
                                                                                                                                                         แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 1 

ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เร่ิมประกอบธุรกิจโรงแรมตั้ งแต่เดือนกันยายน 2509  
ดว้ยทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั 40 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท  ต่อมาเดือนตุลาคม 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น      
80 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2514 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาท 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  ปี 2522 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 240 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ปี 2530 เพิ่มทุน 
จดทะเบียนเป็น 360 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2533  บริษทัเปล่ียนมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 
100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2534 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 405 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2536 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท  เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2538  
เปล่ียนมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2540 เพิ่มทุน 
จดทะเบียนเป็น 850 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนประเภทริเร่ิมกิจการโรงแรมในปี 2510 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2513 
ด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี เป็นแห่งแรก ตั้งอยู่บนอาคาร 23 ชั้น มีขนาด 500 ห้อง และตึก 3 ชั้นโดยรอบ ซ่ึงมี
ห้องพกัจ านวน 15 ห้อง ร้านอาหารและห้องประชุม ต่อมา ไดป้รับปรุงเป็นห้องแลนด์มาร์ค (ห้องสูทเล็ก) ซ่ึงเป็น
การรวมห้องมาตรฐานบางส่วนจาก 2 ห้องเป็น 1 ห้อง จึงเหลือห้องพักเพียง 285 ห้อง ในปี 2524 ได้สร้าง            
อาคาร E-wing อีก 1 อาคารโดยมีขนาด 232 หอ้ง รวมเป็นหอ้งพกัจ านวน 517 ห้อง นอกจากน้ียงัมีอาคารพาณิชย ์11 ชั้น 
เน้ือท่ี 13,245.54 ตารางเมตร และพื้นท่ีชั้นใตดิ้น 336 ตารางเมตร อาคารโรงแรมและอาคารพาณิชยด์งักล่าวตั้งอยูบ่น
ท่ีเช่าของส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ตามสัญญาเช่าฉบบัลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2511 ท่ีดินเน้ือท่ี
ประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 67.84 ตารางวา มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2516 ซ่ึงครบก าหนดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2546  และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ15 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ ต่อมา เม่ือวนัท่ี   
26 สิงหาคม 2545 บริษทัได้ลงนามต่อสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมอาคารคร้ังท่ี 1 โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี  
1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหนา้ 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 
ลา้นบาท 
 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเม่ือปี  2518                         
ในปี 2536 บริษทัไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็น บริษทัมหาชนจ ากดั โดยใชช่ื้อวา่บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)  
และช่ือภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใชช่ื้อยอ่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยว์า่ DTC 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 2 

ธุรกิจหลักของ บมจ. ดุสิตธานี คือ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการ
ด าเนินการภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ (แฟรนไชส์) โดยธุรกิจอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการภายใตช่ื้อบริษทัอ่ืน  ๆดงัน้ี   

บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
ธุรกจิโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจา้ของและบริหารโรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ  และ
ดุสิตธานี พทัยา  

- เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าส าหรับโรงแรม ได้แก่ “ดุสิตธานี”      
“ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู”  “ดุสิตเดวาราณา”  และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 

- เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าส าหรับสปา ได้แก่ “เทวารัณย์ สปา”     
“น ้า สปา” “DVN Spa” “d v n urban” และ “dvn” 

- รับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้บริษัทย่อย 6 แห่ง เป็นโรงแรมภายใต ้       
บ.ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 3 แห่ง ได้แก่ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ และดุสิตธานี หวัหิน และภายใต ้บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
3 แห่ง ได้แก่ ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปร๊ินเซส โคราช และ
รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 

- รับจา้งบริหารโรงแรมภายในประเทศ 1 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท 
- รับจา้งบริหารโรงแรมในต่างประเทศ 1 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตดีทู พาซาดีน่า 
สหรัฐอเมริกา 

- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในประเทศไดแ้ก่ ดุสิตดีทู เขาใหญ่ 
- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ดุสิตธานี ลากูน่า 
กอลฟ์ รีสอร์ท สิงคโปร์ 

- ใหแ้ฟรนไชส์โรงแรม 1 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตไอส์แลนด ์รีสอร์ท เชียงราย  
Philippine Hoteliers, Inc. - เป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ดุสิตธานี มะนิลา ซ่ึง

บริหารงานโดย บ.ดุสิต เวลิด์วายด์ 
- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในประเทศฟิลิปปินส์ ไดแ้ก่ ดุสิตปร๊ินเซส 
เอน็เอไอเอ การ์เดน้ส์ มะนิลา และ ดุสิตดีทู ดาเวา 

 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  - เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. รอย ัล ปร๊ินเซส และ                
บ. ดุสิต โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552 

- เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ “รอยลัปร๊ินเซส”  
- เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
- เป็นเจา้ของโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
และดุสิตปร๊ินเซส โคราช   

- ให้ แฟรนไชส์ โรงแรม 2 แห่ ง ได้แก่  ปทุมวัน ปร๊ินเซส และ               
รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 

Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรมในต่างประเทศได้แก่  ดุสิตธานี อาบู  ดาบี          
ดุสิตธานี ดูไบ รวมถึง อพาร์ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ ดุสิตธานี ดูไบ 
เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์  โฮเต็ล อพาร์ทเมน้ท์ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร และ
ดุสิตดีทู ไนโรบี 

- ใหแ้ฟรนไชส์โรงแรม 1 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ ดูไบ มารีน่า 
- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในต่างประเทศ ได้แก่ ดุสิตเดวาราณา      
ไห่หนาน ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ แอนด์ สวีท โดฮา ดุสิตเดวาราณา มลัดีฟส์ 
ดุสิตธานี ซามาร่า บีช ซูสส์ ดุสิตธานี บรู๊ควอเตอร์ ดุสิตธานี คมัรานห์ 
ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ ยา่งกุง้ ดุสิตดีทู ยาร์เคย ์ทิมพ ู  
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
Dusit Bird Hotels Private Limited - กิจการร่วมทุนระหว่าง บมจ. ดุสิตธานี และ Bird Hospitality Services 

Private Limited ประเทศอินเดีย ด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมใน
ประเทศอินเดีย 

- รับจา้งบริหารโรงแรม ไดแ้ก่ ดุสิตเดวาราณา นิวเดลี 
- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิด ไดแ้ก่ ดุสิตดีทู เออร์บานา กรูกาวน์  

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ - เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี 
ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หัวหิน เพื่อรองรับการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี 

- เป็นเจา้ของโรงแรม 2 แห่งไดแ้ก่  ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิตดีทู 
เชียงใหม่  

- เป็นเจา้ของสิทธิการเช่าท่ีโรงแรม ดุสิตธานี หวัหิน  
DMS Property Investment Private 
Limited 

- เป็ น เจ้ าของโรงแรมดุ สิ ตธานี  มัล ดีฟ ส์  ซ่ึ งบ ริหารงานโดย                           
บ. ดุสิต เวลิด์วายด์ 

Dusit USA Management Inc. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีมลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
รับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิด ไดแ้ก่ ดุสิตธานี กวม  
Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd. 

- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ดุสิตดีทู ฟูดู 
บินฮู ฉางโจว  

- รับจา้งบริหาร 13 โรงแรมท่ีจะเปิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ธุรกจิอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจให้เช่าส านกังานช่ือ อาคารพาณิชย ์ดุสิตธานี  
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์   
(เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชัน่แนล) 

- ลงทุนในบริษทัต่าง  ๆ 

บ. เทวารัณย ์สปา - ประกอบธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ (Spa) 
วทิยาลยัดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวทิยาลยัดา้นการบริหารและการจดัการโรงแรม 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนดา้นศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝ์ร่ังเศส 
บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ - เป็นส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค ให้บริการบริหารโรงแรมแก่วิสาหกิจ

ในต่างประเทศเช่น ดุ สิตธานี  มะนิลา  ดุ สิตธานี  มัลดีฟส์  และ        
โรงแรมภายใตก้ารบริหารของ Dusit Oversea Co.,Ltd. 

- ให้บริการด้านการตลาดทั้ งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศส าหรับ
วสิาหกิจในเครือ  

บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล - ถือหุน้ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
บ. ดุสิตธานีการโรงแรม - ประกอบธุรกิจดา้นการศึกษา 
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1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม 
 วสัิยทศัน์ 
 “เป็นองคก์รชั้นน าในธุรกิจการให้บริการของเอเชียส าหรับลูกคา้ พนกังาน และ ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกบับริษทั” 
 
 พนัธกจิ 
“สร้างประสบการณ์เหนือระดบัความคาดหวงัส าหรับทุกการบริการ”  
 
 คุณค่าหลกัของดุสิต 
ใส่ใจ จริงใจ เคารพ อ่อนนอ้ม 
 
 วตัถุประสงค์ทางธุรกจิ 
ใหบ้ริษทัมีรายไดเ้ติบโตในระยะยาว มีธุรกิจท่ีหลากหลายเพื่อกระจายความเส่ียง และสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
 
 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยใชน้โยบายเชิงรุก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกบัการบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริหารโดย         
เพิ่มจ านวนโรงแรมท่ีรับบริหารทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันขยายการรับบริหาร                   
ในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเส่ียงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงกระทบต่อธุรกิจ ในขณะเดียวกนั       
ยงัได้พิจารณาช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการท่ี เก่ียวข้องควบคู่กับการขยายตัว                     
ในการรับบริหาร โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการรับบริหารโรงแรมและ
การลงทุนในกิจการโรงแรมในระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 
 
 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
1. บริหารจัดการทรัพย์สินท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม           

เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาด 
2. ขยายฐานธุรกิจดา้นโรงแรมผา่นการลงทุนในโครงการต่าง  ๆท่ีใหผ้ลตอบแทนเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
3. จดัโครงสร้างเงินลงทุนท่ีเหมาะสม และพิจารณาน าเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆ มาใช้สนบัสนุนการ

ขยายตวัของธุรกิจ 
4. ขยายฐานลูกคา้ และสร้างความแข็งแกร่งให้กบัเคร่ืองหมายการคา้เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีจดจ า 

รวมทั้งขยายช่องทางการตลาด โดยเนน้ไปท่ีตลาดท่ีมีศกัยภาพสูง อาทิ ยโุรปและจีน 
5. เสริมสร้างทีมงานบริหารและปฏิบติัการใหมี้ความเขม้แขง็เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกีย่วกบัอ านาจในการควบคุมบริษัทในปีทีผ่่านมา 

  - ไม่มี - 
 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิในปีทีผ่่านมา 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั
แต่งตั้ งนางปรารถนา มงคลกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ท่ีลาออก      
โดยให้มีผลตั้ งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นต้นไป และให้ท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ด ารง
ต าแหน่งประธานกิตติมศกัด์ิของบริษทัต่อไป 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 
1. การลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของศาสตราจารย์หิ รัญ รดีศรี และแต่งตั้ ง  

ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ ให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่ง
ท่ีว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ท าให้ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน ทั้งน้ี ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาของบริษทั 

2. คณะกรรมการโดยไม่รวมคุณชาตรี โสภณพนิช คุณชนินทธ์ โทณวณิก และคุณสินี เธียรประสิทธ์ิ   
มีมติอนุมติัการเพิ่มวงเงินกูร้ะยะสั้นของ DMS Property Investment Private Limited (“บริษทัร่วมทุน”) 
อีก 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ และให้ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ค ้าประกนัวงเงินกูเ้พิ่มให้บริษทั
ร่วมทุนในส่วนท่ีบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  จ  ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 และ        
Coastline Hotels and Resorts Private Limited ถือหุ้นร้อยละ 5 รวมเป็นร้อยละ 60 คิดเป็นวงเงินท่ีค ้ า
ประกนัจ านวน 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2557 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 
1. ยกเลิกสัญญาร่วมทุนท่ีประเทศสิงคโปร์โดยให้เปล่ียนมารับจา้งบริหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น     

ในการน้ี บริษทัไดท้  าการโอนหุ้นท่ีถือครองอยูใ่นบริษทัร่วมทุนคืน Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. 
หรือ บริษัท หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายจาก Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. และ       
ไม่ใหบ้ริษทัร่วมทุนใชช่ื้อ “Dusit Thani” เป็นส่วนหน่ึงของช่ือบริษทัร่วมทุนอีกต่อไป 

2. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (ฉบบัทบทวนคร้ังท่ี 3) และคู่มือคณะกรรมการ (ฉบบัทบทวนคร้ังท่ี 2) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2557 วนัท่ี 29 กนัยายน 2557 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1. นโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

2. การรับโอนกิจการของบริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั 
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 วนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1. ใหน้ างบการเงินของวทิยาลยัดุสิตธานีมารวมกบังบการเงินของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 

2. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ การส่งแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
และอนุมติัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานแบบประเมิน โดยใหป้ระธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูล้งนามในแบบประเมินดงักล่าว 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2557 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมติัให ้Philippine Hoteliers, Inc. 
ลงนามบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อเป็นการจองพื้นท่ีไวส้ าหรับ
โครงการท่ีก าลงัท าการศึกษา 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2557 วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1. โครงการโรงเรียนการโรงแรมและจดัตั้งบริษทัยอ่ย เพื่อด าเนินธุรกิจดงักล่าว 

2. ให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ ากัด ประมาณ 67.5 ล้านบาท เพื่อน าไปให ้         
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Shareholder Loan) 
จ านวน 13.5 ลา้นหยวน 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์ส าคัญอื่น 
ในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา 

  - ไม่มี - 

 รางวลัทีดุ่สิต อนิเตอร์เนช่ันแนล ได้รับในปี 2557 

1. Gold Circle Award: โรงแรมดุ สิตธานี  มะนิลา ได้ รับ Gold Circle Award เป็ นคร้ังท่ีสาม             
จากเว็บอโกด้าซ่ึงเป็นบริษัทชั้ นน าของเอเชียท่ีใช้จองโรงแรมออนไลน์ การได้รับรางวลัน้ี   
เป็นไปตามเกณฑ์หลายอยา่ง อาทิเช่น มีคะแนนจากความคิดเห็นของลูกคา้รวม 7.5 มีความเขา้ใจ
ระบบบริหารจ านวนหอ้งพกัและเน้ือหาบนเวบ็ไซตท่ี์ก าหนดเอง มีราคาท่ีแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
และมีความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีซบัซอ้นของอุตสาหกรรมโรงแรมออนไลน์ 

2. Certificate of Excellence: โรงแรมดุ สิตธานี  หัวหิน และ โรงแรมดุ สิตธานี  พัทยา ได้รับ
ประกาศนียบัตรยอดเยี่ยมปี 2557 จากเว็บไซต์ช่ือดังของโลก www.tripadvisor.com รางวลัน้ี     
มอบให้แก่สถานประกอบการท่ีให้บริการยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนั
คุณภาพและความสม ่าเสมอด้านงานบริการของโรงแรม โดยได้ส ารวจจากความพึงพอใจและ  
ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวทัว่โลกผา่นเวบ็ไซตด์งักล่าว  
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3. Thailand Tourism Standard Award: โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้รับ “เคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย (Thailand Tourism Standard Award) ประจ าปี 2557-2559 ในสาขา
มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว” จากกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
เคร่ืองหมายน้ีมอบให้แก่สถานประกอบการท่ีมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการ          
ดา้นการท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐาน พร้อมทั้งสนบัสนุนสถานประกอบการท่ีผา่นการรับรองใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ น าไปสู่การพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน
การท่องเท่ียวในประเทศไทยใหมี้คุณภาพสูงข้ึน  

4. Best Culinary Institution of the Year 2014: โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต ได้รับรางวลั “สถาบันสอนการประกอบอาหารท่ีดีท่ีสุด ประจ าปี 2557” หรือ “The Best 
Culinary Institution of the Year 2014” จ าก งาน  The World Gourmet Summit จั ด โด ย  Electro-lux               
ณ ประเทศสิงคโปร์ นบัเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของสถาบนั ต่อจากรางวลั ‘หนงัสือส้มต า’ ของ 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ท่ีได้รับรางวลั ‘ต าราอาหารท่ีดีท่ีสุดของโลก’ (ประเภทอาหารเอเชีย) จาก  
การประกวดต าราอาหารนานาชาติ (International Gour-mand Book Awards) ณ กรุงปารีส ในปี 2555  

5. The Happy Workplace Award of Recognition: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็นหน่ึงใน 19 องค์กร             
ทั่วประเทศ และเป็นเพียงโรงแรมเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ           
Happy Workplace 2014 จากงาน “Happy Workplace Forum คนส าราญงานส าเร็จ” จัดโดย           
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุ รี  ส าหรับความมุ่ งมั่นและตระหนักถึ งความส าคัญ                              
ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมถึงสถานท่ีท างาน การมีสุขภาพจิตท่ีดีของพนักงาน และ     
มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงจะส่งผลดีต่อพนกังานขณะปฏิบติังาน  

6. The Best in Travel Poll 2014: โรงแรมดุ สิตธานี  กรุงเทพฯ ชนะรางว ัล Best in Travel Poll 2014            
ในสาขา “Top 25 Business Hotel” และ “Top 25 Conference Hotel” ในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงไดรั้บการโหวต
จากผู ้อ่านเว็บไซต์ สมาร์ททราเวลเอเชียดอทคอม ผูน้ าด้านแมกกาซีนการท่องเท่ียวออนไลน์               
ท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากกวา่ลา้นคน  

7. Middle East Hotel Award for Best Apartment Hotel 2014 : โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ได้รับ
รางวลัจาก “มิดเด้ิล อีสท์ โฮเต็ล อวอร์ด” (Middle East Hotel Award) สาขา “Best Apartment Hotel” 
ประจ าปี 2557 ซ่ึงพิจารณาจากการมอบบริการระดบัหรู ท่ีมุ่งตอบสนองทุกความตอ้งการของ        
ผูม้าเยอืน การใส่ใจในทุกรายละเอียด และผลตอบรับท่ีดีเยีย่มของผูเ้ขา้พกัโดยรวม 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
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 การแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัเร่ิมประกอบกิจการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2509 และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท คือ ธุรกิจโรงแรม        
ธุรกิจรับบริหารโรงแรม ธุรกิจใหเ้ช่าส านกังาน และธุรกิจอ่ืน  ๆดงัน้ี      

 
 
 
 
 
 

o   

 

หมายเหตุ  ใตเ้ส้น    ---------     คือผูร่้วมทุน 

บมจ. ดุสิตธานี 
 

ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิอืน่ๆ ธุรกจิให้เช่าส านักงาน ธุรกจิรับบริหารโรงแรม 

ธุรกจิการศึกษา ธุรกจิสปา 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

 

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
LE CORDON BLEU HELVETIA 
SARL    50.00% 

บมจ. ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

Philippine  
Hoteliers, Inc. 

 

บ. ดุสิต         
แมนเนจเมน้ท ์

 

DMS Property Investment Private Limited 

1. บ. เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท                         30.00% 
2. นายชาตรี โสภณพนิช                                            10.00% 
3. Coastline Hotels and Resorts Private Limited           5.00% 

บ. ดุสิต  
เวลิด์วายด ์

 

Dusit Overseas  
Co., Ltd. 

 
Dusit Bird Hotels Private Limited 

Bird Hospitality Services Private Limited 50.00% 

Dusit USA 
Management Inc. 

 
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 

1. Changzhou Fudu Hotel Investment and          45.00% 
Management Company Limited 
2. Flexi Way Limited                                       7.00% 
3. Dragon Match Limited                                 3.00% 

  

วทิยาลยัดุสิตธานี 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

30.02% 

49.99% 

100% 

0.55% 

100% 

50.00% 

100% 

45.00% 

2.75% 

55.00% 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี 

88.01% 

84.05% 

 บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 
 

99.99% 1. บ. เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท                         30.00% 
2. นายชาตรี โสภณพนิช                                            10.00% 
3. Coastline Investment Private Limited                      5.00% 
 

1. Changzhou Fudu Hotel Investment and          45.00% 
Management Company Limited 
2. Flexi Way Limited                                       7.00% 
3. Dragon Match Limited                                 3.00% 
 

Bird Hospitality Services Private Limited   50.00% 
 

LE CORDON BLEU HELVETIA SARL    50.00% 

บ. ดุสิตธานีการโรงแรม 
 

99.99% 
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หมายเหตุ:           
1. บ. ดุสิตธานีการโรงแรม จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 
2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเป็นกรรมการของบมจ. ดุสิตธานี ดงัน้ี 

 

ช่ือ 
สัดส่วนการถือหุ้นใน 

บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ (ร้อยละ) 
1. นายชนินทธ์ โทณวณิก       0.00005 
2. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 0.01 
3. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ   0.00001 
4. บริษทัไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน)  
ซ่ึงนางวรางค ์ไชยวรรณ เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.63 

 
3. โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1  โครงสร้างรายได้  

  แยกตามสายผลติภัณฑ์ 

โครงสร้างรายไดแ้ละโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยในระยะ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
                                                      (หน่วย : พนับาท)  

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
 (ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม         
1.1 รายไดค้่าหอ้งพกั 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 747,939 14.83         814,009  14.98 653,897 12.30 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 540,510 10.72         509,703  9.38 429,831 8.08 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 210,798 4.18         240,717  4.43 256,436 4.82 
 4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 688,399 13.65         777,892  14.31 785,802 14.78 
 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 180,195 3.58         421,008  7.75 483,014 9.08 
รวมรายได้ค่าห้องพกั  2,367,841 46.96 2,763,329 50.85 2,608,980 49.06 

1.2 รายไดค้่าอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม 

1. บมจ. ดุสิตธานี 
2. Philippine Hoteliers, Inc. 

100.00 
88.00 

645,102 
268,109 

12.80 
5.32 

628,165 
254,982 

11.56 
4.69 

512,931 
239,568 

9.65 
4.51 

 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 159,987 3.17         166,958  3.07 183,384  3.45 
 4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 365,196 7.24         356,297  6.56 364,893 6.86 
 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 88,764 1.76         155,264  2.86 179,439 3.37 

รวมรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่  1,527,158 30.29 1,561,666 28.74 1,480,215 27.84 
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                                                                             (หน่วย : พนับาท) 
ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 

 (ทางตรงและทางอ้อม) 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1.3 รายไดอ่ื้นๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 40,959 0.81           38,281  0.70 35,710 0.67 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 23,516 0.47           21,331  0.39 16,303 0.31 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 15,521 0.31 14,983  0.28 10,522 0.20 
 4. บ. เทวารัณย ์สปา 99.99 22,096 0.44           22,953  0.42 10,896 0.20 
 5. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 96,833 1.92         111,237  2.05 122,750 2.31 
 7. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 28,167 0.56           25,250  0.47 27,948 0.53 
 8. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 18,440 0.36 46,726  0.86 57,895 1.09 
 8. วทิยาลยัดุสิตธานี 86.79 271,174 5.38 312,455 5.75 349,474 6.57 
รวมรายได้อื่น ๆ  516,706 10.25 593,216 10.92 631,498 11.88 

รวมรายได้จากธุรกจิโรงแรม  4,411,705 87.50 4,918,211 90.51 4,720,693 88.78 

2. รายไดจ้ากการรับจา้ง 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 11,354 0.23             8,575  0.16              5,907  0.11 
 บริหารโรงแรม 2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 4,600 0.09             3,000  0.06              3,000  0.06 
 3. Dusit Overseas Company Limited 99.99 45,081 0.89           53,013  0.98 107,156  2.01 
 4. Dusit Fudu Management (Shanghai)  

Company Limited 
 

44.99 
 

- 
 

- 
          

 471  
 

- 
 

961  
 

0.02 
 5. Dusit Bird Hotels Private Limited 50.00 - - - - 830  0.02 
รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม  61,035 1.21 65,059 1.20 117,854 2.22 
3. รายไดจ้ากธุรกิจอาคารใหเ้ช่า         
 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 61,621 1.22           66,511  1.22 68,755 1.29 
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  61,621 1.22 66,511 1.22 68,755 1.29 
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                                                                               (หน่วย : พนับาท) 
ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 

 (ทางตรงและทางอ้อม) 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

4. รายไดอ่ื้น ๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี* 100.00 340,514 6.75     239,583  4.41 266,230  5.01 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 14,685 0.29           17,769  0.33 18,108 0.34 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79  49,744 1.00           46,686  0.86 31,075 0.58 
 4. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 99.99 58 0.00                601  0.01 576 0.01 
 5. บ. เทวารัณย ์สปา 99.99 482 0.01                574  0.01 184  0.01 
 6. บ. ดุสิตเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร 99.99 53 0.00 - - - - 
 7. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 539 0.01             1,167  0.02 1,531  0.03 
 8. บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 9,270 0.18             6,266  0.11 8,688 0.16 
 9. Dusit Bird Hotels Private Limited 50.00 - -                296  0.01                 369  0.01 
 10. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 13,656 0.27 15,421  0.28 5,453 0.10 
 11. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 56,397 1.12 31,475 0.58 37,368 0.70 
 12. Dusit Overseas Company Limited 99.99 - -             2,167  0.04 2,520  0.05 
 13. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 99.99 - -                143  - 6 - 
 14. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)      

Company Limited 
 

44.99 
 

- 
 

- 
            

 1,064  
 

0.02 
             

10,252  
 

0.19 
 15. วทิยาลยัดุสิตธานี 86.79 22,330 0.44 21,110 0.39 27,687 0.52 
รวมรายได้อืน่ ๆ  507,728 10.07 384,322 7.07 410,047 7.71 

รวมรายได้ทั้งหมด  5,042,089 100.00 5,434,103 100.00 5,317,349 100.00 

* ส าหรับปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมในอตัราร้อยละ 30.02 จ  านวน 106.93 ล้านบาท 88.57 ล้านบาท และ 90.20  
ลา้นบาทตามล าดบั และ ปี 2555 รวมก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 101.11 ลา้นบาท  
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 แยกตามโรงแรม 

 โครงสร้างรายไดร้วมจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซ่ึงเป็นรายไดร้วมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ไดรั้บรู้รายไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั
ประกอบดว้ย รายไดค้่าหอ้งพกั รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดอ่ื้นๆ จากธุรกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    

                       (หน่วย : พนับาท) 

โรงแรม ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
(ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

   รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ 
ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 951,232 22.81 895,596 19.56 659,679 15.12 
ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 526,696 12.63 620,065 13.54 606,573 13.90 
ดุสิตธานี หวัหิน บมจ. ดุสิตธานี 100.00 824 0.02 - - - - 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 847,302 20.31 803,785 17.56 703,810 16.13 
รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 85,582 2.05 113,640 2.48 118,408 2.71 
ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 187,428 4.49 191,032 4.17 208,302 4.77 
ดุสิตปร๊ินเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  86.79 133,172 3.19 125,153 2.73 125,582 2.88 
ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 378,804 9.08 428,720 9.36 416,235 9.54 
ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 605,815 14.53 621,019 13.56 643,620 14.75 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 110,169 2.64 124,782 2.74 124,069 2.84 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 47.72 344,162 8.25 654,474 14.30 757,716 17.36 
รายได้รวมจากการด าเนินธุรกจิโรงแรมทีอ่ยู่ภายใต้กลุ่มดุสิตธาน ี 4,171,186 100.00 4,578,266 100.00 4,363,994 100.00 
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2.2  การประกอบธุรกจิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
 1. ธุรกจิโรงแรม 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจดา้นโรงแรมและใหบ้ริการอ่ืน  ๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมดงัน้ี 
ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีห้องพกัจ านวน 517 ห้อง แบ่งเป็น Superior 232 ห้อง 

Deluxe 138  ห้อง Executive Suite 71 ห้อง Club Executive Suite 36 ห้อง Junior Suite (Thai Heritage Suite) 23 ห้อง              
Club King 12 ห้อง Dusit Two Bedroom Suite (Princess Suite) 2 ห้อง Rattanakosin Suite 2 ห้อง และ Majesty Suite 1 ห้อง 
นอกจากน้ี ยงัใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop 
ร้านบูติกท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ์ และสินคา้นานาชนิด รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ี   
ช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็ก บริการตดัผม บริการซักอบรีด รับส่งไปรษณีย์ ให้บริการ
โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ มีทั้ งนักท่องเท่ียว และนักธุรกิจ มีการจัดประชุมสัมมนา               
จากบริษทัในประเทศไทยและการจดัประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลูกคา้นกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาในระหวา่งเดือนตุลาคม
ถึงมีนาคม ของปีถัดไปซ่ึงเป็นช่วง High Season ส่วนระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เป็นช่วง Low Season                 
จะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมานอ้ย 

 โรงแรมตั้งอยู่บนท่ีดินซ่ึงเช่าจากส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยมีสัญญาเช่าในช่วงแรก     
เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2516  ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 บริษทัไดรั้บสิทธิในการต่อสัญญาเช่าท่ีดินได้
อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 15 ปี โดยบริษทัไดต่้อสัญญาเช่า ส าหรับช่วง 15 ปีแรกโดยสัญญามีอายุตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัชลบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มีห้องพกั จ านวน 457 ห้อง 
แบ่งเป็น Deluxe 304 ห้อง Club Room 58 ห้อง Club Grand Room 42 ห้อง Family Suite 24 ห้อง One Bedroom Suite 15 ห้อง         
Cabana Room 9 หอ้ง  Dusit Suite 3 หอ้ง Royal Princess Suite 2 หอ้ง นอกจากน้ี ยงัใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม        
ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สนามเทนนิส สระวา่ยน ้ า ศูนยบ์ริหาร
ร่างกาย  ช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop ร้านบูติกท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ์และ
สินคา้นานาชนิด รวมทั้งร้านคา้ย่อยขายสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet” 
บริการรถ Limousine บริการจดัทัวร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็ก 
บริการตดัผม บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ใหบ้ริการโทรศพัท ์เป็นตน้  

โรงแรมตั้งอยู่บนท่ีดินซ่ึงเช่าจากบริษทั สิริพทัยา จ ากดั โดยสัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2537 
ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อน่ึง ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัไดท้  าการต่อสัญญาเช่าท่ีดินล่วงหนา้เป็นเวลาอีก 10 ปี               
โดยได้ยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินฉบับเดิมและท าสัญญาเช่าฉบับใหม่ ซ่ึงได้ท าการจดทะเบียนท่ีส านักงานท่ีดิน      
จงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2549 สัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่มีอายสุัญญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2570 
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ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ จ ากดั (มหาชน) 
- โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส เชียงใหม่ ตั้งอยูบ่ริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว           

มีหอ้งพกัจ านวน 198 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง 
- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ตั้งอยูบ่ริเวณถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว              

มีหอ้งพกัจ านวน 198 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง 
- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ตั้ งอยู่ ท่ี จ ังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพัก                 

จ  านวน 186 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและบริการจัดเล้ี ยง มีสปาในเครือ                      
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ภายใตช่ื้อ “น ้าสปา”   

ภายใต้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 วตัถุประสงค ์             

ในการจัดตั้ งบริษัทข้ึนเพื่อประกอบกิจการโรงแรมเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี โดยบริษทัดงักล่าวไดเ้ช่าโรงแรม 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี
ท่ีเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ          
สิทธิการเช่า (Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน มาเพื่อด าเนินการ 

ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)  
 วันท่ี  21 ธันวาคม 2553 บริษัทได้จัดตั้ งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี                                     
ซ่ึงมีขนาด 4,094 ลา้นบาท โดยบริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 
บริษัทได้โอนกิจการของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู  เชียงใหม่ และจดสิทธิการเช่า                                   
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ใหก้บักองทุนรวม  

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วมสมยั
มีห้องพกัจ านวน 226 ห้อง และวิลล่าส่วนตวัจ านวน 28 หลงั ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุม
และการจดังานส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัในโรงแรม บริษทัได้เข้าซ้ือกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดยวิธี        
การประมูลจากบริษทั ลากูน่า  รีสอร์ท แอนด ์โฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนรวมทั้งส้ินมูลค่า 2,715 ลา้นบาท 
และไดโ้อนกิจการดงักล่าวใหก้องทุนรวมเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้ งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัทั้งส้ิน 131 ห้อง              
ภายใตบ้รรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นไทย  

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มี
ห้องพกัจ านวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดังานส าหรับแขกผูเ้ขา้พกั   
ในโรงแรม และแขกทัว่ไป 
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ภายใต้ Philippine Hoteliers, Inc. 
เป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา           

ตั้งอยูก่ลางกรุงมะนิลาในเขต Makati City มีห้องพกัจ านวน 538 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 406 ห้อง Grand Room  62 ห้อง 
Club Room 44 ห้อง Corner Room 23 ห้อง Ambassador Suite 2 ห้อง Presidential Suite 1 ห้อง  นอกจากน้ียงัให้บริการ  
ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สระว่ายน ้ า    
ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา ” ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมือง และ
ของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน                         
บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็กทารก บริการตดัผม บริการซกัอบรีด 
รับส่งไปรษณีย ์ใหบ้ริการโทรศพัท ์บริการดูแลรถ (Valet Service) บริการทางการแพทย ์(Medical Clinic) เป็นตน้ 

ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited 
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้ งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์                    

ตั้งอยู่ท่ีเกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมลัดีฟส์ มีวิลล่า จ  านวน 94 วิลล่า แบ่งเป็น Beach Villa 36 หลงั Water Villa 29 หลงั 
Ocean Villa 20 หลงั Family Beach Villa 5 หลงั Ocean Pavilion 2 หลงั และ Beach Residence 2 หลงั นอกจากน้ี ยงัให้
บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิ งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนย์กีฬาทางน ้ า                                
ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” ร้านคา้ย่อยขายสินคา้พื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก บริการเคร่ืองบินน ้า (Seaplane) ระหวา่งสนามบินมาเล่และโรงแรม 

 การตลาดและการแข่งขัน  
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
- การบริหารจัดการรายได้ 
1. จดัท ารายการตรวจสอบพร้อมก าหนดระยะเวลา เพื่อให้การสนับสนุนโรงแรมท่ีจะเปิดใหม่ ส าหรับ     

การบริหารจดัการรายได ้การขายและการตลาด เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบ วธีิการ และแผนการตลาด พร้อมใชง้านก่อนท่ี
แต่ละโรงแรมจะเปิด 

2. ขยายบทบาทการบริหารจดัการรายได้ในทุกโรงแรม เพื่อเพิ่มรายได้ดว้ยการบริหารจดัการพื้นท่ีให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และมุ่งเนน้การท าก าไรจากการขายในแต่ละภาคส่วน 

3. ด าเนินการเร่ืองราคาห้องพกั โดยพิจารณาดชันีมูลค่าร่วมกบัขอ้มูลของ ReviewPro ในการก าหนดราคา
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 

4. ท างานอย่างใกล้ชิดกับผู ้จ ัดการ และผูน้ าการขายของแต่ละโรงแรมเพื่อก ากับดูแล และยกระดับ
ความสามารถ กระบวนการ รวมถึงกลยทุธ์การขายและการตลาด ทั้งในระยะสั้นและยาว 

