118 - 20,797,715 - (1,651,952,873)

สินทรัพยระหวางกอสราง 21,379,717 206,354,380 - - (77,000) (213,568,389) 14,088,708
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,794,776,299 (61,428,908) (35,445,455) (14,876,136) (5,154,848) - 1,677,870,952

คาเสื่อมราคา 308,821,020 349,773,650
คาตัดจําหนาย 14,876,136 14,876,136
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ - สุทธ ิ รวมอาคารและสวนปรบัปรงุอาคารในทีเ่ชาของโรงแรมดสิุต รีสอรท พทัยา 
(ปจจบุนัชือ่โรงแรมดสิุตธาน ีพทัยา) ซ่ึงมรีาคาตามบญัช ีณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2550
จาํนวน 135,300,632 บาท และ 150,176,768 บาท ตามลาํดบั ถึงแมวาจะยงัไมมกีารโอนกรรมสทิธิข์องอาคาร
โรงแรมดสิุต รีสอรท พทัยา (ปจจบุนัชือ่โรงแรมดสิุตธาน ี พทัยา) มาเปนของบรษิทักต็าม ฝายบรหิารของ
บริษทัมคีวามเหน็ตามขอเทจ็จรงิและขอกฎหมายวา บริษทัมสิีทธใิชอาคารโรงแรมดสิุต รีสอรท พทัยา (ปจจบุนั
ช่ือโรงแรมดสิุตธาน ีพทัยา) ในการดาํเนนิกจิการ เนือ่งจากอาคารดงักลาวตัง้อยูในทีด่นิ ซ่ึงบรษิทัยอยเปนผูเชา
และเมือ่วนัที ่ 21 มกราคม พ.ศ. 2545 ไดทาํการจดทะเบยีนโอนสทิธกิารเชาทีด่นิ ตอสํานกังานทีด่นิพทัยาให
บริษทัแลว นอกจากนัน้บรษิทัไดครอบครองโดยสงบและเปดเผยโดยมเีจตนาเปนเจาของมาเกนิกวา 10 ป ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 1382 (ดหูมายเหตขุอ 25.4)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 บริษทัไดขายอุปกรณใหบริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย
แหงหนึ่ง ซ่ึงมีราคาตามบัญชี จํานวน 17,015,957 บาท

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 อาคาร อุปกรณในทีเ่ชาและสทิธใินสญัญาเชาทีด่นิโรงแรม
ของบรษิทัยอยซ่ึงมมีลูคาตามบญัช ี 780,347,811 เปโซ และ 743,867,161 เปโซ ตามลาํดบั หรือประมาณ 
574,921,250 บาท และ 604,987,162 บาท ตามลาํดบั ไดนาํไปวางเปนหลักประกนัเงนิกูยมืระยะยาว ของบริษัท
ยอยดังกลาวในจํานวน 510.00 ลานเปโซ (ดูหมายเหตุขอ 16)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 อาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยมีราคาทุน 
ซ่ึงคํานวณคาเสือ่มราคาทัง้จาํนวนแลวแตยงัคงใชงานอยูจาํนวน 1,471,186,620 บาท และ 1,221,270,374 บาท 
ตามลาํดบั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 อาคารและอุปกรณของบริษัทมีราคาทุนซึ่งคํานวณ
คาเสื่อมราคา  ทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูจํานวน  682,254,338 บาท  และ  433,169,638 บาท      
ตามลําดับ
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12. คาเชาท่ีดินและอาคารจายลวงหนา - สุทธิ

คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

จํานวนเงินจายลวงหนา 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000
คาธรรมเนียมอื่น 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

1,111,000,000 1,111,000,000 1,111,000,000 1,111,000,000
หัก คาตัดจําหนายสะสมคาเชาจาย
         ลวงหนา (425,883,580) (351,816,940) (425,883,580) (351,816,940)

685,116,420 759,183,060 685,116,420 759,183,060
หัก คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา (74,066,640) (74,066,640) (74,066,640) (74,066,640)
คาเชาที่ดินและอาคารจายลวงหนา
            สวนที่เกินหนึ่งป - สุทธิ 611,049,780 685,116,420 611,049,780 685,116,420

คาตัดจําหนายสําหรับป 74,066,640 74,066,640 74,066,640 74,066,640
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13. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551

บาท บาท บาท บาท
ราคาทุน
สทิธกิารเชา 17,305,793 - - 17,305,793
โปรแกรมคอมพวิเตอร 69,545,136 9,101,893 - 78,647,029

รวมราคาทุน 86,850,929 9,101,893 - 95,952,822
คาตัดจําหนายสะสม
สทิธกิารเชา (13,813,875) (865,289) - (14,679,164)
โปรแกรมคอมพวิเตอร (20,271,044) (8,984,240) - (29,255,284)

รวมคาตัดจําหนายสะสม (34,084,919) (9,849,529) - (43,934,448)

คาใชจายโครงการตาง ๆ 14,836,694 373,500 (15,210,194) -
เงินมัดจําและอื่น ๆ 43,239,637 495,464 (11,757,042) 31,978,059
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 110,842,341 83,996,433
คาตัดจําหนายสําหรับป
พ.ศ. 2551 9,849,529
พ.ศ. 2550 10,630,749
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13. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ (ตอ)

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551

บาท บาท บาท บาท
ราคาทุน
คาความนยิมในการซือ้กิจการโรงแรม

จากบริษัทยอย 410,000,000 - - 410,000,000
สิทธิการเชา 160,000,000 - - 160,000,000
โปรแกรมคอมพวิเตอร 54,041,663 9,044,943 - 63,086,606

รวมราคาทุน 624,041,663 9,044,943 - 633,086,606

คาตัดจําหนายสะสม
คาความนยิมในการซือ้กิจการโรงแรม

จากบริษัทยอย (379,250,000) (30,750,000) - (410,000,000)
สิทธิการเชา (74,000,000) (8,000,000) - (82,000,000)
โปรแกรมคอมพวิเตอร (11,886,763) (6,108,111) - (17,994,874)

รวมคาตัดจําหนายสะสม (465,136,763) (44,858,111) - (509,994,874)

เงินทดรองจายโครงการตาง ๆ 14,836,694 373,500 (15,210,194) -
เงินมัดจําและอื่น ๆ 1,917,910 6,600 (148,845) 1,775,665
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 175,659,504 124,867,397
คาตัดจําหนายสําหรับป

พ.ศ. 2551 44,858,111
พ.ศ. 2550 54,987,315

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
เงินเบิกเกินบัญชี 1,445,756 22,605,213 1,445,756 14,205,596
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 255,418,750 154,000,000 237,000,000 154,000,000

256,864,506 176,605,213 238,445,756 168,205,596
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ตอ)

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2550 บริษทัและบรษิทัยอยไดทาํสญัญาเบกิเงนิเกนิบญัชจีาก
ธนาคารภายในวงเงนิรวมทัง้สิน้ 148,000,000 บาท และ 248,000,000 บาท ตามลาํดบั ซ่ึงมกีารค้าํประกนั
โดยบรษิทัในวงเงนิ 55,000,000 บาท (ดหูมายเหตขุอ 25.7)

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2550 บริษัทไดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารภายใน
วงเงินรวมทั้งสิ้น 93,000,000 บาท และ 193,000,000 บาท ตามลําดับ โดยไมมีผูค้ําประกัน

เมือ่วนัที ่ 17 กนัยายน พ.ศ. 2547 บริษทัไดทาํสญัญากูเงนิหมนุเวยีนกบัสถาบนัการเงนิแหงหนึง่ในวงเงนิกู
จาํนวนไมเกนิ 300,000,000 บาท เพือ่นาํไปใชเปนทนุหมนุเวยีนในธรุกจิ โดยไมมผูีค้าํประกนั สัญญากูยมื
กาํหนดระยะเวลาการใชวงเงนิกู 1 ป นบัแตวนัทีเ่บกิเงนิกูคร้ังแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษทัมี
ยอดเงินกูยืมระยะสั้นคงคางจํานวน 154,000,000 บาทและคิดอัตราดอกเบี้ย MMR (Money Market Rate)
บริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวแลวในระหวางป พ.ศ. 2551

เมือ่วนัที ่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษทัไดทาํสญัญากูเงนิหมนุเวยีนกบัสถาบนัการเงนิแหงหนึง่ในวงเงนิกู
จาํนวนไมเกนิ 450,000,000 บาท เพือ่นาํไปใชเปนทนุหมนุเวยีนในธรุกจิ โดยไมมผูีค้าํประกนั ณ วนัที ่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษทัมยีอดเงนิกูยมืระยะสัน้คงคางจาํนวน 237,000,000 บาท และคดิอตัราดอกเบีย้ 
MMR (Money Market Rate)

เมือ่วนัที ่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษทัไดทาํสญัญากูเงนิหมนุเวยีนกบัสถาบนัการเงนิแหงหนึง่ในวงเงนิกู
จาํนวนไมเกนิ 450,000,000 บาท เพือ่นาํไปใชเปนทนุหมนุเวยีนในธรุกจิ โดยไมมผูีค้าํประกนั ณ วนัที ่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษทัไมมกีารเบกิเงนิกูยมื

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2550 บริษทั รอยลั ปร๊ินเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเปนบรษิทัยอย
แหงหนึง่ไดทาํสญัญาเงนิกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ในวงเงนิจาํนวน 200,000,000 บาทระยะเวลา 2 ป
โดยบรษิทัเปนผูค้าํประกนั (ดูหมายเหตุขอ 25.7) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยดังกลาวไมมี
การเบิกเงินกูยืม

เมือ่วนัที ่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 Philippine Hoteliers, Inc.  ซ่ึงเปนบรษิทัยอยแหงหนึง่ไดทาํสญัญาเงนิกูยมื 
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จาํนวน 50,000,000 เปโซ ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบีย้รอยละ 7.6135 ตอป โดยไมม ี
ผูค้าํประกนั ชําระคนืเงนิตนทกุ 6 เดอืน ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษทัยอยดงักลาวมยีอดเงนิกูยมื
ระยะสัน้คงคางจาํนวน 25,000,000 เปโซ
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15. หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญา
   เชาการเงิน 4,448,875 8,367,912 3,366,460 5,948,601
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (466,368) (837,003) (334,006) (594,024)

3,982,507 7,530,909 3,032,454 5,354,577
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระ
         ภายในหนึ่งป (3,023,511) (3,548,402) (2,322,123) (2,322,123)

958,996 3,982,507 710,331 3,032,454

16. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
หนวย : บาท

อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
มีกําหนดชําระคืนทุกงวดหกเดือน
   จนถึงป พ.ศ. 2554 4.125 3.75 430,000,000 800,000,000 430,000,000 800,000,000
มีกําหนดชําระคืนทุกงวดหกเดือน
   จนถึงป พ.ศ. 2555 โดยบริษัท
   ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด 4.125 3.75 232,000,000 288,000,000 - -
มีกําหนดชําระคืนทุกงวดหกเดือน
   จนถึงป พ.ศ. 2558 โดยบริษัท
   ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด - 6.25 - 70,000,000 - -
มีกําหนดชําระคืนทุกงวดหกเดือน
   จนถึงป พ.ศ. 2558
   โดย Philippine Hoteliers, Inc. 6.7654 6.62 - 6.83 375,742,500 414,783,000 - -