5. ด าเนินการเพื่อยกระดบัช่ือเสียงของโรงแรม ซ่ึงจะแสดงให้เห็นผา่นทางดชันีช้ีวดัมูลค่าซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล วธีิน้ีจะถูกน าไปใชผ้า่นส่ือสังคมออนไลน์โดยมุ่งเป้าหมายท่ีตลาดในจีน 
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- E-Business 
1. ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 จะเปิดตัว www.dusit.com อีกคร้ัง โดยมีหลายภาษาทั้ ง ไทย จีน ญ่ีปุ่น 

อาหรับ เพื่อใหส้ามารถควบคุมและจดัการเน้ือหาไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้าย 
2. จากความส าเร็ จของการจัดเก็ บข้อมู ลของนั กท่ องเท่ี ยวชาวมุ ส ลิ ม ท่ี ออกแบบมาเพื่ อ                                     

จับกลุ่มตลาดตะวนัออกกลาง และนักท่องเท่ียวชาวมุสลิมทั่วโลก จึงได้เตรียมระบบการจัดเก็บข้อมูลของ               
แต่ละโรงแรมให้มีหลากหลายภาษา ทั้ งภาษาเยอรมัน สเปน รัสเซีย และเกาหลี เพื่อพฒันาความสามารถของ
โปรแกรมคน้หา (SEO-Search Engine Optimization) 

3. ด าเนินการเร่ืองรหสัเฉพาะของเครือข่ายดุสิตอินเตอร์เนชัน่แนล (DW) ผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายทัว่โลก
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เพื่อใหแ้บรนดข์องดุสิตปรากฏสู่สาธารณชน และบริษทัการท่องเท่ียวต่าง  ๆใหม้ากข้ึน 

4. เปิดตวั Dusit Apps ในโทรศพัทมื์อถือ เพื่อยกระดบัผูเ้ขา้พกั และเพื่อเพิ่มเส้นทางส าหรับตลาดออนไลน์ 
5. จดัตั้งศูนยจี์นข้ึนเพื่อดูแลตลาดจีน ด้วยวิธีน้ีจะท าให้เพิ่มการจองทางออนไลน์ โดยผูเ้ขา้พกัสามารถ     

ท าการจองในภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 
-  ฝ่ายขายระดับนานาชาติ 
1. นอกจากการรักษาฐานลูกคา้ส าคญัท่ีมีอยู่ในทุกกลุ่มตลาดแล้ว ส านักงานขายนานาชาติ และส านักงานขาย

ภูมิภาคจะมุ่งเนน้การเจริญเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดให้มากข้ึน รวมทั้งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพเพื่อการพฒันาธุรกิจใหม่ 
2. ก าหนดแผนการขายของส านกังานขายนานาชาติ และส านกังานขายภูมิภาค รวมถึงงานแสดงสินคา้ และ

การแสดงสินคา้ไปตามเมืองต่างๆ จะมีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายมากข้ึน เพื่อขบัเคล่ือนแบรนด์ของดุสิตให้
เป็นท่ีรู้จกัในตลาด ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน 

3. มุ่งเน้นไปยงัตลาดเกาหลี โดยการว่าจ้างผูจ้ดัการขายฝ่ายเกาหลี ปรับบทบาทของผูอ้  านวยการขาย          
ฝ่ายรัสเซีย เพื่อผลกัดนัยอดขายไปยงักลุ่มท่ีมีศกัยภาพอ่ืน  ๆท่ีเป็นตลาดใหม่เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย พม่า เน่ืองจาก
ตลาดรัสเซียซบเซาลง 

4. ขยายการขายดว้ยการตั้งส านกังานขายนานาชาติ  และส านกังานขายภูมิภาคในซาอุดีอาระเบีย ออสเตรเลีย 
และ นิวซีแลนดใ์นไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เพื่อใหแ้บรนดข์องดุสิต และยอดขายเติบโตในตลาดท่ีมีศกัยภาพ 

5. ขยายตลาดการประชุมสัมมนาและการจดันิทรรศการ โดยพฒันาและท าการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพิ่มประสิทธิภาพขบวนการขาย เน้นการขายเชิงรุก เพื่อให้สามารถจบัตลาดผ่านเครือข่ายทัว่โลกของ Destination 
Management Company และ Professional Congress Organizer รวมถึงส านกังานจดัประชุมสัมมนาต่างๆ 

- การท าการตลาดเพือ่ส่งเสริมความภักดีในแบรนด์ 
1. วตัถุประสงคส์ าคญัในการการสร้างแบรนดส์ าหรับปี 2558 คือ: 
- เสริมสร้างการรับรู้ในตลาดและการจดัวางแบรนดข์องดุสิต โดยเนน้ dusitD2 มากข้ึน 
- ผลกัดนัใหดุ้สิตธานีเป็นแบรนดช์ั้นน าของโลก 
2. ก าหนดความแตกต่างอย่างชดัเจนในแต่ละแบรนด์ของดุสิต และพฒันาแคมเปนต่างๆ เพื่อให้แบรนด ์ 

เป็นท่ีรู้จกัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดในต่างประเทศ 
3. เปิดตวัโปรแกรม Dusit Gold อีกคร้ัง ผ่านส่ือดิจิตอล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการโดยอาศยั

โปรแกรม Instant Rewards เป็นหลกัในการด าเนินการ 
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4. เปิ ดตัวโปรแกรม Dusit Stars อีกคร้ัง เพื่ อเพิ่ มยอดขายในกลุ่มลูกค้าประจ า กลุ่มบริษัท และ                    
กลุ่มประชุมสัมมนา 

5. ก ากับดูแลและใช้มาตรฐานแบรนด์กับทุกโรงแรมภายใต้ดุสิตให้ เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด                        
ผ่านการส่ือสารทางการตลาดและประชาสัมพนัธ์ เช่น ขอ้มูลเอกสารประกอบการขาย ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างค่าของ    
แบรนดแ์ละการจดจ าใหแ้ก่ลูกคา้ 

- ส่ือใหม่และการติดต่อส่ือสาร 
1. ขยายการประชาสัมพนัธ์ไปภูมิภาคท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและเคนยา โดยใช้ประโยชน์จาก    

การเปิดตวัของโรงแรมใหม่ในประเทศนั้น เช่นเดียวกบัท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงตลาดเหล่าน้ีมีความส าคญั 
2. มุ่งเนน้การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึน เพื่อเขา้ถึงลูกคา้ใหม่และท าให้ดุสิตเป็นโรงแรมชั้นน า

ในส่ือดิจิตอล 
3. แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อจดัท าและสร้างสรรคเ์น้ือหาท่ีน่าสนใจในพื้นท่ีส่ือสังคมท่ี

ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของจีนอยา่ง Weibo และ Wechat เพื่อสร้างแบรนดดุ์สิตใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และผลกัดนัการจอง
จากตลาดส าคญัน้ี 

4. สร้างความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัลูกคา้และเจา้ของโรงแรมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และวารสาร
ต่าง  ๆท่ีจะแจง้ขอ้มูลเร่ืองการพฒันา การตลาด และข่าวอ่ืน  ๆท่ีน่าสนใจของบริษทั 

5. ยงัคงใช้การประชาสัมพนัธ์ด้วยการ “โฆษณา” แบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั และการเข้าถึงตลาดใหม่ด้วย       
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นท่ีนิยมและไดรั้บการตอบรับจากสาธารณชน 

- การร่วมมือทางการตลาดและการโฆษณาองค์กร 
1. เพิ่มเงินทุนในการท าตลาดดิจิตอล เพื่อส่งเสริมการขายและสามารถวดัค่าได้มากข้ึน ตลาดด้านน้ี              

มีประสิทธิภาพท่ีจะขบัเคล่ือนยอดขายไดดี้กวา่ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น   
2. การโฆษณามุ่งเน้นเร่ืองแบรนด์ไปยงักลุ่มเป้าหมายมากข้ึน โดยส่ือสารผ่านแนวคิดของโรงแรมท่ี         

เปิดใหม่ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่และการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยงัสายการบินต่างๆ เพื่อสนบัสนุนโรงแรมดว้ยฐานขอ้มูลท่ีแข็งแกร่งและ

กวา้งขวางข้ึน ส าหรับการส่งเสริมแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกั 
4. ขยายตลาดและส่งเสริมการขาย โดยร่วมมือกบั ธนาคาร บริษทับตัรเครดิต บริษทัโทรคมนาคม และ

สมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวนัออกกลาง เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั สนับสนุนโรงแรมใน
ทอ้งถ่ิน และผลกัดนัธุรกิจต่างประเทศให้เขา้มาใชบ้ริการโรงแรมของดุสิต โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงแรมในประเทศไทย
และท่ีมลัดีฟส์ 

5. เลือกคู่ค้าด้านการท่องเท่ียวท่ีส าคญั เช่น บริษทัรถเช่า สถานท่ีท่องเท่ียวท้องถ่ิน ร้านคา้ปลอดภาษี        
เพื่อช่วยให้สามารถน าเสนอมูลค่าเพิ่มท่ีครอบคลุม B2B (การคา้จากธุรกิจสู่ธุรกิจ) และ B2C (การคา้จากธุรกิจสู่
ผูบ้ริโภค) ไดอ้ยา่งน่าสนใจมากข้ึน 
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- สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิและการเมืองท้องถิ่น 
นกัท่องเท่ียวจะเขา้มาในประเทศไทยช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสสุดทา้ยของปี ซ่ึงเป็นช่วงฤดูการท่องเท่ียว

เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากสภาพอากาศดี ในขณะท่ีสภาพอากาศในยุโรปและพื้นท่ีส่วนใหญ่ของทวีปเอเชีย เช่น
สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือญ่ีปุ่นไม่เอ้ืออ านวย 

แต่ดว้ยปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 มีการประทว้งต่อตา้นรัฐบาลอยา่งต่อเน่ือง 
รัฐบาลต่างประเทศออกค าเตือนเร่ืองการเดินทางมาประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 มีการประกาศใช ้      
กฎอยัการศึก ส่ิงเหล่าน้ีท าให้จ  านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในประเทศไทยช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ลดลง  
ประมาณ 2 ลา้นคนหรือลดลงร้อยละ 10.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556  

 
ท่ีมา: www.focus-economics.com 

 
ไตรมาสท่ี 4 การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัเดือนตุลาคมภาคอุตสาหกรรมและ         

การส่งออกปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่อุปสงค์ในประเทศยงัคงซบเซา แมว้่ารัฐบาลจะพยายามกระตุน้เศรษฐกิจ
ดว้ยการเพิ่มงบประมาณการใชจ่้ายของภาครัฐแลว้ก็ตาม ส าหรับการท่องเท่ียวยงัคงไดรั้บผลกระทบทางลบจากการ
ประกาศใชก้ฎอยัการศึก อตัราเงินเฟ้อลดลงจากร้อยละ 1.5 ในเดือนตุลาคม เป็นร้อยละ 1.3 ในเดือนพฤศจิกายน เป็น
ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ซ่ึงเป็นไปตามการคาดการณ์ของธนาคารกลางวา่อตัราเงินเฟ้อจะอยูใ่นช่วง
ร้อยละ 0.5 -3.0 ส าหรับธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าปี 2557 อตัราเงินเฟ้อจะเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 2.2 และ 
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ปี 2558 จะเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 2.1 ในขณะท่ีมีการคาดหวงัว่าปี 2557 อตัราเงินเฟ้อจะเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 2.3 และ 
ในปี 2558 จะเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 2.6  

 
ปริมาณการใหบ้ริการหอ้งพกัและอตัราการเขา้พกัแต่ละโรงแรม มีดงัน้ี 

โรงแรม บริษัทผู้ประกอบธุรกจิ จ านวน
ห้องพกั 

อตัราการเข้าพกั (%) 
2554 2555 2556 2557 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี 517 62.82 64.42 66.43 47.39 
ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 457 61.05 65.18 74.87 68.55 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 538 76.40 75.29 70.35 78.61 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Private Limited 94 - 35.30 60.03 65.67 
รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 198 58.34 63.66 83.72 84.71 
ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 198 63.30 71.17 73.35 74.73 
ดุสิตปร๊ินเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 186 62.59 71.19 72.65 72.44 
ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 296 64.23 66.90 68.24 62.68 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 131 54.53 63.79 71.73 73.58 
ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 254 75.08 81.21 75.79 78.65 

ปี 2557 โรงแรมส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราการเขา้พกัลดลงจากปี 2556 โดยเฉพาะโรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั้งน้ี เป็นผลจากจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดลงจากความกงัวลเร่ืองสถานการณ์ทาง
การเมืองภายในประเทศ ส าหรับโรงแรมในต่างประเทศ 2 โรงแรม ไดแ้ก่ ดุสิตธานี มลัดีฟส์ และดุสิตธานี มะนิลา มี
อตัราการเขา้พกัเพิ่มข้ึนจากปีก่อนประมาณร้อยละ 5 และร้อยละ 8 ตามล าดบั 
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(ข) สภาพการแข่งขัน 
การเขา้มาในประเทศไทยของชาวต่างชาติ 

%∆

Number %Share Number %Share 2014/2013

East  Asia 14,561,527 58.76 15,911,375 59.94 -8.48

ASEAN 6,620,231 26.72 7,282,266   27.43 -9.09

Brunei 11,281 0.05 14,205       0.05 -20.58

Cambodia 553,809 2.23 481,595      1.81 14.99

Indonesia 508,171 2.05 594,251      2.24 -14.49

Laos 934,253 3.77 976,639      3.68 -4.34

Malaysia 2,644,052 10.67 3,041,097   11.46 -13.06

Myanmar 208,794 0.84 172,383      0.65 21.12

Philippines 338,055 1.36 321,571      1.21 5.13

Singapore 864,681 3.49 955,468      3.60 -9.50

Vietnam 557,135 2.25 725,057      2.73 -23.16

China 4,623,806 18.66 4,637,335   17.47 -0.29

Hong Kong 483,883 1.95 588,335      2.22 -17.75

Japan 1,265,307 5.11 1,536,425   5.79 -17.65

Korea 1,117,449 4.51 1,295,342   4.88 -13.73

Taiwan 392,758 1.58 502,176      1.89 -21.79

Others 58,093 0.23 69,496       0.26 -16.41

Europe 6,156,132 24.84 6,305,945   23.75 -2.38

The  Americas 1,104,714 4.46 1,166,633   4.39 -5.31

South  Asia 1,251,558 5.05 1,347,585   5.08 -7.13

Oceania 947,242 3.82 1,021,936   3.85 -7.31

Middle  East 593,000 2.39 630,243      2.37 -5.91

Africa 165,595 0.67 163,008      0.61 1.59

Grand  Total 24,779,768 100.00 26,546,725 100.00 -6.66

Source  of  Data : Immigration  Bureau, Police  Department.

Note : Primary  Data

Updated :  15/01/58   11.00 AM

  January - December  2014

Nationality

2014 2013

 
 นกัท่องเท่ียวจากเอเชียตะวนัออกท่ีเขา้มาอนัดบั 1 คือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจ านวนกวา่ 4.6 ลา้นคน 
 นกัท่องเท่ียวจากเอเชียใตท่ี้เขา้มามาก คือ อินเดีย มีจ  านวนกวา่ 1 ลา้นคน เติบโตร้อยละ 3.61 เม่ือเทียบกบั

ปีก่อนหนา้น้ี 
 รัสเซียเป็นตลาดอนัดับ 1 จากยุโรปท่ีมีกว่า 1.6 ล้านคนเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.93 ส าหรับปี 2558 คาดว่า          

จะมีปริมาณลดลงเน่ืองจากการอ่อนค่าของสกุลเงินรูเบิล และปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในรัสเซีย 
 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั คาดวา่นกัท่องเท่ียวจากญ่ีปุ่นจะยงัคงเติบโตไดไ้ม่มากนกั 
 จะมีการมุ่งเนน้ตลาดในแถบภูมิภาคมากข้ึน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง และเวยีดนาม 
การแข่งขัน 
- ปัจจัยภายใน 
โรงแรมแต่ละแห่งไดก้ าหนดกลุ่มการแข่งขนักนัระหวา่งโรงแรมท่ีอยู่ในประเภทและระดบัเดียวกนั และ   

มีท าเลใกลเ้คียงกนั เพื่อท่ีจะไดท้  าการวดัผลการด าเนินการในดา้นอตัรารายไดค้่าหอ้งพกัเฉล่ียต่อจ านวนหอ้งพกัท่ีมี
อยูใ่นโรงแรมทั้งหมด (RevPAR) การเขา้ถึงตลาด และอตัราค่าหอ้งพกัโดยเฉล่ีย 

ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPIs) ของแต่ละโรงแรม คือการถูกจดัอันดับตามกลุ่มการแข่งขัน ภายใต ้         
ตวัวดัผลสามตวัขา้งตน้ โดยเปรียบเทียบเป็นจ านวนร้อยละท่ีเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ซ่ึงตอ้งมีการติดตาม
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ผลแบบรายวนัและรายเดือน เพื่อรายงานต่อส านกังานส่วนกลาง วิธีดงักล่าวท าให้การติดตามผลการด าเนินงานของ
แต่ละโรงแรมเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน และผลการด าเนินการน้ีมีการพิสูจน์โดยขอ้มูล STR Global (STR 
Global คือ หน่วยงานท่ีรายงานสถิติในธุรกิจโรงแรมทัว่โลก เป็นสถาบนัท่ีไดรั้บความเช่ือถือในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว) 

ริเร่ิมน า Global Review Index มาใช้ในการบริหารจดัการช่ือเสียงของแต่ละโรงแรมในสังคมออนไลน์ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกน าไปใชเ้พื่อปรับปรุงการให้บริการและการจดัอนัดบั 

- ปัจจัยภายนอก 
ในประเทศไทยมีห้องพกัเกินความตอ้งการ โดยในกรุงเทพไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด โรงแรมใหม่มีการ

ตกแต่งและถูกออกแบบให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั และมีค่าหอ้งพกัไม่สูง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่  ๆ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งประเทศ เวียดนามและพม่ามีความน่าสนใจเพิ่มมากข้ึนจากกลุ่มนักท่องเท่ียว
อิสระ ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของไทย 

เน่ืองจากกฎอยัการศึกยงัคงถูกบงัคบัใช ้จึงคาดวา่ปี 2558 ตลาดการประชุมสัมมนาจากต่างประเทศจะยงัคง
ไม่ดีข้ึน จึงมุ่งเนน้ท าการตลาดในกลุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางในตลาดทอ้งถ่ินและภูมิภาคมากข้ึน 

การแข่งขันในปีทีผ่่านมาและแนวโน้มในอนาคต 
ธุรกิจโรงแรมไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศมีผลใหน้กัท่องเท่ียวในช่วง 6 เดือนแรกลดลง

กวา่ร้อยละ 12 และเม่ือเหตุการณ์ต่าง  ๆส้ินสุดลง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ด าเนินการ
ฟ้ืนฟูความเช่ือมั่นและกระตุ้นการท่องเท่ียวด้วยมาตรการต่างๆ ท าให้นับตั้ งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา 
สถานการณ์ด้านการท่องเท่ียวปรับตวัดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ซ่ึงเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั นักท่องเท่ียวขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 7 จึงมีผลช่วยให้ภาคการท่องเท่ียวโดยรวมของปี 2557 ลดลงเหลือเพียง     
ร้อยละ 6.66 จากปี 2556 ส าหรับแนวโนม้ปี 2558 คาดวา่ จะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศไทย ประมาณ 29 ลา้นคน 
หากสถานการณ์การเมืองในประเทศมีความสงบเรียบร้อย และภาพรวมในตลาดโลกไม่มีปัจจัยร้ายแรง                                  
มากระทบบรรยากาศการเดินทางท่องเท่ียวคาดการณ์ว่า จะมีเม็ดเงินสะพดัสู่ธุรกิจโรงแรมในปี 2558 ประมาณ 
513,000-527,000 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 7-10 จากปี 2557 โดยมีปัจจยัหนุนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และมาตรการให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถน ารายจ่ายจากการท่องเท่ียวและสัมมนามาหกัลดหยอ่นภาษีได ้
(ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียวและศูนยว์จิยักสิกรไทย) 

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจโรงแรมและการให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ต้องใช้บุคลากรเป็นหลักในการประกอบธุรกิจ 

นอกเหนือไปจากการจดัสถานท่ีและจดัหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่แขกผูม้าใชบ้ริการ 
ส าหรับโรงแรมในประเทศ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในประเทศท่ีได้รับการฝึกอบรม                 

ดา้นการให้บริการต่างๆ เป็นอย่างดี  มีบางต าแหน่งเท่านั้นท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งว่าจา้งผูช้  านาญการชาวต่างประเทศ 
ส่วนโรงแรมในต่างประเทศ จะใช้บุคลากรในพื้นท่ีเป็นหลักเพื่อตอบสนองและรู้ถึงความต้องการของแขก               
ในประเทศนั้น  ๆแต่ยงัคงมาตรฐานการบริการและเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
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นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีจะพฒันานักศึกษาของวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีเรียนจบแล้วเขา้มาท างานให้กับ
โรงแรมในกลุ่มดุสิตอีกดว้ย 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน บริษทัจึงยึดมัน่ในแนวทางการด าเนินการท่ีมุ่งเนน้ในดา้นการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอยา่งเต็มท่ี นบัตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง หวัหนา้แผนก เจา้หนา้ท่ีและพนกังานโรงแรมทุกคน
ท่ีจะร่วมมือกัน ท าให้สถานท่ีประกอบการมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและน่าร่ืนรมย์ เน่ืองจากน ้ าและไฟฟ้า             
เป็นทรัพยากรท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทจึงด าเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพยากร                      
อยา่งมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากมาตรการด าเนินการต่าง  ๆดงัน้ี 

1. บริษัทก าหนดให้แต่ละโรงแรมมีโรงบ าบัดน ้ าเสีย ซ่ึงโรงแรมได้ควบคุมดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสีย            
ให้สามารถบ าบัดน ้ าเสี ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าน ้ าทิ้ งหลังบ าบัดท่ีผ่านการเติมคลอรีนแล้ว                             
ไปใช้รดน ้ าต้นไม้ ท าความสะอาดพื้น อาคาร ล้างรถ เป็นต้น จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ ง พบว่า                       
อยูใ่นมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคาร ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

2. บริษัทจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีการติดตั้ งเคร่ืองวดัย่อย เพื่อวดัว่าแต่ละส่วนแต่ละแผนก              
ได้ใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้โรงแรมสามารถควบคุมการใช้พลงังานของแต่ละแผนกในแต่ละเดือน
อยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่ใชเ้คร่ืองท าความเยน็ท่ีใชส้ารซีเอฟซี ท่ีเป็นอนัตรายต่อมลภาวะและส่ิงแวดลอ้ม 

3. บริษทัมีมาตรการในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 
- ลดขยะมูลฝอย โดยการหลีกเล่ียงสินคา้ท่ีมีการบรรจุหีบห่อท่ีเกินความจ าเป็นหรือดว้ยวสัดุท่ีไม่สามารถ

น ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
- น าส่ิงของต่าง  ๆกลบัมาใชอี้กคร้ังหน่ึง เพื่อวตัถุประสงคเ์ดิมหรือวตัถุประสงคอ่ื์นเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

เช่น ขวดท่ีสามารถบรรจุของได้ใหม่ ผา้ขนหนู ถุงใส่เส้ือผา้ส่งซัก ผ้ากันเป้ือนท่ีซักล้างท าความสะอาดได ้          
แบตเตอร่ีไฟท่ีสามารถอดักระแสไฟฟ้าใหม่ได ้บนัทึกขอ้ความท่ีใช้ภายในโรงแรมดว้ยกระดาษท่ีใช้แลว้ แต่ยงัมี   
เน้ือท่ีพอจะเขียนขอ้ความได ้เป็นตน้ 

- น าส่ิงท่ีใชแ้ลว้ไปแปรสภาพเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ังหน่ึง โดยวธีิการแยกประเภทขยะ โดยเร่ิม
ตั้งแต่การจดัหาภาชนะรองรับแยกตามชนิด และทางโรงแรมจะจ าหน่ายออกเพื่อเขา้สู่กระบวนการกลบัมาใชใ้หม่ 
เช่น อลูมิเนียม กระดาษใชใ้นส านกังาน อาหารและอินทรียว์ตัถุ แกว้พลาสติก กระป๋องท่ีท าดว้ยเหล็กและดีบุก เป็นตน้ 

- ปลูกจิตส านึกของพนักงานให้รู้จกัประหยดัในการใช้พลงังาน และการใช้วสัดุอุปกรณ์ส านกังาน เช่น 
การประหยดัไฟ การใชก้ระดาษ 2 หนา้ เป็นตน้ 

4. บริษัทได้ว่าจ้างให้  Excellent Energy International Co., Ltd. (Thailand) ศึกษาการเปล่ียนอุปกรณ์ต่าง  ๆ
เพื่อเป็นการประหยดัเช้ือเพลิง และลดการใช้พลงังานไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการลดมลภาวะโลกร้อน โดยในปี 2551 
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติังบประมาณในการเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง  ๆเป็นเงิน 34.85 ลา้นบาท 
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การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดักบั

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
ด้านสุขอนามัย ทางบริษัทปฏิบัติตามข้อบัญญัติส านักงานกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาลท้องถ่ิน 

นอกจากน้ี โรงแรมในเครือส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว ของมูลนิธิใบไม้สี เขียวซ่ึงจัดตั้ งโดย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบด้วยองค์กรท่ีมีวิสัยทัศน์       
ด้านการพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม องค์กรท่ีกล่าวถึงนั้ นคือ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย       
สมาคมโรงแรมไทย โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ส านักงานการจดัการ   
ดา้นการใชไ้ฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการประปานครหลวง 
ซ่ึงโครงการใบไมเ้ขียวมีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของ
ธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม ซ่ึงจะวดัระดบัมาตรฐานโดยพิจารณาถึงเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการประหยดั
พลงังานของโรงแรมเทียบไดก้บั ISO 14000  

ท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
เร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่มีค่าใชจ่้ายเพื่อรักษามาตรฐานในดา้นต่างๆ ตลอดจนการรักษาส่ิงแวดลอ้มของ
โรงแรมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามปกติ 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
 -ไม่มี- 
 

2. ธุรกจิรับบริหารโรงแรม 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
โรงแรมและรีสอร์ทท่ีรับบริหาร มีดงัน้ี 
1. “ดุ สิตธานี”  โรงแรมระดับ  5 ดาว ภายใต้ช่ือ “ดุ สิตธานี” ธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้ใช้ ช่ือ                 

เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตธานี” ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษัท (Franchise) โดยสัญญา             
รับจา้งบริหารโรงแรมและการใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ภายใตช่ื้อ “ดุสิตธานี” ทั้งหมดอยูภ่ายใต ้บมจ. ดุสิตธานี 

 
ความสง่างามตามแบบประเพณีไทย มรดกอันสูงค่า และการบริการอันเล่ืองช่ือในระดับสากล 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี เป็นเครือโรงแรมส าหรับตลาดระดบัสูงพร้อมดว้ยบริการครบครัน   

ท่ีแสดงถึงประเพณีและความมัง่คัง่ของวฒันธรรมไทย  
ดุสิตธานีเปรียบประดุจสัญลกัษณ์อนัน่าเช่ือถือของค่านิยมไทย ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีสุขสงบ มีกล่ินอาย

และมีสีสัน ทุก  ๆรายละเอียดลว้นสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อยกระดบัจิตวิญญาณ และสร้างความสุนทรีย ์ในการเขา้พกัทุกคร้ัง
และทุกช่วงเวลาผูม้าเยอืนจะสัมผสัไดถึ้งความอบอุ่น การใหเ้กียรติ และความทุ่มเทเอาใจใส่ของพนกังานอยา่งแทจ้ริง  
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โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี ตั้งอยูใ่กลก้บัยา่นใจกลางธุรกิจและสถานท่ีส าคญัต่างๆ ของจุดหมาย
ปลายทางแต่ละแห่ง มีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการท่ีเหนือระดบัไวใ้ห้บริการอย่างพร้อมสรรพส าหรับทุก
โอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมท่ีส าคญั  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี มีดังนี ้

 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ประเทศไทย* 
 โรงแรมดุสิตธานี  พทัยา ประเทศไทย 
 โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า  ภูเก็ต ประเทศไทย** 
 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร ประเทศอียปิต ์
 โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด ์รีสอร์ท เชียงราย ประเทศไทย*** 
หมายเหตุ : * เป็นสิทธิการเช่าภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
 ** เป็นโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

*** เป็นโรงแรมภายใตแ้ฟรนไชส์ ของ บมจ. ดุสิตธานี      
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 

 โรงแรมดุสิตธานี กวม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า กอลฟ์ รีสอร์ท ประเทศสิงคโปร์ 
 โรงแรมดุสิตธานี ซามาร่า บีช ซูสส์ ประเทศตูนิเซีย 
 โรงแรมดุสิตธานี บรู๊ควอเตอร์ ประเทศออสเตรเลีย 
 โรงแรมดุสิตธานี คมัรานห์ ประเทศเวยีดนาม 
 โรงแรมดุสิตธานี เส้าซิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตธานี ฮอทสปริงส์ ชิงหยวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตธานี รีสอร์ท ฟูเซียน เลค ยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟิง ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตธานี ฟูชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตธานี พานจือหวั สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตธานี ซุยหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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2. “ดุสิตดีทู” โรงแรมระดบั 5 ดาว น าเสนอไลฟ์สไตล์ท่ีเป่ียมดว้ยสีสัน เพื่อตอบสนองความตอ้งการและ
ความปรารถนาของนักเดินทางรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ด้วยการผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่นระหว่าง             
การออกแบบท่ีทนัสมยั เทคโนโลยแีห่งอนาคต ความสะดวกสบาย และบริการอนัไร้ท่ีติ 

 
สีสันแห่งความร่วมสมยั เตม็ไปด้วยความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา 

ดุสิตดีทู ตั้งอยู่ในท าเลส าคญัท่ีเป็นย่านธุรกิจการคา้และย่านบนัเทิงหลกั ท่ีพกัของดุสิตดีทูลว้นแต่เป็น
จุดหมายอนัพึงปรารถนา ท่ีผูม้าเยือนจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ท่ีให้ความต่ืนตาต่ืนใจและความร่ืนรมย ์ดุสิตดีทู 
คือสถานท่ีเพื่อการพบปะสังสรรค ์ภายใตค้วามคลาสสิกแบบใหม่ในยคุสมยัปัจจุบนั เป็นสถานท่ีท่ีมอบบรรยากาศ
แห่งความร่วมสมยั ความหรูหราในสไตลส์บายๆ และมนตส์ะกดท่ีเป่ียมดว้ยสีสัน  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทู มีดังนี ้

 โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ประเทศไทย* 
 โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท ประเทศไทย 
 โรงแรมดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา่ 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทูทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 

 โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย 
 โรงแรมดุสิตดีทู เออร์บานา กรูกาวน์ ประเทศอินเดีย 
 โรงแรมดุสิตดีทู เรสซิเดน้ท ์ยา่งกุง้ ประเทศพม่า 
 โรงแรมดุสิตดีทู ยาร์เคย ์ทิมพ ูประเทศภูฏาน 
 โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรมดุสิตดีทู เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตดีทู ซุยหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.  “ดุสิตปร๊ินเซส”  โรงแรมระดบั 4 ดาว น าเสนอท่ีพกัพร้อมบริการท่ีครบครันส าหรับตลาดระดบักลาง 
ภายใต้บรรยากาศท่ีสะท้อนถึงเมืองหรือย่านท่ีเป็นท าเลท่ีตั้ งของโรงแรม แต่ละโรงแรมหรือรีสอร์ท ล้วนมี
เอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองและมอบความหรูหราอยา่งมีระดบั ผสานกบัประโยชน์ใชส้อยท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท่ามกลางกล่ินอายของวฒันธรรมและลกัษณะเฉพาะตวัของทอ้งถ่ินท่ีแวดลอ้ม ดุสิตปร๊ินเซสพร้อมใหก้ารตอ้นรับท่ี
อบอุ่นและเป็นกนัเอง จึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัเดินทางท่ีเรียบง่าย  
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ความเป็นเลิศท่ีครอบครองได้ในท าเลหลักท่ีแสนสะดวกสบาย เพ่ือความลงตัวท่ีสุดในทุกการเดินทาง 
ความรอบรู้เก่ียวกับทอ้งถ่ินท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจท าให้ดุสิตปร๊ินเซสสามารถมอบบริการได้อย่าง

เหนือระดบั ความสัมพนัธ์อนัยาวนานของดุสิตปร๊ินเซสท่ีมีในแต่ละทอ้งถ่ินช่วยยกระดบัประสบการณ์ของผูม้าเยือน 
ในขณะท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ของดุสิตปร๊ินเซสพร้อมให้บริการและสร้างความผ่อนคลาย                  
บรรยากาศอนัทนัสมยัและการบริการท่ีน่าประทบัใจจึงเป็นค าตอบท่ีลงตวัส าหรับทั้งนกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียว 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปร๊ินเซส ตั้งอยูใ่นท าเลใจกลางเมืองท่าและเมืองหลกัส าคญัต่างๆ รวมถึง
แหล่งท่องเท่ียวตากอากาศ จึงเหมาะส าหรับนกัเดินทางท่ีมองความสะดวกสบายจากท าเลท่ีตั้ง และบริการอนัเป็นเลิศ 
นอกจากน้ี ดุสิตปร๊ินเซสยงัมอบประสบการณ์ดา้นการรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
เพื่อการติดต่อธุรกิจและสันทนาการ บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริง  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปร๊ินเซส มีดังนี ้
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ประเทศไทย 
 โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย 
 โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส ประเทศไทย* 
 โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง ประเทศไทย* 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใตแ้ฟรนไชส์ ของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปร๊ินเซสทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เอน็เอไอเอ การ์เดน้ส์ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

4. “ดุสิตเดวาราณา” โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ดุสิตเดวาราณามอบความมีชีวิตชีวาและโดดเด่นดว้ยรสนิยม
ชั้ นเลิศส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่มโดยน ามรดกทางวฒันธรรมอันล ้ าค่า ผสานกับการบริการท่ีเป็นเลิศซ่ึงมี             
ประวติัยาวนาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษท่ีหรูหราและมีความเป็นส่วนตวั 

 
สถานท่ีพิเศษเป็นส่วนตัวท่ีพร่ังพร้อมด้วยความประณีตละเอียดอ่อนส าหรับนักเดินทางท่ีมีความพิถีพิถนั 

ดุสิตเดวาราณาสะท้อนถึงความหรูเลิศและรสนิยมชั้ นเยี่ยม ในการมอบประสบการณ์ชั้ นเลิศด้วย               
การดูแลปรนนิบติัอยา่งมีระดบัและมีศิลปะ อีกทั้งมีความทนัสมยั และงดงามตลอดกาล ดว้ยความเป็นส่วนตวัและ
การบริการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เอาใจใส่ และสมบูรณ์ไร้ท่ีติ ดุสิตเดวาราณาจึงเหมาะส าหรับการหลีกเร้นจากโลก
อนัสับสนวุน่วาย เพื่อมาเติมเตม็ความสดช่ืนและฟ้ืนฟูพลงัใหแ้ก่จิตใจ  

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณา พฒันาข้ึนในท าเลชั้นน าต่าง  ๆและเป็นท่ีพกัท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น 
ซ่ึงเพิ่มคุณค่าให้จุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง เป็นสถานท่ีส่วนตัวท่ีมีความเงียบสงบ และพร่ังพร้อมด้วย              
ความสมบูรณ์แบบ คุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นความปรารถนาของกลุ่มนกัธุรกิจและนกัเดินทางชั้นสูงทัว่โลกในปัจจุบนั  
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ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณา มีดังนี ้

 โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี ประเทศอินเดีย 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณาทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 

 โรงแรมดุสิตเดวาราณา สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา รีสอร์ท คุนหมิง เตือนฉือ เลค สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฟูเซียน เลค ยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริงส์ แอนด ์สปา กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” บริการห้องชุดพกัอาศยัระยะยาว พร้อมบริการในมาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาว     
โดยกลุ่มลูกคา้ของเคร่ืองหมายการคา้น้ีคือ ผูท่ี้สรรหาท่ีพกัอาศยัระยะยาวอนัไดแ้ก่ นกัธุรกิจ นกัท่องเท่ียวระยะยาว 
และชาวต่างชาติ ผูพ้  านกัในประเทศนั้น  ๆ 

การออกแบบ และการบริการจะเน้นถึงการสร้างบรรยากาศความอบอุ่นให้เปรียบเสมือนบา้นพกัอาศยัท่ีมี
ส่ิงอ านวยความสะดวก และการบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัอยา่งแทจ้ริง   

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเรสซิเด้นซ์ มีดังนี ้
 เพิร์ลโคสต ์พรีเมียร์ โฮเตล็ อพาร์ทเมน้ท ์ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 อพาร์ทเมน้ท ์(Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ ดูไบมารีน่า ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์* 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใตแ้ฟรนไชส์ ของ บมจ.ดุสิตธานี 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเรสซิเด้นซ์ทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 
 ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ แอนด ์สวที โดฮา ประเทศกาตาร์ 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
ท าการตลาดใหก้บัแบรนดดุ์สิตเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญารับบริหารโรงแรมใหม่ๆ โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
- สนบัสนุนการจดังาน Hotel Investment Conference Asia Pacific (APHIC) 
- มีส่วนร่วมในการเขา้ประชุม และเป็นวทิยากรรับเชิญในงานประชุมทางดา้นการลงทุนธุรกิจโรงแรมต่างๆ  ทัว่โลก 
- สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์    

ท่ีปรึกษาการลงทุน และกลุ่มผูป้ระกอบการจดัหาทรัพยากร 
- ใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์แผนการขยายธุรกิจของดุสิตผา่นช่องทางส่ือสารท่ีหลากหลาย 
- การใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด 
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(ข) สภาพการแข่งขัน 
การแข่งขันในปีทีผ่่านมาและแนวโน้มในอนาคต 
ส าหรับภาพรวมธุรกิจรับบริหารโรงแรมทัว่โลกตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง

เน่ืองจากมีการเพิ่มข้ึนของเครือโรงแรมท่ีรับบริหารและแบรนด์โรงแรม ในขณะท่ีโครงการพฒันาโรงแรมใหม่  
ชะลอตัว ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจรับบริหารโรงแรมทั่วโลกเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว การแข่งขันน้ีท าให้
ค่าธรรมเนียมการรับบริหารลดลง และเง่ือนไขต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากข้ึน ส าหรับแนวโน้มในอนาคต            
ภูมิภาคเอเชียยงัคงมีแนวโน้มและอตัราการเติบโตเป็นบวกซ่ึงมีปัจจยัมาจากการเปล่ียนแปลงทางประชากรและ
เศรษฐกิจ ในส่วนของบริษทั ปี 2557-2558 โรงแรมเปิดใหม่ท่ีรับบริหารในต่างประเทศจะมีท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
จีน สิงคโปร์ อินเดีย และกาตาร์ ซ่ึงจะท าใหส้ัดส่วนรายไดจ้ากการรับบริหารโรงแรมในปี 2558 เพิ่มข้ึน  

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ดุสิตให้บริการดา้นการรับบริหารโรงแรมในฐานะตวัแทนเจา้ของโรงแรม ธุรกิจรับบริหารโรงแรม รวมทั้ง

การใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ภายใตก้ารควบคุมมาตรฐานการใหบ้ริการของบริษทั (Franchise) ตอ้งใชบุ้คลากรเป็น
หลกัในการประกอบธุรกิจ ทีมงานบริหารโรงแรมของบริษทัลว้นแต่เป็นบุคลากรผูช้  านาญการท่ีผ่านงานบริหาร
โรงแรมหา้ดาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมงานดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความแขง็แกร่งใน
การวางกลยุทธ์ พฒันาโปรแกรมทางการตลาด และส่ือสารเพื่อสร้างเสริมให้เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัมีคุณค่า
และเป็นท่ีจดจ า  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

 -ไม่มี- 
3. ธุรกจิให้เช่าส านักงาน 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บมจ. ดุสิตธานี ด าเนินธุรกิจอาคารพาณิชยใ์ห้เช่าเป็นส านักงาน โดยอาคารตั้งอยู่บนพื้นท่ีซ่ึงเช่าจาก

ส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์ ติดกับอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นอาคารส านักงาน      
ขนาด 11 ชั้ น ผู ้เช่าเป็นบริษัทต่างๆ ทั้ งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพื้นท่ีภายในอาคารทั้ งหมด                 
13,245.54  ตารางเมตร และพื้นท่ีชั้นใตดิ้น 336 ตารางเมตร 

 การตลาดและการแข่งขัน 
 การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
 เนน้เร่ืองท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยู ่ในเขตศูนยก์ลางธุรกิจ ความสะดวกในการเดินทาง และการก าหนดราคาค่าเช่าท่ียืดหยุ่น 
โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ ความตอ้งการของลูกคา้ และตน้ทุนต่างๆ เพื่อสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกคา้ รวมทั้งมีการรับฟังและร่วมแกไ้ขปัญหากบัลูกคา้  

จุดเด่นด้านการตลาด 
การบริการท่ีดี เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
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 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจให้เช่าส านกังาน ตอ้งอาศยัต าแหน่งท่ีตั้งของอาคารเป็นหลกั อาคารพาณิชยข์องบริษทัมีท าเลท่ีตั้ง     

ท่ีดีเยี่ยมอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์การค้าต่างๆ โดยอาคารตั้ งอยู่ติดกับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ                      
ซ่ึงเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีการเดินทางท่ีสะดวกดว้ยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ   
บริษทัปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารสูงและขอ้ก าหนดหรือประกาศของกรุงเทพมหานคร 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
-ไม่มี- 

4. ธุรกจิอืน่  ๆ
4.1 สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา)  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ธุรกิจสปาได้ถูกโอนยา้ยจากบริษัท เทวารัณยส์ปา จ ากัด มาอยู่ภายใต ้  

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) การด าเนินกิจการด้านสปาเพื่อสุขภาพ เปิดด าเนินการในประเทศไทย 4 แห่ง 
ต่างประเทศ 3 แห่ง ดงัน้ี 

ธุรกิจสปาในประเทศ จ านวน 4 แห่ง 
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
2. โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
3. โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
4. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
ธุรกิจสปาในต่างประเทศ จ านวน 3 แห่ง 
1. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
2. โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
3. โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ผลิตภณัฑ์เทวารัณยส์ปา มุ่งเน้นการกลบัคืนสู่ธรรมชาติ เทวารัณย ์สปาจึงได้คดัสรรน าสมุนไพรและ

น ้ ามันหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย์ เช่น             
น ้ ามนันวด แชมพู สบู่ เจลอาบน ้ าและครีมบ ารุงผิว โดยเน้นความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและ
สารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารกนัเสีย ซิลิโคน และ SLS เป็นตน้ จึงมีความอ่อนโยน และไม่ท าใหแ้พห้รือระคายเคือง  

นอกจากน้ี  ย ังได้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ท่ี มี ส่ วนผสมของพื ชสมุนไพรท่ีปลูกแบบออร์แกนิค                           
ตั้ งแต่ร้อยละ 70 - 95 ข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงค์หลักคือการไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตั้ งแต่ขั้นตอน          
การเพาะปลูก รวมถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด  
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เทวารัณย์ สปา ยงัได้เลือกใช้เวชส าอางท่ีมี ช่ือเสียงระดับโลกจากประเทศฝร่ังเศสอย่าง Algotherm               
มาเป็นส่วนส าคญัในการดูแลผิวหน้า ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นหน่ึงในผูน้ าด้านเวชส าอางท่ีมีส่วนผสมหลกัจาก          
ทอ้งทะเล มาตั้งแต่ปี 2505 และไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑส์ปายอดเยีย่มจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552  

ส าหรับการบริการ เทวารัณย์ สปา มีพนักงานนวดท่ีมีประสบการณ์และความช านาญคอยให้บริการ          
ทรีตเมนต์ท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบต่างๆ เช่น นวดแบบเทวารัณย ์ซ่ึงเป็นการนวดท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของเทวารัณย ์นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบตะวนัตกและ
แบบตะวนัออก รวมไปถึง ทรีตเมนต์เพื่อการดูแลสุขภาพผิว เช่น ทรีตเมนต์เพื่อการท าความสะอาดผิวหน้า                   
อยา่งล ้าลึก การอบไอน ้ าดว้ยสมุนไพรไทย เมนูขดัผิว นอกจากน้ียงัมีชุดผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ ท่ีออกแบบมา
เพื่อสร้างความรู้สึกผอ่นคลายใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการอยา่งสูงสุด 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
บริษทัด าเนินกิจการและรับบริหารสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกคา้ท่ีเขา้พกัในโรงแรมและ

ลูกคา้ท่ีเห็นความส าคญัในเร่ืองสุขภาพ โดยมีการท าการตลาดผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมและของเทวารัณย ์สปา 
รวมทั้งท าการประชาสัมพนัธ์สปาผา่นทางหนงัสือแนะน าการท่องเท่ียวเมืองไทยของหลาย  ๆประเทศ 

(ข)  สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบนัธุรกิจสปาไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากและถือเป็นส่ิงจ าเป็นในโรงแรมโดยเฉพาะระดบัห้าดาว 

จึงท าใหมี้สถานประกอบการสปาและจ านวนผูป้ระกอบการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว คู่แข่งเปรียบเทียบในระดบัเดียวกนั 
คือ บนัยนัทรี สปา เซ็นทารา สปา แมนดารา สปา อนนัตรา สปา และ ซิกเซน้ส์ สปา 

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เทวารัณยส์ปา ไดเ้ลือกบริษทั ไอ พลสั คิว จ  ากดั ท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์อนัยาวนานในการเป็น

ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สปาท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศและระดบัสากล เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์สปา
ตามสูตรเฉพาะของเทวารัณย ์อนัไดแ้ก่ น ้ามนันวด แชมพ ูสบู่ เจลอาบน ้าและครีมบ ารุงผวิ บริษทั ไอ พลสั คิว จ  ากดั 
เป็นผูผ้ลิตรายเดียวท่ี เทวารัณย์ สปา พึ่ งพิงเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม ทั้ งน้ี ไม่ได้มีความสัมพนัธ์ใดๆ กับ
ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการดูแลผิวหนา้ คือ  Algotherm นั้น 
บริษทั ไบโอคอส ประเทศไทย จ ากดั เป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย  

ในกรณีท่ีประเทศนั้นๆ ไม่สามารถน าเขา้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวได ้เทวารัณย ์สปา ไดต้ั้งเกณฑ์ในการจดัหา
บริษทัจดัหาผลิตภณัฑท์ดแทนไวด้งัน้ี 

1. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีแปลงการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเอง หากมีการเพาะปลูกแบบไร้สารกนัแมลงหรือ
การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. ต้องเป็นบริษัทท่ีมีโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์สปาท่ีได้รับมาตรฐานแบบสากล อีกทั้ งยงัสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากทีมงานของ เทวารัณย ์สปา  
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3. สามารถผลิต ผลิตภณัฑ์สปาตามสูตรท่ีเป็นมาตรฐานของเทวารัณยส์ปาได ้และตอ้งยินยอมลงนาม
สัญญาท่ีจะไม่เปิดเผยหรือผลิตสูตรของเทวารัณยส์ปาต่อบุคคลท่ีสาม 

4. กรณีท่ีประเทศนั้นๆไม่มีตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการส าหรับผลิตภณัฑ์ Algotherm เทวารัณย ์สปา
ไดเ้ลือกผลิตภณัฑท์ดแทนในแบรนดท่ี์มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั Algotherm คือ Phytomer, Thalgo, Elemis หรือ  Jurliques 

ทั้งน้ี สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศเท่ากบัร้อยละ 70 และต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ 30  
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เทวารัณย์ สปา พยายามสร้างโอกาสให้ลูกค้าสามารถใช้บริการของสปาไปพร้อมกันกับการช่วย                 

ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นผลิตภณัฑ์ เทวารัณย ์สปา มุ่งเนน้การกลบัคืนสู่ธรรมชาติ เทวารัณย ์สปาจึงได้
คดัสรรน าสมุนไพรและน ้ ามนัหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะ
ของเทวารัณย ์เช่น น ้ามนันวด แชมพ ูสบู่ เจลอาบน ้าและครีมบารุงผวิ โดยเนน้ความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ ปราศจาก
สารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารกนัเสีย ซิลิโคน และ SLS เป็นตน้ รวมทั้งเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสม
ของพืชสมุนไพรท่ีปลูกแบบออร์แกนิคตั้งแต่ร้อยละ 70 - 95 รวมทั้งการสร้างสปาท่ีสามารถใชแ้สงจากธรรมชาติให้
ไดม้ากท่ีสุดหรือลดการใชเ้คร่ืองปรับอากาศในบางพื้นท่ีเพื่อประหยดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าและน ้า 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 

4.2 ธุรกจิด้านการศึกษา  
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพฒันาและเติบโตอย่างมัน่คง และเป็นการเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ส าหรับรองรับ

การขยายตวัของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทัว่โลก บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)    
จึงได้จดัตั้ งฝ่ายการศึกษาข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นท่ีจะขยายธุรกิจด้านการศึกษาและการฝึกอบรมไปยงั            
จงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศท่ีมีโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู ่ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพ
เขา้ท างานในโรงแรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงแรมในกลุ่มดุสิต ปัจจุบนัธุรกิจดา้นการศึกษาของกลุ่มไดรั้บการยอมรับ
และมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง   

ในปี 2557 ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานีได้เร่ิมแผนงานท่ีจะเปิดสถานศึกษาในระดับอาชีวะเพิ่มข้ึน เพื่อให้
รองรับงานบริการขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรมท่ีเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเปิดโอกาส
ใหผู้ส้นใจหรือผูท่ี้ท  างานอยูแ่ลว้ไดมี้วฒิุบตัรเพื่อการประกอบอาชีพและมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 

ธุรกิจดา้นการศึกษาประกอบดว้ย  
4.2.1 วทิยาลยัดุสิตธานี 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 วทิยาลยัดุสิตธานี มีรากฐานมาจากโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ท่ีไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2536 

ดว้ยปณิธานของท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ซ่ึงในขณะนั้นด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ
บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ                
ดา้นอุตสาหกรรมบริการอนัเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว โดยเปิดสอนหลกัสูตร
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ประกาศนียบตัรภาคภาษาองักฤษ จ านวน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรประกาศนียบตัรดา้นการปฏิบติัการโรงแรม 
(Diploma in Hotel Operations) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรดา้นศิลปะการประกอบอาหาร(Professional Chef Diploma) 
 นบัตั้งแต่เปิดด าเนินการสอนเป็นตน้มา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีไดมุ้่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่น                   
ในการพฒันาการศึกษาดา้นการโรงแรมและการท่องเท่ียวจนเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไป  โรงเรียนการโรงแรม
ดุสิตธานีจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรดา้นอุตสาหกรรมบริการในระดบัปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม 
โดยไดรั้บอนุมติัจากทบวงมหาวทิยาลยัใหจ้ดัตั้งเป็นสถาบนัอุดมศึกษา ช่ือ  “วทิยาลยัดุสิตธานี” เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2539 
 ปั จจุบันวิทยาลัยดุ สิ ตธานี  ได้ รับการรับรองจากส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ใหเ้ปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ดงัน้ี  

 วทิยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 5 สาขาวชิา ได้แก่ 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท  
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
3.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียว     
4.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสปา      
5.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการไมซ์และอิเวนท ์

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (หลกัสูตรนานาชาติ) จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 
1.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บการ

รับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวติเซอร์แลนด ์     
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจดัการภตัตาคาร (หลกัสูตร

ปริญญาร่วมระหวา่งสถาบนั เลอ กอร์ดอง เบลอ และวทิยาลยัดุสิตธานี) 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (เทยีบโอนประสบการณ์) จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 

1.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท    
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

หลกัสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 สาขาวชิา ได้แก่ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 
 วทิยาลยัดุสิตธานี  ศูนย์การศึกษาเมืองพทัยา 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวชิา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท   
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
3.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการไมซ์และอิเวนท ์
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นอกจากน้ี วิทยาลยัดุสิตธานี ยงัได้เปิดสอนหลกัสูตรฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผูท่ี้สนใจใน
อุตสาหกรรมบริการหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรอุตสาหกรรมระยะสั้ น 4 เดือน (Hospitality Access Program) 
หลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ หลักสูตรเบเกอร่ีและกาแฟส าหรับการเปิดร้านเบ้ื องต้น                 
หลกัสูตร Mini-MBA in Hospitality Management และหลกัสูตร Executive Program in Hotel Management เป็นตน้  
 จากการท่ีวิทยาลัยดุสิตธานี ได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคม           
จึงไดรั้บอนุญาตให้เป็นสถานท่ีทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อไปท างานในต่างประเทศ จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ใน 5 สาขาวชิาชีพ ไดแ้ก่ พนกังานประกอบอาหาร พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม พนกังานบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ และพนกังานท าความสะอาด  
  ในปี 2557  วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ ศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา ไดรั้บการคดัเลือกเป็นองค์กรท่ีมี
หน้าท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม สาขาผูป้ระกอบ
อาหารไทย อาชีพผูป้ระกอบอาหารไทย  ประเภทอาหารคาว  และประเภทขนมไทย จากสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)  และ ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการพฒันาหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพเขา้สู่
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)  จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
   ด้านความร่วมมือกับสถาบนัในต่างประเทศ วิทยาลยัดุสิตธานีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดับและพฒันา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล ดว้ยการลงนามท าความร่วมมือดา้นต่างๆกบัสถาบนัชั้นน าในต่างประเทศ และ
ก าลงัด าเนินการในเร่ืองต่าง  ๆ ดงัน้ี  

 ASO COLLEGE GROUP, JAPAN – โครงการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและภาษาญ่ีปุ่น ณ เมืองฟูกูโอกะ 
และการเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีวทิยาลยัดุสิตธานี โดยเร่ิมเปิดอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 

 ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE, SWITZERLAND –  รับรองหลกัสูตรปริญญาตรี (หลกัสูตร
นานาชาติ) บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท 

 LE CORDON BLEU, FRANCE – หลกัสูตรปริญญาตรีร่วม (หลกัสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจดัการภตัตาคารระหวา่งวทิยาลยัดุสิตธานีและสถาบนั เลอ กอร์ดอง เบลอ 

 LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY (MANILA, CAVITE, BATANGAS AND 
LAGUNA) – วิทยาลยัดุสิตธานีด ารงฐานะท่ีปรึกษาทางด้านการศึกษา ควบคุมดูแลคุณภาพการเรียน  
การสอนและพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐาน จนประสบความส าเร็จมีผูเ้ขา้ศึกษาปัจจุบนั    
รวมแลว้ 34,000 คน 

 THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, HONG KONG – ร่วมมือกันเปิ ดหลักสู ตร   
ระยะสั้นส าหรับผูบ้ริหารดา้นการโรงแรม 

 TSUJI CULINARY INSTITUTE, JAPAN –ร่วมมือกันเปิดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารญ่ีปุ่น
ส าหรับบุคคลทัว่ไป และบรรจุเป็นวชิาเลือกส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 

 GAMBERO ROSSO, ITALY – เปิดสอนหลกัสูตรการประกอบอาหารอิตาเล่ียนส าหรับบุคคลทัว่ไป 
และบรรจุเป็นวชิาเลือกส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 



  แบบ 56-1   แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)                                      36 

 UNIVERSITY COLLEGE BIRMINGHAM, ENGLAND – โครงการเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาโทร่วม 
(หลกัสูตรนานาชาติ) ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาจดัการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ   

 BALI INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE, INDONESIA – วิทยาลัย
ดุสิตธานีใหค้  าปรึกษาในการบริหารสถาบนัการศึกษาดา้นอุตสาหกรรมบริการ  

 นอกจากน้ีวิทยาลยัยงัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมบริการ  เพื่อพฒันา  
องค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมบริการให้ทนัต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั และน าความรู้ใหม่ๆ เขา้มาประยุกต์ใช้ใน
วทิยาลยัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน สถาบนัท่ีวทิยาลยัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก  อาทิ  

 THE INTERNATIONAL COUNCIL ON HOTEL, RESTAURANT, AND INSTITUTE 
EDUCATION (ICHRIE) 

 THE ASIA PACIFIC COUNCIL ON HOTEL, RESTAURANT, AND INSTITUTIONAL 
EDUCATION (APACCHRIE) 

 THE PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION (PATA) 
 THE THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (TCEB) 
 THE THAILAND INTENSIVE AND CONVENTION ASSOCIATION (TICA) 
 THE INTERNATIONAL CENTER OF EXCELLENCE IN TOURISM AND HOSPITALITY 

EDUCATION (THE-ICE) 
  ในปี 2557 น้ี  วิทยาลยัได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศจาก International Center of Excellence in 
Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ) ทุกสาขาวิชา ทั้ งกรุงเทพและศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา         
เป็นระยะเวลา 5 ปี และไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น Full Member of THE-ICE  
  วิทยาลัยได้มุ่งมัน่พฒันางานด้านวิจยั ซ่ึงผลงานวิจยัท่ีวิทยาลัยได้ด าเนินการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ และ         
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้  กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์และไดรั้บหนงัสือรับรองดงัน้ี 

1) หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธ์ิ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ ช่ือผลงาน         
การพัฒนาต ารับอาหารไทยตามมาตรฐานของวิทยาลัยดุสิตธานี (The Development of Thai Food Recipes in 
Accordance with Dusit Thani College Standard)  

2) หนังสือรับรองการแจง้ขอ้มูล ความลบัทางการคา้ ประเภท ขอ้มูลการค้าด้านพาณิชยกรรม ช่ือเร่ือง    
การพฒันาต ารับอาหารไทยตามมาตรฐานของวทิยาลยัดุสิตธานี   

3) หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ส าหรับสินค้า ผดัไทกุ้งสด น ้ าพริกลงเรือ       
ขา้วเหนียวมูนหนา้กุง้ ขา้วเหนียวมูนหนา้ปลาแห้ง  ขา้วเหนียวมูนหนา้สังขยา  ขนมกลว้ยไข่เช่ือม ขนมกลว้ยบวดชี 
ขนมบวัลอยสามสี  ซ่าหร่ิม ขา้วตงัหนา้ตั้ง   
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4) หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ส าหรับสินค้า ต้มย  ากุ้ง ต้มข่าไก่ พล่ากุ้ง               
แกงเขียวหวานไก่ พะแนงหมู แกงเผด็เป็ดย่าง ย  าเน้ือยา่ง มสัมัน่เน้ือ ไก่ผดักะเพรา หมูสะเต๊ะ ไก่ห่อใบเตย กุง้นอนหนาว 
ทอดมนัปลากราย  เม่ียงปลาทู    

นอกจากน้ีวิทยาลยัดุสิตธานีไดรั้บรางวลัไทยแลนด์สปาแอนด์เวลบีอ้ิงอวอร์ด ประจ าปี 2557 ในประเภท
ผูใ้ห้การศึกษาด้านสปา เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 ซ่ึงด าเนินการโดยสมาคมสปาไทย ภายใตก้ารสนบัสนุนของ    
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 

กว่า 21 ปีของความส าเร็จ วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในสถาบันการศึกษา                   
ดา้นอุตสาหกรรมบริการชั้นน าท่ีไดรั้บมาตรฐานระดบัสากล ดว้ยหลกัสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารย์
ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่าง  ๆท าใหว้ิทยาลยัดุสิตธานีสามารถผลิตบณัฑิตท่ี
เต็มเป่ียมไปด้วยความรู้ความสามารถในทักษะทั้ งทางด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ มีความคิด
สร้างสรรค ์และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
วทิยาลยัดุสิตธานีมีนกัศึกษาทั้งส้ินกวา่ 3,549 คน และผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแลว้ 3,587 คน 
 วิทยาลัยดุสิตธานีตั้ งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเน้ือท่ี  12 ไร่ ประกอบด้วย             
อาคารเรียน 2 อาคาร มีพื้นท่ีใช้สอยทั้ งส้ิน 14,083 ตารางเมตร โดยมีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ ห้องสาธิต และ
หอ้งครัวท่ีทนัสมยัและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน 

 การตลาดและการแข่งขัน 
การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  

 กลุ่มเป้าหมาย:  

 นกัเรียนระดบัเตรียมอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ   
 ผูป้กครองและอาจารยแ์นะแนวผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจในการศึกษาต่อของนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลาย   
 กลุ่มผูท้  างานในอุตสาหกรรมการบริการ ส าหรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการท างาน และความกา้วหนา้  
 กลุ่มบริษทัต่าง  ๆส าหรับการอบรมพิเศษดา้นการบริการ ฯลฯ  
กลยุทธ์ (Strategy):  

 การส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางไปรษณีย์และอีเมล์ แก่โรงเรียนมัธยมปลาย 
สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน   

 การเขา้บรรยายตามโรงเรียนมธัยมปลายเพื่อประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัและหลกัสูตรต่าง  ๆ  
 ร่วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบนัการศึกษาต่างๆ   
 ใชส่ื้อโฆษณาต่าง  ๆเช่น ส่ือสังคมออนไลน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร สปอตวทิย ุ  
 การใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อส่ือสารกบันกัเรียนมธัยมปลายและผูท่ี้สนใจ   
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 การเปิดให้เยี่ยมชมวิทยาลัย เพื่อให้ผูท่ี้สนใจได้เยี่ยมชมสถานศึกษา ได้เห็นห้องปฏิบัติการครัว 
หอ้งปฏิบติัการดา้นงานแม่บา้น และงานตอ้นรับส่วนหนา้ ฯลฯ   

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  
ธุรกิจการศึกษา ตอ้งใช้คณาจารยแ์ละหลกัสูตรการเรียนเป็นหลกั นอกเหนือไปจากการจดัสถานท่ีและ

จดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่นักเรียน ด้วยหลกัสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยท่ี์มี
ความรู้และประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่าง  ๆท าให้วทิยาลยัดุสิตธานีสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเต็ม
เป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถในทกัษะทั้งทางดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ มีความคิดสร้างสรรค ์
และมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
4.2.2 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั) 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั จดัตั้งข้ึนโดยการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 

กับ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้บริษัทร่วมทุนน้ีได้จดัตั้ ง โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร           
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ข้ึน เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการเม่ือเดือนกรกฎาคม ปี 2551 โดยมีหลักสูตรและ          
การเรียนการสอนท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  

ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนและผูส้นใจทั่วไปเข้าศึกษาประมาณ 1,200-1,500 คน ต่อปี ในหลักสูตร           
การประกอบอาหารคาวและขนมอบแบบฝร่ังเศส (หลกัสูตรคลาสสิค ไซเคิล – Classic Cycle Programme) ซ่ึงถือไดว้า่
เป็นหลกัสูตรหลกัท่ีส าคญัของโรงเรียน เม่ือปี 2553 โรงเรียนเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรอาหารไทย
เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทยสู่ต่างประเทศ จึงเปิดหลักสูตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine 
Programme - 540 ชัว่โมง) ข้ึน นอกจากน้ี หลักสูตรการท าขนมปัง (The Art of Bakery - 240 ชัว่โมง) ท่ีเปิดรับสมคัร
ในปีเดียวกันนั้ น ได้รับความสนใจและการตอบรับจากทั้ งนักเรียนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และ                    
เม่ือเดือนเมษายน ปี 2556 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies Course - 45 ชั่วโมง) เพื่อ
ตอบสนองการขยายตวัของภาคธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทั้งพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการและ
ผูส้นใจทัว่ไปให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับการผลิตไวน์ การคดัเลือก การเก็บรักษา และ         
การจดัเสิร์ฟไวน์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากนกัเรียนและผูป้ระกอบการ ท าให้มีนกัเรียนเตม็จ านวนทุกภาคเรียน อีกทั้ง
ยงัไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั หา้งร้าน และผูน้ าเขา้ไวน์ทั้งในและต่างประเทศเป็นอยา่งดี   

ในปี 2557 โรงเรียนเปิดหลกัสูตรส าหรับเด็ก (Les Petit Cordon Bleus) ส าหรับช่วงปิดภาคเรียนทั้งโรงเรียน
สามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ซ่ึงคาดว่าจะได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากเด็กๆ ท่ีมี
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ความชอบดา้นการท าอาหารและความใฝ่ฝันท่ีอยากเป็นเชฟ  นอกจากน้ี โรงเรียนยงัวางแผนท่ีจะพฒันาและน าเสนอ
หลักสูตรระยะสั้ นท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการ รวมทั้ งเทคนิคด้านการท าอาหารแนวใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อ         
การเปล่ียนแปลงของตลาด ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากสถาบันและมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงร่วมรังสรรค์และ
พฒันาการเรียนการสอนอีกดว้ย  

นอกจากน้ี โรงเรียนมีการน าเสนอหลกัสูตรระยะสั้น การฝึกภาคปฏิบติัต่างๆ ให้กบัผูส้นใจทัว่ไป บริษทั 
และองคก์รต่างๆ รวมทั้งผูผ้ลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัอาหารต่างๆ ส าหรับงานกิจกรรมไม่วา่จะเป็นกิจกรรม
การส่งเสริมการขาย กิจกรรมตอบแทนลูกค้า และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ท าให้โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร          
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นกัเรียนและศิษยเ์ก่าของ
โรงเรียนอีกดว้ย 

เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบันท่ีสอนการประกอบอาหารแบบฝร่ังเศสท่ีได้รับการยอมรับทั่วโลก            
เปิดด าเนินการสอนมานานกว่า 120 ปี ปัจจุบนัมีสาขาทั้งหมดมากกว่า 40 โรงเรียน ใน 20 ประเทศทัว่โลก อีกทั้ง     
ยงัไดรั้บรางวลัอีกมากมาย และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ถูกจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 3 
โรงเรียนสอนการประกอบอาหารท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย จากการประชุมสุดยอดของโลกทางดา้นอาหาร (World Gourmet 
Summit) ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 ณ ประเทศสิงค์โปร์ และล่าสุดใน ปี 2557 น้ี ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นท่ี 1    
ในฐานะโรงเรียนสอนการประกอบอาหารท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในรางวลัแห่งความส าเร็จของโรงเรียน  

นอกจากน้ี  หนังสือ “ส้มต า” (Cookbook: Somtum A Meeting of Tastes, Flavours & Cultures) ย ังได้รับ
รางวลัชนะเลิศต าราอาหารท่ีดีท่ีสุดประเภทอาหารเอเชีย จากการเข้าร่วมการประกวดต าราอาหารนานาชาติ 
(International Gourmand Book Awards) ซ่ึงเป็นการประกวดต าราอาหารท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ณ เมืองปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส เม่ือปี 2555  

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความภาคภูมิใจท่ีได้มีโอกาสสนบัสนุนงาน
มูลนิธิโครงการหลวง “เลอ ทวัร์ เดอ อ่างขาง” ณ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนเขา้ร่วมมาโดยตลอดทุกปี                  
เร่ิมตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา ซ่ึงเหล่าบรรดาเชฟและผูช่้วยเชฟต่างพากนัเดินทางสู่ยอดดอยเพื่อเตรียมอาหารทั้งม้ือเชา้ 
กลางวนั และเยน็ ส าหรับผูร่้วมเดินทางระดบั VIP ของโครงการตลอด 2 คืน 3 วนั  

ตั้งแต่ ปี 2553 โรงเรียนมีผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จมาอยา่งต่อเน่ือง และในปี 2557 น้ี แสดงผล         
การด าเนินการท่ีดีเลิศ ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเป็นเลิศในการเป็นสถาบนัสอนการประกอบอาหารชั้นน าใน     
ประเทศไทย เพื่อน ามาซ่ึงความเช่ือมัน่ใหน้กัเรียนต่างชาติเดินทางเขา้มาเรียนเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  
รายละเอยีดหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 

 หลักสูตรคลาสสิค ไซเคิล (Classic Cycle) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครทั้ งแบบหลักสูตร          
วนัธรรมดา (Weekday Class) และหลกัสูตรวนัเสาร์ (Saturday Class)  
o หลกัสูตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine)  
o หลกัสูตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie)  
o หลกัสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Grand Diplôme)  
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 หลกัสูตรวชิาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine Programme)  
 หลกัสูตรการท าขนมปัง (The Art of Bakery)  
 หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ (Wine Studies Course)  
 หลกัสูตรระยะสั้นต่าง  ๆ(Culinary Discovery Programme (Short Courses))  

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตั้งอยูท่ี่ อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี ชั้น 1 เลขท่ี 946        
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีพื้นท่ีโดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรียนไดรั้บการออกแบบเป็นอยา่งดี
และมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั โดยแบ่งเป็นห้องครัวประกอบอาหารคาว ห้องครัวประกอบ
อาหารหวาน หอ้งครัวเอนกประสงค ์ห้องครัวประกอบอาหารนานาชาติ หอ้งสาธิตประกอบอาหาร หอ้งเรียนส าหรับ
หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ หอ้งเรียนท ากาแฟ และหอ้งสมุด  เป็นตน้ 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ

ปรับปรุงธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั มีผูส้นใจเขา้เรียนในหลกัสูตรต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยคิดเป็นนกัเรียนไทย 
ร้อยละ 70 และนกัเรียนต่างชาติร้อยละ 30  

กลุ่มเป้าหมาย:  

 กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป ครอบครัว และเยาวชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 กลุ่มบริษทั ธนาคารต่างๆ/กลุ่มแบรนดสิ์นคา้ชั้นน า/กลุ่มคู่คา้/สถานฑูตต่าง  ๆ 
 สถาบนัแนะแนวการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ   

 กลยุทธ์:  