1,037,742,500 1,572,783,000 430,000,000 800,000,000
หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป (313,806,538) (256,000,000) (200,000,000) (200,000,000)

723,935,962 1,316,783,000 230,000,000 600,000,000
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
ยอดคงเหลือตนป 1,572,783,000 1,544,000,000 800,000,000 1,000,000,000
บวก กูเพิ่ม - 414,783,000 - -
หัก  จายคืนเงินกู (496,000,000) (386,000,000) (370,000,000) (200,000,000)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการแปลงคา (39,040,500) - - -

ยอดคงเหลือปลายป 1,037,742,500 1,572,783,000 430,000,000 800,000,000

บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาเงินกูยืมระยะยาวดังนี้
1. เมือ่วนัที ่ 17 กนัยายน พ.ศ. 2547 บริษทัไดทาํสญัญากูเงนิจาํนวน 1,000,000,000 บาท กบัธนาคารแหงหนึง่

เพือ่ปรับปรงุอาคารสาํนกังานและกจิการโรงแรม โดยไมมผูีค้าํประกนั สัญญากูยมืดงักลาวมขีอกาํหนด
และเงื่อนไขดังนี้
- ดอกเบี้ย

ชวงระยะเวลาปที่ 1 อัตรารอยละ 2.5 ตอป โดยชําระทุกๆ 3 เดือน
ชวงระยะเวลาปที่ 2 ถึง 7 อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํระยะเวลา 1 ปบวกรอยละ 2 ตอป ซ่ึงจะ

มกีารพจิารณาอตัราดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดอืน โดยชําระดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดอืน
- ชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือนจนถึงป พ.ศ. 2554 รวม 10 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่

ครบกําหนด 30 เดือนนับจากวันที่เบิกรับเงินกูงวดแรกคือวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2547 โดยชําระ
งวดละ 100,000,000 บาท

ในระหวางป พ.ศ. 2551 บริษทัไดชําระคนืเงนิตนกอนกาํหนดจาํนวน 170,000,000 บาท
สัญญากูยืมดังกลาวมีขอกําหนดใหบริษัทไมใหกูยืม หรือใหสินเชื่อ หรือใหการค้าํประกัน หรือ 
รับผิดรับใชแกผูใด หรือเขารับผิดชอบในภาระใดของผูอ่ืน เวนแต (ก) เปนทางการคาปกตขิองบรษิทั  
(ข) เปนการใหกูยมื หรือใหสินเชือ่แกบคุคลอืน่ในแตละขณะเวลารวมกนัไมเกนิ 1,000,000,000 บาท 
 และเมื่อรวมกับภาระค้าํประกนั หรือรับผิดรับใชแกผูใด หรือเขารับผิดในภาระใดของผูอ่ืนในแตละ 
ขณะเวลาแลวจะตองไมเกนิ 2,000,000,000 บาท นอกจากนัน้ไดกาํหนดเงือ่นไขในการดาํรงอตัราสวนหนีสิ้น 
ตอสวนของเจาของของบรษิทัไวดวย
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2. เมือ่วนัที ่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษทั ดสิุตโฮเตล็ แอนด รีสอรท จาํกดั ซ่ึงเปนบรษิทัยอยแหงหนึง่ 
ไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อซ้ือและปรับปรุงโรงแรมแหงหนึ่งของบริษัทยอยดังกลาว 
ในจงัหวดัเชยีงใหมในวงเงนิ 400,000,000 บาท โดยบรษิทัเปนผูค้าํประกนั (ดหูมายเหตขุอ 25.7) สัญญากูยมื 
ดงักลาวมขีอกาํหนดและเงือ่นไขดงันี้
- ดอกเบี้ย

ชวงระยะเวลาปที่ 1 อัตรารอยละ 2.5 ตอป โดยชําระทุกๆ 3 เดือน
ชวงระยะเวลาปที่ 2 ถึง 8 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 1 ป บวกรอยละ 2 ตอป ซ่ึงจะ

มีการพิจารณาดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนโดยชําระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

- ชําระคนืเงนิตนทกุงวดหกเดอืนจนถงึป พ.ศ. 2555  รวม 14 งวด โดยเริม่ชาํระงวดแรกในวนัทีค่รบกาํหนด 24 
เดือนนับจากวนัทีเ่บกิรับเงนิกูงวดแรกคอืวนัที ่ 2 มนีาคม พ.ศ. 2547 โดยงวดที ่ 1 ถึง 13 ชําระ 
งวดละ 28,000,000 บาท และงวดที่ 14 ชําระจํานวน 36,000,000 บาท

สัญญากูยมืดงักลาวมขีอกาํหนดใหบริษทัยอยไมใหกูยมื หรือใหสินเชือ่ หรือใหการค้าํประกนั หรือรับผิดรับ
ใชแกผูใด หรือเขารับผิดชอบในภาระใดของผูอ่ืน เวนแตเปนทางการคาปกติของบริษัทยอย ทั้งนี้  
หากเปนกรณีอ่ืนจะตองไมเกิน 200,000,000 บาท เวนแตจะไดรับความยินยอมลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรจากธนาคารดังกลาว นอกจากนั้นไดกาํหนดเงื่อนไขในการดาํรงอัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของเจาของและไมลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัยอยดงักลาวไวดวย

3. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 บริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหง
หนึ่งไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อซ้ือที่ดิน และอาคารเพิ่มเติมสาํหรับโรงแรมแหงหนึง่ 
ของบรษิทัยอยดงักลาวในจงัหวดัเชยีงใหม และปรบัปรงุโรงแรมสวนทีเ่หลือในวงเงนิ 200,000,000 บาท
โดยบรษิทัเปนผูค้าํประกนั (ดหูมายเหตขุอ 25.7) สัญญากูยมืดงักลาวมีขอกําหนดและเงื่อนไขดังนี้

- ดอกเบี้ย
ชวงระยะเวลาปที่ 1 ถึง 2 อัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ํา หักรอยละ 0.5 ตอป โดยชําระ

ดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ชวงระยะเวลาปที่ 3 ถึง 9 อัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ํา โดยชําระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

- ชําระคืนเงนิตนทกุงวดหกเดอืนจนถงึป พ.ศ. 2558 รวม 12 งวด โดยเริม่ชาํระงวดแรกในวนัทีค่รบกาํหนด
42 เดอืนนบัจากวนัทีเ่บกิรับเงนิกูงวดแรกคอืวนัที ่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2549 โดยงวดที ่ 1 ถึง 6 ชําระงวดละ
6,500,000 บาท งวดที ่7 ถึง 8 ชําระงวดละ 10,000,000 บาท งวดที ่9 ถึง 10 ชําระงวดละ 33,500,000 บาท
และงวดที่ 11 ถึง 12 ชําระงวดละ 37,000,000 บาท
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ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทยอยไดชําระคืนเงินตนกอนกําหนดจํานวน 130,000,000 บาท และเมือ่
วนัที ่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษทัยอยดงักลาวไดชําระคนืเงนิกูยมืนีท้ัง้หมดและบรษิทัไดไถถอน
ค้าํประกนัขางตนแลว

สัญญากูยืมดังกลาวมีขอกําหนดใหบริษัทยอยไมใหกูยืม หรือใหสินเชื่อ หรือใหการค้ําประกัน หรือ 
รับผิดรับใชแกผูใด หรือเขารับผิดชอบในภาระใดของผูอ่ืน เวนแตเปนทางการคาปกติของบรษิทัยอย  
ทั้งนี้ หากเปนกรณีอ่ืนจะตองไมเกิน 200,000,000 บาท เวนแตจะไดรับความยินยอมลวงหนาเปน 
ลายลักษณอักษรจากธนาคารดงักลาว นอกจากนัน้ไดกาํหนดเงือ่นไขในการดาํรงอัตราสวนหนีสิ้นตอสวน
ของเจาของและไมลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัยอยดงักลาวไวดวย

4. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 Philippine Hoteliers, Inc. ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสญัญา 
กูเงนิกบัธนาคารแหงหนึง่เพือ่ปรับปรุงโรงแรมในวงเงิน 510,000,000 เปโซ โดยจดจาํนองอาคารและ
อุปกรณตาง ๆ ของโรงแรม และสทิธใินสญัญาเชาทีด่นิของโรงแรมเปนประกนั (ดหูมายเหตขุอ 11) 
สัญญากูยมืดงักลาวมีขอกําหนดและเงื่อนไขดังนี้

- ดอกเบีย้ 6 เดอืนแรก อางองิกบัอตัราดอกเบีย้ทีก่าํหนดในตัว๋สัญญาใชเงนิ หลังจากนัน้ อัตราดอกเบีย้จะ
อางองิกบัอตัราดอกเบีย้ของ 6-month MART1 ของประเทศฟลิปปนส บวกรอยละ 1.70 ตอป  
โดยชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ  6 เดอืน

- ชําระคนืเงนิตนทกุงวดหกเดอืนจนถงึป พ.ศ. 2558 รวม 13 งวด โดยเริม่ชาํระงวดแรกในวนัที ่
ครบกาํหนด 24 เดอืนนบัจากวนัทีเ่บกิรับเงนิกูงวดแรกคอืวนัที ่9 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2550

สัญญากูยืมดังกลาวมีขอกําหนดในการจายเงินปนผล เงือ่นไขในการดาํรงอัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของ 
เจาของและอตัราสวนสภาพคลองของบรษิทัยอยดงักลาวไวดวย

17. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป สวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัท จะมีขอบังคับ
หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น สํารองนี้จะนํามาจัดสรรเปนเงินปนผลไมได
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18. สํารองอื่น

สํารองอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

สํารองเพื่อขยายกิจการ - 277,000,000 - 277,000,000
สํารองเพื่อรักษาระดับเงินปนผล - 33,000,000 - 33,000,000
สํารองสําหรับหุนสามัญซื้อคืน 15,740,202 15,740,202 - -

15,740,202 325,740,202 - 310,000,000
หัก โอนเขาเปนกาํไรสะสม

ที่ยังไมไดจัดสรร - (310,000,000) - (310,000,000)
รวม 15,740,202 15,740,202 - -

บริษัทไดปฏิบัติตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กลต.ชส. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองความเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
การกนักาํไรสะสมเปนสาํรองสาํหรับหุนซือ้คืน คณะกรรมการของบรษิทัไดจดัสรรกาํไรสะสมเปนสาํรองสาํหรับ
หุนซือ้คนืเปนจาํนวนเงนิเทากบัหุนสามญัซือ้คืนแลว (ดหูมายเหตขุอ 19.1)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติใหโอนสํารองอื่น ๆ ซ่ึงประกอบดวย
สํารองเพื่อรักษาระดับเงินปนผลจํานวน 33,000,000 บาท และสํารองเพื่อขยายกิจการจํานวน 
277,000,000 บาท รวมเปน 310,000,000 บาท เขาเปนกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2550

19. หุนสามัญซื้อคืนและจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก

19.1 หุนสามัญซื้อคืน

19.1.1 บริษทั ดสิุตธาน ีจาํกดั (มหาชน)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการของบริษัทมีมติใหซ้ือหุนทุนคืนจํานวน 
2,779,500 หุน คดิเปนรอยละ 3.27 ของหุนทีจ่าํหนายไดแลวทัง้หมดของบรษิทั เพือ่วตัถุประสงคใน
การบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีสภาพคลองสวนเกิน กาํหนดระยะเวลาจาํหนาย 
หุนทนุทีซ้ื่อคนื ตัง้แตวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549

บริษทัไดซ้ือหุนทนุคนืแลวจาํนวน 2,760,500 หุน คิดเปนรอยละ 3.25 ของหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 115,818,208 บาท
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19. หุนสามัญซื้อคืนและจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (ตอ)

19.1 หุนสามัญซื้อคืน (ตอ)

19.1.1 บริษทั ดสิุตธาน ีจาํกดั (มหาชน) (ตอ)

ในระหวางป พ.ศ. 2549 บริษัทไดจาํหนายหุนสามญัซือ้คนืทัง้หมด จาํนวน 2,760,500 หุน 
โดยมีกําไรจากการขายหุนทั้งสิ้น 16,950,268 บาท ซ่ึงแสดงเปนสวนเกินทุน - หุนสามัญ
ซ้ือคืน

19.1.2 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง ไดถือหุนสามัญของ
บริษัทเปนจาํนวน 606,300 หุน ราคาทนุ 20,240,264 บาท ไดจดัประเภทเปนหุนสามญัซือ้คนื 
ในงบดลุรวม

ในระหวางป พ.ศ. 2549 บริษทั ดสิุตธาน ี พร็อพเพอรตี้ส จาํกดั ไดขายหุนสามญัของบริษัท 
ใหบคุคลภายนอก จาํนวน 134,800 หุน เปนจาํนวนเงนิ 5,915,334 บาท โดยมีกาํไรจากการขายหุน
ทั้งสิ้น 1,415,272 บาท ซ่ึงแสดงเปนสวนเกินทุน - หุนสามัญซื้อคืน ดังนั้น ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 บริษทั ดสิุตธาน ี พร็อพเพอรตี้ส จาํกดั ไดถือ 
หุนสามญัของบรษิทัเปนจาํนวน 471,500 หุน โดยมมีลูคาตามบญัชเีทากบั 15,740,202 บาท  
ซ่ึงไดจดัประเภทเปนหุนสามญัซื้อคืนในงบดุลรวม

บริษทัไดปฏิบตัติามหนงัสอืของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัยที ่ กลต. ชส. (ว) 
2/2548 ลงวนัที ่ 14 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2548 เร่ืองความเหน็เกีย่วกบัการเปดเผยขอมลูการกนักาํไรสะสมเปนสาํรอง
สาํหรับหุนซือ้คนื  ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 บริษทัไดจดัสรรกาํไรสะสมเปนสาํรอง    
สําหรับหุนซือ้คนืเปนจาํนวนเงินเทากับหุนสามัญซื้อคืนคือ 15,740,202 บาท ตามลําดับแลว โดยแสดง
รวมอยูในสํารองอื่น (ดูหมายเหตุขอ 18)

19.2 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนกั

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนกั สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณไดดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000
หัก หุนสามัญซื้อคืน โดยบริษัท

   ดสิุตธาน ีพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (471,500) (471,500) - -
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 84,528,500 84,528,500 85,000,000 85,000,000
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20. ภาษีเงินได

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ภาษีเงินไดสําหรับบริษัท บริษัทยอยและ    
กิจการรวมคาคํานวณจากกําไรสุทธิหลังจากหักรายไดที่ไมตองนํามาคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดและ
บวกกลับคาใชจายทีไ่มอนญุาตใหถือเปนคาใชจายในการคาํนวณภาษเีงนิได

ภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 สรุปไดดังตอไปนี้

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
ภาษีเงินไดของบริษัท 69,803,661 3,266,182 69,803,661 3,266,182
บวก ภาษีเงินไดของบริษัทยอย
- บริษัท รอยัล ปร๊ินเซส จํากัด (มหาชน) 23,997,235 36,778,159 - -
- Philippine Hoteliers, Inc. 1,725,231 - - -
- บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร จํากัด 44,225 - - -

95,570,352 40,044,341 69,803,661 3,266,182

21. เงินปนผลจาย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุน
สามัญจํานวน 85,000,000 หุน ในอตัราหุนละ 0.50 บาท เปนจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 42,500,000 บาท โดยถือเปน
การจัดสรรกาํไรของป พ.ศ. 2551 เงินปนผลดังกลาวไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 
ซ่ึงคณะกรรมการของบรษิทัจะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับป พ.ศ. 2550  
ใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 85,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 1.00 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  
85,000,000 บาท โดยมีการจายดังนี้

- เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปแรก ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวน 42,500,000
บาท ซ่ึงไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550

- เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปหลัง ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวน 42,500,000
บาท ซ่ึงไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
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21. เงินปนผลจาย (ตอ)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับป พ.ศ. 2549  
ใหแกผูถือหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอก ในอัตราหุนละ 1.75 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 
146,679,625 บาท โดยมีการจายดังนี้

- เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปแรก จํานวน 82,239,500 หุน ในอัตราหุนละ 0.75 บาท 
เปนจํานวน 61,679,625 บาท ซ่ึงไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549

- เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปหลัง จํานวน 85,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 1.00 บาท 
เปนจํานวน 85,000,000 บาท ซ่ึงไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

22. รายไดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการในกิจการของบริษัทและบริษัทยอยกับ 
คูสัญญาซึง่เปนบคุคลภายนอก  โดยบรษิทัและบรษิทัยอยมกีารรบัรูรายได ตอเมือ่คูสัญญาไดเขามาใชบริการ
จากบรษิทัและบรษิทัยอยเรียบรอยแลว ซ่ึงบรษิทัและบรษิทัยอยคิดมลูคาของจาํนวนรายไดตามราคาทีจ่าํหนาย   
ใหแกบุคคลทั่วไป หรือตามราคาที่ตกลงแลกเปลี่ยนที่ระบุไวในสัญญา

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 รายไดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือ
บริการดังกลาวแสดงรวมอยูในรายไดจากการขายและการใหบริการ ดังนี้

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

รายไดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ 17,780,536 37,900,601 16,001,095 36,110,031

23. สัญญาเชาระยะยาว

23.1 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

• สัญญาเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารโรงแรมดุสิตธานี และอาคารพาณิชยดุสิตธานี ฉบับ
ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2509 ระหวางสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยกับบริษัท 
สัญญาดงักลาวครบกาํหนดในวนัที ่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2546 โดยกรรมสทิธิข์องอาคารเปนของผูใหเชา
เมื่อการกอสรางเสร็จ อยางไรก็ตามเงื่อนไขในสัญญาระบุใหบริษัทสามารถตอสัญญาไดอีก 
2 คร้ังๆ ละ 15 ป โดยจะตองตกลงคาเชากันใหม
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23. สัญญาเชาระยะยาว (ตอ)

23.1 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (ตอ)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2545 บริษัทไดลงนามตอสัญญาเชาดังกลาวขางตนครั้งแรกโดยมี
ระยะเวลา 15 ป นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 ถึงวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 และกาํหนด
ชําระคาเชาลวงหนา 15 ป เปนจาํนวนเงินทั้งสิ้น 1,100,000,000 บาท ซ่ึงเงินจํานวนดังกลาว
ไดรวมถึงคาเชารายเดือนแลว โดยแบงจายเปน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1   ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 จํานวน 360,000,000 บาท
งวดที่ 2   ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จํานวน 360,000,000 บาท
งวดที่ 3   ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 จํานวน 380,000,000 บาท

ตามสญัญาเชาดงักลาว เมือ่บรษิทัชาํระคาเชาใหแกผูใหเชาตามสญัญาครบถวนแลว บริษทัมสิีทธ ิ
อยางเตม็ทีใ่นการใชสถานที่เชา โดยผูใหเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะ
เวลาการเชาตามสัญญานี้ แตหากบริษัทผิดสัญญา ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาได 
ซ่ึงบรษิทัไดจายชาํระคาเชาทัง้หมดแลวตามทีก่าํหนดในสญัญา

• เมือ่วนัที ่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 บริษทัไดยกเลกิสญัญาเชาทีด่นิซึ่งเปนที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิต 
รีสอรท พัทยา (ปจจบุนัชือ่โรงแรมดสิุตธาน ีพทัยา) ฉบบัลงวนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2530 กบับรษิทั   
สิริพทัยา จํากัด โดยที่สัญญาเชาดังกลาวจะครบกําหนดการเชาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
แตดวยบริษทัมีความประสงคจะตอสัญญาเชาที่ดินกอนครบกําหนด และบริษัท สิริพัทยา จํากัด
ไดตอบตกลงใหบริษัทตอสัญญาเชาที่ดินออกไปอีก 10 ป นบัจากวนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
โดยใหยกเลกิสญัญาเชาทีด่นิฉบบัเดมิ และทาํสญัญาเชาทีด่นิฉบบัใหม มีระยะเวลาการเชา 22 ป 
เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 และกําหนดอัตราคาเชาใหม 
โดยคาเชาตลอดอายุสัญญาเปนจํานวนเงินรวม 1,002,000,000 บาท และคาเชาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินฟรังกสวิสเซอรแลนด ในระหวางอายุสัญญาเชา หากมี
การยกเลิกสกุลเงินฟรังกสวิสเซอรแลนดใหใชอัตราแลกเปลีย่นเงนิระหวางเงนิบาทกบัเงนิดอลลาร
สหรัฐ โดยใชอัตราเฉลีย่คาของเงนิดอลลารสหรัฐ ในวนัทาํสัญญา ซ่ึงอตัราขายของธนาคารพาณชิยตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย หนึ่งดอลลารสหรัฐมีคาเทากับ 39.14 บาท และเมือ่ส้ินสดุ
สัญญาเชาแลว บริษทัมสิีทธติออายสัุญญาเชาอกี 2 คร้ังๆ ละ 10 ป โดยจะตองตกลงคาเชากันใหม

• ในวนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2541 บริษทัไดทาํสญัญาเชาทีด่นิ และอาคารโรงแรมจากบรษิทัยอยแหงหนึง่ คอื
บริษทั ดสิุตโฮเตล็ แอนด รีสอรท จาํกดั ซ่ึงมรีะยะเวลา 3 ป ตัง้แตวนัที ่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2541 โดยม ี  
เงื่อนไขใหทําสัญญาไดอีก 6 คร้ัง โดยมีระยะเวลาครั้งละ 3 ป 5 คร้ัง และครั้งสุดทายอีก 2 ป 
คาเชาเดือนละ 900,000 บาท
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23. สัญญาเชาระยะยาว (ตอ)

23.1 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (ตอ)

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาเชาที่ดินและอาคารกับ
บริษัทยอยดังกลาวโดยกําหนดคาเชาเดือนละ 1,100,000 บาท สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

23.2 บริษัท รอยัล ปร๊ินเซส จํากัด (มหาชน)

หนวย : บาท
ประเภท คาเชาท่ีจะตองจาย

ตามอายุสัญญาเชาท่ีเหลือ

พ.ศ. 2551
อาคาร พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 2,153,786

2,153,786
พ.ศ. 2550
อาคาร พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554 2,804,970