 การใชส่ื้อโฆษณาต่าง  ๆเช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร  
 การจดังานแนะแนวหลกัสูตรและเยีย่มชมโรงเรียน (Open House) และงานกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหาร  
 การพฒันารูปแบบการส่ือสาร โฆษณา ผา่นส่ือสังคมออนไลน์  
 การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนและศิษยเ์ก่าเพื่อพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสถาบนั และกิจการของศิษยเ์ก่า  
 ร่วมมือกนัจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ กบักลุ่มพนัธมิตรธุรกิจ โดยการน ากลยุทธ์พนัธมิตร (Co-branding) 

มาใช ้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกนั 
(ข)  สภาพการแข่งขัน 

 การแข่งขันในปีทีผ่่านมาและแนวโน้มในอนาคต  
 ความตอ้งการกลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษาสายงานวชิาชีพ (ปวส.) ทางดา้นอาหาร ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก
มีความตอ้งการบุคลากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน ทั้งในภาคธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว และกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
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ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลจากแนวโนม้ของการเติบโตของธุรกิจอาหารและเบเกอร่ี ท่ีน่าจะยงัคงขยายตวัต่อเน่ือง
ต่อไปอีก 2-3 ปี ขา้งหนา้  
 อีกทั้ง ผลของการขยายตวัของภาคธุรกิจ เม่ือก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC รวมถึง                 
การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพื่อรองรับการสร้าง Knowledge Economy ท าให้กระแสความสนใจ
การศึกษาดา้นศิลปะการท าอาหารไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งดี จึงท าให้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีโอกาสทางธุรกิจท่ีดี
มากข้ึน  
 ส าหรับภาวะทางการตลาดส าหรับสถาบนัฝึกอบรมศิลปะการท าอาหารในประเทศไทยนั้น เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต ยงัคงเป็นผูน้ าดา้นสถาบนัสอนการท าอาหารในระดบัแนวหน้า ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไม่มีคู่แข่งขนัท่ีเป็น
สถาบนัระดบันานาชาติ หรือกิจการร่วมคา้ใดๆ ท่ีน าเสนอหลกัสูตรการเรียนในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั แต่ปัจจุบนั 
ความนิยมในอาหารไทยท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้มีผูส้นใจการท าอาหารไทยมากข้ึนเป็นล าดบั ซ่ึงในหลกัสูตรวิชาการครัวไทย 
(The Professional Thai Cuisine Programme) ท่ีไดด้ าเนินการเปิดสอนมานานกวา่ 5 ปี ขณะน้ี มีสถาบนัคู่แข่งเกิดข้ึน 
คือ ‘Thai Cuisine Academy’ จากกลุ่มบริษทัในเครือไมเนอร์ท่ีร่วมมือกบั เอส แอนด ์พี  

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นสถาบนัสอนการประกอบอาหารระดบันานาชาติท่ีน าเสนอทั้งหลกัสูตรการ

ท าอาหารแบบฝร่ังเศสและอาหารไทย ท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมดา้นอาหารของทั้งสองประเทศ โดยมีหลกัสูตรและ
การเรียนการสอนท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับอาจารย์เชฟผู ้สอนจะคัดเลือกจาก
ประสบการณ์การท างานในระดบัมืออาชีพจากร้านอาหารห้าดาวทัว่โลก ซ่ึงหากมีประสบการณ์การสอนจะไดรั้บ
การพิจารณาเป็นพิเศษ  

นอกจากน้ี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยงัมีการจดัการอบรมและพฒันาบุคลากรผูส้อนอย่างมีระบบ ซ่ึง            
ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นอาจารยเ์ชฟผูส้อนแลว้นั้น จะตอ้งผา่นการฝึกอบรม และการสังเกตการณ์ในหลกัสูตรท่ี
เปิดการเรียน    การสอนทั้งในรูปแบบการสาธิตการประกอบอาหาร และห้องปฏิบติัการครัว เป็นเวลา 3 เดือน 
อยา่งไรก็ตาม ผูส้อนยงัจ าเป็นตอ้งผา่นการทดสอบภาคปฏิบติัการสอน และการสัมภาษณ์ ก่อนการบรรจุเขา้สอนจริง
ในหลกัสูตร 

ตามท่ีการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์เชฟผู ้สอนจ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร ดงันั้น อาจารยเ์ชฟผูส้อนทุกท่านจะตอ้งสอบผ่านการวดัผล       
ทางภาษาองักฤษ (TOEIC) ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการควบคุมคุณภาพการเรียน   
การสอน ภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อรักษาระดบัคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน 

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่ อเพิ่มความรู้ 
ความสามารถท าให้อาจารยผ์ูส้อนมีความเจริญกา้วหนา้และศกัยภาพในการสอน ซ่ึงมีการด าเนินงานสนบัสนุนในหลาย  ๆ
ดา้น เช่น การเรียนในหลกัสูตรต่างๆ  ภายในโรงเรียน และจากสถาบนัอ่ืน  ๆทั้งทกัษะการท างาน การสอน และภาษาองักฤษ 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
4.2.3 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม (บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จ ากดั) 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
แนวคิดส าหรับโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมไดรั้บการพฒันาข้ึนหลงัจากท่ีฝ่ายการศึกษาของดุสิตธานี

จดัตั้ งหน่วยงานด้านอาชีวศึกษาข้ึนเม่ือปลายปี 2556 เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและ                
มีภาวะการขาดแคลนแรงงานระดบัเร่ิมตน้ท่ีมีความรู้และทกัษะท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งมืออาชีพเป็นจ านวนมาก  

โรงเรียนสอนวิชาชีพดา้นการโรงแรมในระดบัวุฒิบตัรและประกาศนียบตัรน้ีเป็นการสร้างโอกาสท างาน
ให้กับเยาวชน โดยเฉพาะให้กับนักเรียนท่ีจบในระดับชั้ นมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงยงัไม่มีความรู้และทักษะ          
ดา้นวชิาชีพจึงไม่สามารถหางานท าได ้

โดยบริษทัมีแนวคิดท่ีจะเปิดโรงเรียนการโรงแรมของดุสิตธานีเป็นคร้ังแรกในกรุงเทพฯ ในปี 2558 และ
อาจขยายโรงเรียนท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ีในภูมิภาคอ่ืน ๆ  ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกดว้ย 

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจะเป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบตัร เปิดสอนเพื่อให้ความรู้และทกัษะการให้บริการในสาขางานต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม แก่เยาวชนท่ี
ต้องการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมหรือผูส้นใจและผูท่ี้ก าลังท างานเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ             
โดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 6-18 เดือน   

หลกัสูตรท่ีใช้ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากร
วิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) เพื่อ
รองรับขอ้ตกลงการเคล่ือนยา้ยแรงงานในอาเซียนท่ีจะมีข้ึนอยา่งเป็นทางการในปี 2558 ครอบคลุมสาขางานในธุรกิจ
โรงแรม คือ ฝ่ายงานห้องพกั (งานแม่บ้านและงานตอ้นรับส่วนหน้า) ฝ่ายงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และ        
ฝ่ายงานผลิตอาหาร แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่  

ระดบัวฒิุบตัร 2 (ความรู้และทกัษะการปฏิบติังานประจ าของแต่ละต าแหน่งงาน)  
ระดบัวุฒิบตัร 3 (ความรู้และทกัษะการปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประจ าของแต่ละต าแหน่งงาน 
และการเป็นผูน้ าทีม)  
ระดบัวฒิุบตัร 4 (ความรู้และทกัษะการประยกุตเ์ทคนิคกบัการปฏิบติังาน และการสอนงาน)  
ระดบัประกาศนียบตัร (ความรู้และทกัษะพิเศษเฉพาะสาขา และทกัษะการบริหารงาน) 
หลักสูตรการเรียนการสอนเหล่าน้ีได้รับการพฒันาจากการท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างผูเ้ช่ียวชาญและ

คณาจารยข์องวทิยาลยัดุสิตธานีเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ผูท่ี้เรียนจบจากโรงเรียนจะสามารถเทียบโอนผลการเรียนไปศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาท่ีวทิยาลยัดุสิตธานี หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ  ท่ีจะตกลงท าบนัทึกความเขา้ใจในการใหค้วามร่วมมือระหวา่งกนั  
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จึงนบัไดว้า่โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจะเป็นโรงเรียนการโรงแรมแห่งแรกท่ีไดน้ ามาตรฐานสมรรถนะ
และความสามารถในการใหบ้ริการของบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวของอาเซียนมาใชอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ด้วยการน าหลักสูตรท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน                
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาใช้ผนวกกบัการสอนท่ีมีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิจากคณาจารยท่ี์มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาท่ีสอน รวมทั้ งการจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการและกิจกรรมเพื่อ           
เสริมทกัษะต่างๆ จะท าให้ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็น   ผูมี้ความรู้ความสามารถในการท างานในธุรกิจโรงแรมหรือ
ร้านอาหาร  ทั้งในประเทศและต่างประเทศไดอ้ย่างมืออาชีพ อีกทั้งมีสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการ
ตามขอ้ตกลงพื้นฐานของอาเซียน สามารถน าไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนตามขอ้ตกลง
การเคล่ือนยา้ยแรงงานในอาเซียนท่ีจะมีข้ึนอยา่งเป็นทางการในปี 2558 
หลกัสูตร 15 หลกัสูตร 
1. หลกัสูตรการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเบ้ืองตน้ 
2. หลกัสูตรการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระดบัวชิาชีพ 
3. หลกัสูตรการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระดบัวชิาชีพชั้นสูง 
4. หลกัสูตรการจดัการดา้นบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
5. หลกัสูตรการประกอบอาหารเบ้ืองตน้ 
6. หลกัสูตรการประกอบอาหารระดบัวชิาชีพ 
7. หลกัสูตรการท าเบเกอร่ีและขนมหวานระดบัวชิาชีพ 
8. หลกัสูตรการประกอบอาหารระดบัวชิาชีพชั้นสูง 
9. หลกัสูตรการท าเบเกอร่ีและขนมหวานระดบัวชิาชีพชั้นสูง 
10. หลกัสูตรการจดัการครัว 
11. หลกัสูตรการใหบ้ริการฝ่ายหอ้งพกัเบ้ืองตน้ 
12. หลกัสูตรการใหบ้ริการฝ่ายหอ้งพกัระดบัวชิาชีพ 
13. หลกัสูตรการใหบ้ริการแผนกแม่บา้นระดบัวชิาชีพชั้นสูง 
14. หลกัสูตรการใหบ้ริการแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ระดบัวชิาชีพ 
15. แผนการเรียนหลกัสูตรการจดัการฝ่ายหอ้งพกั 
ระยะเวลาและการจัดการการเรียนการสอน 

หลักสูตรระดับวุฒิบัตรระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 แต่ละหลักสูตรแบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัในชั้นเรียน 3 เดือนและการฝึกงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรียนตลอดทั้งหลกัสูตรรวม 6 เดือน 

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรแบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้นเรียน 15 เดือนและ       
การฝึกงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรียนตลอดทั้งหลกัสูตรรวม 18 เดือน  
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สถานทีต่ั้งและอปุกรณ์การเรียนการสอน  
 โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ บนเน้ือท่ี  1 ไร่ 66 ตารางวา 
ประกอบด้วยอาคารเรียน 1 อาคาร จ านวน 7 ชั้ น มีพื้นท่ีใช้สอยทั้ งส้ิน 6,947.5 ตารางเมตร โดยมีห้องเรียน                
หอ้งฝึกปฏิบติั หอ้งสาธิต และหอ้งครัวท่ีทนัสมยัและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  
กลุ่มเป้าหมาย:  

 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จาก
สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะแลว้ หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าโดยไดรั้บ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 ผูท่ี้ไม่มีคุณสมบติัตามขา้งตน้ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ และส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ประโยค
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการ ไม่นอ้ยกวา่ 
3 ปีข้ึนไป โดยจะตอ้งผา่นการทดสอบความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนก าหนด  

กลยุทธ์: 

 พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความต่าง/ ประสิทธิผล/ คุณภาพ เนน้การฝึกพฒันาทกัษะการปฏิบติังานทั้งในหอ้งเรียน
และสถานประกอบการ ดว้ยการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการใหบ้ริการของบุคลากร
วชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) 

 พฒันาอาคารสถานท่ีให้มีความเป็นโรงเรียนการโรงแรมท่ีโดดเด่นชดัเจน มีอุปกรณ์การเรียนการสอน
ครบครัน ทนัสมยั มีการใชอุ้ปกรณ์สารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน 

 ก าหนดและส่งเสริมภาพลกัษณ์โรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนการโรงแรมท่ีมีคุณภาพดา้นการศึกษาท่ีผลิต
บุคลากรดา้นการโรงแรมใหก้บัทุกประเทศในภูมิภาค 

 ก าหนดราคาของหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรให้มีความแตกต่างกนัโดยสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์การตลาด
และตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 

 ใหทุ้นการศึกษาสนบัสนุนแก่นกัเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขา้มาเรียน 
 จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

o พฒันาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ให้มีความน่าสนใจ มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน และ           
ผูเ้ขา้ชมสามารถปฏิสัมพนัธ์กบัระบบได ้

o พัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโฆษณา และส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร        
สปอตวทิย ุส่ือสังคมออนไลน์ 

o ประสานงานองค์กรพันธมิตรอย่างเป็นระบบเพื่ อท าการประชาสัมพันธ์  และใช้เป็นท่ี                   
ฝึกปฏิบติังานของนกัเรียน 
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o พัฒนาและสร้างความร่วมมือให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียน สถาบันการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา และสถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อสามารถผลิตบุคลากรท่ีมี
คุณภาพและตรงตามความตอ้งการมากยิง่ข้ึน  

o ส่งเสริมการศึกษาในระดบัภูมิภาค เพื่อใหน้กัเรียนท่ีอยูใ่นภูมิภาคไดมี้โอกาสเขา้มาศึกษาในโรงเรียนน้ี 
o ส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร แก่โรงเรียนมธัยมปลาย หรือโรงเรียนอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
o ร่วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
o จดักิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจไดเ้ยี่ยมชมสถานศึกษา ได้เห็นห้องปฏิบติัการครัว ห้องปฏิบติัการ

ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งปฏิบติัการดา้นงานแม่บา้นและห้องปฏิบติัการงานตอ้นรับส่วนหนา้ ฯลฯ 
 (ข)  สภาพการแข่งขัน 
  การแข่งขันในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

 ปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยเติบโตข้ึน มีการขยายตวัดา้นธุรกิจโรงแรมมาก ผูป้ระกอบการ            
ไม่สามารถหาแรงงานท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการได้เน่ืองจากทกัษะของแรงงานไม่ตรงต่อความตอ้งการภายใต้
เง่ือนไขการจา้งงาน ส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนบุคลากรดา้นการโรงแรมและท่องเท่ียวท่ีช านาญการทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพจ านวนมาก ทั้งน้ีเป็นผลของระบบการศึกษาท่ีผลิตแรงงานไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาด และ   
ยงัมุ่งเน้นการเรียนภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการโรงแรมและ
อุตสาหกรรมบริการ ทั้งในระดบัอุดมศึกษา และระดบัอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ 

ปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นการศึกษาในสาขาวชิาชีพการโรงแรมโดยตรงในระดบัวุฒิบติัและประกาศนียบตัร
วิชาชีพยงัไม่สูงมากนัก มีโรงเรียนท่ีสอนวิชาชีพการโรงแรมในระดบัน้ีเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น อาทิเช่น โรงเรียน
วิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล (School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme) โรงเรียน           
การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียวนานาชาติ (International Hotel and Tourism Industry Management School) และ
โรงเรียนการโรงแรมและท่องเท่ียว รีเจน้ท์ ชะอ า (Regent Cha-Am Hospitality School) ส่วนแนวโน้มการแข่งขนัใน
อนาคต คาดวา่จะทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน 

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 ธุรกิจการศึกษาสายอาชีพโดยเฉพาะด้านการโรงแรมจ าเป็นต้องใช้คณาจารย์ท่ี มีทั้ งความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรงในสาขาวิชาท่ีสอนประกอบกบัหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานในการเรียนเป็นหลกั นอกเหนือไปจาก
การจดัสถานท่ีและจดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอนแก่
นักเรียน ด้วยหลักสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพและเอกลักษณ์ท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและ
ความสามารถในการใหบ้ริการของบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards 
Framework for Tourism Professionals) เพื่ อรองรับข้อตกลงการเคล่ื อนย้ายแรงงานในอาเซี ยนท่ี จะมี ข้ึน                            
อยา่งเป็นทางการในปี 2558 ผนวกกบักิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ท าให้คาดวา่ โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจะผลิต
บุคลากรท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถในทกัษะทางดา้นการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 

การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ หรือการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ดงัน้ี 

1. ธุรกิจโรงแรม   
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
- บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 6.2 กิจการโรงแรม ส าหรับประกอบ

กิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงปัจจุบนัสิทธิประโยชน์ท่ียงัมีผลอยู่ คือ การไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึง
เป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเขา้มาท างานในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวน ก าหนดเวลา และเฉพาะต าแหน่งหนา้ท่ี
การท างานท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร  
 2. ธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรม  
  - บริษทัเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการค้าท่ีใช้ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรม 5 เคร่ืองหมายการค้า คือ    
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา”  และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 
 3. ธุรกิจสปา   
  - ใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ 
  - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 4. ธุรกิจการศึกษา  
  - ใบอนุญาตจดัตั้งวทิยาลยัดุสิตธานี 
  - ใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
  - บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั ไดรั้บ บตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.15 
กิจการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ส าหรับประกอบกิจการโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์โดยสรุป คือ การได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเข้ามาท างาน             
ในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวน ก าหนดเวลา และเฉพาะต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาเห็นสมควร การได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน การได้รับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร     
การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ การไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพื่อ  
เสียภาษีเงินได ้และการไดรั้บอนุญาตให้น าเงินหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้โดย
สิทธิประโยชน์ขา้งตน้มีเง่ือนไขและก าหนดเวลาเป็นไปตามท่ีระบุบนบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
3. ปัจจัยความเส่ียง 

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจท่ีต้องเผชิญต่อปัจจยัความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ      
การประกอบธุรกิจ ทั้ งความเส่ียงจากการด าเนินงานภายในบริษัทเอง และความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก                       
ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ เหล่านั้น  อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและ          
ผลประกอบการของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั และมีผลท าใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานได ้
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อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความเส่ียงท่ีได้กล่าวถึงในเอกสารฉบับน้ีแล้ว ยงัมีความเส่ียงและ                     
ความไม่แน่นอนอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยท่ีบริษทัยงัไม่ทราบหรือระบุได้ในขณะน้ี หรือเป็นความเส่ียงท่ีบริษทั           
มีความเห็นในขณะน้ีว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการหรือการด าเนินธุรกิจของบริษัท                
แต่อาจมีความส าคญัต่อไปในอนาคตได ้ดงันั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบดว้ย 
3.1   ความเส่ียงหลกัต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
 ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 

 ความเส่ียงจากการขยายธุรกจิรับจ้างบริหารโรงแรม 
ปี 2557 บริษทัยงัคงขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนระยะยาวของบริษทั 

ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและลดความเส่ียงจากการท่ีบริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่จากภายในประเทศ บริษทั
จึงเพิ่มขอบข่ายการด าเนินธุรกิจรับบริหารโรงแรมออกไปยงัตลาดต่างประเทศมากข้ึน ทั้ งน้ีเพื่อขยายตลาดให้กับ
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั โดยเนน้ไปท่ีภูมิภาคตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  ภูมิภาคเอเชียใต ้เช่น ประเทศอินเดีย รวมไปถึงทวีปยุโรป และแอฟริกา เน่ืองจาก 
ตลาดเหล่าน้ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีก าลงัซ้ือสูง และยงัเป็นตลาดท่ียงัมีศกัยภาพในการเติบโตไดอี้กมาก อยา่งไรก็ตาม
บริษทัยงัคงพิจารณารับบริหารโรงแรมภายในประเทศอยา่งต่อเน่ืองโดยมุ่งเนน้ท าเลท่ีมีศกัยภาพสูงเป็นหลกั 

ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้จากการรับจา้งบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 1.20  
และร้อยละ 2.22  ของรายไดร้วม ตามล าดบั   โดยสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมมีอายสุัญญาอยูร่ะหวา่ง 2-15 ปี บริษทั
และบริษทัยอ่ยจึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยรับบริหารจะบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 
ไม่ต่อสัญญาหลงัจากหมดอายุสัญญา หรือมีการต่ออายุสัญญาโดยมีเง่ือนไขเปล่ียนแปลงไปจากสัญญาเดิม รวมถึง
การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบในแต่ละประเทศ  ความเส่ียงดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวม
ของบริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไดมี้การจดัท าสัญญารับจา้งบริหารท่ีมีเง่ือนไขรัดกุมมากข้ึน เพื่อลดความเส่ียงท่ี
จะเกิดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี เพื่อเป็นการรองรับนโยบายการขยายธุรกิจ บริษทัไดมี้การทบทวนและวางแผนกลยทุธ์ รวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการทั้ งด้านการตลาด ด้านการปฎิบัติการ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และ                
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนักบั
โรงแรมคู่แข่ง และเพื่อสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัเคร่ืองหมายการคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในตลาดโลก  

 ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 
นอกเหนือจากการขยายการรับจา้งบริหารโรงแรม บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุน

ในโครงการใหม่ๆ ท่ีมีผลตอบเเทนดี เพื่อเป็นการสนบัสนุนกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้
เติบโตยิ่งข้ึน ทั้งน้ีในปีท่ีผ่านมาบริษทัไดมี้การศึกษาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
อย่างต่อเน่ือง โดยได้พิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กันไป เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ ในการลงทุนดงักล่าวบริษทัยงั
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มีความเส่ียง เช่น การยอมรับจากลูกค้า รายได้ท่ีไม่เเน่นอน การเปล่ียนเเปลงของค่าก่อสร้าง และกฎหมายหรือ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดส้รรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ 
เพื่อจดัการโครงการลงทุน รวมทั้งว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน            
ใหเ้ขา้มาศึกษาขอ้มูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ก่อนท่ีจะน ามา
ผลการศึกษามาประกอบการตดัสินใจลงทุนในแต่ละโครงการโดย คณะกรรมการบริหารผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจว่า
โครงการลงทุนต่าง  ๆใหผ้ลตอบเเทนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจเเละสามารถเพิ่มมูลค่าโดยรวมใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ความเส่ียงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์และพฒันาโรงแรม 
ส าหรับธุรกิจโรงแรม การปรับปรุงอาคาร รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม (Renovation) 

มีความจ าเป็นอย่างมาก บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงและพฒันาโรงแรมในเครือของบริษทัและบริษทัย่อย      
อยู่เป็นระยะๆ และมีการวางแผนการปรับปรุงคร้ังใหญ่ (Major Renovation) ทุก 5-7 ปี  ทั้ งน้ีเพื่อรักษาระดับ
มาตรฐานของโรงแรมให้อยู่ระดบั 5 ดาว และ 4 ดาว  รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจระดบัเดียวกนัได ้

บางคร้ังการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมบางแห่งไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เน่ืองจากข้อจ ากัดของ
โครงสร้างเดิม  ท าให้ตอ้งมีการปิดปรับปรุงเป็นส่วนๆ ในขณะท่ียงัมีการเปิดให้บริการลูกคา้  จึงอาจเกิดอุปสรรค
ต่อการท างานและท าให้งานแล้วเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางด้านลบต่อการให้บริการและ
ช่ือเสียงของโรงแรม นอกจากน้ีการท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมงบประมาณการปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดได ้
ยงัเป็นปัจจยัเส่ียงอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน และมีผลท าให้ก าไรและ
กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงในท่ีสุด  อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดว้างระบบ
และแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นมาตรฐานส าหรับงานการปรับปรุงโรงแรม ท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
สามารถลดปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานปรับปรุงโรงแรมไดม้าก รวมทั้งไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ และ   
อยูภ่ายใตง้บประมาณ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

นอกจากน้ี ในการพิจารณาโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรมแต่ละแห่งนั้น บริษทัไดพ้ิจารณาถึง
ความเหมาะสมของโครงการ  ภาวะตลาด และมูลค่ าของผลตอบแทนท่ี จะได้ รับควบคู่ กันไป และ                           
ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยัในอาคาร   

 ความเส่ียงจากการสรรหาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ และทักษะ เพือ่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกจิและรองรับการเติบโตทางธุรกจิ 

  เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ และรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ บริษทัและบริษทัยอ่ย
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสรรหาบุคลากร และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานแต่ละดา้น โดยเฉพาะบุคลากรในระดบับริหารท่ีจะเป็นกลไกส าคญัใน
การขบัเคล่ือนแผนกลยทุธ์เพื่อใหธุ้รกิจเติบโตไปตามเป้าหมาย  
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  อยา่งไรก็ตาม การสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบติัตรงตามต าแหน่งงาน และทนัต่อความตอ้งการ 
ซ่ึงนอกเหนือไปจากการแข่งขนักนัแยง่ชิงบุคลากรจากบริษทัทั้งท่ีอยูภ่ายในและภายนอกอุตสาหกรรมการบริการ
แลว้ การท่ีโรงแรมบางแห่งอาจตอ้งการบุคลากรท่ีเหมาะสมกบัทอ้งท่ีนั้น  ๆดว้ย ยงัคงเป็นอีกอุปสรรคท่ีส าคญัของ
บริษทั นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยยงัตอ้งการแผนการพฒันาบุคลากร และการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเส่ียงน้ีลง 

 ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือและความมั่นคงทางการเงิน 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินจ านวน 1,142  ลา้นบาท 
เป็นวงเงินกูข้องบริษทั Philippine Hoteliers, Inc. จ านวน 510 ล้านเปโซ เพื่อใช้ปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
ก าหนดช าระคืนตั้งแต่ กุมภาพนัธ์ 2552 ถึง กุมภาพนัธ์ 2558  และวงเงิน 991.68 ลา้นเปโซ เพื่อปรับปรุงโรงแรม มี
ก าหนดช าระคืนภายใน 10 ปี และเป็นเงินกูร้ะยะยาวของบริษทัย่อยเพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานีมลั
ดีฟส์ วงเงิน 41.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ก าหนดช าระคืนตั้งแต่ กนัยายน 2556 ถึง มิถุนายน 2561 

  ในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวสกุลเปโซ และสกุลเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย
ตามท่ีก าหนดในสัญญาแลว้ ตลอดอายุสัญญาการกูเ้งินบริษทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
ไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ1.75 ต่อ 1 ตามล าดบั ดงันั้นหากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวในสัญญาได ้
เจา้หน้ีมีสิทธิระงบัการให้กู้ยืมเงินเเละ ถือว่าเงินกู้ทั้งหมดถึงก าหนดช าระทนัที ซ่ึงจะมีผลต่อสภาพคล่องและ  
ฐานะการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

  อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทสามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้ข้างต้น            
ตรงตามก าหนด รวมทั้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของเพียง 0.74 ต่อ 1 ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้
และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัท่ีจะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของไม่เกิน 1 ต่อ 1 
 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 

 ความเส่ียงในด้านการแข่งขันและการเพิม่ขึน้ของคู่แข่ง 
ธุรกิจโรงแรมในท าเลท่ีมีศกัยภาพหลายแห่งมีการแข่งขนัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยกลุ่มบริษทัตอ้งแข่งขนั

กบัโรงแรมทั้งในระดบันานาชาติ ระดบัประเทศ รวมไปถึงระดบัทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะคู่แข่งท่ีเป็นกลุ่มโรงแรมท่ีมี
เครือข่ายในต่างประเทศ  (International Chain Hotels) ซ่ึงมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งท่ีมี
ต้นทุนทางการเงินท่ีต ่ ากว่า นอกจากคู่แข่งท่ีเป็นโรงแรมแล้ว เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ (Serviced Apartments)                
ก็ถือไดว้า่เป็นคู่แข่งท่ีส าคญัของธุรกิจโรงแรม  

ดงันั้น การเขา้มาของคู่แข่งในแต่ละประเภทและในแต่ละท าเลพื้นท่ี โดยเฉพาะหวัเมืองใหญ่ ท าให้จ  านวน
อุปทานธุรกิจห้องพกัเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีอุปสงคห์รือความตอ้งการของตลาดอาจชะลอตวัจากปัจจยัต่างๆ อนัมี
ผลท าให้การแข่งขนัช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของผูป้ระกอบการเพิ่มมากข้ึน และจะส่งผลกระทบต่อรายได้
และผลประกอบการในท่ีสุด 
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นอกเหนือจากธุรกิจห้องพัก การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารก็สูงเช่นกัน ปัจจุบันมีภัตตาคารและ
ร้านอาหารทั้ งท่ีตั้ งอยู่ในโรงแรมและไม่อยู่ในโรงแรมเกิดข้ึนจ านวนมาก โดยน าเสนอความหลากหลายของ                
ประเภทอาหาร ระดบัการบริการ ราคา และบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน 

 เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดา้นการแข่งขนัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพการให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ดา้นบริการ
อยา่งสม ่าเสมอซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของธุรกิจ การปรับปรุงภาพลกัษณ์โรงแรมให้มีความทนัสมยั  สวยงาม และ
สามารถอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า  นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีการวางแผนกลยุทธ์               
ทางการตลาดโดยเน้นจุดแข็งของโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรม (Unique Selling Points) และพัฒนา        
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) เพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด            
ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัยงัมีมาตรการควบคุมตน้ทุนการด าเนินงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 

 ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 
ในปี 2557 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างชะลอตวั โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก        

การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีชะลอตวักวา่ท่ีคาดไว ้ในขณะท่ีภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชะลอตวัต่อ
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 เน่ืองจากผลกระทบทางด้านการเมือง และจากการประกาศกฎอยัการศึกของ    
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หลงัจากการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

อยา่งไรก็ตามบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงขอ้น้ีดี และพยายามปรับกลยุทธ์ทางการตลาด 
รวมทั้งหาแนวทางการกระจายความเส่ียงโดยการแสวงหาแหล่งรายไดจ้ากภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อไม่ให้ธุรกิจกระจุกตวั
อยู่ในประเทศหรือเพียงภูมิภาคเดียวเท่านั้ น รวมทั้ งได้เตรียมวางแผนส ารองส าหรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 
(Contingency Plan) พร้อมด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินธุรกิจยงัคงด าเนินไป     
อยา่งต่อเน่ือง และเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใหน้อ้ยท่ีสุด  

 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
การเกิดภยัธรรมชาติ  เช่น พายุ  อุทกภยั และแผ่นดินไหว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมเเละ        

การท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปี ท่ีผ่านมา ภัยธรรมชาติท่ี เกิดทวีความรุนแรงมากข้ึนและ                       
ยากท่ีจะคาดการณ์ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาท าประกนักบับริษทัประกนัภยัท่ีมีความมัน่คงและ     
มีช่ือเสียง โดยจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเพิ่มเง่ือนไขความคุม้ครองให้มีความครอบคลุมมากข้ึน 
รวมถึงความเส่ียงเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption)  เพื่อชดเชยรายไดท่ี้ตอ้งเสียไปให้เพียงพอ นอกจากน้ี   
ยงัจดัท าประกนัคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัลูกคา้หรือบุคคลท่ี 3 (Third Party Liability) โดยปัจจุบนัจดัท า
เป็นกรมธรรม์ร่วมกนัส าหรับโรงแรมในเครือทัว่โลก (Global Liability Insurance) ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การพิจารณา
ทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี  รวมทั้งได้มีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา     
การจดัท าประกนั (Insurance Committee) เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าประกนั ในอดีตท่ีผ่านมา 
บริษทัได้รับค่าชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอย่างพอเพียงจากบริษทัประกันภยัจากเหตุการณ์ภยัธรรมชาติท่ี          
ท  าความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และท าใหก้ารด าเนินงานของโรงแรมตอ้งหยดุชะงกั   
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นอกจากน้ี บริษัทได้มีมาตรการลดความเส่ียงด้วยการวางแผนและซักซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยออกเป็น
นโยบายเพื่อถือปฏิบติัส าหรับโรงแรมต่าง  ๆในเครือดว้ย 

 ความเส่ียงจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิการเงินโลก 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2557 ในภาพรวมยงัคงเปราะบาง ชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง หรือเติบโต      

ในอตัราท่ีต ่า เน่ืองจากเศษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลกัส่วนใหญ่ยงัไม่ฟ้ืนตวั ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ท่ีมีสัญญาณการฟ้ืนตวัอยา่งแข็งแกร่งและต่อเน่ือง ในขณะท่ีเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่ก็ชะลอความร้อนแรงลง 
ภาวะเช่นน้ีท าให้อตัราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยงัคงอยูในระดับต ่าไปอีกระยะหน่ึง แม้ว่ารัฐบาลและ            
ธนาคารกลางของหลายประเทศจะออกนโยบายทางการเงินและการคลงัเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจแลว้ก็ตาม    

 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นเงิน 1,781 ลา้นบาท 

และอาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม่             
บริษทัอาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษทัได ้

ในส่วนของการจดัหาแหล่งเงินกู ้บริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการออกหุ้นกูเ้พื่อรองรับไวแ้ลว้
เป็นวงเงินจ านวน 5,000 ล้านบาท โดยในการออกหุ้นกู้ บริษัทสามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีไวใ้นก าหนด
ระยะเวลาของหุน้กู ้ซ่ึงจะสามารถลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียได ้

อยา่งไรก็ตามบริษทัควบคุมความเส่ียงโดยก าหนดเป็นนโยบายให้บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
เจา้ของ ไม่เกิน 1 ต่อ 1 ทั้งน้ี เพื่อไม่ใหบ้ริษทัมีภาระดอกเบ้ียจ่าย และภาระการคืนเงินตน้มากเกินไป 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นทีผ่นัผวน 
บริษทัมีรายไดส่้วนหน่ึงจากโรงแรมในต่างประเทศ เช่นท่ี ฟิลิปปินส์  และ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ รวมถึง

โรงแรมท่ีรับบริหารท่ีอยูใ่นต่างประเทศ  ซ่ึงตามสัญญาการบริหารและการตลาดท่ีบริษทัได้ท าข้ึนนั้นระบุให ้     
การรับค่าบริหารเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเพียงสกุลเดียว แต่การท าสัญญาขายห้องและการรับช าระเงิน              
ค่าห้องพกัและค่าแพค็เกจในบางกรณี   อาจก าหนดให้ช าระเป็นสกุลเงินต่างประเทศอ่ืนอีก เช่น ปอนด์องักฤษ เยน 
ยโูร ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีการขายผา่นทางเวบ็ไซต ์(Website) ซ่ึงบริษทัจะก าหนดราคาห้องพกัเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ 
ดงันั้น หากค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินสกุลต่างประเทศ จะมีผลให้บริษทัมีความเส่ียงจากรายไดท่ี้ลดลง
เม่ือมีการแลกเปล่ียนสกุลเงินกลบัมาเป็นเงินบาท 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัผลกระทบดงักล่าวยงัมีไม่มากเน่ืองจากรายไดห้ลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเงิน
สกุลบาท บริษทัจึงยงัมิไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไว ้ หากบริษทัพิจารณาเห็นว่า
อตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนมาก หรือมีแนวโนม้ท่ีอาจจะส่งผลกระทบกบัรายไดข้องบริษทัอยา่งมีสาระส าคญั 
บริษทัจะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว 