2,804,970

23.3 Philippine Hoteliers, Inc.

บริษัท Philippine Hoteliers, Inc. ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง มีสัญญาเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของ
อาคารโรงแรม โดยมีอัตราคาเชาตามที่กําหนดในสัญญา ซ่ึงจายชําระทุกไตรมาสในอัตรารอยละ 5 
ของรายไดสําหรับป สัญญาเชามอีายจุนถงึวนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และหลงัจากนัน้บรษิทัยอย
ดังกลาวมสิีทธติออายไุดอีก 25 ป เมือ่สัญญาเชาสิน้สดุลง บริษทัยอยดงักลาวจะตองคนืทีด่นิพรอม  
ทัง้สงมอบทรัพยสินที่เชารวมทั้งอาคาร และอุปกรณซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอาคารใหกับผูใหเชา

เมือ่วนัที ่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ไดมกีารตออายสัุญญาเชาดงักลาวขางตนออกไปอกี 25 ป ตัง้แตวนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2546 จนถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 โดยมเีงือ่นไขตาง  ๆเชนเดยีวกบัสญัญาฉบบัเดมิ
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24. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
24.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
หนวย : บาท

เงินลงทุน
ชื่อบริษัท ประเทศที่จดทะเบียน ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวน งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

ความสัมพันธ (หุนสามัญ) เงินลงทุน กิจการ
รอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย

บริษัทยอย
1. บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ประเทศไทย ลงทุนในบริษัทอื่น เปนบริษัทยอย 800,000,000 99.99 799,999,300 -

• บริษัท ดุสิต โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ประเทศไทย โรงแรมและ เปนบริษัทยอย
รับจางบริหาร (ถือหุนทางออม) 225,000,000 97.48 -* -

• Philippine Hoteliers, Inc. ประเทศฟลิปปนส โรงแรม เปนบริษัทยอย
(ถือหุนทางออม) PESO 364,870,100 88.00 -* -

• บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย โรงแรมและ เปนบริษัทยอย
รับจางบริหาร (ถือหุนทางออม) 600,000,000 79.80 -* -

• Dusit Enterprises Co., Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส รับจางบริหาร เปนบริษัทยอย
(ถือหุนทางออม) USD 27,500 99.99 -* -

799,999,300 -
2. บริษัท แลนดมารค โฮเต็ล จํากัด ประเทศไทย โรงแรม เปนบริษัทยอย 10,000,000 99.88 9,988,000 -
3. บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด ประเทศไทย สถานสุขภาพ เปนบริษัทยอย 8,000,000 99.99 7,999,930 -
4. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร จํากัด ประเทศไทย ฝกอบรม เปนบริษัทยอย 5,000,000 99.99 4,999,940 -
5. บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย โรงแรมและรับจางบริหาร เปนบริษัทยอย 600,000,000 2.65 27,514,974 -
6. บริษัท ดุสิต โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ประเทศไทย โรงแรมและรับจางบริหาร เปนบริษัทยอย 225,000,000 0.81 4,560,000 -
7. บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด ประเทศไทย รับจางบริหาร เปนบริษัทยอย 50,000,000 99.99 49,999,930 -

• Dusit Overseas Co., Ltd. ฮองกง รับจางบริหาร เปนบริษัทยอย
(ถือหุนทางออม) HKD 33,000 99.99 -** -

• Dusit International Management สาธารณรัฐมอริเชียส รับจางบริหาร เปนบริษัทยอย
              Holding Co., Ltd. (ถือหุนทางออม) USD 10,000 99.99 -** -

49,999,930 -
กิจการรวมคา
1. บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด ประเทศไทย สอนการประกอบอาหาร เปนกิจการรวมคา 40,000,000 49.99 19,999,400 -

บริษัทรวม
1. World Class Rent a Car Co., Ltd. ประเทศไทย ใหเชารถ เปนบริษัทรวม 100,000,000 20.00 20,000,000 -

945,061,474 -
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (29,988,000) -

915,073,474 -
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24. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
24.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทรวม(ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
หนวย : บาท

เงินลงทุน
ชื่อบริษัท ประเทศที่จดทะเบียน ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวน งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

ความสัมพันธ (หุนสามัญ) เงินลงทุน กิจการ
รอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย

บริษัทยอย
1. บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ประเทศไทย ลงทุนในบริษัทอื่น เปนบริษัทยอย 800,000,000 99.99 799,999,300 -

• บริษัท ดุสิต โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ประเทศไทย โรงแรมและ เปนบริษัทยอย
รับจางบริหาร (ถือหุนทางออม) 225,000,000 97.43 -* -

• Philippine Hoteliers, Inc. ประเทศฟลิปปนส โรงแรม เปนบริษัทยอย
(ถือหุนทางออม) PESO 364,870,100 88.00 -* -

• บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย โรงแรมและ เปนบริษัทยอย
รับจางบริหาร (ถือหุนทางออม) 600,000,000 79.70 -* -

799,999,300 -
2. บริษัท แลนดมารค โฮเต็ล จํากัด ประเทศไทย โรงแรม เปนบริษัทยอย 10,000,000 99.88 9,988,000 -
3. บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด ประเทศไทย สถานสุขภาพ เปนบริษัทยอย 8,000,000 99.99 7,999,930 -
4. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร จํากัด ประเทศไทย ฝกอบรม เปนบริษัทยอย 5,000,000 99.99 4,999,940 -
5. บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย โรงแรมและรับจางบริหาร เปนบริษัทยอย 600,000,000 2.65 27,514,974 -
6. บริษัท ดุสิต โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ประเทศไทย โรงแรมและรับจางบริหาร เปนบริษัทยอย 225,000,000 0.81 4,560,000 -
7. Dusit Enterprises Co., Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส รับจางบริหาร เปนบริษัทยอย USD 22,060 100.00 788,700 -
กิจการรวมคา
1. บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด ประเทศไทย สอนการประกอบอาหาร เปนกิจการรวมคา 40,000,000 49.99 19,999,400 -

บริษัทรวม
1. World Class Rent a Car Co., Ltd. ประเทศไทย ใหเชารถ เปนบริษัทรวม 100,000,000 20.00 20,000,000 -

895,850,244 -
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (29,988,000) -

865,862,244 -

* บริษทั ดสุติธาน ีพร็อพเพอรตีส้ จาํกดั ถอืหุนรอยละ 97.49 ของหุนในบรษิทั ดสุติโฮเตล็ แอนด รีสอรท จํากัด รอยละ 88.01 ของหุนใน Philippine Hoteliers, Inc. รอยละ 79.81 ของหุนในบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) และ
รอยละ 100.00 ของหุนใน Dusit Enterprises Co., Ltd.

** บริษทั ดสุติ เวลิดวายด จาํกดั ถอืหุนรอยละ 100.00 ของหุนใน Dusit Overseas Co., Ltd. และรอยละ 100.00 ของหุนใน Dusit International Management Holding Co., Ltd.
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24. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

24.2 ลักษณะความสัมพันธกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ชื่อบริษัท ประเทศที่จดทะเบียน ประเภทกิจการ ลักษณะ
ความสัมพันธ

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท แอคมี พรินติ้ง  จํากัด ประเทศไทย โรงพิมพ กรรมการเปนผูถือหุน
2. บริษัท เดอะ เพนนินซูลา ทราเวล เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย จําหนายตั๋วเครื่องบิน กรรมการเปนผูถือหุน
3. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทและกรรมการเปนผูถือหุน
4. บริษัท ไอสแลนด รีสอรท โฮเต็ล จํากัด ประเทศไทย โรงแรม กรรมการเปนกรรมการ
5. บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย โรงแรม บริษัทเปนผูถือหุนและกรรมการ

เปนกรรมการ
6. บริษัท ปยะศิริ จํากัด ประเทศไทย โรงพยาบาล กรรมการเปนผูถือหุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย ธนาคาร บริษัทและกรรมการเปนผูถือหุน
8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ประเทศไทย ประกันชีวิต กรรมการเปนกรรมการ
9. บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย ประกันวินาศภัย กรรมการเปนกรรมการ

       10. บริษัท นิวแอตแลนติก จํากัด ประเทศไทย หางสรรพสินคา กรรมการเปนผูถือหุน
       11. บริษัท ธนจิรัง จํากัด ประเทศไทย สํานักงานใหเชา กรรมการเปนผูถือหุน
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24. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

24.2 ลักษณะความสัมพันธกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ชื่อบริษัท ประเทศที่จดทะเบียน ประเภทกิจการ ลักษณะ
ความสัมพันธ

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท แอคมี พรินติ้ง  จํากัด ประเทศไทย โรงพิมพ กรรมการเปนผูถือหุน
2. บริษัท เดอะ เพนนินซูลา ทราเวล เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย จําหนายตั๋วเครื่องบิน กรรมการเปนผูถือหุน
3. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทและกรรมการเปนผูถือหุน
4. บริษัท ไอสแลนด รีสอรท โฮเต็ล จํากัด ประเทศไทย โรงแรม กรรมการเปนกรรมการ
5. บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย โรงแรม บริษัทเปนผูถือหุนและกรรมการ

เปนกรรมการ
6. บริษัท ปยะศิริ จํากัด ประเทศไทย โรงพยาบาล กรรมการเปนผูถือหุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย ธนาคาร บริษัทและกรรมการเปนผูถือหุน
8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ประเทศไทย ประกันชีวิต กรรมการเปนกรรมการ
9. บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย ประกันวินาศภัย กรรมการเปนกรรมการ

       10. บริษัท นิวแอตแลนติก จํากัด ประเทศไทย หางสรรพสินคา กรรมการเปนผูถือหุน
       11. บริษัท ธนจิรัง จํากัด ประเทศไทย สํานักงานใหเชา กรรมการเปนผูถือหุน



132

24. รายการระหวางบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (ตอ)

24.3 เงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
เงนิใหกูยมืแกกจิการรวมคา
บริษัท เลอ กอรดอง
   เบลอ ดุสิต จํากัด 15,000,450 20,000,600 30,000,000 40,000,000

15,000,450 20,000,600 30,000,000 40,000,000

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
บริษทั ดสิุตโฮเตล็ แอนด
   รีสอรท จํากัด - - 32,000,000 -
บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนา
   ผูบริหาร จํากัด - - 700,000 1,000,000

- - 32,700,000 1,000,000
รวม 15,000,450 20,000,600 62,700,000 41,000,000

เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
Le Cordon Bleu
   International BV 19,999,400 19,999,400 - -

รวม 19,999,400 19,999,400 - -

นโยบายการคิดตนทุนกูยืมระหวางกันเปนดังนี้

เงินใหกูยืมแกกิจการรวมคา คิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชย หรือไมนอยกวา
รอยละ 8.50 ตอป

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยคิดตามอัตราดอกเบี้ยไมนอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม หรือดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 3 ปของธนาคารพาณิชย บวกรอยละ 1.00 - 1.50 ตอป
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24. รายการระหวางบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (ตอ)

24.3 เงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกันคิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชย หรือไมนอย
กวารอยละ 8.50 ตอป

เงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางกันทั้งหมดไมมีหลักประกัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีรายละเอียด 
ดังนี้

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงเหลือตนงวด 20,000,600 - 41,000,000 42,000,000
บวก ใหกูยืมเพิ่ม - 20,000,600 137,000,000 75,500,000
หัก  รับชําระเงินใหกูยืม (5,000,150) - (115,300,000

)
(76,500,000)

ยอดคงเหลือปลายงวด 15,000,450 20,000,600 62,700,000 41,000,000

เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงเหลือตนงวด 19,999,400 - - -
บวก กูเพิ่ม - 19,999,400 - -
ยอดคงเหลือปลายงวด 19,999,400 19,999,400 - -



134

24. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

24.4 รายการคาระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกันที่สําคัญ

ยอดคงเหลือระหวางกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

บริษัท ลูกหนี้ สินทรัพย สิทธิการเชา เจาหนี้ คาใชจาย หนี้สิน ลูกหนี้ สินทรัพย สิทธิการเชา คาความนิยม เจาหนี้ คาใชจาย หนี้สิน
การคา หมุนเวียนอื่น - สุทธิ การคา คางจาย หมุนเวียนอื่น การคา หมนุเวยีนอืน่ - สุทธิ ในการซื้อ การคา คางจาย หมุนเวียนอื่น

กิจการ
โรงแรมจาก

บริษัทยอย-สุทธิ

บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) 35,487 7,345,305 - - 43,841 31,708 128,312 5,296,566 - - - - 1,466,950
บริษทั ดสุติโฮเตล็ แอนด รีสอรท  จาํกดั 24,222 1,936,088 78,000,000 - - 6,859,350 141,035 3,046,468 86,000,000 30,750,000 - 20,247,000 2,828,969
บริษทั ดสุติธาน ีพร็อพเพอรตีส้ จาํกดั 12,478 96,813 - - - - 22,212 98,507 - - - - 6,746
Philippine Hoteliers, Inc. 6,800 5,716,834 - - - - - 9,555,397 - - - - -
บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด 151,733 84,999 - - 846,137 822,720 198,007 110,282 - - - - 1,741,509
บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนา ผูบริหาร จํากัด 625,954 162,962 - 6,420 8,894 441,696 90,914 130,466 - - - 20,330 4,066
บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด 1,639,709 22,428,661 - - 973,665 61,841,057 - - - - - - -
Dusit Overseas Co., Ltd. - 289,769 - - - 550,680 - - - - - - -
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด 310,371 241,102 - - - - 152,312 4,211,910 - - - - -
บริษัท แอคมี พรินติ้ง จํากัด - - - - - 41,730 - - - - 420,751 - 4,494,653
บริษัท เดอะ เพนนินซูลา
   ทราเวล เซอรวิส จํากัด - - - - - 24,600 - - - - - - -
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24. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

24.4 รายการคาระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกันที่สําคัญ (ตอ)

ยอดคงเหลือระหวางกัน (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

บริษัท ลูกหนี้ สินทรัพย สิทธิการเชา เจาหนี้ คาใชจาย หนี้สิน ลูกหนี้ สินทรัพย สิทธิการเชา คาความนิยม เจาหนี้ คาใชจาย หนี้สิน
การคา หมุนเวียนอื่น - สุทธิ การคา คางจาย หมุนเวียนอื่น การคา หมนุเวยีนอืน่ - สุทธิ ในการซื้อ การคา คางจาย หมุนเวียนอื่น

กิจการ
โรงแรมจาก

บริษัทยอย-สุทธิ

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด  (มหาชน) - 2,687,517 - - - - - 2,465,895 - - - - 500
บริษทั ไอสแลนด รีสอรท
โฮเตล็ จาํกดั - 4,985,229 - - - 2,000 13,982 2,214,940 - - - - 57,700

บริษทั ลากนูา รีสอรท แอนด
โฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) - 8,317,198 - - - 4,000 21,986 13,904,684 - - - - 22,800

บริษทั ปยะศริิ จาํกดั - - - - - 1,422 - - - - - - -
2,806,754 54,292,477 78,000,000 6,420 1,872,537 70,620,963 768,760 41,035,115 86,000,000 30,750,000 420,751 20,267,330 10,623,893
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24. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

24.4 รายการคาระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกันที่สําคัญ (ตอ)

รายการคาระหวางกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

บริษัท รายไดจาก รายไดคา ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ รายไดอื่น ตนทุนขาย คาใชจาย คาเสื่อมราคาและ รายไดจาก รายไดคา ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ รายไดอื่น ตนทุนขาย คาใชจาย คาเสื่อมราคาและ
การขาย บริหาร ในการขาย คาตัดจําหนาย การขาย บริหาร ในการขาย คาตัดจําหนาย

และการให งาน และบริหาร และการให งาน และบริหาร
บริการ บริการ

บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) 797,680 - - 2,387,982 32,802,521 - - - 739,108 - - 5,571,958 24,127,576 - - -
บรษิทั ดสุติโฮเตล็ แอนด รสีอรท  จาํกดั 106,320 5,078,214 2,010,072 - 5,769,050 - 36,098,097 38,750,000 1,642,020 3,651,596 312,142 - 13,721,240 - 51,499,292 49,000,000
บรษิทั ดสุติธานี พรอ็พเพอรตีส้ จาํกดั - - - 59,999,948 1,123,709 - - - - - - 199,999,825 1,469,096 - - -
Philippine Hoteliers, Inc. - 30,458,163 - - 5,487,924 - - - - 17,538,646 - - 7,318,673 - - -
บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด 2,246,683 - - 399,996 6,983,862 1,177,466 3,948,790 - 1,984,400 - 39,572 - 7,215,107 1,530,188 2,970,700 -
บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนา ผูบริหาร จํากัด 5,415,178 - 38,631 - 369,423 - 11,499,447 - 3,562,243 - 50,973 - 466,857 - 8,043,764 -
บริษัท ดุสิต เวิลดวายด จํากัด 3,857,395 - 158,247 - 28,232,230 - 123,209,679 - - - - - - - - -
Dusit Overseas Co., Ltd. - - - - 289,769 - - - - - - - - - - -
บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํากัด 9,175,008 - 2,652,466 - 351,427 - - - 4,641,556 - 2,258,904 - 2,059,607 - - -
บริษัท แอคมี พรินติ้ง จํากัด - - - - - - 1,611,425 - - - - - - - 9,251,659 -
บริษัท เดอะ เพนนินซูลา ทราเวล
   เซอรวิส จํากัด - - - - - - 2,774,595 - - - - - - - 2,848,530 -
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24. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

24.4 รายการคาระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกันที่สําคัญ (ตอ)

รายการคาระหวางกัน (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

บริษัท รายไดจาก รายไดคา ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ รายไดอื่น ตนทุนขาย คาใชจาย คาเสื่อมราคาและ รายไดจาก รายไดคา ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ รายไดอื่น ตนทุนขาย คาใชจาย คาเสื่อมราคาและ
การขาย บริหาร ในการขาย คาตัดจําหนาย การขาย บริหาร ในการขาย คาตัดจําหนาย

และการให งาน และบริหาร และการให งาน และบริหาร
บริการ บริการ

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด  (มหาชน) - - - 2,344,000 1,866,480 - 15,591 - - - - - 3,508,347 - - -
บรษิทั ไอสแลนด รสีอรท
โฮเต็ล จาํกดั - 8,508,574 - - 1,743,757 - 86,542 - - 4,699,139 - - 2,232,527 - 17,517 -
บรษิทั ลากนูา รสีอรท แอนด
   โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) - 27,444,936 - 3,500,000 5,768,350 - 151,162 - - 17,072,443 - 1,250,000 5,138,609 - - -
บริษัท ปยะศิร ิจํากัด - - - - - - 240,551 - - - - - - - 183,399 -
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - 478,139 189,900 - - 140,361 - - - 408,052 174,075 - - 58,640 -
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด - - - - - - 13,140 - - - - - - - 82,000 -
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด
   (มหาชน) - - - - - - 481,413 - - - - - - - 432,550 -
บริษัท ธนจิรัง จํากัด - - - - - - - - - - - - - - 40,000 -

21,598,264 71,489,887 5,337,555 68,821,826 90,788,502 1,177,466 180,270,793 38,750,000 12,569,327 42,961,824 3,069,643 206,995,858 67,257,639 1,530,188 75,428,051 49,000,000
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24. รายการระหวางบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (ตอ)

24.4 รายการคาระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกันที่สําคัญ (ตอ)
ราคาและเงื่อนไขเปนดังนี้

คาธรรมเนียมในการบริหารโรงแรมคิดในอัตราที่ใกลเคียงกับที่คิดกับโรงแรมอื่นที่บริษัทเปน
ผูบริหาร

รายไดอ่ืนคํานวณจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและถือตามราคาที่ตกลงกันระหวางบริษัทและ
บริษัทยอยตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24.3
คาเชาทีด่นิและอาคารจายลวงหนาและคาความนยิมในการซือ้กจิการโรงแรมจากบรษิทัยอย และ     
คาใชจายอืน่ ถือตามราคาทีต่กลงกนัระหวางบริษัทและบริษัทยอยตามสัญญา
รายไดคาโอนสิทธิและหนาที่บริหารโรงแรมคิดในอัตรารอยละ 1.50 ของรายไดรวมหรือกําไร
จากการดาํเนนิงาน ซ่ึงขึน้อยูกบัเงือ่นไขของแตละสญัญา และใชเปนฐานในการคาํนวณคาบรหิาร
หรือคาสิทธิซ่ึงเรียกเก็บจากแตละโรงแรมที่รับบริหาร

รายการขายและซื้ออุปกรณระหวางบริษัทและบริษัทยอยถือตามราคาโดยอางอิงกับมูลคาตาม
บัญชีและกําไรที่ตกลงกัน
รายการขายและซื้อระหวางกันอื่นเปนไปตามราคาซื้อขายกับบุคคลภายนอกและหลักเกณฑ
การใหสวนลด

25. การค้ําประกัน ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น
25.1 ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 บริษทัและบรษิทัยอย 2 แหง ไดแก บริษทั รอยลั 

ปร๊ินเซส จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ดสิุตโฮเตล็ แอนด รีสอรท จาํกดั มหีนงัสอืค้าํประกนัทีอ่อกโดย
ธนาคารเปนเงิน 22,625,100 บาท และ 21,197,000 บาท ตามลําดับ

25.2 ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 บริษทัมหีนงัสอืค้าํประกนัทีอ่อกโดยธนาคารเปนเงิน 
16,451,600 บาท และ 15,486,600 บาท ตามลําดับ