ในส่วนของภาระเงินกูส้กุลต่างประเทศ ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวนนั้น เน่ืองจาก
แหล่งรายไดท่ี้จะน ามาช าระคืนเงินกูเ้ป็นเงินสกุลเดียวกนั จึงไม่ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว  
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3.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25  
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น คร้ังล่าสุด วนัท่ี 12 มีนาคม 2557 กลุ่มท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ถือหุ้นในบริษทัจ านวน 42,447,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.94 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั จึงท าให้เป็นไปไดท่ี้มติของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่จะมีผลต่อมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ ยกเวน้
เร่ืองกฎหมายหรือข้อบังคบับริษัทซ่ึงก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิด                
ความโปร่งใสในการบริหารจดัการอยูเ่สมอ 

 ความเส่ียงจากการที่หุ้นมีการหมุนเวียนเปลีย่นมือ (free float) น้อย ส่งผลให้สภาพคล่องในการซ้ือขายน้อย 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น คร้ังล่าสุด วนัท่ี 12 มีนาคม 2557 หุ้นของบริษทัส่วนใหญ่จ านวน 70,720,245 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 83.20 ถือโดยผู ้ถือหุ้นสามัญท่ี เป็น Strategic Shareholders จ านวน 26 ราย และเป็นการถือหุ้น                       
โดยผู ้ถือหุ้นรายย่อย (Non-Strategic Shareholders) จ านวน 1,429 ราย รวม 13,792,773 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.23               
จึงอาจท าให้มีหุ้นของบริษทัท่ีหมุนเวียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์(free float) ค่อนขา้งนอ้ย และมีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
ของหุน้ในตลาดรองไม่มากนกั ซ่ึงผูถื้อหุน้อาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถซ้ือขายหุ้นของบริษทัไดท้นัทีในราคาท่ีตอ้งการ 
3.3 ความเส่ียงต่อช่ือเสียงขององค์กรกรณทีีม่ีสาเหตุมาจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินการต่าง  ๆของ
บริษัทและบริษัทย่อยมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันความเส่ียงต่อการเสียช่ือเสียงท่ี            
อาจเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการภายใน หากพิจารณาอตัราการทุจริตคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ซ่ึงมีอยูต่ลอดและ    
มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีความเส่ียงต่อการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่    
ทั้งทางตรงและทางออ้ม อนัจะน ามาซ่ึงความเส่ียงต่อช่ือเสียงขององคก์รในท่ีสุด  ดงันั้นเพื่อเป็นการบริหารจดัการ
ความเส่ียงดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีการพิจารณาและผลักดันนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น         
(Anti-Corruption Policy) ให้เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
ทั้งในและนอกองคก์รอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีการประกาศใชแ้ละส่ือสารนโยบายดงักล่าวไปยงัทุกภาคส่วนของบริษทั
และบริษทัยอ่ย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน  
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ทรัพย์สินถาวรหลกั 

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน * เจา้ของ/สิทธิการเช่า 481,558  ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เจา้ของ/สิทธิการเช่า 916 ไม่มี 
อาคาร  เจา้ของ/สิทธิการเช่า 532,960 ไม่มี 
อาคารให้เช่า เจา้ของ/สิทธิการเช่า 2,133,760 ไม่มี 
ค่าตกแต่งภายใน 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

332,801 
362,176 

ไม่มี 
ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน เจา้ของ 643,496 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานในท่ีเช่า เจา้ของ 238,749 ไม่มี 
ยานพาหนะ เจา้ของ 21,446 ไม่มี 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และผา้ต่างๆ  เจา้ของ 55,825 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

เจา้ของ 
 

174,538 
(78,617) 

ไม่มี 
 

รวม  4,899,608   
* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ บางส่วนติดภาระจ ายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเขา้ออก และ

ทางผา่นสาธารณูปโภคใหก้บัเชียงอินน์ พลาซ่า 
   สิทธิการเช่าท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ 

1. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

2. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบั บ. สิริพทัยา  

3. สิทธิการเช่าระหวา่งบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ กบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) 

4. สิทธิการเช่าระหวา่ง Philippine Hoteliers, Inc. กบั Ayala Corporation (Ayala Land Inc.)
อาคาร อุปกรณ์ในท่ีเช่า และสิทธิในสัญญาเช่าท่ีดินโรงแรมของ Philippine Hoteliers, Inc. 
มูลคา่ตามบญัชี 341.25 ลา้นบาท ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั   
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ท่ีดิน และอาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นทีด่ินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ประเภทสินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระ
ผูกพนั 

บมจ. ดุสิตธานี            
ท่ีดิน อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 69-1-15.20 ไร่ เจา้ของ ท่ีดินวา่งเปล่า 144,572 ไม่มี 
อาคารส านกังานดุสิตธานี  พระราม 4 กรุงเทพ 13,197.03 ตรม. อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ พระราม 4 กรุงเทพ 517 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา อ.บางละมุง ชลบุรี 457 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า2 ประกอบธุรกิจ 32,031 ไม่มี 
Philippine Hoteliers, Inc.           
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 538 หอ้ง ท าสัญญาเช่า 

ระยะยาว 25 ปี3 
ประกอบธุรกิจ 354,940 ไม่มี 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้       

ท่ีดิน อ. สิงหนคร สงขลา 69-3-98 ไร่ เจา้ของ ท่ีดินวา่งเปล่า 30,235  ไม่มี 
ท่ีดิน เพชรบุรี 105-0-72 ไร่ เจา้ของ ใหเ้ช่า            51,493  ไม่มี 
ท่ีดินโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ถ.ชา้งคลาน เชียงใหม่ 1-3-17 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 24,367  ไม่มี 
ท่ีดินโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 2-3-17 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 36,000  ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง ขนาด 
ประเภทการถือ

สิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระ
ผูกพนั 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ (ต่อ)            
ท่ีดินโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
ท่ีดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ถ.สุรนารายณ์ นครราชสีมา 
ถ. ชา้งคลาน เชียงใหม่ 

29-1-84 ไร่ 
3-0-3 ไร่ 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

ท่ีตั้งอาคารโรงแรม  
ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 

108,071 
*38,631 

ไม่มี 
ไม่มี 

อาคารโรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ถ.ชา้งคลาน เชียงใหม ่ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 72 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 111,287 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ถ.สุรนารายณ์ นครราชสีมา 186 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ  ** 91,727 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เพชรบุรี 300 หอ้ง เจา้ของ ใหเ้ช่า             78,764  ไม่มี 
DMS Property Investment Pvt. Ltd.       
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 100 วลิล่า อาคารในท่ีเช่า 4 ประกอบธุรกิจ 1,746,788 ไม่มี 

วทิยาลยัดุสิตธานี           
ท่ีดินวทิยาลยัดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 12 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งวทิยาลยั 220,000 ไม่มี 
อาคารวทิยาลยัดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ อาคาร 5ชั้น และ

อาคาร 4 ชั้น 
เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 176,233 ไม่มี 

อาคารวทิยาลยัดุสิตธานี วทิยาเขตพทัยา ชลบุรี อาคาร 2 ชั้น อาคารในท่ีเช่า 5 ประกอบธุรกิจ 57,938 ไม่มี 

* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เฉพาะโฉนดท่ี 30 เลขท่ีดิน 2682 จ  านวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจ ายอมใหใ้ชเ้ป็นทางผา่นเขา้ออกและทางผา่น
สาธารณูปโภคใหก้บั เชียงอินน์ พลาซ่า ซ่ึงมีการหกัดอ้ยค่าของท่ีดิน จ านวน 66,368,978 บาท 

** อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช มีการหกัดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ จ านวน 12,248,258 บาท 
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หมายเหตุ  
 

1. สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างระหวา่งบริษทั (“ผูเ้ช่า”) กบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
(“ผูใ้ห้เช่า”) หลงัจากครบก าหนดใน วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 ผูเ้ช่ามีสิทธิการต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ังๆ ละ 
15  ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ คร้ังแรกมีระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่ วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหนา้ 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 ลา้นบาท 
ซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าวไดร้วมถึงค่าเช่ารายเดือนแลว้  

ทั้งน้ี กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารเป็นของผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิง
ปลูกสร้างเม่ือไดก่้อสร้างอาคารเสร็จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณีท่ีคู่สัญญาประพฤติผิดสัญญาใน
ขอ้ใดข้อหน่ึง หรือหากทรัพย์สินท่ีเช่าหรือส่ิงของซ่ึงไม่รวมส่ิงของของบุคคลภายนอกท่ีอยู่ใน
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าไดถู้กอายดัหรือถูกยดึ 

 

2. สัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2530 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แบ่งค่าเช่าเป็นดงัน้ี  
1). ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2530 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2534 อตัราค่าเช่าเดือนละ 220,000 บาท  
2). ตั้ งแต่วนัท่ี  1 มกราคม  2535 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม  2547 อัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท 
3). ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 อตัราค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท และ 
4). ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อตัราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท  
ค่าเช่าอาจมีการเปล่ียนแปลงตามอตัราแลกเปล่ียนของเงินสวิสฟรังก์ และมีการบนัทึกแนบทา้ย
สัญญาเป็นสัญญาเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังก์ให้ใช้อตัราเฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ตกลงคิดอตัราเฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของปีท่ีเร่ิมท าสัญญา โดยอตัราขายของ
ธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 25.00 บาท 
เม่ือหมดสัญญาเช่าแลว้ผูเ้ช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ส่วนอตัราค่าเช่าและรายละเอียดของการ
เช่าแลว้แต่จะตกลงกนัดว้ยเหตุผลและเป็นธรรมดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2549 บริษทั (“ผูเ้ช่า”) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบบัขา้งตน้ ด้วยบริษทัมีความ
ประสงคจ์ะต่อสัญญาเช่าท่ีดินก่อนครบก าหนด และบ. สิริพทัยา (“ผูใ้หเ้ช่า”) ตอบตกลงให้บริษทัต่อ
สัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับจากวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และท าสัญญาเช่าท่ีดินฉบับใหม่ มี
ระยะเวลาการเช่า 22 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอด
อายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 1,002 ลา้นบาท ในระยะเวลาท่ีตกลงเช่ากนัน้ี หากค่าเงินบาทลดค่าลง
หรือสูงข้ึนเกินกวา่ร้อยละ 25 ของค่าเงินบาทในวนัท าสัญญา คู่สัญญาตอ้งปรับอตัราค่าเช่าใหม่ โดย
คิดอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามส่วนของค่าเงินบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป ในการน้ีให้ถืออตัรา
แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินสวิสฟรังก์เป็นหลกัในการพิจารณา และหากเงินสวิสฟรังก์มีการ
งดใชห้รือยกเลิกไป ให้ถืออตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลกัใน
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การพิจารณาในวนัท าสัญญา ซ่ึงอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 39.14 บาท และบริษทัมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าอีก 2 คร้ังๆ ละ 10 ปี 
โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากันใหม่ทั้ งน้ี เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายุลง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้เช่า และหากผูเ้ช่าผิดขอ้สัญญาใดๆ หรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ี
ตกลงไว ้ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได ้

 

3. สัญญาเร่ิมตั้ งแต่ว ันท่ี  10 ธันวาคม 2517 ถึงว ันท่ี  31 ธันวาคม  2545 เม่ือหมดสัญญาเช่าแล้ว 
Philippine Hoteliers, Inc. (“ผูเ้ช่า”) มีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี ซ่ึงปัจจุบนัผูเ้ช่าไดต่้อสัญญาเช่าไป
อีก 25 ปีแล้ว ส่วนอตัราค่าเช่าปีท่ี 1 และปีท่ี 2 คิดร้อยละ 3 จากก าไรขั้นตน้ ส าหรับปีท่ี 3 และปี
ต่อไป คิดร้อยละ 5 ของรายไดส้ าหรับปี แต่ไม่เกิน 1,000,000 เปโซ ทั้งน้ี เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายุ
ลง ท่ีดินเช่าให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ Ayala Corporation (“ผูใ้ห้เช่า”) และหากผูเ้ช่าผิดขอ้บงัคบัใน
สัญญาหรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ีตกลงผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได ้
 

4. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
จากการท่ี บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) และ / หรือ DMS Property Investment 
Pvt. Ltd. ได้กรรมสิทธ์ิในการเช่าท่ีดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์  โครงการรีสอร์ท และ 
ส่ิงปลูกสร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมี
ค่าเช่าตามอายสุัญญาเช่าท่ีเหลือดงัน้ี 
 

ครบก าหนด จ านวนเงิน   
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาท่ีเกินกวา่หา้ปี 42,152,051 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

ทั้ งน้ี DMS Property Investment Pvt. Ltd. สามารถน าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจ านวน 5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ มาหกัไดปี้ละ 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2555 

 

5. วทิยาลยัดุสิตธานี 
วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้ งวิทยาลัยดุสิตธานี (วิทยาเขตพทัยา) กับ
โรงเรียนแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 21 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2553 ถึง วนัท่ี 22 มิถุนายน 
2574 และก าหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม  132,303,750 บาท  
 

ทั้งน้ีวิทยาลยัดุสิตธานีไดว้างเงินประกนัการเช่าจ านวน 12,000,000 บาท และเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า
แลว้ วทิยาลยัดุสิตธานีมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเง่ือนไขท่ีจะตกลงกนัใหม่ 
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6. เม่ือว ันท่ี  24 ธันวาคม 2553 บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  

ไดท้  าสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิต  
ดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วงสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุ
สัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงไดอี้ก 6 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี โดยบริษทัเป็นผูรั้บประกนัการช าระค่าเช่า 
และ/หรือ ค่าเช่าช่วงขั้นต ่าท่ีบริษทัยอ่ยจะตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุนรวม โดยก าหนดอตัราค่าเช่าดงัน้ี 

1. ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 205,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือนตามจ านวน 
ท่ีระบุในสัญญา ส าหรับค่าเช่าในระหวา่งวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ค านวณ
เป็นสัดส่วนตามจ านวนวนัจากอตัราค่าเช่าดงักล่าว 
 2. ค่าเช่าแปรผนัช าระเป็นรายไตรมาส ค านวณในอตัราร้อยละของก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี (EBITDA) 
ของกิจการโรงแรม ซ่ึงก าหนดอตัราร้อยละไวด้งัน้ี 

ปี 2554 ถึง ปี 2559 อตัราร้อยละ 90 
ปี 2560 ถึง ปี 2565 อตัราร้อยละ 85 
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ 80 
ส าหรับค่าเช่าในระหวา่งวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ให้ค  านวณเป็น

สัดส่วนตามจ านวนวนัโดยใชอ้ตัราร้อยละ 90 
 

4.2 เคร่ืองหมายการค้า 
ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีใชป้ระกอบธุรกิจ โดยใช ้ดุสิต เป็นเคร่ืองหมายการคา้หลกั 

และพัฒนาออกเป็น 5  เคร่ืองหมายการค้า คือ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ        
“ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” โดย ดุสิตธานี เป็นช่ือโรงแรมในนามของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ท่ีเป็นผูด้  าเนินการและ
รับจา้งบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน “ดุสิตปร๊ินเซส” เป็นช่ือโรงแรมในนามของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
ท่ีเป็นเจา้ของและรับจา้งบริหาร ส่วน“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ“ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” เป็นช่ือโรงแรมในนามของ
การรับจา้งบริหาร  

ผูท่ี้สามารถใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวได้ต่อเม่ือมีการลงนามในสัญญาจ้างบริหารกับบริษัท           
โดยบริษทัจะเขา้ด าเนินการรับจา้งบริหารโรงแรม และเม่ือสัญญาจา้งบริหารส้ินสุดลง โรงแรมนั้นๆ จะไม่มีสิทธิใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัต่อไป   

ผูท่ี้จา้งบริษทับริหารโรงแรมตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนตามสัญญาจา้งบริหารส าหรับ “ดุสิตธานี” 
“ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัมีนโยบายการลงทุนท่ีเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในธุรกิจต่างๆ คือ 

ธุรกิจโรงแรม และรับจา้งบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 2,260 ลา้นบาท   
นโยบายการบริหารงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมคือ ใหมี้การบริหารงานเช่นเดียวกบับริษทัโดยบริษทั

ไดส่้งตวัแทนกรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพื่อใหค้วบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษทัทั้งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี 
4.4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 - ไม่มี - 
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย   
บริษทัมีคดีขอ้พิพาทซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ศาลล้มละลายกลาง                                      หมายเลขแดงที ่2472/2548 
ระหว่าง    บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)                              เจ้าหนี ้
กบั    บริษทั เวลิดอิ์นเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั        ลูกหนี ้             
มูลคดี                         ฟ้องลม้ละลาย 
จ านวนทุนทรัพย์  56,878,778.48 บาท 
วนัทีฟ้่องคดี  31 มกราคม 2548 
ทนายความ        นายสุเมธ แผลงประพนัธ์ 
                                   ส านกังานกฎหมายคนึง แอนด ์พาร์ทเนอร์ส 
ความเป็นมาของคดี 

บริษทั เวิลด์อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ลูกหน้ีตามค าพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงท่ี 2065-2066/2547 
และไดรั้บทราบค าบงัคบัของศาลโดยชอบแลว้ แต่ลูกหน้ีก็ไม่ไดช้ าระหน้ีแต่อย่างใด อีกทั้งเจา้หน้ีไดท้  าการสืบทรัพย์
ของลูกหน้ีแลว้ก็ไม่พบทรัพยสิ์นท่ีจะถึงช าระแก่เจา้หน้ีได ้

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2548 ลูกหน้ียืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าสั่งของศาลลม้ละลายกลางท่ีใหลู้กหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลาย 
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 เจา้หน้ียื่นค าแกอุ้ทธรณ์ของลูกหน้ี เพื่อให้ศาลพิจารณาและพิพากษายกอุทธรณ์

ลูกหน้ี 
วนัท่ี 2 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนลูกหน้ี โดยศาลท าการไต่สวนกรรมการของลูกหน้ี      

จนไดค้วามเพียงพอแลว้ จึงใหปิ้ดการไต่สวน 
วันท่ี  21 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีค าพิพากษา                       

ยนืตามศาลชั้นตน้ใหลู้กหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลาย 
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ความคืบหน้าของคดี 
วนัท่ี 16 กนัยายน 2556 หลงัจากท่ีศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ชนะในคดี

หมายเลขแดงท่ี 2065-2066/2547 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 และเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่สามารถรวบรวม
ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได ้จึงไดส่้งจดหมายถึงเจา้หน้ีทุกรายเพื่อใหค้ดัคา้นการปิดคดี ซ่ึงหากเจา้หน้ีทุกรายไม่คดัคา้น 
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์  จะรายงานศาลขอใหมี้ค าสั่งปิดคดีต่อไป 
5.2 ศาลจังหวดัเชียงใหม่                                           หมายเลขแดงที ่1796/2550                  
ระหว่าง     บริษทั ดุสิต โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั                โจทก์ 
กบั    นายจีระพนัธ์ กิติบุตร กบัพวก                               จ าเลย 
มูลคดี   ผดิสัญญาและเรียกค่าเสียหาย 
จ านวนทุนทรัพย์        40,183,456.68 บาท 
วนัฟ้องคดี                31 สิงหาคม 2547 
ทนายความ              นายสาธิต อารยเวชกุล 
                                    ส านกังานกฎหมายธีรคุปต ์
ความเป็นมาของคดี 

วันท่ี  31 สิงหาคม 2547 โจทก์ได้ยื่นฟ้องจ าเลยต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่  ในข้อหาผิดสัญญาและ                 
เรียกค่าเสียหายจากกรณีท่ีมีขอ้ตกลงเร่ืองการขายท่ีดินโดยปลอดภาระผกูพนั แต่ปรากฎวา่ท่ีดินนั้นติดภาระจ ายอม 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2550 ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ไดมี้ค าสั่งยกฟ้อง โดยให้เหตุผลวา่โจทก์ทราบมาตั้งแต่ตน้แลว้ว่า
ท่ีดินของจ าเลยตกอยูภ่ายใตภ้าระจ ายอม อีกทั้งในสัญญาจะซ้ือจะขายก็มิไดร้ะบุเง่ือนไขการปลดภาระจ ายอมไวใ้ห้ชดัเจน 
โจทกจึ์งไมมี่อ านาจฟ้อง 

วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2551 โจทกย์ืน่อุทธรณ์วา่การปลดภาระจ ายอมเป็นหนา้ท่ีของจ าเลย เม่ือมิไดด้ าเนินการ
ดงักล่าว จ าเลยจึงเป็นฝ่ายผดิสัญญา ตอ้งชดใชค้่าเสียหายตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 

วนัท่ี 14 มีนาคม 2551 จ  าเลยไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์ 
วนัท่ี 29 ธันวาคม 2553 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยวินิจฉัยจากเจตนารมณ์ของ

คู่สัญญามากกว่าถ้อยค าในสัญญา ซ่ึงเห็นว่าจ าเลยมิได้ผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย เน่ืองจากโจทก์ทราบว่าโฉนดท่ีดิน     
เลขท่ี 30 มีภาระจ ายอมอยู่แลว้ตั้งแต่แรก และตกลงซ้ือท่ีดินดงักล่าว อีกทั้ง มิได้ปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ โจทกมิ์ไดถื้อวา่ภาระจ ายอมเป็นสาระส าคญัในการรับโอนกรรมสิทธ์ิ 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2551 โจทกย์ืน่ฎีกา 
วนัท่ี 14 มีนาคม 2554 จ าเลยยืน่ค  าแกฎี้กา คดีน้ีจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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5.3 อนุญาโตตุลาการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)                                      
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 17/2555  
ระหว่าง   บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)                    ผู้เสนอข้อพพิาท 
กบั    บริษทั ไทยไพบูลย ์ประกนัภยั จ  ากดั                      ผู้คัดค้านที ่1 
               บริษทั แอกซ่า ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)           ผู้คัดค้านที ่2 
              บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน)          ผู้คัดค้านที ่3 
             บริษทั ธนชาติประกนัภยั จ  ากดั                            ผู้คัดค้านที ่4 
             บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั                         ผู้คัดค้านที ่5 
มูลคดี                เรียกร้องค่าเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
จ านวนทุนทรัพย์             51, 875,438.05 บาท 
วนัทีฟ้่องคดี  20 มกราคม 2555 
ทนายความ  นายบุญรัตน์ ตนัเจริญ  
                                   นายอชิตศกัด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง และ 

นายสาธิต อารยเวชกุล 
   ส านกังานกฎหมายธีรคุปต ์
ความเป็นมาของคดี 

บริษทัไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในการชุมนุมทางการเมืองเม่ือปี 2553 และไดเ้รียกร้อง
ค่าเสียหายดงักล่าวจากบริษทัประกนัภยั แต่บริษทัประกนัภยัปฏิเสธการชดใชค้่าเสียหาย ปี 2555 บริษทัไดย้ื่นค าเสนอ
ขอ้พิพาทต่อส านกังาน คปภ. เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายส าหรับทรัพยสิ์นถูกท าลายและค่าเสียหายดา้นธุรกิจหยุดชะงกั 
วนัท่ี  29 พฤศจิกายน 2555 บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายส าหรับทรัพย์สินเสียหายให้แก่บริษัทจ านวน 
13,940,608.93 บาท  โดยได้รับเช็คจ านวน 10,940,608.93 บาท เน่ืองจากมีการหักค่าความรับผิดส่วนแรกจ านวน 
3,000,000 บาท 

เน่ืองจากบริษทัประกนัภยัพิจารณาไม่จ่ายค่าเสียหายดา้นธุรกิจหยดุชะงกัใหแ้ก่บริษทั ปี 2556 บริษทัจึงน า
เร่ืองความเสียหายด้านธุรกิจหยุดชะงกัให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณา โดยมีการสืบพยานของทั้งสองฝ่าย
ตามล าดบั 
ความคืบหน้าของคดี 

วนัท่ี 24 เมษายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดให้ฝ่ายผูค้ดัคา้นช าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่       
ผูเ้สนอขอ้พิพาทเป็นเงินจ านวน 30 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าว โดยให้คิดดอกเบ้ีย
นบัแต่วนัถดัจากวนัยื่นค าเสนอขอ้พิพาท (วนัท่ี 20 มกราคม 2555) จนกว่าจะช าระเสร็จและตอ้งปฏิบติัตามค าช้ีขาด
ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีฝ่ายผูค้ดัคา้นได้รับส าเนาค าช้ีขาด (วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557) กล่าวคือ ผูค้ดัคา้นต้องช าระ        
ค่าสินไหมทดแทนจ านวน 30 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 
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วนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 ผูค้ดัคา้นไดช้ าระค่าสินไหมทดแทนรวมดอกเบ้ียเป็นเงินจ านวน 35,350,684.93 บาท           
ขอ้พิพาทจึงเป็นอนัส้ินสุด 

นอกจากน้ี บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ยงัมีคดีความอ่ืนๆ อีก แต่ทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง      
ในแต่ละคดีเป็นจ านวนไม่สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของเจ้าของ และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ                
อยา่งมีนยัส าคญั อีกทั้งเป็นคดีท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ  

ทั้งน้ี ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็นคู่ความกบับริษทั 
 

6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
6.1  ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ    บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์   DTC 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  เลขท่ี 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานีชั้น 5 ถนนพระราม 4 

     แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจหลกักิจการโรงแรม 
ทะเบียนเลขท่ี   0107536000617 
โทรศพัท ์   + 66 (0) 2200 9999 
โทรสาร    + 66 (0) 2636 3630 และ + 66 (0) 2636 3545 
เวบ็ไซต ์    www.dusit.com 
ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 850 ลา้นบาท 

      ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 85 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dusit.com/
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6.2 ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน  

ที ่
รายช่ือนติบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส านักงาน 
ประเภท 

จ านวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

1  บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
(เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์
เนชัน่แนล) 

99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

 

800 
 

สามญั 
 

80,000,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม    
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

2  Philippine Hoteliers, Inc. 
ถือหุน้โดย 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
หมายเหตุ * ไม่รวมหุน้ 
บุริมสิทธ์ิซ้ือคืน 

 
 

88.01 
 

โรงแรม 
และรับจา้ง
บริหาร 

Peso 365  mn.* 
 
 

 

สามญั 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 

3 บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   
ถือหุน้โดย 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 

2.75      
84.05 

โรงแรม  
 
 

825 สามญั 
 

82,500,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม    
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

4 บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 รับจา้ง
บริหาร 

50 สามญั 5, 000,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 3 ถนนพระราม 4 สีลม   
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2636-3630 

5  Dusit Overseas Co., Ltd.  
ถือหุน้โดย บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์

 
100.00 

รับจา้ง
บริหาร 

HKD 33,000 สามญั 33,000 HKD 1 Suite 3001-022,30/F, Great 
Eagle Center, 23 Habour Road, 
Hong Kong 

6  บ. เทวารัณย ์สปา 
 
 

99.99 สถาน
บริการดา้น
สุขภาพ 

 

8 
 

สามญั 800,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม   
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2235-1655 
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ที ่
รายช่ือนติบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส านักงาน 
ประเภท 

จ านวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

7  บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
 
 

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร 

40  สามญั 
บุริมสิทธ์ิ 

399,999 
1 
 

100 
100 

946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 1 ถนนพระราม 4 สีลม   
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2237-8877 
โทรสาร  +66 (0) 2237-8878 

8 Dusit Bird Hotels Private Limited 
 

50.00 
 

รับจา้ง
บริหาร 

Rs. 28.6 mn. สามญั 2,860,000 Rs.  10 E-9, Connaught House, 
Connaught Place, New Delhi – 
110001,Delhi,  INDIA 

9 
 

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
 

99.99 ประกอบ
กิจการ
โรงแรม 

4 สามญั 400,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม   
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

10 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 

 
30.02 

กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์

4,094 หน่วยลงทุน 409.40 10 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์  
ชั้น 32 ถนนสาทรใต ้ 
ยานนาวา สาทร กทม. 10120 
โทรศพัท ์+66 (0) 2686-6100
โทรสาร  +66 (0) 2670-0430 

11 DMS Property Investment 
Private Limited 
ถือหุน้โดย  
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 
 

55.00 

ประกอบ
กิจการ
โรงแรม 

USD 38.5 mn. สามญั 38,500,000 USD 1 Level 2, Orchid Maage’, Ameer 
Ahmed Magu, Male’, Maldives 

12 Dusit USA Management Inc. 100.00 รับจา้ง
บริหาร 

USD 40,000 สามญั 40,000 USD 1 2711 Centerville Road,  
Suite 400, in the City of 
Wilmington, Country of New 
Castle, 19808, State of 
Delaware, U.S.A. 

13 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

68 สามญั 6,800,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม   
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 
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ที ่
รายช่ือนติบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส านักงาน 
ประเภท 

จ านวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

14 Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd.* 
ถือหุน้โดย 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
หมายเหตุ  * เป็นบริษัทจ ากัด
ภายใตก้ฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซ่ึงทุนจดทะเบียน
ไม่มีการก าหนดเป็นหุน้ 

 
 
 

45.00 

รับจา้ง
บริหาร 

RMB 30 mn. 
 

- - - 305A at 2nd – 3rd Floors,   
Tower One, No. 1287  
Shang Cheng Road, Pudong 
New District, Shanghai, 
People’s Republic of China 

15 บ. ดุสิตธานีการโรงแรม 99.99 การศึกษา 30 สามญั 1,200,000 100 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม   
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

16 วทิยาลยัดุสิตธานี 
ลงทุนโดย 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 

100.00 

การศึกษา ทุนประเดิม 
217.72 

- - - 1 ซอยแก่นทอง                     
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กทม. 10250 
โทรศพัท ์+66 (0) 2361-7811-3 
โทรสาร  +66 (0) 2361-7806 

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอืน่  ๆ
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 2229 2800 
โทรสาร     + 66 (0) 2359 1259 

ผูส้อบบญัชี   นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ 
ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 3756 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
ชั้น 50 - 51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์  + 66 (0) 2677 2000 
โทรสาร    + 66 (0) 2677 2222 
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ท่ีปรึกษากฎหมาย   บริษทั ส านกังานกฎหมายธีรคุปต ์จ ากดั 
546 อาคารยนิูเวสท ์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 2511 1512 และ  + 66 (0) 2513 1976 

      โทรสาร          + 66 (0) 2938 1247 และ  + 66 (0) 2938 1957 
6.4 ข้อมูลส าคัญอืน่ 
 บริษทัไม่มีขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแล้ว/จ านวนหุ้น 
บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือปี 2518 ในปี 2536                       

แปรสภาพจากบริษัทจ ากัด เป็น บริษัทมหาชนจ ากัด โดยใช้ ช่ือว่าบริษัท ดุ สิตธานี  จ  ากัด (มหาชน)                                         
และช่ือภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใชช่ื้อยอ่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยว์า่ DTC 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2557 บริษัทมี ทุนจดทะเบี ยน 850 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 850 ล้านบาท                                          
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 85 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

7.1.2 หุ้นประเภทอืน่ทีม่ีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 -ไม่มี- 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
กลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และผูถื้อหุ้นรายย่อยอ่ืน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น คร้ังหลังสุด      

วนัท่ี 12 มีนาคม 2557 ดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1. กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. บริษทั เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั  

 42,447,568 
9,918,600 

49.94 
11.67 

3. PIONEER INETWORK LIMITED 8,765,072 10.31 
4. กลุ่มนายวชิิต ชินวงศว์รกุล และผูเ้ก่ียวขอ้ง 5,182,800  6.10 
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
6. บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

7. BARCLAYS BANK PLC, HONG KONG 

4,335,739 
2,188,243 
1,950,000 

5.10 
2.57 
2.29 

8. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 
9. MR. WANG KONG-WEI 
10. นายสหนนัท ์เชนตระกลู 

1,223,534 
1,000,000 

571,000 

1.44 
1.18 
0.67 

รวม 77,582,556 91.27 
    ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน 7,417,444 8.73 
ทุนจดทะเบียนรวม 850,000,000 บาท 
มูลค่าหุน้ 10 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้สามญั 85,000,000 หุน้ 
หกั   หุน้สามญัซ้ือคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์       (471,500) หุน้ 
รวมจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 84,528,500 หุน้ 
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หมายเหต ุ 1. กลุ่ ม ท่ านผู้ ห ญิ งชนั ตถ์   ปิ ยะอุ ย  และผู้ เก่ี ยว ข้ อง ประกอบด้ วย บ .ชนั ตถ์ และลู ก                                       
กลุ่มนายชนินทธ์ โทณวณิก กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธ์ิ และกลุ่มนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 
 2. บริษัท เอ็ม บี  เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้ ถือหุ้นหลัก คือ                        
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 3. PIONEER INETWORK LIMITED เป็นInvestment Holding ผู้ถือหุ้นหลักคือ  
 (1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี ้
Pioneer Global Group Limited ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียน  ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ถือหุ้นใน Pioneer Industries 
(Holdings) Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด     
 (2) Add Return Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วท้ั งหมด ท้ั งนี ้            
Mrs. Rossana Wang Gaw ถือหุ้นใน Add Return Company Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 4. กลุ่มนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล และผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 
 5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย นางสาวิตรี รมยะรูป 

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)  
ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2557 วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น          

คร้ังท่ี 21/2557 บริษทัมีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยร้อยละ 16.23  
 (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 1. ตวัแทนกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายชนินทธ์ โทณวณิก 
และนางสินี เธียรประสิทธ์ิ  
 2. ตวัแทน PIONEER INETWORK LIMITED ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ  
 3. ตวัแทนกลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายชาตรี โสภณพนิช  
 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั หรือกบับริษทัในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั และไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุน้สามญั 
เช่น หุ้นบุริมสิทธิ อีกทั้งบริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ซ่ึงเป็นคนต่างด้าว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีหุ้นของ
บริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2550 วนัท่ี 17 ธันวาคม 2550  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทั  และ/หรือช าระหน้ีบางส่วน
ของบริษทั เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มี
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ประกนั อาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนไดก่้อนก าหนด มีจ านวนเงินรวม
หุ้นกูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู ้อตัราดอกเบ้ีย
ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ มีวิธีการจดัสรร เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง เน่ืองจากบริษัทย ังมิได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ว ันท่ี  29 เมษายน 2554                       
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 18/2554 จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัขยายเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้อกไปอีก   
5 ปี นบัจากวนัท่ี 29 เมษายน 2554 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2557 บริษทัก็ยงัมิไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว 
7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายของบริษัท บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่เกินก าไรสุทธิต่อหุ้นและ        
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งน้ี 
จะตอ้งพิจารณาถึงผลการด าเนินงานและก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยวา่ มีความสามารถท่ีจะจ่ายได้
โดยไม่ผิดข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด นอกจากน้ี วนัท่ี 11 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุม
คณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2554 มีมติเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่จ่ายปันผลระหวา่งกาล 