25.3 เมือ่วนัที ่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 บริษทัเปนผูเรียกรองยืน่ขอพพิาทตออนญุาโตตลุาการในการเรยีก
เงนิคาจางบรหิารและคาจงูใจตามสญัญากบับรษิทัแหงหนึง่เปนเงนิ 50,049,539 บาท รวมทัง้เรยีก 
คาเสยีหาย เนือ่งจากปฏบิตัผิิดสญัญาเปนจาํนวนเงนิ 27,574,308 บาท ซ่ึงผูถูกเรียกรองไดยื่นคัดคาน
ขอเรียกรองดังกลาวในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยปฏิเสธขอกลาวหาทั้งหมดและเรียกรอง
แยงกลับเปนเงิน 42,218,005 บาท
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25. การค้ําประกัน ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น (ตอ)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2546 อนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยช้ีขาดโดยใหผูถูกเรียกรองชําระเงิน 
ใหแกบริษทัจาํนวน 2,740,750 บาท พรอมดวยดอกเบีย้ในอตัรารอยละ 7.5 ตอป นบัแตวนัทีย่ืน่คาํเสนอ 
ขอพิพาทจนกวาจะชาํระเสร็จ และใหบริษัทชาํระเงินใหแกผูถูกเรียกรองจาํนวน 623,920 บาท  
พรอมดอกเบีย้ในอตัรารอยละ 7.5 ตอป นบัแตวนัยืน่คาํคดัคาน/คาํเรยีกรองแยง จนกวาจะชาํระเสร็จ 
ทั้งนี้บริษัทไมเหน็ดวยกบัคาํวนิจิฉยัช้ีขาดของอนญุาโตตลุาการ ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546 จงึได
ยืน่คาํรองคดัคานคาํชีข้าดของอนญุาโตตลุาการตอศาลแพง  และในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2548  
ศาลไดมีคําสั่งใหยกคํารองดังกลาว

เมือ่วนัที ่ 10 มถุินายน พ.ศ. 2548 บริษทัไดยืน่คาํอทุธรณตอศาล ขณะนีค้ดดีงักลาวอยูในระหวาง
การพจิารณาของศาลอุทธรณ

25.4 เมือ่วนัที ่26 มถุินายน พ.ศ. 2544 บริษทัไดชําระหนีจ้าํนวน 44,246,000 บาท แทนบรษิทั เวลิด อินเตอร
เทรด คอรปอเรชัน่ จาํกดั ตอเจาพนกังานพทิกัษทรัพย ตอมาบรษิทัไดมหีนงัสอืทวงถามใหบริษทั เวลิด       
อินเตอรเทรด คอรปอเรชัน่ จาํกดั ชําระหนีท้ีบ่ริษทัไดชําระหนีแ้ทน แตบริษทั เวลิด อินเตอรเทรด   
คอรปอเรชัน่ จํากัด ไมไดชําระหนี้ดังกลาวแตประการใด ดังนั้นในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544 
บริษัทจึงไดยืน่ฟองบรษิทั เวลิด อินเตอรเทรด คอรปอเรชัน่ จาํกดั ตอศาลแพงกรงุเทพใตในจาํนวน   
ทนุทรพัย 45,782,488 บาท เพื่อเรียกรองใหชําระเงินคืนจากกรณีดังกลาวอันเปนสิทธิโดยชอบตาม
กฎหมาย

ในวนัที ่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2544 บริษทั เวลิด อินเตอรเทรด คอรปอเรชัน่ จาํกดั ไดยืน่ฟองบรษิทั  
ตอศาลแพงกรงุเทพใต เพือ่เรียกทรัพยสินคนื (อาคารโรงแรมดสิุต รีสอรท พทัยา ปจจบุนัชือ่โรงแรม  
ดุสิตธานี พัทยา) และคาเสียหายการละเมิดโดยมีทุนทรัพยในการฟองคดี เปนจํานวนเงิน   
2,760,000,000 บาท บริษัทไดยื่นคําใหการแกฟองตอศาลแพงกรงุเทพใตแลวเมือ่วนัที ่ 16 มกราคม   
พ.ศ. 2545  เนือ่งจาก บริษัทไดครอบครองและเปนเจาของกรรมสิทธิ์โดยสงบและเปดเผยดวยเจตนา
เปนเจาของตดิตอกนัเกนิกวา 10 ป และไดกรรมสทิธิใ์นอาคารดงักลาวแลวโดยผลของกฎหมาย

ในวนัที ่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ศาลแพงกรงุเทพใตไดมคีาํสัง่ ใหรวมคดทีีบ่ริษทั เวลิด อินเตอรเทรด
คอรปอเรชั่น จํากัด เปนโจทกฟองบริษัทเพื่อเรียกทรัพยคืน (อาคารโรงแรมดุสิต รีสอรท พัทยา
ปจจบุนัชือ่โรงแรมดสิุตธาน ี พทัยา) และเรียกคาเสียหายจากการละเมิดเขากับคดีที่บริษัทเปนโจทก
ฟองบริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด
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25. การค้ําประกัน ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น (ตอ)

ในวนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2547 ศาลไดพิจารณายกฟองบรษิทั เวลิด อินเตอรเทรด คอรปอเรชัน่ จาํกดั  
เนือ่งจากบรษิทัเปนเจาของทรพัยสินอาคาร โรงแรมดสิุต รีสอรท พทัยา (ปจจบุนัชือ่โรงแรมดสิุตธาน ี       
พทัยา) ดวยผลของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 1382 และ 1385 โดยสมบรูณ
แลว และศาลไดพพิากษาใหบริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ชําระเงินจํานวน 
45,782,488 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงนิตน 44,246,000 บาท นบัตัง้แต    
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2544  จนกวาจะชําระใหแกบริษัทครบถวน

ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547 บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นอุทธรณตอศาล
และในวนัที ่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 บริษทัไดยืน่คาํแกอุทธรณและคาํรอง คดัคานคาํรองขอทเุลา 
การบงัคบัคดี

ในวนัที ่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 บริษทัไดยืน่ฟองลมละลายบรษิทั เวลิด อินเตอรเทรด คอรปอเรชัน่   
จาํกดั ตอศาลลมละลายกลาง ตอมาเมือ่วนัที ่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ศาลลมละลายกลางไดมคีาํสัง่   
พทิกัษทรัพยเดด็ขาด และในวนัที ่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 บริษทั เวลิด อินเตอรเทรด คอรปอเรชัน่ จาํกดั   
ไดยืน่อทุธรณ คดัคานพทิกัษทรัพยเด็ดขาด และบริษัทไดยื่นคําแกอุทธรณดังกลาวไวแลว ตอมา
ในวนัที ่ 21 ตลุาคม พ.ศ. 2551 ศาลฎกีาแผนกคดลีมละลายไดมคีาํพพิากษายนืตามศาลชัน้ตน คอืพทิกัษ
ทรัพยเดด็ขาดลกูหนี ้บริษทั เวลิด อินเตอรเทรด คอรปอเรชัน่ จาํกดั

ในวนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2549 เจาพนกังานพทิกัษทรัพยของบรษิทั เวลิด อินเตอรเทรด คอรปอเรชัน่
จาํกัด ไดยื่นคาํรองขอดาํเนินคดีตอศาลในคดีที่บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จาํกัด  
ไดยืน่ฟองบรษิทัตอศาลแพงกรงุเทพใต เพือ่เรียกทรัพยสินคนื (อาคารโรงแรมดสิุต รีสอรท พทัยา 
ปจจบุนัชือ่โรงแรมดสิุตธาน ีพทัยา)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 ศาลแพงกรุงเทพใตไดนัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณในคดีที่  
บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นฟองบริษัทตอศาลแพงกรุงเทพใต เพื่อเรียก
ทรัพยสินคืน (อาคารโรงแรมดุสิต รีสอรท พัทยา ปจจบุนัชือ่โรงแรมดสิุตธาน ี พทัยา) โดยศาล
อุทธรณไดพิจารณายืนตามคําพิพากษาชั้นตน คือ พิพากษาใหยกฟองคดีที่บริษัท เวิลด อินเตอร
เทรด คอรปอเรชั่น จํากัด เปนโจทกฟองเรียกทรัพยสินคืน

ตอมาในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นฎีกาคดี
ไวที่ศาลแพงกรุงเทพใต เพื่อคัดคานคําพิพากษาศาลชั้นตน และศาลอุทธรณ และในวันที่  
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดยื่นคําแกฎีกาดังกลาว ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพจิารณาของ
ศาลฎีกา
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25.5 สําหรับ Philippine Hoteliers, Inc., ซ่ึงเปนบรษิทัยอยโดยการถอืหุนทางออม ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ถูกฟองเรยีกคาเสยีหาย และภาระหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากการดาํเนนิงานของ
บริษทัยอย ซ่ึงยงัไมไดบนัทกึในงบการเงนิของบรษิทัยอยนี ้ เชน ขอพพิาทเรือ่งแรงงานกบั NLRC-NCR 
นอกจากนี ้บริษทัยอยไดถูกประเมนิภาษสํีาหรับป พ.ศ. 2541 กบั Bureau of Internal Revenue (BIR) 
เปนจาํนวนเงนิ 21,817,405 เปโซ บริษทัยอยดงักลาวไดโตแยงและฝายบริหารของบรษิทัยอยมคีวามเหน็    
วา คาใชจายจากภาระหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ดงักลาว (ถาม)ี จะไมมสีาระสาํคญัและไมมผีลกระทบ
ตองบการเงนิ จงึมไิดมกีารตัง้สาํรองดงักลาวในงบการเงนิ

25.6 ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 บรษิทั บริษัทยอยและกิจการรวมคามภีาระผกูพนั
เกีย่วกบัสัญญาปรับปรุงและตกแตงโรงแรมเปนเงิน 63,432,291 บาท และ 252,110,706 บาท 
ตามลําดับ
ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 บริษทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาปรบัปรงุ
และตกแตงโรงแรมเปนเงิน 33,322,787 บาท และ 119,715,681 บาท ตามลําดับ

25.7 บริษทัมหีนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากการค้าํประกนัวงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทัยอย ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม
ดงัตอไปนี้

หนวย : บาท
หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

เงินเบิกเกินบัญชี 14 55,000,000 55,000,000
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 200,000,000 200,000,000
เงินกูยืมระยะยาว 16 400,000,000 600,000,000

รวม 655,000,000 855,000,000

26. สิทธิและประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
ในวนัที ่ 28 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2550 กจิการรวมคา ช่ือ บริษทั เลอ กอรดอง เบลอ ดสิุต จาํกดั ไดรับสทิธแิละ 
ประโยชนบางประการสาํหรับกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในฐานะผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม              
พระราชบญัญตัสิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิงเสรมิการลงทนุ (ฉบบัที ่ 3)     
พ.ศ. 2544 เชน ไดรับยกเวนอากรขาเขาสาํหรับเครือ่งจกัร เปนตน และนอกจากนัน้ กจิการรวมคาดงักลาว
ยังไดรับการยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสาํหรับกาํไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกจิการทีไ่ดรับการสงเสรมิม ี
กาํหนดเวลาแปดปนบัตัง้แตวนัทีเ่ร่ิมมรีายไดจากการประกอบกจิการนัน้ ผูถือหุนของกจิการรวมคาจะไดรับ
ประโยชนโดยการไดรับยกเวนภาษเีงนิไดสําหรับเงนิปนผลซึง่จะไดรับจากกจิการพฒันาทรพัยากรมนษุยตลอด
ระยะเวลาทีก่จิการรวมคาไดรับยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลเชนกนั
กจิการรวมคาดงักลาวจงึตองปฏิบตัติามเงือ่นไขตาง  ๆทีก่าํหนดไวในบตัรสงเสรมิการลงทนุ
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27. รายไดท่ีไดรับสงเสริมการลงทุน

รายไดของกจิการรวมคาทีไ่ดรับสงเสรมิการลงทนุ ซ่ึงแสดงรวมอยูในงบการเงนิรวมประกอบดวยรายละเอยีด
ดงัตอไปนี้

หนวย : บาท
กิจการที่ไดรับ กิจการที่ไมได ยอดรวม
การสงเสริม รับการสงเสริม
การลงทุน การลงทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
รายไดจากการขายและการใหบริการ 44,481,631 - 44,481,631
ดอกเบี้ยรับ - 47,868 47,868
รายไดอ่ืนๆ - 1,855,686 1,855,686

รวม 44,481,631 1,903,554 46,385,185

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รายไดจากการขายและการใหบริการ 15,236,793 - 15,236,793
ดอกเบี้ยรับ - 89,175 89,175
รายไดอ่ืนๆ 52,833 1,976,408 2,029,241

รวม 15,289,626 2,065,583 17,355,209

28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สําหรับปส้ินสดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 เงนิกองทนุสาํรองเล้ียงชพีทีบ่ริษทั บริษัทยอยและ
กิจการรวมคา จายสมทบใหกบัพนกังาน ซ่ึงบนัทกึเปนคาใชจายมจีาํนวน 20,679,180 บาท และ 19,253,425 บาท 
ตามลาํดบั

สําหรับปส้ินสดุวนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 เงนิกองทนุสาํรองเล้ียงชพีทีบ่ริษทัจายสมทบใหกบั
พนกังาน ซ่ึงบนัทกึเปนคาใชจายมจีาํนวน 14,141,025 บาท และ 13,171,073 บาท ตามลําดบั
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29. ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน

ขอมูลของบริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคา จําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรไดดังตอไปนี้

ลานบาท
รายได กําไร (ขาดทุน) สินทรัพยท่ีใช

สุทธิ ในสวนงาน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
กรุงเทพมหานคร 2,488.16 348.38 4,049.02
ตางจังหวัด 1,174.60 7.07 2,228.01
ตางประเทศ 722.11 (10.48) 906.82

รวม 4,384.87 344.97 7,183.85
หัก รายการระหวางกัน (657.10) (117.57) (1,243.66)

รวม 3,727.77 227.40 5,940.19
หัก  กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (10.77)
กําไรสุทธิ - สวนที่เปนของบริษัทใหญ 216.63
สินทรัพยรวม 5,940.19

ลานบาท
รายได กําไร (ขาดทุน) สินทรัพยท่ีใช

สุทธิ ในสวนงาน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
กรุงเทพมหานคร 2,108.10 344.32 4,301.69
ตางจังหวัด 1,233.88 39.99 2,293.20
ตางประเทศ 532.12 (62.39) 1,026.46

รวม 3,874.10 321.92 7,621.35
หัก รายการระหวางกัน (563.61) (189.61) (1,106.13)

รวม 3,310.49 132.31 6,515.22
หัก  กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (10.37)
กําไรสุทธิ - สวนที่เปนของบริษัทใหญ 121.94
สินทรัพยรวม 6,515.22
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30. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับตราสารทางการเงิน

30.1 นโยบายการบัญชี

สินทรพัยทางการเงนิทีแ่สดงในงบดลุประกอบดวยเงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด เงนิลงทนุชัว่คราว
ลูกหนี้การคา ลูกหนี้ - คาบริหาร ลูกหนี้อ่ืน เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกันและ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
เจาหนี้อ่ืน เจาหนี้คาจัดหาสินทรัพย คาใชจายคางจาย หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน และ
เงินกูยืมระยะยาว

นโยบายการบัญชีที่สําคัญไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3

30.2 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา 
ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคา

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซ่ึงเกิดขึ้นจากลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจากบริษัท
บริษัทยอยและกิจการรวมคามีลูกหนี้เปนจํานวนมากและอยูในภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทยและ
ตางประเทศ

สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท บริษัท
ยอยและกิจการรวมคา

30.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ซ่ึงกอใหเกดิผลเสยีหายแกบริษทั บริษัทยอยและกิจการรวมคาในงวดปจจบุนัและในปตอๆไป บริษทั
บริษัทยอยและกิจการรวมคาคาดวาอาจจะไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากบริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคามีเงินลงทุนเปนเงินตราตางประเทศและไมไดทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว ซ่ึงบริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคาเห็นวา
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ไมมีผลกระทบกับงบการเงินอยางมีสาระสําคัญ

30.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซ่ึงกอใหเกิด
ผลเสียหาย แกบริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคาในงวดปจจุบันและงวดตอไป

ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันครบกําหนดของเงินกูยืม แสดงอยูในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ 16
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30. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับตราสารทางการเงิน (ตอ)
30.5 มูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงิน

บริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคาใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณ
มูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงิน
เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุชัว่คราว ซ่ึงมรีะยะเวลาไมเกนิ 90 วนั และลกูหนี ้
การคา มีมลูคาตามบัญชี ซ่ึงเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 เงินฝากประจําซึ่งมีระยะเวลา 1 ป และเงินลงทุน
ช่ัวคราวทีเ่กนิ 90 วนั มมีลูคาตามบญัช ี 5,000,000 บาท และ 42,000,000 บาท ตามลาํดบั และมลูคา  
ยุติธรรม 5,094,479 บาท และ 42,039,984 บาท ตามลําดับ มูลคายุตธิรรมคํานวณโดยวิธีสวนลด
กระแสเงินสดและใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบันสําหรับเงินฝากที่มีระยะเวลาใกลเคียงกัน
การคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนและการแสดงรายการดังกลาวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10
ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 บริษทัไมมขีอมลูเกีย่วของกบัมลูคายตุธิรรมของ
เงนิลงทนุในวทิยาลัยดสิุตธาน ีเนือ่งจากบรษิทัมขีอจาํกดัดานตนทนุ
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิซึง่มอัีตราดอกเบีย้ทีผั่นแปรได และเจาหนี้
การคา มูลคาตามบัญชีมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว มีอัตราดอกเบี้ยซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นมูลคา
ตามบัญชีจึงใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ

31. เร่ืองอ่ืน ๆ
31.1 การออกและเสนอขายหุนกู

ในวันที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติใหออกและเสนอขาย
หุนกู เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชําระหนี้บางสวนของบริษัท 
หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ 
อาจมีหรือไมมีประกัน  อาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู และอาจสามารถหรือไมสามารถไถถอนได
กอนกําหนด จํานวนเงินรวมหุนกูไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยมีมูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท  
มีอายุไมเกิน 7 ป นับจากวันออกหุนกู อัตราดอกเบี้ยของหุนกูนั้นขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขายหุนกู และจะเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ใหแกประชาชน   
ทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู และ อ่ืนๆ
ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะดําเนินการตามมติดังกลาวตอไป
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31. เร่ืองอ่ืน ๆ (ตอ)

31.2 การควบรวมกิจการ

31.2.1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท รอยัล ปร๊ินเซส จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง มีมติอนุมัติการควบรวมกจิการของบรษิทัยอยนีก้บับรษิทั ดสิุต 
โฮเตล็ แอนด รีสอรท จาํกดั ซ่ึงเปนบรษิทัยอยอีกแหงหนึง่ และดาํเนนิการโอนใบอนญุาต 
ทั้งหมดที่บริษัทยอยนี้มีไวเพื่อใชในการประกอบกิจการไปใหแกบริษัทใหมที่เกิดจาก 
การควบรวมกิจการเขาดวยกัน รวมทั้งมอบหมายใหกรรมการบริษัทยอยนี้เปนผูมีอํานาจ
ในการดาํเนนิการตาง ๆ ทีจ่าํเปนและเกีย่วของกบัการควบรวมกจิการตามทีเ่หน็สมควร

ทั้งนี้กรรมการดังกลาวของบริษัทยอยแหงนี้จะดําเนินการตามมติดังกลาวตอไป

31.2.2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด  
รีสอรท จํากัด ซ่ึงเปนบรษิทัยอยแหงหนึง่ มมีตพิเิศษอนมุตักิารควบรวมกจิการของบรษิทัยอย  
นีก้บับรษิทั รอยลั ปร๊ินเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเปนบรษิทัยอยอีกแหงหนึง่ และดาํเนนิการโอน
ใบอนุญาตทั้งหมดที่บริษัทยอยนี้มีไวเพื่อใชในการประกอบกิจการไปใหแกบริษัทใหม 
ที่เกิดจากการควบรวมกิจการเขาดวยกัน รวมทั้งมอบหมายใหกรรมการบริษัทยอยนี้เปน 
ผูมีอํานาจในการดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการควบรวมกิจการตามที่ 
เหน็สมควร

ทั้งนี้กรรมการดังกลาวของบริษัทยอยแหงนี้จะดําเนินการตามมติดังกลาวตอไป

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ดุสิตโฮเต็ล 
แอนด รีสอรท จํากัด ไดจัดประชุมผูถือหุนรวมกัน มีมติอนุมัติขยายเวลาในการจัดประชุม
ผูถือหุนรวมกันเพื่อลงมติในเรื่องตาง ๆ ของบริษัทใหมอันเกิดจากการควบรวมกันตามกฎหมาย
ออกไปอีก 6 เดือนนับแตวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่  
16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท  (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย
-  ประธานกิตติมศักดิ์

-  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

ความสัมพันธทางครอบครัว
-  เปนมารดาของ
นายชนินทธ  โทณวณิก
นางสินี  เธียรประสิทธิ์

84 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
สาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการโรงแรม
 Johnson & Wales University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

49.98 ปจจุบัน

2513 – ก.ย. 2549

ประธานกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ / ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผูจัดการ

บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส
บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท
Philippine Hoteliers, Inc.
บ. ปยะจันทน

มลูนธิ ิรฐับุรษุ พลเอกเปรม  ตณิสลูานนท

บมจ. ดุสิตธานี
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท  (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

นายชาตรี  โสภณพนิช
-  ประธานกรรมการ

ความสัมพันธทางครอบครัว
-  ไมมี

75 - อาชีวศึกษาชั้นสูง
มหาวิทยาลัย Kwang Tai High
Accountancy College สาธารณรัฐฮองกง
- อุดมศึกษาจาก London Regent Street
Polytechnic ประเทศสหราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร จาก
Institute of Bankers ประเทศสหราชอาณา
จักร
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Pepperdine University, Malibu,
California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
De La Salle University ประเทศฟลิปปนส
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศาสตราจารยกิตติคุณแหงมหาวิทยาลัย
ซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน
- Directors Accreditation Program (DAP)

5.09 2548 - ปจจุบัน

2542 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท  (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

นายวานิช ไชยวรรณ
-  กรรมการ

ความสัมพันธทางครอบครัว
-  ไมมี

76 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.18 2550 – ปจจุบัน

2548 – ปจจุบัน

2540 - ปจจุบัน

2537 - ปจจุบัน

2537-ปจจุบัน

2536 - ปจจุบัน

2531 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย จํากัด 
(มหาชน)
บ. ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร

บมจ. ดุสิตธานี

บ. โฮเต็ล แอนด รีสอรท

บ. ไทยเอเซียแปซิฟก บริวเวอรี่
(เบียรไฮเนเกน)

บ. ไทยประกันชีวิต

โรงแรมโนโวเทล ริมเพ รีสอรท
ระยอง
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท  (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต
-    กรรมการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

ความสัมพันธทางครอบครัว
-  ไมมี

76 - Advanced Management Program
Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร
Wale University
- Directors Certification Program (DCP)
รุน 66/2005
- Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 45/2005

ไมมี 2549 - ปจจุบัน

2530 - ปจจุบัน

ปจจุบัน

สมาชกิ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ประธานบริหาร

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการอสิระ / ประธาน
กรรมการสรรหา และพจิารณา
คาตอบแทน

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

สภานิติบัญญัติเเหงชาติ

บมจ. ดุสิตธานี
Philippine Hoteliers, Inc.