ในปี 2557 บริษทัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 โดยจดัสรรจากก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน        
85 ลา้นบาท  

นโยบายของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัไม่ไดก้  าหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัยอ่ยให้แก่บริษทั ข้ึนอยู่กบัผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษทัยอ่ย หากบริษทัย่อย      
มีกระแสเงินสดเพียงพอ และไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เป็นกรณีไป แต่ทั้งน้ี   การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไม่เกินกวา่ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัยอ่ย 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัของบริษัท 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
1. ก าไร (ขาดทุน) ไม่รวมวทิยาลยัดุสิตธานี   ลา้นบาท 90 156 31 108 (108) 

     ก าไร (ขาดทุน) จากวทิยาลยัดุสิตธานี (1) ลา้นบาท 74 67    

รวมก าไร (ขาดทุน)  ลา้นบาท 164 223 31 108 (108) 

       
2. จ านวนหุน้ ลา้นหุน้ 85 85 85 85 85 
3. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นไม่รวมวิทยาลยัดุสิต
ธานี 

บาท/หุน้ 1.07 1.86 0.37 1.28 (1.28) 

     ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากวทิยาลยัดุสิตธานี  บาท/หุน้ 0.87 0.77    
รวมก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุน้ 1.94 2.63 0.37 1.28 (1.28) 

4. เงินปันผลประจ าปี  บาท/หุน้ 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 
5. เงินปันผลจ่าย  ลา้นบาท *85 *85 **42.50 42.50 *42.50 
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไร (ขาดทุน) 
    ไม่รวมวทิยาลยัดุสิตธานี  

% 94 54 137 39 - 



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  70 

หมายเหต ุ * จัดสรรจากก าไรสะสม 
 ** จัดสรรจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม 

 
 (1) ในงบการเงินรวมปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555  บริษทัไดน้ างบการเงินของวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีบริษทั
ลงทุนทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 86.79 มาจดัท างบการเงินรวมกบับริษทั จากการประเมินอ านาจควบคุมใหม่ใน
วทิยาลยัดุสิตธานีพบวา่วิทยาลยัดุสิตธานีควรจดัเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัจึงไดน้ างบการเงินของวทิยาลยัดุสิตธานีมารวม
ในการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 และปรับปรุงงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 ยอ้นหลงั 

ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
สถาบนัการศึกษาเอกชนจดัสรรผลประโยชน์ให้ผูรั้บใบอนุญาตไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของรายไดท่ี้สูงกวา่ค่าใชจ่้าย
หลงัจากจดัสรรเขา้กองทุนต่าง  ๆตามท่ีก าหนดแลว้ 
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8.  โครงสร้างการจัดการ  
โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 
 

ปัจจุบนั ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล แบ่งการบริหารจดัการออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
1. การบริหารสินทรัพย ์
2. การบริหารโรงแรม และสปา 
3. การศึกษา 
4. ส านกังานส่วนกลาง 
 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย 
- ฝ่ายปฏิบติัการ 
- ฝ่ายขายเเละการตลาด 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- สปา 
 
   
 

 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย 
- ฝ่ายวเิคราะห์การลงทุน  
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์ 
- ฝ่ายการเงิน 
    

 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย 
- วทิยาลยัดุสิตธานี 
- บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรม 

 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย 
- ส านกังานเลขานุการบริษทั  
- ฝ่ายกฎหมายและการจดัการ 
- ฝ่ายบญัชีเเละการเงิน 
- ฝ่ายบญัชีโรงเเรมเเละควบคุม 
- ฝ่ายจดัซ้ือกลาง 
- ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
- ฝ่ายอาคารส านกังาน 
- ฝ่ายบริการเทคนิค 
- ฝ่ายพฒันาโรงเเรม 
- ฝ่ายบริหารจดัการสู่ความยัง่ยนื 

บริหารสินทรัพย์ บริหารโรงแรมและสปา การศึกษา ส านักงานส่วนกลาง 

เลขานุการบริษัท 
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1. การบริหารสินทรัพย์ 
การบริหารสินทรัพย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพยใ์ห้มากท่ีสุดดว้ยการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และพิจารณาการลงทุนในกิจการโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให ้       
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ปัจจุบนับริษทัเป็นเจา้ของโรงแรม 7 แห่ง ดงัน้ี 

- ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ดุสิตธานี เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีทั้งหมด 4 โรงแรม คือ  
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
2. โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
3. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
4. โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

- ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดุสิตปร๊ินเซส และรอยลัปร๊ินเซส เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว มีทั้งหมด 3 โรงแรม คือ 
1. โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
2. โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
3. โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จดัตั้ งทีมงานเพื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งน้ี การพิจารณา       
การลงทุน บริษทัไดค้  านึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและความเส่ียงควบคู่ไปดว้ย 
2. การบริหารโรงแรมและสปา  

การบริหารโรงแรมและสปา มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดสายการบงัคบับญัชาและเพิ่มการกระจายอ านาจ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ซ่ึงจ าเป็นต่อธุรกิจท่ีก าลังขยายตวัและ                 
มีการแข่งขนัท่ีสูง แต่ทั้งน้ีเพื่อความโปร่งใส และให้เป็นไปตามหลกัการควมคุมดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดก้ าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัรายการต่าง  ๆไวใ้หผู้บ้ริหารสามารถด าเนินการไดภ้ายในขอบเขตอ านาจท่ีไดรั้บ 
หากรายการใดเกินกว่าอ านาจหน้าท่ีจะตอ้งด าเนินการขออนุมติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้โดยฝ่ายการรับบริหาร
โรงแรมประกอบดว้ยแผนกต่าง  ๆดงัน้ี 

o ฝ่ายปฏิบติัการ 
o ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด 
o ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
o สปา 
หลงัจากมีการ Re-Branding ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนลไดจ้ดัท ามาตรฐานของผลิตภณัฑ์ การออกแบบ และ

การบริการส าหรับโรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเคร่ืองหมายการคา้ในธุรกิจโรงแรมของ
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบไปด้วย 5 เคร่ืองหมายการค้า ได้แก่ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู”             
“ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” โรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการคา้ จะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างและหลากหลายของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม                         
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เทวารัณย์ สปา 
สถานบริการดา้นสุขภาพ (สปา) ท่ีมุ่งสร้างสรรค์ และพฒันาการบริการดา้นสปา ในโรงแรมระดบั 5 ดาว 

โดยเนน้ความพิถีพิถนัในทุกขั้นตอนของการบริการ เทวารัณย ์สปา เนน้การบ าบดัท่ีผสมผสานระหวา่งศาสตร์ของ
ตะวนัออก และตะวนัตกซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเทวารัณย ์รูปแบบการตกแต่งจะเนน้บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย
เสมือนอยู่ในสวนสวรรค์ ซ่ึงเป็นกรอบความคิดและท่ีมาของเทวารัณย์ สปา ท าให้เทวารัณย์ สปา เป็นสปา                      
ชั้นแนวหนา้ของทวปีเอเชีย ประกอบดว้ย 

 เทวารัณย ์สปา กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
 เทวารัณย ์สปา หวัหิน โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
 เทวารัณย ์สปา พทัยา โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
 เทวารัณย ์สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
 เทวารัณย ์สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
 เทวารัณย ์สปา มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
 เทวารัณย ์สปา ไนโรบี โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี 
น า้ สปา 
เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ส าหรับโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยกรอบความคิดของน ้ า สปา                      

เนน้ถึงความเรียบง่าย และความไม่ซบัซอ้นของการตกแต่งและการบริการ  
3. การศึกษา 

เพื่อใหท้รัพยากรบุคคลมีการพฒันาและเติบโตอยา่งมัน่คง และเป็นการเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ส าหรับรองรับ
การขยายตวัของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทัว่โลก บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) จึง
จดัตั้งฝ่ายการศึกษาข้ึนโดยมีวตัถุประสงคมุ์่งเนน้ท่ีจะขยายธุรกิจดา้นการศึกษาและการฝึกอบรมไปยงัจงัหวดัต่างๆ        
ในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีมีโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู่ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพเขา้ท างานใน
โรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมในกลุ่มดุสิต ปัจจุบันธุรกิจด้านการศึกษาของกลุ่มได้รับการยอมรับและ                      
มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ฝ่ายการศึกษาของกลุ่มดุสิตธานีประกอบดว้ย 
(1) วทิยาลยัดุสิตธานี 
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตวิทยาลยัดุสิตธานี เปิดสอนใน

ระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทด้านการครัว การท่องเท่ียว การบริหารโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเท่ียว 

(2) บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั 
บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั จดัตั้งข้ึนโดยการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 

กับ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้บริษัทร่วมทุนน้ีได้จดัตั้ งโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร            
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เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ข้ึน ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการเรียนการสอนคร้ังแรก            
เดือนกรกฎาคม 2550 โดยทุกหลกัสูตรท่ีโรงเรียนเปิดสอนไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

(3) บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรม จ ากดั 
บริษทั ดุสิตธานีการโรงแรม จ ากดั ด าเนินธุรกิจโรงเรียนสอนวิชาชีพดา้นการโรงแรมในระดบัวุฒิบตัรและ

ประกาศนียบตัร เปิดสอนเพื่อให้ความรู้และทกัษะการให้บริการในสาขางานต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม แก่เยาวชนท่ี
ตอ้งการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมหรือผูส้นใจและผูท่ี้ก าลงัท างานเพื่อเพิ่มทกัษะในการประกอบอาชีพ  

หลกัสูตรท่ีใช้ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากร
วิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน เพื่อรองรับขอ้ตกลงการเคล่ือนยา้ยแรงงานในอาเซียนท่ีจะมีข้ึนอย่างเป็นทางการ                 
ในปี 2558 ครอบคลุมสาขางานในธุรกิจโรงแรม คือ ฝ่ายงานห้องพกั (งานแม่บ้านและงานต้อนรับส่วนหน้า)                  
ฝ่ายงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และฝ่ายงานผลิตอาหาร  
4.  ส านักงานส่วนกลาง 

เป็นการบริหารจดัการในดา้นนโยบาย ก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทศัน์ ทิศทางของบริษทั รวมทั้งก าหนดกฎระเบียบ 
และการปฏิบัติงาน ควบคุมภายใน เพื่อให้อยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องกันทั้ งกลุ่ม การแบ่งแยกงาน และ                   
ความรับผิดชอบงานส่วนดังกล่าวออกจากงานใน 3 ส่วนข้างต้น เพื่อแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ท าให้เกิด         
ความคล่องตวัในการบริหารงาน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของการบริหารองค์กร การบริหารจดัการ
ส่วนกลางข้ึนตรงกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางการเงิน (CFO) ยกเว้น                    
ฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกังานส่วนกลางประกอบดว้ยฝ่ายต่าง  ๆดงัน้ี 
 ส านกังานเลขานุการบริษทั 
 ฝ่ายกฎหมายและการจดัการ 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 ฝ่ายบญัชีโรงแรมและควบคุม 
 ฝ่ายจดัซ้ือกลาง 
 ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 ฝ่ายอาคารส านกังาน 
 ฝ่ายบริการทางเทคนิค 
 ฝ่ายพฒันาโรงแรม 
 ฝ่ายบริหารจดัการสู่ความย ัง่ยนื 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เป็นประธานท่ีปรึกษา นายขวญัแกว้ วชัโรทยั 
และนายบนัเทิง ตนัติวิท เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย  เป็นประธานกิตติมศกัด์ิ เเละ
คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. นายชาตรี  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 8/8 
2. ร.ต.ท.ฉตัรชยั  บุณยะอนนัต ์ กรรมการ 6/8 
3. นางปรารถนา มงคลกลุ* กรรมการ 5/7 
4. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการ 7/8 
5. นายเคน็เน็ท  กอศิริโสภณ กรรมการ 2/8 
6. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 8/8 

7. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ /  เลขานุการบริษทั 6/8 

8. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  

8/8 

9. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

7/8 

10. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  8/8 
11. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

7/8 

12. นายสรดิษ วญิญรัตน์ กรรมการอิสระ 8/8 

หมายเหตุ * ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง                 
นางปรารถนา มงคลกุล ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ท่ีลาออก โดยมีผลนับตั้งแต่                    
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย ยงัคงด ารงต าแหน่งประธานกิตติมศกัด์ิของบริษทั  
 กรรมการบางท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังได ้เน่ืองจากติดภารกิจ และบางท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพ 
 บริษทัมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงมีจ านวนและคุณสมบติัเป็นไปตาม
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 
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 รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ. ดุสิตธานี  ของกรรมการและผู ้เก่ียวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2557 

เปรียบเทียบ ณ 31 ธนัวาคม 2556 

2557 2556 2557 2556 2557 2556

1 นายชาตรี โสภณพนิช 4,325,666 4,325,666 10,073 10,073 4,335,739 4,335,739 -   

2 ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต์ -   -   -   -   -   -   -   

3 นางปรารถนา มงคลกุล * -   -   -   -   -   -   -   

4 นางวรางค ์ไชยวรรณ -   -   2,191,108 2,194,508 2,191,108   2,194,508 (3,400)

5 นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ -   -   8,731,772 8,765,072 8,731,772 8,765,072 (33,300)

6 ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี -   -   -   -   -   -   -   

7 ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ 5,406 5,406 61,660 61,660 67,066 67,066 -   

8 นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ -   -   -   -   -   -   -   

9 นางปราณี ภาษีผล -   -   -   -   -   -   -   

10 นายสรดิษ วิญญรัตน์ -   -   -   -   -   -   -   

11 นายชนินทธ์ โทณวณิก 52,600 52,600

12 นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 56,024 46,024

4,439,696 4,429,696 53,333,557 53,380,256 57,773,253 57,809,952 (36,699)รวม (หุ้น)

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)

ที่ ช่ือ

การถือครองหลักทรัพย์

ถือโดยตนเอง ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง รวม เพิม่ขึน้

(ลดลง)

42,348,94342,338,944 42,447,568 42,447,567 1

หมายเหต ุ* ด ารงต าแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพันธ์ 2557 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัคือ ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์นายชนินทธ์ โทณวณิก เเละนาง

สินี เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั  
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8.2 ผู้บริหาร 
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ประวติัผูบ้ริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ 1) 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้บริหาร ต าเเหน่ง 
1. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายคมัภีร์ สุวรรณรัต* กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการศึกษา 
3. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
4. นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ** ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 
5. นายเอง ลีออง ตนั รองประธานอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและควบคุมคุณภาพ 
6. นางจงกลนี ฉนัทวรกิจ*** รองประธานฝ่ายการเงินและการบญัชีส านกังานใหญ่ 
หมายเหตุ :  * นายคัมภีร์ สุวรรณรัต ด ารงต าแหน่งผู้บริหารถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  
 ** นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  
 *** นางจงกลนี ฉันทวรกิจ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น
ผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ในปี 2557 ผูบ้ริหารท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไม่มีการถือครองหรือซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

รองประธานฝ่ายการเงนิและ
การบัญชีส านกังานใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

 
คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จดัการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กรรมการผู้จดัการฝ่ายการศึกษา 

รองประธานอาวุโส 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ควบคุมคุณภาพ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2551  ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2551 มีมติแต่งตั้ง นางสินี เธียรประสิทธ์ิ เป็น

เลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2551 ประวติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษทัได้ก าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการท่ีเป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณา      
ค่าตอบเเทนท าหนา้ท่ีทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ 
สถานะทางการเงินของบริษทัเเละเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยก าหนดค่าตอบเเทน 
ประจ าปี 2557 ดงัน้ี 
8.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

1. ค่าตอบเเทนการประชุม 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ 
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 10,000 บาท 
- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 15,000 บาท 
ค่าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ไดเ้เก่ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 20,000 บาท  
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  

- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 10,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 7,500 บาท 
 ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2557 มีมติให้เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ       
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ดงัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 10,000 บาท  
- ค่าตอบแทนรายคร้ัง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 10,000 บาท 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 10,000 บาท 
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2. ค่าตอบเเทนประจ าปี  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปีอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ในปี 2557 สรุปค่าตอบเเทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี  

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2557 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอืน่* 

รวมค่าตอบ
เเทน 

ค่าตอบเเทน 
รายเดือน 

ค่าตอบเเทน 
รายคร้ัง 

ค่าตอบเเทน 
ประจ าปี 

ค่าตอบเเทน 

1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย** 
2. นายชาตรี โสภณพนิช 
3. ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์
4. นางปรารถนา มงคลกุล*** 
5. นางวรางค ์ไชยวรรณ 
6. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ 
7. นายชนินทธ์ โทณวณิก 
8. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
9. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี 
10. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ 
11. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ 
12. นางปราณี ภาษีผล 
13. นายสรดิษ  วญิญรัตน์ 

20,000 
180,000 
120,000 
100,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 

- 
160,000 
90,000 
75,000 

105,000 
30,000 

120,000 
90,000 

105,000 
120,000 
105,000 
120,000 
120,000 

65,350 
130,700 
65,350 

- 
65,350 
65,350 
65,350 
65,350 
65,350 
65,350 
65,350 
43,567 
65,350 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

280,000 
377,500 
287,500 
230,000 

- 

85,350 
470,700 
275,350 
175,000 
290.350 
215,350 
305,350 
275,350 
570,350 
682,850 
577,850 
513,567 
305,350 

รวม (บาท) 1,500,000 1,240,000 827,767 1,175,000 4,742,767 
* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
** ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ด ารงต าแหน่งกรรมการถึงวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2557 
*** ด ารงต าแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557 
 

ค่าตอบเเทนกรรมการ 

ค่าตอบเเทน* 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2556 ปี 2557 
ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายคร้ัง 3,675,000 2,740,000 
ค่าตอบเเทนรายปี 849,600 827,767 

รวม 4,524,600 3,567,767 
*ไม่รวมค่าตอบเเทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

นอกจากน้ียงัมีวงเงินส าหรับใช้เป็นค่ารับรองท่านละ 120,000 บาทต่อปี โดยในปี 2557 ค่ารับรองท่ี
กรรมการทุกท่านใชไ้ปจริงมีจ านวน 1.06 ลา้นบาท  
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ค่าตอบเเทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี 

ปี จ านวน (คน) 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

เงินเดือนเเละโบนัส ค่าสวสัดิการอืน่ รวม 
2557 
2556 

5 
5 

 23.92 
 24.50 

0.96 
2.41 

24.88 
26.91 

บริษทัมีกรรมการบริหาร 3 ท่าน โดยในปี 2557 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหาร 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 
 ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 

- ไม่มี - 
 ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 
 บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน         
โดยในปี 2557 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 2 ราย จ านวน 0.57 ลา้นบาท 
 

8.5 บุคลากร  
 จ านวนพนักงานทั้งหมด  

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 3,744 คน ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย พนกังานโรงเเรมท่ี
บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ รวมถึงโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี รวม
ทั้งหมด 10 เเห่ง  
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 ค่าตอบแทนพนักงาน 
ปี 2557 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 587.78 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงิน

โบนัส ค่ารักษาพยาบาล ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน ค่าอาหารกลางวนั กองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษยัอ่ยไดจ่้าย
ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 1,056.06 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                                                                                                                                                       

ปี 2557 บมจ.
ดุสิต
ธานี 

บมจ.
ไทยพร๊อพ
เพอร์ตีส์้ 

บ.ดุสิต   
แมนเนจ
เม้นท์ 

บ.
ดุสิต
เวล์ิด
วายด์ 

บ.
เทวา
รัณย์
สปา 

บ.เลอ
กอร์
ดอง
เบลอ 
ดุสิต 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

DMS 
Property 

Investment 
Private 
Limited 

Dusit Fudu 
Hotel 

Management 
(Shanghai) 
Co., Ltd. 

วทิยาลยั
ดุสิตธานี 

รวม 

พนกังานปฏิบติัการ/
บริการ (คน) 

1,086 497 902 - 28 67 328 - 245 - 263 3,416 

พนกังานบริหาร (คน) 12 4 3 3 1 1 1  1 2 25 53 

พนกังานในส านกังาน
ใหญ่ (คน) 

184 7 - 50 8 - 1 2 - 23 - 275 

รวม (คน) 1,282 508 905 53 37 68 330 2 246 25 288 3,744 

ค่าตอบแทนพนกังาน 
(ลา้นบาท) 

587.78 164.25 281.11 90.68 9.98 28.90 168.87 5.33 135.95 34.50 136.49 1,643.84 

 
หมายเหตุ  บริษัทไม่มีกรณีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 3 ปี ท่ี ผ่านมา
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นโยบายในการพฒันาบุคลากร  
 บริษทัเช่ือมัน่วา่ความเจริญเติบโตขององคก์รนั้นข้ึนอยูก่บัพนกังานท่ีมีคุณภาพ บริษทัจึงมีนโยบายมุ่งเนน้
ท่ีจะพฒันาระบบการบริหารให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล พฒันาความรู้ของพนักงานทุกฝ่าย        
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ เเละสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กับ
ความส าเร็จของบริษทั  
พฒันาทกัษะพนักงานอย่างต่อเน่ือง  
 การพฒันาพนกังานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัจึงไดมุ้่งเน้นให้พนกังาน    
ทุกระดบัไดเ้ขา้ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้ความรู้ ความช านาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต โดยก าหนดงบประมาณการฝึกอบรมในเเต่ละระดบัเเละจ านวนชัว่โมงท่ีตอ้งฝึกอบรมดงัน้ี 

 บริษัทจะเป็นผู ้ก  าหนดเเนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้ งในรูปเเบบการฝึกอบรมท่ี เหมาะสม                     
การหมุนเวยีนเปล่ียนหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพื่อให้พนกังานสามารถพฒันาทกัษะความช านาญจากประสบการณ์ใน
ต าเเหน่งหน้าท่ีใหม่ เช่น หลักสูตร Mini MBA in Hospitality Management for Dusit International Executives เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้พนักงานระดับสูงของเครือดุสิตธานี ด้านวิชาการบริหารธุรกิจโรงแรมโดย
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารธุรกิจในอนาคต เป็นตน้ ตลอดจนการเเต่งตั้ งเเละเล่ือนระดับ
พนกังานใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
พฒันาองค์กรด้วยกลไก Dusit Weekly News 

เพื่อเตรียมตวัพร้อมรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษทัไดจ้ดัให้มี Dusit Weekly News ในทุก
ช่วงเชา้  วนัจนัทร์ก่อนเขา้ท างาน เป็นรูปเเบบการส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อให้พนกังานเขา้ใจทิศทางขององคก์ร จะ
ไดบ้รรลุเป้าหมายไปในเเนวทางเดียวกนั โดยเน้ือหาจะครอบคลุมถึงข่าวสารในองคก์ร ขอ้คิดในการพฒันาศกัยภาพ
การท างาน รวมถึงวิสัยทศัน์ เเละทิศทางขององค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดบัสามารถเเสดงความ
คิดเห็น เเละมีส่วนร่วมในการพฒันา เเละปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร  
พฒันาพนักงานโดยก าหนดเป้าหมายการท างาน 

บริษทัมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริหารเเละพนกังานในทุกระดบัร่วมกนัก าหนดเเผนงานให้สอดคลอ้งกบัทิศทางเเละ
เป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจทัว่ทั้งองคก์รมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงันั้น บริษทัจึงไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) เเละ ทิศทางองค์กร (Direction) เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เเต่ละสาย
งานก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อท่ีพนกังานในเเต่ละสายงาน
จะไดน้ าไปก าหนดวตัถุประสงคเ์เละตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกบัทิศ
ทางการด าเนินงานขององคก์ร เเละหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังาน  ตวัช้ีวดัน้ีจะเป็นมาตรฐานประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานเเต่ละคน 

ระดับพนักงาน งบประมาณ / คน / ปี จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมอย่างน้อย / คน / ปี 
1. ผูบ้ริหาร 24,000 48 
2. หวัหนา้แผนก  15,000 48 
3. ผูจ้ดัการข้ึนไป หรือ เทียบเท่า 10,000 48 
4. เจา้หนา้ท่ี  7,000 48 
5. พนกังานปฏิบติัการ 5,000 48 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ
ให้มีการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืน เพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุนและผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการท่ีดีโดย
ครอบคลุมหลกัส าคญัดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders)  
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
3. การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

ค านิยามทีส่ าคัญ  
ค าทีใ่ช้ ความหมาย 

กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO)/ 
กรรมการผูจ้ดัการ (MD) 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทั 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีความเป็น

อิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการ
บริษทั  ใหมี้ความกา้วหนา้ โปร่งใส มีการก ากบัดูแลท่ีดี  

คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการกลุ่มย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนมาเพื่อให้ช่วยศึกษาและ
กลัน่กรองงานในดา้นใดดา้นหน่ึง 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้ งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแล                
การปฏิบติังานภายในให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีระบบการจดัท า
รายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามหลกัสากล มีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้ งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้ งข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ีสรรหา
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และก ากบัดูแล  การด าเนินงานของบริษทั 
การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ และการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และ
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ค าทีใ่ช้ ความหมาย 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งพิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้น
การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั 

เลขานุการบริษทั บุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อจัดท าและเก็บรักษาหนังสือนัด
ประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นรวมถึง
เอกสารส าคญัอ่ืน  ๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือกฎหมายก าหนด 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิโดยเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีบริษทัส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของ

ผูถื้อหุน้รวมทั้งนกัลงทุนสถาบนั และจะไม่กระท าการใด  ๆอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
1.1 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนเองถืออยู ่และไดรั้บสิทธิพื้นฐานต่าง  ๆ

เช่น สิทธิในการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งอิสระ การไดรั้บเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่นการเลือกตั้ง
กรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัของบริษทั 

1.2 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการตามท่ีตอ้งการเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.3    บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการสรรหา
เป็นกรรมการและส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 
โดยผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอเร่ืองดังกล่าวตอ้งมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของ
จ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั  

1.4  บริษทัก าหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนหลงัจากส้ินรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั ในวนั เวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมโดยบริษทัจะจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูล
ประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดความเป็นมา วตัถุประสงค ์และความเห็นของกรรมการในเร่ืองต่างๆ ตามวาระท่ี
น าเสนอ ถูกตอ้งและเพียงพอ และแจง้ล่วงหนา้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  

นอกจากน้ี หากมีเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีและตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะจดัให้มี         
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

1.5  ในการประชุมผูถื้อหุน้ มีการปฏิบติัดงัน้ี 
-  จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โคด้ท่ีแสดงเลขทะเบียนของผูถื้อหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ไดรั้บความสะดวก และท าใหข้ั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

-  ให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงแต่ละวาระไดอ้ย่างเต็มท่ี  โดยบริษทัใช้วิธีการนับคะแนนท่ีโปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบโดยทนัที 

-  ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ร่ิมประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระท่ีอยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
เป็นตน้ไป 
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-   เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค  าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อน         
การลงมติ และบนัทึกค าถามค าตอบไวอ้ย่างชดัเจน ทั้งน้ี บริษทัได้ให้ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าว
อย่างเพียงพอแก่ผูถื้อหุ้น ในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษทัได้จดัเตรียมกรรมการหรือ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หค้  าตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั  

- หลงัจากการประชุมผูถื้อหุ้นส้ินสุดลง บริษทัจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างละเอียดครบถ้วน
พร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุก  ๆวาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง และ
จดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั หลงัจากวนัประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่
ในเวบ็ไซตข์อง ตลท. และของบริษทัท่ี www.dusit.com เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้  
1.6  กรรมการและผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น จึงถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดซ้กัถามปัญหาท่ีเก่ียวกบับริษทั 
2)   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัใหค้วามส าคญัและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายในฐานะท่ีเป็นเจา้ของบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่มี             

ผูถื้อหุน้รายใดไดรั้บสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอ่ืน ดงัน้ี 
2.1     บริษทัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2.2    บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้

เสนอช่ือกรรมการก่อนการประชุมสามญัประจ าปี 
2.3  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประกอบกิจการท่ีส าคญัของบริษทั เช่น               

ผลประกอบการของบริษทั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้ก าหนดของ ตลท. 
หรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) อยา่งเท่าเทียมและพร้อมกนั ซ่ึงบริษทัจะเผยแพร่
ข่าวสารในเวบ็ไซตข์องบริษทัและ ตลท. 

2.4  บริษทัอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง สามารถมอบอ านาจ
ให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระเป็นผูเ้ขา้ประชุมเเละลงมติแทนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัท าหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ี      
ผูถื้อหุ้นก าหนด  ทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และจดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือ          
นัดประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้ งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิของผูถื้อหุ้นใน                     
การเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

2.5 บริษทัประกาศก าหนดการประชุมและวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหน้า              
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม      

2.6  หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นต่างชาติ นอกจากน้ี ผู ้ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือนัดประชุม                  
เอกสารประกอบการประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะ จากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.dusit.com 

2.7  บริษัทก าหนดนโยบายให้ กรรมการและผู ้บริหารระดับสู งแจ้งต่อคณะกรรมการหรือ                                 
ผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

http://www.dusit.com/
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3)  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัให้ความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภายในเเละภายนอก เพื่อให้ไดรั้บการปฏิบติัตามความ

เหมาะสมและเสมอภาค โดยบริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลอยา่งดี เพราะบริษทัตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง  ๆท่ีจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไรให้กบับริษทั ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษทัโดยบริษทัได้
ก าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง  ๆแยกได ้ดงัน้ี 

3.1 พนักงาน  
- ดูแลความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
- จดัให้มีสวสัดิการต่าง  ๆเช่น ประกนัสุขภาพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามท่ี

กฎหมายก าหนด  
- สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้และความก้าวหน้าให้กับพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและ

ต่อเน่ือง 
- สนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
- ใหโ้อกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อมกบัความส าเร็จของบริษทั 
- จดัโครงการต่าง  ๆเพื่อใหค้วามรู้ความสามารถกบับุคลากรในองคก์ร 
- ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผดิชอบ ผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน 

และตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้น และระยะยาว    
3.2 ลูกค้า 

- ปฏิบติัต่อลูกคา้ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 
- ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
- รักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพฒันาการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้แบบยัง่ยนื 
- รับขอ้เสนอแนะและ/หรือรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และน ามาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ 
- ดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพของลูกคา้ 
- ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้อยา่ง ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์  
- รักษาความลบัของลูกคา้ รวมทั้งไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

3.3 คู่แข่ง 
- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี  
- รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั  
- ไม่ใชว้ธีิไม่สุจริตเพื่อท าลายคูแ่ข่ง 

3.4 คู่ค้า 
- ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอนัดีงาม  
- ปฏิบติัตามสัญญา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
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- ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม 
- ก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมัน่คง ไม่มี

ประวติัการละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานและสินคา้ตามก าหนด  คุณภาพของงานและสินคา้
ไดม้าตรฐาน และมีราคาท่ีเหมาะสมตามราคาตลาด 
3.5 เจ้าหนี ้

- ปฏิบติัตามสัญญา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
- ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม 
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด  ๆท่ีไม่สุจริต  

3.6 สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  
- เขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการต่าง  ๆท่ีเป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพฒันาความเป็นอยูข่องสังคมหรือชุมชน  
- สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สั งคมและ

สถาบนัการศึกษา  
- ส่งเสริมใหพ้นกังานของกลุ่มบริษทัมีจิตส านึกและความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
- จดัใหพ้นกังานมีกิจกรรมหรือเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
- สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในโครงการต่าง  ๆท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
- ใชท้รัพยากร วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่าง  ๆอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
- ควบคุม ดูแล วสัดุและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน เพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

3.7 สิทธิมนุษยชน 
- มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
- ไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน   

3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา  
- ปฏิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นทุกประเภท

รวมถึง สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ 
- ไม่สนบัสนุนให้พนกังานของบริษทัน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไปท าซ ้ า ดดัแปลง หรือกระท าการ

ใด  ๆเพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 
3.9 การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน 

- สนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ 
- ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับอนัเน่ืองจาก

การใหต้ามประเพณีนิยม โดยตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
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3.10 คณะกรรมการจดัใหมี้ช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้
เกิดความเสียหายต่อบริษทัโดยให้ท าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และมีนโยบายในการปกป้องผูแ้จง้
เบาะแสในการกระท าผดิ 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
           บริษทัตระหนกัดีวา่ ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูล้งทุน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียของบริษทั จึงไดก้ าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลให้ครบถว้นถูกตอ้ง โปร่งใส 
ทัว่ถึง และทนัเวลาเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้สามารถหาขอ้มูลประกอบการพิจารณาไดท้นัสถานการณ์ ซ่ึงฝ่ายบริหาร
ของบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด ดงัน้ี 

4.1  บริษทัมีการเปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้อยา่งโปร่งใส  
4.2  รายงานประจ าปีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไว ้ดงัน้ี 

- ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั 
- ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
- ประวติัของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
- การระบุวา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
- การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
- นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดงัสูง 
- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 
- การเปิดเผยจ านวนคร้ังของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 

4.3  บริษทัมีการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการระหว่างกนัไวอ้ย่างครบถ้วน โดยระบุช่ือของบุคคลท่ี          
มีการท ารายการระหว่างกัน ความสัมพนัธ์ ลักษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ 
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตาม
ขอ้ก าหนดของ ตลท.  บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการใหผู้ถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะท ารายการ 

4.4  บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครอง และ/หรือ เปล่ียนแปลง หลกัทรัพยต่์อ กลต. 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวลแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปี 2551) 

4.5 บริษัทก าหนดให้กรรมการต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ ท่ีประชุม
คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกปี 

4.6  หากบริษทัมีขอ้มูลข่าวสารต่าง  ๆอนัเก่ียวเน่ืองกบักิจการของบริษทั เช่น การเขา้ท ารายการใด  ๆหรือมี
เหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน และผูถื้อหุ้นควรจะรับทราบ แมว้่าไม่เขา้หลกัเกณฑ์การขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ
กฎหมายไม่ไดบ้งัคบัให้เปิดเผย บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูถื้อหุ้นหรือนกัลงทุนอ่ืน  ๆทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัหรือ ตลท.  
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4.7  บริษทัไดว้่าจา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก กลต. 

4.8  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกและเท่าเทียมกนั บริษทั
จึงจดัใหมี้การส่ือสารขอ้มูลของบริษทัผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

- รายงานประจ าปี 
- เวบ็ไซตข์องบริษทั 
- การพบปะกบันกัวเิคราะห์ 
- การจดัท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษทั 
- เวบ็ไซตข์อง ตลท. 