วิทยาลัยดุสิตธานี

บ. พี บี แอร

มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา

บมจ. เอ็ม บี เค

บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศ
ไทย)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนต
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท  (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
-  กรรมการ

ความสัมพันธทางครอบครัว
-  ไมมี

38 - Bachelor of Science in Applied
Mathematics and Economics
Brown University (Magna Cum Laude)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

10.31 2548 - ปจจุบัน

2549 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

2541 - ปจจุบัน

2537 - ปจจุบัน

2543 - 2549

2541 - 2543

ประธานเเละผูอํานวยการ
บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผูจัดการ

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจัดการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

Gateway Capital
Gateway China Fund I
Gateway Capital Real Estate Fund II
Home Inns & Hotel Management Inc.

Dusit Thani Plc.

Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.

Mandalay Pioneer (Siam) Ltd.

Pioneer Global Group Ltd.

Strand Hotels International Ltd.

Siam Food Products Plc.

Wah Kwong Shipping Holdings Ltd.
(Hong Kong)
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท  (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

นายชนินทธ   โทณวณิก
-   กรรมการ
-  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

ความสัมพันธทางรอบครัว
-  บุตรทานผูหญิงชนัตถ
ปยะอุย
-  พี่ชายนางสินี
เธียรประสิทธิ์

51 - Master of Business Administration
(MBA), Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Directors Certification Program
(DCP) รุน 72/2006
- Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 10/2004

รวมอยูใน
กลุม
ทานผูหญิง
ชนัตถ
ปยะอุย

ปจจุบัน

2549-2551
2549-2551

2547-2551

กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ / ประธาน
เจาหนาที่บริหาร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

สมาชิก
กรรมาธิการ

นายกสมาคม

บมจ. ดุสิตธานี

บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด  รีสอรท
บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส
บ. เทวารัณย สปา
บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส
Philippine Hoteliers, Inc.
บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต
บ. ดุสิตเวิลดวายด
บ. เวิลดคลาส เรนท อะคาร
สภานิติบัญญัติเเหงชาติ
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ
การทองเที่ยว สภานิติบัญญัติเเหงชาติ
สมาคมโรงแรมไทย



153

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท  (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

นางสินี   เธียรประสิทธิ์
-  กรรมการและเลขานุการ
บริษัท
-  กรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัท

ความสัมพันธทางครอบครัว
-  บุตรทานผูหญิงชนัตถ
 ปยะอุย
-  นองสาวนายชนินทธ โทณว
ณิก

50 - Mac Duffies Springfield, MA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 9/2004
- Directors Certification Program (DCP)
 รุน 65/2005
- Finance for Non-Financial Director
(FND) รุน 22/2005
- Improving Quality of Financial
Reporting (QFR) รุน 1/2006

รวมอยูใน
กลุม
ทานผูหญิง
ชนัตถ
ปยะอุย

ปจจุบัน กรรมการ / เลขานุการบริษัท

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ดุสิตธานี

บ.  ดสุติโฮเตล็ แอนด รสีอรท
บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส

บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส
บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต

บ. เทวารัณย สปา
บ. ดสุติเพือ่พฒันาผูบรหิาร
บ.ดุสิตเวิลดวายด
บ. แอคมี พรินติ้ง
บ. ปยะศิริ
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท  (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

ศาสตราจารย หิรัญ  รดีศรี
-  กรรมการอิสระ

ความสัมพันธทางครอบครัว
-  ไมมี

79 - Master of Business Administration
(MBA) University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Directors Certification Program (0/2000)
- Fellow Member จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วุฒิบัตร วปอ. 2524
- ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท
โรงเรียนการจัดการ Yale University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไมมี 2546 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน

2542 - ปจจุบัน

2542 - ปจจุบัน

ประธานที่ปรึกษาศูนย
พัฒนาการกํากับดูเเลกิจการที่ดี

ประธานคณะกรรมการทดสอบ
ผูสอบบัญชีภาษีอากร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภา
มหาวิทยาลัย

กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

ตลาดหลักทรัพยเเหงประเทศไทย

กรมสรรพากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บมจ. ไทยคม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

บมจ. นวกิจประกันภัย

บมจ. ดุสิตธานี
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท  (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

ศาสตราจารย สรรเสริญ
ไกรจิตติ
-  กรรมการอิสระ

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

82 - ธรรมศาสตรบัณฑิต
- เนติบัณฑิตอังกฤษ
Lincoln’s Inn, London
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 5/2003

0.08 2539 – ปจจุบัน

2530 - ปจจุบัน

2531 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ 7

กรรมการสภากาชาดไทย

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สภากาชาดไทย

บมจ. ดุสิตธานี
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท  (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

นายศักดิ์   เกี่ยวการคา
-  กรรมการอิสระ

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

73 - บัญชีบัณฑิต  พาณิชยศาสตรบัณฑิต และ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร
- สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program
- หลักสูตร Chairman
- หลักสูตร Audit Committee Program

  - หลักสูตร Director Certification
Program Refresher
- Executive Program Stanford University
& National University of Singapore
- Senior Executive Program SASIN

ไมมี 2543 - ปจจุบัน
2528 - 2543

2543 - ปจจุบัน

2542 – ปจจุบัน

2543 - 2548

กรรมการเเละเหรัญญิก
กรรมการเเละผูชวยเหรัญญิก

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ

มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักซ

บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
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คณะผูบริหาร และประวัติ

ชื่อ-สกุล
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน
1. ทานผูหญิงชนัตถ  ปยะอุย รายละเอียดปรากฏอยูใน  ประวัติและขอมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
2. นายชาตรี โสภณพนิช รายละเอียดปรากฏอยูใน  ประวัติและขอมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
3. ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุณยะอนันต รายละเอียดปรากฏอยูใน  ประวัติและขอมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
4. นายชนินทธ  โทณวณิก รายละเอียดปรากฏอยูใน  ประวัติและขอมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
5. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ รายละเอียดปรากฏอยูใน  ประวัติและขอมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
6. นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

55 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไมมี ปจจุบัน

2547 - ปจจุบัน

2540 – 2547

- รองประธานฝายบัญชีเเละการเงิน
สํานักงานใหญ
- กรรมการ/กรรมการบริหาร
- ที่ปรึกษากรรมการ

- ผูอํานวยการฝายบัญชีเเละการเงิน
สวนกลาง

บมจ. ดุสิตธานี

บ. เทวารัณย สปา
บ. ดสุติเพือ่พฒันาผูบรหิาร
วิทยาลัยดุสิตธานี
บมจ. ดุสิตธานี
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ชื่อ-สกุล
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

7. นางสาววารุณี เอนกฤทธิ์
มงคล

ความสัมพันธทางครอบครัว
-  ไมมี

52 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําเเหง

ไมมี 2548 – ปจจุบัน
2538 – 2548
2536 – 2538

- รองประธานฝายบัญชีโรงเเรม
- ผูอํานวยการฝายบัญชี
- หัวหนาฝายบัญชีสวนกลาง

บมจ. ดุสิตธานี
บ. ดุสิตโฮเต็ล เเอนด รีสอรท
บ. รอยัล ปริ๊นเซส โฮเต็ล เเอนด รีสอรท

8. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ

ความสัมพันธทางครอบครัว
- ไมมี

51 -บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพ

ไมมี 2551-ปจจุบัน

2549-2551

2540-2549
2534-2539

2532-2534

- รองประธานฝายกฎหมายและ
บริหารจัดการสวนกลาง
- ผูชวยรองประธานฝายกฎหมาย
และบริหารจัดการสวนกลาง
Group Director of Treasury
Corporate Securities &
Investment Manager
Assistant Corporate Financial
Controller

บมจ. ดุสิตธานี
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ชื่อ-สกุล
อายุ
(ป) คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน

ใน
บริษัท (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

9. นายเเดนนี่ เเมคคัฟเฟอรตี้

ความสัมพันธทางครอบครัว
-  ไมมี

62 -  ปริญญาตรี
Terenure College, Dublin
- อนุปริญญา
โรงเรียนการโรงเเรมเวสมินสเตอร
- ประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยคอรเเนล

ไมมี 2550 – ปจจุบัน
2540 – 2550
2531 – 2540
2525 – 2531
2522 – 2525

ผูจัดการโรงเเรม
ผูจัดการทั่วไป / รองประธาน
ผูจัดการโรงเเรม
ผูจัดการโรงเเรม
ผูจัดการฝายหองพัก

โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ
Audley / Dorchester Group
โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ
โรงเเรมเเมนดาริน จาการตา
โรงเเรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพ

10. นายชัชวาลย  ศุภชยานนท

ความสัมพันธทางครอบครัว
-   ไมมี

56 ประกาศนียบัตรอนุปริญญา (ปวส.)
โรงเรียนพัฒนาพาณิช

ไมมี 2536 - ปจจุบัน
2534 - 2536
2533 – 2534

ผูจัดการโรงเเรม
ผูจัดการโรงเเรม
ผูจัดการโรงเเรม

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
โรงแรมเบลแอร ปริ๊นเซส กรุงเทพ
โรงแรมดุสิตอินน เชียงใหม

11. นายวัชราวุธ   สุขเสรี

ความสัมพันธทางครอบครัว
-  ไมมี

58 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี

ไมมี 2533 – ปจจุบัน ผูจัดการโรงเเรม โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
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ขอมูลทั่วไป

ช่ือ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ช่ือยอหลักทรัพย DTC
ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 946 อาคารพาณิชยดุสิตธานีช้ัน 5 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจหลักกิจการโรงแรม
ทะเบียนเลขที่ 0107536000617
โทรศัพท + 66 (0) 2200 9999
โทรสาร + 66 (0) 2636 3630 และ + 66 (0) 2636 3545
เว็บไซต www.dusit.com
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 850 ลานบาท

ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 85 ลานหุน  มูลคาหุนละ 10 บาท
บุคคลอางอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท + 66 (0) 2229 2800
โทรสาร   + 66 (0) 2359 1259

ผูสอบบัญชี นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3442
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ช้ัน 15 อาคาร บางกอก ซิตี้ ทาวเวอร
179/74-80 ถนนสาทรใต
กรุงเทพ 10120
โทรศัพท + 66 (0) 2344 1000
โทรสาร   + 66 (0) 2286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สํานักงานกฎหมาย ธีรคุปต จํากัด
เลขที่ 546 อาคารยูนิเวสท คอมเพล็กซ ช้ัน 15
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท + 66 (0) 2511 1512 / + 66 (0) 2513 1976
โทรสาร   + 66 (0) 2938 1247 / + 66 (0) 2938 1957

http://www.dusit.com/
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