4.9  บริษทัมีเวบ็ไซต ์www.dusit.com ท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีทนัเหตุการณ์เก่ียวกบับริษทั 
4.10 ในส่วนของงานนกัลงทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน (CFO) 

ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน สถาบนัการเงิน รวมทั้งนกัวเิคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  
5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนด

นโยบายของบริษทัร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง การวางแผนด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร 
บริษทัจึงก าหนดนโยบายและความรับผดิชอบของคณะกรรมการไว ้ดงัน้ี 

5.1  คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
5.2  คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ 

พนกังานของบริษทั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบริษทั  
5.3  คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณา ทบทวน และอนุมติัวิสัยทศัน์และภารกิจของบริษทัทุกปี รวมทั้ง

พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบต่อกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณของบริษทัตามท่ีกรรมการ
ผูจ้ดัการและฝ่ายจัดการเสนอมา ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหบ้ริษทัมีก าไร และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

5.4  คณะกรรมการเป็นผู ้พิจารณาก าหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีการส่ือสารบทบาท หน้าท่ี
และความรับผดิชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษทั   

5.5  คณะกรรมการเป็นผูก้  ากบัดูแลใหก้รรมการผูจ้ดัการด าเนินการตามนโยบายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้
5.6  คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน     

ไม่เกิน 5 บริษทั  
5.7  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการของกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไม่เกิน 2 บริษทั และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  
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       นอกจากน้ี ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ                
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดขา้งตน้ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
5.8  คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้คราวละ                  

ไม่เกิน 3 ปี เม่ือครบก าหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการต่อเน่ืองได ้

5.9  คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ  ของ กลต. และ ตลท. 

5.10  คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ            
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั
และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

5.11  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมายให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหนา้ของการด าเนินงานในดา้นต่าง  ๆ 

5.12  คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติัหน้าท่ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน 
ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสมและ    
ใหม้ัน่ใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และ
เพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนั    การทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัว่า         
ไดด้ าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั (Compliance Control)   

5.13  คณะกรรมการก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เเละจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน               
มีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5.14  คณะกรรมการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อมูลของบริษัท 
กฎระเบียบต่างๆ  รวมถึงขอ้มูลอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

5.15  กรรมการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
5.16  คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้ เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ี                        

เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
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5.17   คณะกรรมการก าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ทุกปี โดยจดัใหมี้การประชุมมากกวา่ 6 คร้ังต่อปี ใน
กรณีท่ีบริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัจะส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ี
ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคุม และดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการได้อย่าง
ต่อเน่ืองและทนัการ  

กรรมการตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ี
กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบริหารเสนอ โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า หากมีวาระพิจารณาเร่ืองพิเศษ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดล่วงหนา้จะเรียกประชุมเป็นคร้ังๆ ไป เลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อม
วาระการประชุมล่วงหน้าก่อน    วนัประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วนัท าการ เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลา
ศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  

เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หน้าท่ีจดัท ารายงานการประชุม โดยเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรอง    
ความถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด
ถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้ 

รายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร                
ชั้นความลบัของบริษทั ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั 

5.18  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดมี้การประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง  ๆ
เก่ียวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย 

5.19 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับใช้ทั้ งองค์กร และจดัท าคู่มือ                  
การบริหารความเส่ียงเพื่อใหทุ้กหน่วยงานน าไปใชเ้ป็นเเนวทางในการจดัการบริหารความเส่ียง  

5.20  คณะกรรมการดูแลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการ
เก่ียวโยงกันเกิดข้ึน โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง และหากต้องมีการลงคะแนนเสียง                        
ในวาระนั้นๆ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. และเปิดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

5.21  ในการดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายใน ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูล
ภายในน าขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีไม่เก่ียวขอ้ง และห้ามท าการซ้ือขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เเละห้ามซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน  

5.22  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของของตนเองและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวล
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง  ปี 2551) เป็นประจ าทุกปีและ/หรือ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

5.23  คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไว้
ชดัเจน 
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5.24  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแนวทางของ ตลท. 
เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

5.25  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุด
ขององคก์รโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามแนวทางของ ตลท. 

5.26  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าท่ีพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทั และบริษทัย่อย พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูเ้หมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการของบริษัทย่อย ทั้ งน้ี  โครงสร้างคณะกรรมการต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ                   
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นตน้ รวมทั้งท าหน้าท่ีคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการ เพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
สามารถสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัต่อไปในอนาคต 

 นอกจากน้ี ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมีหน้าท่ีจดัท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนด
คุณสมบติัและทกัษะของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นธุรกิจโรงแรม ดา้นบญัชีการเงิน 
ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ และดา้นกฎหมาย โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ และ 
ใชฐ้านขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่  

5.27  ประธานกรรมการของบริษทัมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการของบริษทั
มิไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานประจ าของบริษทั 

5.28  ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจ้ดัการ โดยมีบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี
แบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างความสมดุลระหวา่งการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการ 

5.29  คณะกรรมการก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กลต. และเปิดเผยไว ้               
ใหเ้ป็นท่ีทราบไวใ้นรายงานประจ าปี 

5.30  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการถ่วงดุลอ านาจของกรรมการ ดงัน้ี  
- คณะกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

- คณะกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
5.31  คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และ

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัทมี
คุณสมบติัตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด อย่างน้อย 1 คนตอ้งมี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน 
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร 
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 2) ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  อยู่ในต าแหน่งได้ไม่ เกิน 3 วาระ เว ้นแต่
คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
 3) มีการเปิดเผยประวติัและคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 
 4) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 4 คร้ัง และเปิดเผยจ านวนคร้ังของ              
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปี 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ: 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน                                        
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งและพิจารณาความดีความชอบหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ                   
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้ง เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ งเข้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการ                             
เขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) อยา่งเพียงพอ 
7. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของ                  

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6 จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

10. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
10.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบใน   
การด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผดิตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชกัชา้ และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังานหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบ 
ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีถึงพฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวิธีเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
1)  บริษทัก าหนดให้มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็น

ส่วนใหญ่ มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 

2)  ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในต าแหน่งได ้                   
ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

3)  ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง และเปิดเผยจ านวนคร้ัง
ของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ไวใ้นรายงานประจ าปี 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ: 
1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน 
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัย่อย ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน 

และไม่เป็นตวัเงิน โดยให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษทัก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัในแต่ละปี 

3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้ งคณะจดัการของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้ นน าอ่ืนๆท่ีประกอบธุรกิจ         
อยา่งเดียวกนัเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 

4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
1)  บริษัทก าหนดให้มีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธาน

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 1 คน และสมาชิกคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดยทุกคนตอ้ง
เป็นกรรมการอิสระ และไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตอ้งมีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล  สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา 
และคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดรั้บการเสนอช่ือให้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการท่ีหมดวาระ
หรือกรณีอ่ืนๆ 

2)  ใหป้ระธาน และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อยูใ่นต าแหน่งได ้             
ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

3)  ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่น้อยกวา่ปีละ 2 คร้ัง และเปิดเผยจ านวนคร้ัง
ของการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาไวใ้นรายงานประจ าปี 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ: 
1.  ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอดคลอ้ง
กบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 

3.  พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

4.  พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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5.  พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
6.  พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง 

และจดัท าแผนในการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
7.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

เป็นประจ า เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทัแต่งตั้งแผนกบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงจากฝ่ายปฏิบติัการ 1 ท่าน ฝ่ายการศึกษา 1 ท่าน และส านกังานส่วนกลาง 2 ท่าน เพื่อ
ท าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปัจจัยความเส่ียงทั้ งทาง                   
ด้ าน กลยุ ท ธ์  (Strategic Risk) ด้ านการป ฏิ บั ติ งาน  (Operation Risks) ด้ านการเงิน  (Financial Risks) และ                                    
ดา้นทางการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งน้ีแผนกบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการบริหาร
ความเส่ียง และน าเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง                            
ทุกไตรมาส นอกจากน้ี แผนกบริหารความเส่ียงไดจ้ดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงส าหรับพนกังานระดบั
หวัหนา้งานในโรงแรมทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและนโยบายการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2551 ซ่ึงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ                      

ในการจดัท าและเก็บรักษาเอกสารต่างๆใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั และ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 
จริยธรรมทางธุรกจิของบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ โปร่งใส ความซ่ือสัตย์
สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริญเติบโต และความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วม                    
การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) จึงก าหนดจริยธรรมทาง
ธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 

จริยธรรมทางธุรกจิ 
1. ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใสโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ                      

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ ผูล้งทุน รวมทั้งสร้างความกา้วหนา้และเติบโตมัน่คง 
2. ปรับปรุงการบริหารจดัการกระบวนการ และการปฏิบติัต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 
3. ปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน 
4. รับผิดชอบต่อสังคมทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเขา้ไปมีส่วนร่วมตาม

สถานภาพของบริษทั 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
1. ความรับผดิชอบต่อองค์กร    
1.1  ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั    
1.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้    
1.3  ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของ                

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง  

1.4  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของ
บริษทั    

1.5  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระท าการ
ใด  ๆท่ีจะน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม    

1.6  ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษทัรวมทั้งขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อ         
การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ    

2. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น    
2.1  ปฏิบติัหน้าท่ีตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2.2  รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั    
2.3  ก ากบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
2.4  ก ากับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและน าเสนอข้อมูลท่ีส าคญัของบริษัทและการปฏิบัติอ่ืนๆ                

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา     
3. ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย    
3.1  ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั    
3.2  ก ากบัดูแลใหมี้ระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพท่ีดีต่อลูกคา้ และพนกังาน    
3.3  ก ากบัดูแลและส่งเสริมใหบ้ริษทัปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเป็นธรรม     
3.4  ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนบัสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใด  ๆ

เพื่อเป็นการใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง    
3.5  สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่าง เๆพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อได ้      
3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม หรือ

ขอ้ก าหนดต่าง  ๆ   
3.7  ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน ส่ิงแวดล้อม 

สถาบนัการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่   
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3.8  สร้างจิตส านึกให้พนกังานของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง            
สร้างความเขา้ใจกบัสังคมชุมชนในบริเวณท่ีบริษทัตั้งอยู ่เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั    

3.9  ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  
3.10  รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั    
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล    
4.1  ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลอนัเป็นความลับของบริษัทต่อ

บุคคลภายนอก    
4.2  เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑต่์าง  ๆท่ีก าหนด 
4.3  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้งจากต าแหน่งหนา้ท่ีและขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ

บริษทั    
4.4  ระมดัระวงัในการท ารายการระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั         

เป็นส าคญั และตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการและขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยง
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด    

4.5  กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง                 
ในการพิจารณาตดัสินใจ และตอ้งออกจากท่ีประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว 

4.6  ไม่เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่จะไดรั้บ             
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
 1. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น    
1.1  ปฏิบติัหน้าท่ีตามตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยติุธรรม และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
1.2  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจในการด าเนินการใดๆ ดว้ยจิตอนับริสุทธ์ิ 

(good faith) และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 
1.3  ไม่บริหารองคก์รอยา่งขาดความระมดัระวงัหรือขาดความย ั้งคิด  
1.4.  เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา

องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
1.5  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจดัการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษทั 
1.6  จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ด  ๆของบริษทัเส่ือมค่าผดิปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.7  รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริงต่อ

คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
1.8  ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง พวกพอ้ง และผูอ่ื้น 
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1.9  แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กรทั้ ง
ทางดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

1.10  ไม่ด าเนินการใดๆในลกัษณะซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัโดยมิไดแ้จง้
ใหบ้ริษทัทราบ 

1.11  ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 
1.12  ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 
2. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า    
2.1  สนองความตอ้งการของลูกคา้ / ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและบริการท่ีดีเลิศ 
2.2  ก าหนดระดบัคุณภาพของสินคา้และการบริการใหเ้ป็นท่ียอมรับไดแ้ก่ลูกคา้ 
2.3  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน

ถูกตอ้งเป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
2.4  ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
2.5  ไม่ส่งมอบสินคา้และการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งๆท่ีรู้วา่สินคา้และบริการนั้น  ๆมีขอ้บกพร่องเสียหาย 

หรืออาจเกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐานตกถึงมือลูกคา้ 
2.6  จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้

โดยสะดวก และก าหนดใหมี้การด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
2.7  พยายามบริหารตน้ทุนการผลิตให้ต ่าสุดแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐาน

ตลอดเวลา 
2.8  รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น ามาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
2.9  แสวงหาวธีิการต่าง  ๆเพื่อเป็นการใหบ้ริการต่อลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
2.10  ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือสัญญาต่างๆ ท่ีมีกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
2.11  หากมีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้ได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า

เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 
2.12  จดัใหมี้ระบบท่ีใหค้วามปลอดภยัต่อลูกคา้ เช่นระบบป้องกนัอคัคีภยั ป้องกนัการถูกโจรกรรม 
2.13  ไม่ควรคา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่ก าหนดเง่ือนไข

การคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
3. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน   
3.1  ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังาน

แต่ละคน 
3.2  ส่งเสริมพฒันา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนกังาน ให้มีความกา้วหน้า และความมัน่คง

ในอาชีพ 
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3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแก้ไขปัญหาของ
บริษทั 

3.4  ดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามยั และการ
กระท าดว้ยความสุจริต 

3.5  การใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรมและกระท า
ดว้ยความสุจริต 

3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง เๆก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน 
3.7  บริหารงานพนกังานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆโดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกตอ้งซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
3.8  ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และใหค้วามเคารพต่อสิทธิหนา้ท่ีส่วน

บุคคล 
4. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้   
4.1  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์การใช้เงิน      

การช าระคืน การดูแลคุณภาพของหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีให้ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี กรณีท่ีจะไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหน้ีเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด                 
ความเสียหาย 

4.2  ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3  ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัลูกคา้หรือเจา้หน้ี ถา้หากว่า       

มีขอ้มูลวา่ มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดย
ยติุธรรมและรวดเร็ว 

4.4  รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
5. ความรับผดิชอบต่อการแข่งขันทางการค้า 
5.1  แข่งขนัทางการคา้ขายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
5.2  ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม         

ผดิกฎหมาย 
5.3  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
6. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม    
6.1  ใหก้ารสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
6.2  คืนผลก าไรส่วนหน่ึงขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
6.3  ไม่กระท าการใดๆท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.4  ไม่กระท าการใดๆท่ีช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการหลีกเล่ียง   

การปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง  ๆหรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 
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6.5  ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
6.6  ปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
6.7  ไม่น าเงินของผูถื้อหุน้ไปสนบัสนุนทางการเมือง 
จรรยาบรรณของพนักงาน 
ความรับผดิชอบของพนักงานต่อบริษัท 
1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เพื่อความกา้วหนา้และความมัน่คงของ

บริษทัและตวัพนกังานเอง 
2.  ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกันในหมู่พนักงาน 

ร่วมกนัท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  เอาใจใส่และปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของบริษทัดว้ยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษทัให้มีคุณภาพ                

มีประสิทธิภาพ มีก าไรและพฒันาบริษทัไปสู่ความเป็นเลิศ 
4.  ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบ ารุงรักษาไม่ใหเ้ส่ือมค่าปกติหรือสูญหาย 

รวมทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
5.  รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
6.  ร่วมมือและช่วยเหลือในการท างานกบัผูร่้วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษทั และเคารพในสิทธิ

ของพนกังานอ่ืนท่ีร่วมบริษทัเดียวกนั 
7.  เอาใจใส่และช่วยเหลือด าเนินการใดๆท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีดีในการท างาน               

ใหมี้ความสะอาดปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 
8.  ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษทั

เป็นส าคญั 
9.  ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั/ผูบ้ริหาร และเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซ่ึงความจริงและไม่เป็นธรรม 
10.  แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร หากพบวา่มีการกระท าใด ใๆนบริษทัโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย 
11.  ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
12.  ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 
13.  เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา

องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
14.  ไม่รับของขวญั เวน้แต่เป็นการรับอันเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
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ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อ            
การตดัสินใจของผูล้งทุน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียของบริษทั จึงไดก้ าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลให้ครบถ้วน 
ถูกตอ้ง โปร่งใส เเละทัว่ถึง ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัและยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด 
ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพนัธ์นั้ น บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน (CFO) ท าหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน สถาบนัการเงิน รวมทั้งนกัวเิคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลไดท้างเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th เเละของ
บริษทัท่ี www.dusit.com/investor  
 กรณี ท่ีนักลงทุนเเละผู ้เก่ียวข้องมีข้อสงสัยเเละต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมาย ังหน่วยงาน                   
นกัลงทุนสัมพนัธ์ โทรศพัทห์มายเลข  +66 2 200 9999 ต่อ 3671 หรืออีเมลล:์ ircontact@dusit.com  
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั เเละคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 คณะ ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ 
คณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั บริหารจดัการผา่นคณะผูบ้ริหารโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. อนุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ดัการหรือ CEO และ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 4 ล าดบันบัจากกรรมการผูจ้ดัการหรือ CEO ลงมา 
2. ประเมินผลงานประจ าปีของ CEO 
3. พิจารณาอนุมติัโครงสร้างและการบริหารงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
4. ก าหนดกลยทุธ์  เป้าหมาย  ทิศทาง นโยบายของกลุ่มบริษทั และนโยบายการลงทุน 
5. พิจารณาอนุมติังบประมาณด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจ าปี และโครงการลงทุนของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 
6. ติดตามผลการด าเนินงาน  และฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
7. พิจารณาอนุมติัรายการเก่ียวโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และอ่ืน  ๆ 

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

8. พิจารณาอนุมติัเร่ืองการก่อหน้ี  ภาระผกูพนั  และการค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
9. พิจารณาเร่ืองขอ้พิพาท  และคดีความต่าง  ๆของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

http://www.set.or.th/
http://www.dusit.com/investor
mailto:ircontact@dusit.com
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10. พิจารณาอนุมติัแผนก าลงัคนประจ าปี  วงเงินการจ่ายโบนัส  และการข้ึนเงินเดือนประจ าปี ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

11. พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้ง การบริการ การเช่า และการให้เช่าท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจ าปีในวงเงินเกินกว่า                  
5 ลา้นบาท 

12. พิจารณาการซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาท และการใช้จ่ายเกินกว่า
งบประมาณร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั  

13. พิจารณาเร่ืองการเช่าและการใหเ้ช่าสินทรัพย ์ ท่ีมีระยะเวลาเกินกวา่ 3 ปี 
14. พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าไตรมาส ประจ าปี แบบรายงานประจ าปี 56-1 และ 56-2 ฯลฯ ตามก าหนดของ         

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ กลต.   
15. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  กรรมการ

ท่ีเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการบริหาร  
16. เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
17. เสนอกรรมการท่ีออกตามวาระและกรรมการเขา้ใหม่ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
18. เสนอการจ่ายเบ้ียประชุม และเงินบ าเหน็จกรรมการ รวมทั้งการจดัสรรเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
19. พิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารน าเสนอ ตลอดจนเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
20. คณะกรรมการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 คร้ังต่อปี  ในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีคณะกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
21. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด

แทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายเพื่อใหบุ้คคลมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นๆไดเ้ม่ือเห็นสมควร ยกเวน้รายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นและรายการเก่ียวโยงจะตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของ กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจนั้น ต้อง        
ไม่เป็นรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อ่ืนใด   
ท ากบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 

22. กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตอ้งลงมติใหง้ดออกเสียง และออกจากท่ีประชุม 
23. กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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24. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบและความระมดัระวงั และตอ้งกระท าเยีย่งวิญญูชน ผูป้ระกอบ
ธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท าภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั 

25. กรรมการตอ้งรายงานให้บริษทัราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วน
ไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

26. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้เลขานุการบริษทัรับผดิชอบด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

(2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
(3)  ด าเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
(4)  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทั
คนใหม่ภายใน 90 วนันับแต่วนัท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ และ             
ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว 

ให้ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทัต่อส านกังานภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีจดัให้มีผูรั้บผิดชอบ
ในต าแหน่งดงักล่าว และใหแ้จง้ใหส้ านกังานทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ดว้ย 

วาระการด ารงต าแหน่ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ้ 14 
ถึงขอ้ 18 
บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

1. มีหน้าท่ีในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดูแลการด าเนินงานของบริษทั ให้บรรลุวตัถุประสงคต์าม
แผนงานท่ีก าหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั และควบคุมให้การประชุมดงักล่าว
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามพรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั และพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทมีการ
ลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงเท่ากนั 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
จดัตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระ           

การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556  มีมติอนุมติั
แต่งตั้งนางปราณี ภาษีผล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกท่านหน่ึง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 
จนถึง เมษายน 2559 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2557 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติ           
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การลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี และแต่งตั้งศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ 
ใหด้ ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง ท าใหปั้จจุบนับริษทัมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน  

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 
2. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการตรวจสอบ 9/10 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 10/10 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
อน่ึง ในปี 2557 ศาสตราจารย์หิ รัญ รดีศรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คร้ัง 
องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และ
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ  
มีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด อย่างน้อย 1 คน                          
ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน 
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน                                  
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งและพิจารณาความดีความชอบหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ                     
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้ง เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ งเข้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ                    
เขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) อยา่งเพียงพอ 
7. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
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8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6 จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามกฏบตัร 
(Charter) 
8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ              
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมองหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
10.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์
 11. ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ                   
ในการด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผดิตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังานหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบ 
ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชี ถึงพฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีต้องแจ้งดังกล่าว และ                    
วธีิเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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อ านาจหน้าที ่
1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษทัหารือหรือตอบค าถามคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
2. สามารถขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั หรืออาจจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกได้หากมี

ความจ าเป็น 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี อยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการ
บริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีกระท า

ดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั ทั้งน้ี

การลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บริษทัแจง้        

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที  กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุดังกล่าวให ้                
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่ง            
ตอ้งอยูรั่กษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณี ท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง  เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระให ้            
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จ านวนครบตามก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่อง
กรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
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การประชุม และองค์ประชุม 
ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง 
ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่าง  ๆตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการตรวจสอบทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ
ตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียง                           
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น  ๆถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอ โดยไดร้ายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ และ             
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเร่ืองความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และค่าตอบแทนของปี 2557 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2557 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6/6 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6/6 
3. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5/6 
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

บริษทัก าหนดให้มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งน้อย 3 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่          
มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1.  เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน 
2.  เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน 
และไม่เป็นตัวเงิน โดยให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทก่อนน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 
3.  พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษทั รวมทั้งคณะจดัการของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัชั้นน าอ่ืนๆท่ีประกอบธุรกิจ
อยา่งเดียวกนัเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 
4.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอ านาจเรียก สั่งการให ้          

ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็น
ว่าเก่ียวข้องจ าเป็น นอกจากนั้ นในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี   คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็น
และเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 
3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีกระท า

ดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ีการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
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ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต าแหน่งทั้ งคณะ ให้กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามก าหนด  โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่นต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีตนแทน 
การประชุม และองค์ประชุม 
 ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรือ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นวา่จ าเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามตอ้งจดัให้มีการประชุมไม่นอ้ยกวา่
ปีละ 2 คร้ัง 
 ในการเรียกประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือ
เลขานุการกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แจง้ไปยงั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุม
โดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่าง  ๆตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง
เสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมสม ่าเสมอ และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  ากดั  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดแต่ละท่านมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมติั
จดัตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดยก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาเดิมเป็นคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาทั้งชุด 
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รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาในปี 2557 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 3/3 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 3/3 
3. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 3/3 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

บริษทัก าหนดใหมี้กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหา 1 คน และสมาชิกคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ และไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตอ้งมีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา 
และคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดรั้บการเสนอช่ือให้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการท่ีหมดวาระ
หรือกรณีอ่ืนๆ 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์  และ                  
การปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 
3.  พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
4.  พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
5.  พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
6.  พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง 
และจดัท าแผนในการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
7.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ               
เป็นประจ า เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีอ านาจเรียกสั่งการ
ให้ฝ่ายจดัการ หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ี
เห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าท่ี คณะกรรมการบรรษทัภิบาล
และสรรหาอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็น
และเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้ประธาน และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในต าแหน่งได ้                 
ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีกระท า

ดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานกรรมการ

บริษทั ทั้งน้ีการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบรรษทัภิบาล

และสรรหาท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาวา่งลง  เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อให้
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีจ านวนครบตามก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาท่ีตนแทน 
การประชุม และองค์ประชุม 

ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา
หรือประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให ้                 
มีการประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง 
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ในการเรียกประชุมกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
หรือเลขานุการกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
แจง้ไปยงักรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้
การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาควรจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่าง  ๆตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามาประชุม

ไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็น
องค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได ้ให้กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  ๆ

ในปี 2557 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการบรรษทัภิบาล

และสรรหาไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  ากดั 
คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รายช่ือและต าแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษทัมีดงัน้ี 

ล าดับที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง 
1. นายชาตรี  โสภณพนิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชนินทธ์  โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการบริหาร 
4. ร.ต.ท.ฉตัรชยั  บุณยะอนนัต ์ กรรมการบริหาร 
5. นายคมัภีร์ สุวรรณรัต สมาชิก 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
จ านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ทั้งน้ี ก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
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หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. เร่ืองท่ีตอ้งเสนอคณะกรรมการบริษทั 
1.1 ใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

1.1.1 กลยทุธ์ เป้าหมาย และนโยบายของกลุ่มบริษทั 
1.1.2 โครงการลงทุน งบประมาณด าเนินการ และงบประมาณการลงทุน 
1.1.3  แผนก าลงัคนประจ าปี 
1.1.4  การจ่ายโบนสั และการข้ึนเงินเดือนประจ าปี 
1.1.5 การพิจารณาขอ้พิพาท และคดีความต่าง  ๆพร้อมขอ้เสนอแนะวธีิด าเนินการ 

1.2 ใหค้ณะกรรมการบริหารรายงานเร่ืองดงัต่อไปน้ี พร้อมขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทัทราบ 
1.2.1 ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
1.2.2 การตรวจสอบ จดัท า และสรุปเร่ืองส าคญัต่างๆ 

2. เร่ืองท่ีมีอ านาจพิจารณาอนุมติั 
   ใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

2.1 การแต่งตั้ง ปลด และก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบัผูอ้  านวยการ (Corporate/General 
Manager) 

2.2 โครงสร้างและการบริหารระดบัคณะบริหารลงมา 
2.3 การพิจารณาและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของ

บริษทัและอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
2.4 การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริการ ท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจ าปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการ 
2.5 การลงนามในสัญญารับจา้งบริหาร 
2.6 การซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณ ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 5 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายท่ีเกิน

กว่างบประมาณท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมติัต่อการพิจารณาใน 1 รอบการ
ประชุมคณะกรรมการ 

2.7 การเช่าหรือการให้เช่าสินทรัพย์ ซ่ึงเป็น ท่ีดิน อาคาร ส านักงาน ร้านค้า ท่ีไม่ เป็นการ
ด าเนินงานโดยปกติและไม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณประจ าปี  โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมี
มูลค่าการเช่าหรือการใหเ้ช่าภายในวงเงินไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาทต่อราย 

2.8 เร่ืองต่าง  ๆท่ีคณะบริหารน าเสนอ 
3. เสนอรายละเอียด หลกัเกณฑ์ การจ่ายเบ้ียประชุม และเงินบ าเหน็จกรรมการ รวมทั้งการจดัสรรเงิน

ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
4. ปฏิบติังานอ่ืน  ๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5. คณะกรรมการบริหารตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารตอ้งมี
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. พน้จากต าแหน่งกรรมการ  และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั 
2. ยืน่ใบลาออก 
3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็น

กรรมการบริหารแทน 
นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษทัยงัได้มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ือง เพื่อท าหน้าท่ี      

ในการพิจารณาเเละจดัการในเร่ืองต่างๆ ภายในบริษทัให้เป็นไปด้วยความถูกตอ้ง เหมาะสม มีประสิทธิภาพเเละ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

 คณะกรรมการจดัการของกลุ่มปฏิบติัการ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารสปา 
 คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ 
 คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
 คณะกรรมการ IT 
 คณะกรรมการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและออกแบบ 
 คณะกรรมการฝ่ายการตลาด 
 คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 คณะกรรมการฝ่ายการลงทุนและพฒันา 
 คณะกรรมการบริหารจดัการสู่ความย ัง่ยนื 

 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินและ
ประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าว 

นายศักด์ิ เก่ียวการค้า และนางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์                 
ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั และเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีคุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์
ท างานของกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. ด้านการบริหารงาน      

1.1 ก าหนดเป้ าหมาย/(Goal)  นโยบาย/(Policy)  และแผนงาน/(Business plan) ของบริษัท น าเสนอ                    
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

1.2 ควบคุมดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ         
จากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยสามารถ
เพิ่ม Shareholders value ท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้สูงข้ึน 

1.3 เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของ
บริษทัทุกประการ 

1.4 ประชุมกบัฝ่ายบริหารเพื่อติดตามผลงานอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง  
1.5 ร่วมแกไ้ขปัญหา  และ/หรือ ให้ขอ้เสนอแนะกบัฝ่ายบริหารหากการประเมินผลของแต่ละเดือนไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
1.6 บริหารงานภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
2. ด้านบัญชี และการเงิน 

2.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินของบริษทัร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน (CFO) ตาม
ความเหมาะสม และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผน 

2.2 ก าหนดใหฝ่้ายบญัชีมีระบบบญัชี  และรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
2.3 ก าหนดให ้CFO มีการจดัท าการวเิคราะห์ทางการเงินเพื่อใชใ้นการประเมินผลการด าเนินกิจการ   
2.4 จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน  การประเมินความเส่ียง  การจดัการเพื่อลดความเส่ียงท่ีชัดเจนและ

ถูกตอ้ง      
2.5 พิจารณางบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจ าปี  และงบประมาณการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมร่วมกับ  

CFO และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 
2.6 พิจารณารายละเอียดและอนุมัติการซ้ือสินทรัพย์ การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมตามงบประมาณท่ี

คณะกรรมการไดอ้นุมติัแลว้    
2.7 พิจารณาการซ้ือสินทรัพยท่ี์เกินวงเงินงบประมาณท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัไวแ้ลว้แต่ไม่เกินร้อยละ 10 

ของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั และน าเสนอคณะกรรมการอนุมติัเพิ่มเติม 
2.8 อนุมติัค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจการโดยตรงในส่วนท่ีเกิน 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ร่วมกบั CFO 
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2.9 อนุมติัค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินกิจการโดยตรงในส่วนท่ีเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ร่วมกบั CFO 

2.10 อนุมติัการซ้ือสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาร่วมกบั CFO ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนในวงเงิน
ท่ีไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี 

2.11 พิจารณาโครงการงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน การป้องกนัความเส่ียงโดยประสานงาน
กบั CFO  เพื่อดูความเป็นไปไดข้องโครงการ ทั้งน้ีตอ้งมีผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน  

2.12 ควบคุมดูแลและปฏิบติัตามกฎหมายบริษทัมหาชน กฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎขอ้บงัคบั
อ่ืน  ๆตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.13 ร่วมกับ CFO ในการควบคุมดูแลรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการ 

3. ด้านการจัดซ้ือ 
3.1 ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการจดัซ้ืออย่างรัดกุม และโปร่งใส โดยจะตอ้งจดัให้มีการประกวดราคา       

การเทียบราคา โดยมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายเขา้ร่วมเปิดซอง หรือต่อรองราคา 
3.2 ควบคุมดูแลและตรวจสอบใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

4. ด้านบุคลากร 
4.1 คดัเลือกบุคลากรระดบัผูบ้ริหารโดยใหมี้คุณสมบติัและความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
4.2 จดัสายงานการบริหารท่ีเหมาะสม ก าหนดผูรั้บผิดชอบ และหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กรอย่าง

ชดัเจน 
4.3 สร้างวสิัยทศัน์ของการเป็นผูน้ าใหฝ่้ายบริหารทุกระดบั  
4.4 วางนโยบายการพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
4.5 จดัใหมี้ขอ้บงัคบัพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานและสวสัดิการสังคม 
4.6 พิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ของพนกังานระดบับริหาร 
4.7 พิจารณาเร่ืองการเลิกจา้งพนกังานระดบับริหาร โดยน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกคร้ัง  
4.8 จดัใหมี้จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม 

5. นโยบายการตลาด 
5.1 ก าหนดนโยบายและวางกลยทุธ์การตลาดของบริษทัล่วงหนา้ทุกปี    
5.2 ตั้งเป้าหมายในการท ายอดขายประจ าปี   
5.3 ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ของบริษทักบัหน่วยราชการ และ

เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
5.4 ก าหนดใหมี้การวเิคราะห์การแข่งขนัเพื่อหาส่วนแบ่งการตลาด   
5.5 ก าหนดใหมี้การหาช่องทางในการตลาดใหม่ เพื่อขยายตลาดใหม้ากข้ึน   
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5.6 ท าวิจยัการตลาดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อน ามาประเมินผลแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื่อสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 

5.7 ประสานงานกบัหน่วยราชการในการมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั 
6. เทคโนโลยสีารสนเทศ   

6.1 ก าหนดนโยบายให้มีการศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือพฒันาเทคโนโลยีท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน และบริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทั 

6.2 ก าหนดใหมี้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์รอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
7. เร่ืองอืน่  ๆ 

7.1 พิจารณาโครงการลงทุน และ/หรือ ขยายกิจการของบริษทั และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 
7.2 ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

อย่างไรก็ดี อ านาจของกรรมการผูจ้ดัการจะไม่รวมถึงรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือรายการใดท่ี
กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการผูจ้ดัการมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
ขดัแยง้กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการ              
ในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั
รายการดังกล่าวตามข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติของบริษทัท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ซ่ึงกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองจะก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผูก้รอกแบบ
ประเมิน โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมินผลคือ น าคะแนนเฉล่ียของแต่ละหัวขอ้มาค านวณผลคะแนนเฉล่ียรวม และ
แจง้ผลการประเมินท่ีไดใ้ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและ
ปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป 

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าปี 2557 คณะกรรมการมีความเห็นวา่มีการด าเนินการใน
เร่ืองต่าง  ๆอยูใ่นระดบัดี 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป ผลการ
ประเมินปี 2557 อยูใ่นระดบัดี 

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองแลว้ ผลการประเมิน      
ปี 2557 อยูใ่นระดบัดี 

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีการประเมินผลการปฏิบั ติงานของตนเองแล้ว                        
ผลการประเมินปี 2557 อยูใ่นระดบัดี 
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การประเมินของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุด

ขององคก์รโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผลการประเมินปี 2557 อยูใ่นระดบัดี 
การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวชิาชีพของคณะกรรมการ 

ในปี 2557 กรรมการท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพ สรุปไดด้งัน้ี 
กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 

นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ HKEx Environmental, Social & Governance 
Reporting Guide 

The Hongkong Institute of Director 

นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ - Director Certification Program Update 
- Audit Committee Financial Expert 
- Executive Sharing CEO/CG 
- Corporate Governance in the Perspective of 

Investors (CG Forum) 
- Challenging as Expectations for Board 

Engagement on Strategic Risk Management 
Oversight (CG Forum) 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

นางปราณี ภาษีผล - COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการ
ควบคุมภายใน 

- ช้ีแจงขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 5 ฉบบั 
และ Update TFRS ปัจจุบนัและอนาคต 

- ประชุมนกับญัชีทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 19 
“2020S…Where We Are” บทบาท            
นกับญัชีทศวรรษหนา้ 

- สรุปความเขา้ใจและประเด็นหลกั TFRS 
for NPAEs 

- ค าช้ีแจงขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี      
(ฉบบัท่ี 19) จรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพ
บญัชี และการปรับตวัของผูส้อบบญัชีกบั
การควบคุมคุณภาพการสอบบญัชี รุ่นท่ี 1/57 

- Improving Corporate Governance: Key to 
Advancing Thailand 

- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

 
- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
 
 
 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 
นางสินี เธียรประสิทธ์ิ หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั      

รุ่นท่ี 29 
สมาคมบริษทัจดทะเบียน 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษทัมี 5 ท่าน ดงัน้ี  
1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ 
3. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ 
4. นางปราณี ภาษีผล 
5. นายสรดิษ วญิญรัตน์ 

 หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการอสิระ 
o คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
ตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
บริษัทได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดย หากถือหุ้นบริษัท ต้องถือหุ้น        

ไม่เกิน 0.5 % ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
ส่วนคุณสมบติัขอ้อ่ืนใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

o กระบวนการสรรหา หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกและแต่งตั้งกรรมการอสิระ 
การคดัเลือกกรรมการอิสระไดก้ าหนดให้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดย

พิจารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ์ ทั้งน้ี จะตอ้งไม่ขดักบัขอ้ก าหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. เม่ือผา่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาแลว้ จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอผูถื้อหุ้น
อนุมติัต่อไป 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือใหบ้ริการทางวชิาชีพกบับริษทั 
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 12 ท่าน และผูบ้ริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์5 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทั และ 8.2 ผูบ้ริหาร 
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 หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
o คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั

ของบริษทัและกฎหมายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน 
o กระบวนการสรรหา หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกและแต่งตั้งกรรมการ 
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติ           
บริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคบัของบริษทัและกฎหมายอ่ืน  ๆ            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน และเป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อให้ไดก้รรมการมืออาชีพและ         
มีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุม     
ผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑต่์อไป 

จ านวนกรรมการทีม่าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถ่ือหุ้นบริษัทเกนิกว่าร้อยละ 10 รวมผู้ทีเ่กีย่วข้อง มีดงัน้ี  
1. กลุ่มท่านผู ้หญิงชนัตถ์   ปิยะอุย  และผู ้เก่ียวข้อง มีจ านวน 2 คน ได้แก่  นายชนินทธ์ โทณวณิก และ                                 

นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
 2. PIONEER INETWORK LIMITED มีจ  านวน 1 คน ไดแ้ก่ นายเคน็เน็ท  กอศิริโสภณ 

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการสรรหาเป็น

กรรมการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบัญชี โดยผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอเร่ืองดังกล่าวต้องมีสัดส่วนของ                    
การถือหุน้หรือถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

การแต่งตั้งกรรมการผ่านทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนคร้ังเดียวเต็มตามจ านวน

กรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง
ลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บ
คะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ ั้งหมดตาม 1. โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3.  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผูใ้ด
ผูห้น่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 
บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู ่

o กระบวนการสรรหา หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 
ในการสรรหาผูบ้ริหารระดับสูงตั้งแต่ผูจ้ดัการโรงแรมข้ึนไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณา

เบ้ืองต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 (1) กลไกในการก ากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการ 
 - การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 หากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท ารายการใดๆ บริษทัต้องดูแลรับผิดชอบด้วย  ดังนั้ น บริษัทจึงส่งตวัแทน
กรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัย่อยเพื่อควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษทั ทั้งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษทัยอ่ยเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทั เพื่อให้บริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี และก่อนท่ีกรรมการตวัแทนจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิ             
ออกเสียงในเร่ืองส าคญัในบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  
 นอกจากน้ี  ต้องดูแลรายการเก่ียวโยงหรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ี เข้าเกณฑ์ของ                          
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั กรรมการ
ตวัแทนดงักล่าวจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลและแจง้บริษทั และก ากบัดูแลให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมด าเนินการให้
ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ               
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทัดว้ย 
 ทั้งน้ี การส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 - การก ากบัดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการต่าง  ๆของบริษัทย่อย 
  1. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษทั
และบริษทัย่อยมีรายงานทางการเงินท่ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
ถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และเป็นท่ีเช่ือถือได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 
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  2. การท ารายการกบับุคคลเกีย่วโยง  
  การท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยง บริษทัยอ่ยตอ้งใหบ้ริษทัอนุมติัรายการดงักล่าวและปฏิบติัใหถู้กตอ้งตาม
เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคา หรืออตัราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและ                      
ผูต้รวจสอบภายในวา่เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้ 
 3. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
  บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นรายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  4. การท ารายการส าคัญอืน่ 
  การท ารายการส าคัญอ่ืน บริษัทย่อยจะปฏิบัติให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ของ                            
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และมีการขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 - การก าหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย 
  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระ
เก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของทางการ ส าหรับการตรวจสอบบริษทัยอ่ย ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้  าการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง โดย
เนน้ตรวจสอบดา้นการเงินเป็นหลกั รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความเหมาะสม และมีการติดตาม
ดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยวา่สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย อนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหาร
น าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอยา่งเพียงพอ 
 - กลไกอืน่  ๆ
  กลไกอ่ืนๆในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย เช่น การอนุมติัการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บมติ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
ย่อย และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 (2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกบัผู้ถือหุ้นอืน่ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  - ไม่มี - 
9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ข้อมูลภายในท่ีส าคัญจะถือเป็นเอกสารลับไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องเท่านั้ น เช่น                           
ผูต้รวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผูถื้อหุ้นเฉพาะเร่ือง และในเวลาท่ี
เหมาะสมเท่านั้น และห้ามผูบ้ริหาร กรรมการและพนักงานผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลลบัภายในของบริษทัไปใช้เพื่อ
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ประโยชน์ส่วนตน มิฉะนั้นจะถือวา่เป็นความผิด โดยใชว้ิธีพิจารณาลงโทษเป็นกรณีไป หากมีขอ้มูลท่ีไม่โปร่งใส
ร่ัวไหลออกไป ทั้งน้ี สามารถเเจง้เบาะเเสไดท่ี้คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เลขานุการบริษทั หรือผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวบ้นเว็บไซต์ www.dusit.com/investor 
หวัขอ้ การแจง้เบาะแส 

นอกจากน้ี ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายใน น าขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผย
แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีไม่เก่ียวขอ้ง และห้ามท าการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เเละห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน 

บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารท่ีอยู่ 4 อนัดับรองจากกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้ งกรรมการผูจ้ดัการรายงาน         
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นอกจากน้ี ไดมี้การรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น 
บมจ. ดุสิตธานีของกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพนัธ์เป็นประจ าทุกปี  
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ปี 2557 บริษทัช าระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ คือ บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบญัชี  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4.09 ลา้นบาท 

2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  
-  R.G. Manabat & Co. (บริษทัสมาชิกในเครือข่ายของ เคพีเอ็มจี) ท่ี Makati City, Philippines 
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 600,000 เปโซ 

-  KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 9,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
- KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of China คิ ดเป็ น
มูลค่ารวมทั้งส้ิน 209,000 หยวน 

 ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่  
บริษัท 
- ค่าท่ีปรึกษาดา้นภาษีส าหรับร่างสัญญารับบริหารโรงแรมในต่างประเทศ ซ่ึง บ. ส านักภาษี 
เคพีเอม็จี ภูมิไชย ไดใ้หบ้ริการและบริษทัไดช้ าระค่าบริการจ านวน 400,000 บาทแลว้ 

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
- ค่าท่ีปรึกษาการน าส่งภาษี ซ่ึง KPMG, Male, Republic of Maldives ไดใ้ห้บริการและบริษทั
ยอ่ยไดช้ าระค่าบริการจ านวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แลว้ ในปี 2557 และ จะตอ้งช าระในปี 
2558 อีก 5,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

http://www.dusit.com/investor
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- ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ซ่ึง R.G. Manabat & Co. (บริษทัสมาชิกในเครือข่ายของ เคพีเอ็มจี) ท่ี 
Makati City, Philippines ไดใ้ห้บริการและบริษทัยอ่ยไดช้ าระค่าบริการแลว้ในปี 2557 จ านวน 
200,000 เปโซ 

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ในปี 2557 บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามหลกัเกณฑ์โครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในเร่ืองอ่ืน  ๆนอกจากเร่ืองท่ีเปิดเผยไวข้า้งตน้ ดงัน้ี 

1.  บริษทัจดัให้มีผูส้อบบญัชีอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นและ
เปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  

 2. บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 
 3. กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดก้ล่าวถึงนโยบายด้าน CSR ในสารจากกรรมการ

ผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 ในเร่ืองการก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย บริษทัก าหนดไวว้่า               
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น
อาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี อยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ    เวน้แต่
คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
 คณะกรรมการเห็นว่าเง่ือนไขด้านเวลาไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ แต่จะพิจารณาจาก
ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเกณฑ ์
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

10.1 นโยบายภาพรวม CSR ของบริษัท 

ในฐานะองคก์รที่เป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั 

(มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและขยายธุรกิจสู่ระดบันานาชาติ จึงด ารงตนเป็นองคก์รธุรกิจและผูใ้ห ้บริการท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกบัการพฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ยิ่งไปกวา่นั้น

ยงัมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ด้วยความเช่ือมัน่ว่าการเติบโตโดย

ค านึงถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่างรอบด้าน จะน ามาซ่ึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในอนาคต 

สอดคล้องก ับวิสัยทศัน์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัที่จะมุ่งสร้างสรรค์บริการอย่างไทย      

อันทรงคุณค่า ต่อยอดการพัฒนาด้วยความรับผิดชอบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  เพื ่อบรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าว จึงเป็นภารกิจของบริษทัที่จะตอ้ง

ประกอบกิจการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างรอบด้าน และมีส่วนร่วมเสริมสร้างการเจริญเติบโต

อย่างยัง่ยืนของบริษทั เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ ซ่ีงปรากฏเป็นหลกัการในการประกอบ

กิจการโดยสรุปดงัน้ี 

- ประกอบธุรกิจโดยยึดหลกัความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมการประกอบ

กิจการด้วยความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า  คู่แข่ง  คู่ค ้า  เจ้าหน้ี  รวมถึงสังคม  ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงทางเศรษฐกิจและความย ัง่ยนืของธุรกิจ 

- ต่อตา้นและไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

- เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน             

ให้ความส าคญัต่อสวสัดิภาพ ความปลอดภยัในการท างานและสุขอนามยัของบุคคล ปฏิบตัิต่อ

พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์

- ยึดมั่นในพันธสัญญาท่ีจะส่งมอบสินค้าและบริการท่ี มีคุณภาพ และราคาท่ี เหมาะสม             

โดยค านึงถึง ความปลอดภยั สุขอนามยัและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั  

- บริษทัเล็งเห็นว่าความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อมถือเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารจดัการ

โรงแรม โดยถือเป็นภารกิจท่ีจะค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมรวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์           

อยา่งต่อเน่ืองกบัชุมชนและสังคมโดยรอบเพื่อความย ัง่ยนื 

- ยึดมัน่และบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยได้จดัท านโยบายการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และก าหนดให้มีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 
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10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

(1) กระบวนการจัดท ารายงาน 

บริษ ัทได ้จ ัดท ารายงานโดยรวบรวมข ้อมูลจากแนวนโยบาย คู่มือ  รวมถึงการปฏิบ ัติ ท่ี
เกิดข้ึนจริงในดา้นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้ม กล่าวคือ คู่คา้ 
พนักงาน ชุมชนและสังคม สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดไปจนถึงส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี เพื่อเน้นย  ้า
ถึงเป้าหมายขององค์กรท่ีมีต่อสังคมโดยรวม ในปี 2557 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงาน
เพื่อความย ัง่ยนื (Sustainability Reporting) ตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) 
รุ่นที่ 3.1 ระดบั C โดยให้รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
นโยบายการด าเนินงานเชิงปฏิบตัิการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2557 เพื ่อเปิดเผยผลกระทบและ
ผลลพัธ์ ทั้งเชิงบวกและลบ และแนวทางการจดัการของบริษทัที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งน้ี รายงานความย ัง่ยืนซ่ึงให้ขอ้มูลการด าเนินงานตลอดปี 2557 ไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้รายงานความ
ย ัง่ยืน และเวบ็ไซตข์องบริษทั www.dusit.com/investor หวัขอ้ รายงานความย ัง่ยนื 

(2) การด าเนินงาน 

(2.1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทั ดุสิตธานี จ  าก ัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน์ของการประกอบ
กิจการดว้ยความเป็นธรรมทั้งต่อภาครัฐและเอกชน และไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
ทั้งในรูปแบบของนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิงาน และการสนบัสนุนส่งเสริมผา่นการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงาน คู่คา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งได้ทราบถึงแนวนโยบายของบริษทั
ในเร่ืองดงักล่าว และยอมรับปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั ตลอดไปจนถึงกระบวนการประกอบกิจการ และ
การตดัสินใจในแต่ละขั้นตอนจะมุ่งเน้นทั้งในบริบทดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบตัิต่อ
ลูกคา้และคู่คา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่เท่าเทียมกนั ไม่แสวงหาขอ้มูล
ที่เป็นความลบัของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการ
กล่าวหาในทางร้าย บริษทัไดด้ าเนินกิจการโดยค านึงถึงการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมในแง่มุม
ต่างๆ ดงัน้ี  

- กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งภายในบริษทัจะด าเนินการโดยฝ่ายจดัซ้ือภายใตร้ะเบียบวิธีการ
จดัซื้อจดัจ ้างที ่เป็นแบบแผนเดียวก ัน  ซ่ึ งบ ริษทัได ้ก าหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบ
เปรียบเทียบราคาอย่างเป็นระบบและน าไปปฏิบติัจริงโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

- บริษทัมีนโยบายห้ามพนกังานรับ หรือเรียกร้องของขวญั  เงิน หรือส่ิงอื่นใดจากบุคคลอื่น
หรือคู่คา้ท่ีร่วมท าธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับอันเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 

-  ส่งเสริมใหมี้การร่วมกนัพฒันาสินคา้ บริการ การอบรม รวมถึงการสร้างผลก าไรของทั้งสองฝ่าย 

http://www.dusit.com/investor
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-  บริษทัให้ความเคารพในสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล ไม่สนบัสนุนการละเมิด
ลิขสิทธ์ิทุกประเภท และปฏิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่สนับสนุน
ให้พนักงานของบริษทัล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่ว่าโดยรูปแบบหรือวิธีการใดๆ 

แนวนโยบายและแนวปฏิบติัในการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมในดา้นต่างๆ ของบริษทั
ก าหนดข้ึนโดยความเชื่อมัน่ว ่าการเจริญเติบโตและการพฒันาไปขา้งหน้าของบริษทัจะด าเนินไป       
อย่างย ัง่ยืนหากมีรากฐานที่เขม้แข็ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกตอ้ง ชอบธรรม โปร่งใส และเคารพ
ต่อบทบญัญติัทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.2)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่บัน่ทอนความเจริญก้าวหน้าและการพฒันาขององค์กรใน   
ทุกระดบั ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการด า เนินงาน และผลประกอบการ ส่งผลกระทบต่อสถานะทาง
การเงินขององค์กรและจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด บริษทั ดุสิตธานี 
จ  ากดั (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส าค ัญของปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะป้องก ัน แก้ไข    
ไม่ส่งเสริมและไม่เ ก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังที่ 5/2556 วนัที่ 9 สิงหาคม 2556 จึงมีมติอนุม ัติการเข ้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)  ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และในปี 2557 
ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 6/2557 เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมตัินโยบายต่อตา้นการ
คอร์ร ัปชั ่นของบ ริษ ทั  เพื่อ เข้าสู่กระบวนการรับรองฐานะสม าชิกแนวร่วมปฏิบ ตั ิและขอรับ
ประกาศนียบตัรต่อไป ทั้งน้ีจะก าหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อพฒันาการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษทัอย่างต่อเน่ือง 

(2.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานส าคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างผาสุก ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคล นบัเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจ
ในการสร้างมูลค่า เพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบ ัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและ
ความ เสมอภาคภายในองคก์ร เค ารพในสิทธิท างการ เมืองอ ันพ ึงมีของพล เมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคุกคามทางเพศ โดยมีแนว
ปฏิบติั ดงัน้ี 

- สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัไม่มีนโยบาย ไม่กระท าและไม่มี
ส่วนเกี่ยวข ้องก ับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น  ไม่กระท าและไม่สนับสนุนการบ ังค ับใช้
แรงงานหรือการใช้แรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงต่อตา้นการใช้แรงงานเด็ก 



          แบบ 56-1 

129 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

- ส่งมอบสินค ้าและบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั  ทุกเช้ือชาติ 
ศาสนาอยา่งเท่าเทียมกนั 

- เปิดโอกาสดา้นการจา้งงานบุคคลรวมไปถึงการจา้งงานคนพิการอยา่งเท่าเทียมกนั 
- บริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยฝ่าย

จดัการมีพนัธสัญญาในการป้องกนัและก าจดัการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิให้เกิดข้ึนได ้
- บริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงคใ์นเร่ืองสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน 
ยิ ่งไปกว่านั้น  บ ริษทัได ้จดัให้มีการป้องก ันการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็น

รูปธรรม และแสดงให้เห็นถึงแนวนโยบายที่ไม่ยอมรับ และไม่ยอมอ่อนข้อต่อการคุกคามทางเพศ
ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ โดยแสดงแนวนโยบายและการบงัคบัใช้อย่างเป็นรูปธรรมในเอกสาร HR 
Policy and Operation Manual และจ ากัดความการกระท าท่ีถือเป็นการคุกคามทางเพศโดยสรุป ดังน้ี 

- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเกี่ยวกบัเร่ืองเพศอย ่างไม่พึง
ประสงค์ เช่น การวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัเร่ืองรสนิยมทางเพศของผูอ่ื้น 

- การกระท าใดๆ ที่ เกี่ยวข ้องก ับเร่ืองทางเพศที่สร้างความเป็นปรปักษ์ หรือ ข่มขู่ในท่ี
ท างาน หรือการกระท าใดๆ ที่เขา้ข่ายไม่พึงประสงค์ในเร่ืองเพศ  การเผยแพร่เร่ืองข าขนัเชิงลามกใน
สถานปฏิบติังาน แสดง  ติดประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาหรือรูปภาพที่แสดงถึงการ
คุกคามทางเพศ 

บริษทัก าหนดบทลงโทษส าหรับผูที้่กระท าความผิดในเร่ืองดงักล่าวในระดบัสูงสุด กล่าวคือ 
เลิกจา้ง และไดจ้ดัให้มีช่องทางในการแจง้เบาะแส ร้องเรียนผา่นฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ผูจ้ดัการทัว่ไป
ของโรงแรม โดยขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั 

(2.4)  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้น
พื้นฐานของบุคคลซ่ึงเป็นรากฐานแนวคิดที่บริษัทยึดถือในการปฏิ บัติต่อพนักงาน และผู ้มี ส่วน
ได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั โดยเล็งเห็นว่าสวสัดิภาพและความเป็นอยู่อนัดีของพนักงานคือความ
เขม้แข็งขององค์กร การปฏิบติัต่อพนกังานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติ จะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกและพลงัในการให้ความร่วมมือ และสนบัสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างานและให้บริการแก่ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ
ดงัน้ี 

- จดัให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที่ท  างานอย่าง
เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน การจดัให้มีสถานท่ี
ท างานท่ีสะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยั 
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- พฒันาพนักงานเพื ่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้
เรียนรู้ผ่านการท างาน การฝึกอบรมที่เหมาะสมกบัแต่ละบุคคลอย่างสม ่าเสมอ การฝึกฝนผ่านการ
ปฏิบติังานจริง และเล่ือนต าแหน่งเม่ือมีผลงานและโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกนั 

- จ ัดให้มี เ งื่อนไขการจ ้างงานที่ เ ป็นธรรมส าหรับพนักงาน  และให้พนัก งานได ้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนที่เป็นอยู่ในธุรกิจ
เดียวกนั 

- จดัใหมี้กระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมส าหรับพนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
- จดัให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อน

ประจ าปี การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี และห้องพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาล
ฉุกเฉิน มื้ออาหารในช่วงเวลาปฏิบ ัติงาน สิทธิการเข ้าพกัในโรงแรมของบริษ ัทและโรงแรมใน
เครือในราคาพนักงาน และอตัราค่าห้องพกัพิเศษส าหรับครอบครัวและมิตรสหาย 

- ให้ขอ้มูลส าคญัแก่พนักงานและตวัแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน สถานะ 
และแผนงานในอนาคตของบริษทัผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall 
เป็นตน้ 

- ส่ ง เส ริม ให้พนัก งานมีดุล ยภาพในการใช้ชี วิต ระหว่า งชี วิตก ารท า งานและชี วิต
ส่วนตัว   จดัให้มีการท่องเที่ยวประจ าปี งานปีใหม่พนกังาน และกิจกรรมร่วมกนัระหว่างพนกังาน รวม
ไปถึงการท าบุญร่วมกนัหรือท ากิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ เช่น การท าบุญใส่บาตรร่วมกนัในเทศกาล
สงกรานต ์การจดักิจกรรมประดิษฐ์กระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง  

- จดัให้มีการให้รางวลัตอบแทนและแสดงความชื่นชมในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานที่ท  า
หน ้าที ่ได้เป็นอย่างดี หรือปฏิบัติงานให้บริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green 
Employee Award, Long Service Award เป็นตน้ 

- จัดสรรสวสัดิการต่างๆ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติ และศาสนา ภายใน
องค์กรเพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานและมีความทัว่ถึง 

(2.5)  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 แนวท างปฏิบ ัติด ้านคว ามรับ ผิดชอบต่อผู ้บ ริ โภค  มีฐ านคว ามคิดม าจ ากสิ ท ธิ ข อ ง
ผู ้บ ริโภค  โดยบริษ ัทในกลุ่มดุสิตธานี  ค า นึงถึงสิทธิของผู ้บ ริโภคหรือลูกค้า เป็นส าคัญ และยึด
หลักการบริการด้วยความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญาที่ได้ท  าการประชาสัมพนัธ์ไว ้ โดยมีช่อง
ทางการให้ข้อมูลเก่ียวกับการบริการที่หลากหลาย ลูกคา้จึงมีสิทธิได้รับขอ้มูลเพียงพอที่จ  าเป็นต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ สามารถเข้าถึงการติดต่อส่ือสารกับบริษัทได้ง่ายและสะดวก และหากมี
ข ้อ ร้อ ง เ รี ยน จ าก ลูก ค ้า  บริษทัจะ รีบด า เนินการโดย เ ร็ว ที ่สุ ด  นอกจาก น้ี  บ ริษ ัทมีระบบการ
บริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่พิจารณาและจดัการ
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ในเร่ืองต่างๆ ในบริษทัให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อ
รักษามาตรฐานการบริการด้วยปรัชญาการให้บริการของดุสิตท่ีได้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความ
อ่อนน้อมจริงใจ สม ่า เสมอ ท าให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตซ่ึงเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารงานด้วย
คนไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

(2.6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นภยัธรรรมชาติ ปัญหาโลกร้อนและ         
การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ดงันั้นคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มนั้นไม่วา่จะเกิดจากธรรมชาติหรือถูกสร้าง
ข้ึนมาโดยมนุษยต่์างก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งส้ิน ในฐานะสมาชิกคนหน่ึงในโลกใบน้ี จึงควรมีส่วนร่วมใน
การสร้างและปกป้องรักษาสภาพแวดลอ้มเอาไวใ้หดี้ท่ีสุด 

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะผูน้ าดา้นธุรกิจโรงแรมของเอเชีย เล็งเห็นถึงความส าคญั
ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี บริษทัยงัมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือท่ีตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงโรงแรมแต่ละแห่งตั้ งอยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพงดงาม จึงมีการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการดา้นพลงังานท่ีเหมาะสม เพื่อรักษาสภาพความงดงามของสถานท่ีนั้นๆให้คงอยู่
ตราบนานเท่านาน การจดัการส่ิงแวดลอ้มของกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นหัวใจส าคญัของ
การบริหารจดัการโรงแรมในกลุ่มดุสิต บริษทัไดพ้ฒันามาตรการดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้สูงข้ึนและได้
ด าเนินงานสู่พันธกิจ การเป็นองค์กรผูน้ าด้านการประหยดัพลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการเขา้ร่วมโครงการเอิร์ธเช็ค(EarthCheck) จดัข้ึนโดย  EC3 Global  ซ่ึงเป็นองค์กรด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  เอิร์ธเช็คเป็นโครงการท่ีใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงไดรั้บรองและเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,300 องค์กรในกว่า 70 
ประเทศ เป็นโครงการท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อดูแลส่ิงแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนอย่างกวา้งขวางในแวดวง
วทิยาศาสตร์ระดบัโลก มีการประมาณค่าจากตวัช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั อาทิเช่น การใชน้ ้าและพลงังาน 
ปริมาณการปล่อยของเสีย รวมทั้ งสัญญาประชาคมว่าด้วยการรักษาส่ิงแวดล้อม ส าหรับการประยุกต์
หลกัการเอิร์ธเช็คมาใช้ในภาคธุรกิจ ทางโรงแรมตอ้งท าขอ้ตกลงในการพฒันาองค์กร โดยเปรียบเทียบกบั
สภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชนและปัจจยัทางสังคม รวมทั้งการอนุรักษส์ภาพชีววิทยา การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และการเพิ่ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับ ชุมชน สามารถหาข้อมูล เพิ่ ม เติมได้ ท่ี 
www.earthcheck.org 

ปี 2552 นับเป็นก้าวส าคญัท่ีบริษทัได้ผลกัดันโรงแรมในเครือทั้งในและต่างประเทศให้เข้าร่วม
โครงการเอิร์ธเช็ค โดยโรงแรมทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมโครงการเอิร์ธเช็คจะตอ้งด าเนินงานภายใตข้อ้ปฏิบติัส าหรับ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีทางเอิร์ธเช็คก าหนดไว ้ภายใต้การสนับสนนุนของผูบ้ริหารระดับสูงและกลุ่มผู ้
ประสานงานเอิร์ธเช็ครวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด าเนินทางด้านส่ิงแวดล้อมหรือกรีนทีม 
(Greenteam) ในแต่ละโรงแรม ทั้งน้ี หากมีการจดัการด้านพลังงานและการควบคุมมลพิษท่ีดีก็จะได้รับ
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เกียรติบตัร ซ่ึงโรงแรมในเครือดุสิตไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองคุณภาพระดบัเงินจากทางเอิร์ธเช็คได้แก่ 
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี พทัยา ดุสิตธานี 
มะนิลา ดุสิตธานี มลัดีฟ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร ดุสิตปร๊ินเซส โคราช ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ รอยลัปร๊ินเซส 
เชียงใหม ่และดุสิตดีทู เชียงใหม่  รวมทั้งส้ิน 12 แห่ง เพื่อผลกัดนัใหอ้นุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และจดัการพลงังาน 
จนถึงสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในฐานะโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ในปี 2557 โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท ได้เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็คเป็นปีแรก และจะมีการ
ผลกัดนัใหโ้รงแรมอ่ืนๆ ในเครือบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมโครงการน้ีต่อไป 

(2.7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม โดยการพฒันาบุคลากร 

 โครงการหลกัสูตรผู้บริหาร (Management Trainee)  

จากการสนบัสนุนของภาครัฐบาลดา้นการท่องเที่ยว ที่ไดทุ้่มเทงบประมาณเพื ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ขยายตวัอย่างรวดเร็วและท าให้
ดุสิต อินเตอร์เนชั ่นแนล มีการขยายตวัอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  บริษทัเห็นควร
พฒันาบุคลากรรุ่นใหม่เพื ่อรองรับความตอ้งการของตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงพฒันา
บุคลากรเพื่อสร้างผูบ้ริหารที่เป่ียมดว้ยคุณภาพส าหรับบริษทัต่อไปในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงรับ
สมคัรและคดัเลือกบุคลากรในกลุ่มนกัศึกษาจบใหม่ผูม้ีใจรักในงานดา้นธุรกิจบริการ  เพื่อเขา้อบรมใน
หลกัสูตรผูบ้ ริหาร ระยะเวลาอบรม 1 ปี  โดยผู เ้ขา้อบรมจะตอ้งเขา้รับฟังการบรรยายและเรียน รู้
รายละเอียดในการบริหารงานโรงแรมเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นอีก 9 เดือนจึงเขา้ร่วมปฏิบตัิงานจริงกบั
แผนกต่างๆของโรงแรมในเครือดุสิต ใน 15 แผนก อาทิ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายประชาสัมพนัธ์      
ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ฝ่ายส ารองห้องพกั ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจดัเล้ียง และอ่ืนๆ เพื่อเรียนรู้
ประสบการณ์จริงจากงานในแผนกต่างๆ หลงัจากนั้นผูท่ี้มีความโดดเด่นจะไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมงานกบั
โรงแรมในเครือของดุสิตในแผนกที่ผูเ้ขา้อบรมมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ซ่ึงผูที้่เขา้อบรมโครงการน้ีจะ
ไดฝึ้กอบรมและไดร่้วมปฏิบติังานจริงกบัโรงแรมในเครือดุสิต และไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของบุคลากร ที่มี
คุณภาพของบริษทัต่อไป  

(2.8)  การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม  
นวตักรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ท าให้ส่ิงแวดล้อมและความ

เป็นอยู่ของมนุษยม์ีคุณภาพสูงข้ึน อีกทั้งสามารถสร้างประโยชน์ ขีดความสามารถทางการแข่งขนั 
และมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กนั ในปี 2555 บริษทัไดเ้ปิดโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
อย่างเป็นทางการ โรงแรมน้ีตั้งอยูใ่นสาธารณรัฐมลัดีฟส์ที่ไดรั้บการยอมรับวา่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์และ
สวยงามและเป็นจุดหมายอนัดบัตน้ๆ ของนกัท่องเท่ียว การออกแบบของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ไดรั้บ
แรงบนัดาลใจมาจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอนังดงามและสมบูรณ์ของมลัดีฟส์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุก
กระบวนการด าเนินงานของโรงแรมจะสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาความ
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สมดุลทางชีวภาพของมลัดีฟส์ เพื ่อการพฒันาอย ่างย ัง่ย ืน การด าเนินงานทั้งหมดของโรงแรมมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือเท่ากบัศูนย ์หรือท่ีเรียกกนัว่า โปรแกรม
คาร์บอนสมดุล โดยโรงแรมดุสิตธานี  มลัดีฟส์ ถือไดว้่าเป็นผูน้ าในการน าเอาพลงังานทดแทนมาใช้ใน
ส่วนต่างๆ ของการด าเนินงาน และเลือกใช ้นวตักรรมประหยดัพลงังานผ ่านเทคโนโลยีใหม่ใน
กระบวนการด าเนินงาน ยกตวัอย่างเช่น 

- วางระบบมาตรวดัหน่วยก าล ังไฟ (กิโลวตัต์) มาตรวดัช่วงเวลาที่ใช้ก าล ังไฟสูงสุด 
(PEAK) และมาตรวดัน ้า ในทุกพื้นท่ีการด าเนินงานของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการซกั
อบรีด หรือ ส่วนห้องครัว ซ่ึงเป็นระบบท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- เลือกระบบปรับอากาศ ที่ปร ะหยดัพล ังงานสู ง สุด  และการใช ้เลือกใช้ผลิตภ ัณท์
ประหยดัน ้าในหอ้งพกัของโรงแรม   

- ในส่วนของตูม้ินิบาร์และตูเ้ก็บไวน์ในห้องพกัโรงแรม เป็นระบบ Absorption Type ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีไม่ก่อใหเ้กิดสาร CFC แทนระบบ Compressor ท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- งดการใชถุ้งพลาสติก ขวดน ้า หรือ ขวดพลาสติกทุกชนิด โดยใชข้วดแกว้บรรจุแทน  
- วางระบบผลิตน ้าจืดจากน ้าเคม็ท่ีมีประสิทธิภาพและประหยดัไฟสูงสุด  
- วางระบบการรีไซเคิลน ้ าที่ใช้แล้วมารดน ้ าตน้ไม ้และรีไซเคิลวตัถุดิบจากครัวมาใช้ท าปุ๋ย

หมกั หรือปุ๋ยคอก 
- ใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีมากกว่าร้อยละ 80 และลดการใช้พลงังานไฟฟ้าโดย     

จุดเทียนแทนการเปิดไฟส่องสว่างในพื้นท่ีบริการอาหารค ่าของโรงแรม และสถานบริการสปา 
ในช่วงกลางคืน  

- วางระบบการเผาขยะที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการเผาขยะในเตาที่ออกแบบมาเป็น
พิเศษเพื่อให้เขา้กบัลกัษณะของขยะคือ มีอตัราความช้ืนสูง และมีค่าความร้อนที่แปรผนัได ้
การเผาไหมต้อ้งมีการควบคุมท่ีดีเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ก๊าซพิษ เขม่า 
และกล่ิน เป็นตน้ ก๊าซซ่ึงเกิดจากการเผาไหมจ้ะไดรั้บการก าจดัเขม่าและอนุภาคก่อนท่ีจะปล่อย
ออกสู่บรรยากาศ 

- เลือกใช้รถพลงังานไฟฟ้าส าหรับใช้ภายในโรงแรม ในระบบชาร์จไฟขณะเบรค ซ่ึงเป็น
ระบบใหม่ที ่ประหยดัพลงังานสูง และเลือกใช้เรือสปีดโบต้เค ร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ ท่ี
ประหยดัพลงังานและไม่ปล่อยสารพิษลงสู่ทะเล แทนเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะท่ีมีราคาต ่ากวา่ 

- วางระบบน าความร้อนเหลือใช้จากเคร่ืองปั๊มความร้อนกลบัมาใช้ในการตม้น ้ าร้อน เพื ่อ
ทดแทนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

นอกจากนวตักรรมประหยดัพลงังานผ่านเทคโนโลยีใหม่ดงักล่าว โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
ตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ใน Baa Atoll และอยู่ในพื้นที่ใกลเ้คียงกบัเขตสงวนชีวมณฑลของโลกท่ีไดรั้บ
การประกาศและคุม้ครองโดยองค์การยูเนสโกอีกดว้ย ในการน้ี โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดเ้ขา้ร่วมกบั
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องค์การยูเนสโก โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลท่ีหลากหลาย โดยนักชีววิทยา         
ทางทะเลท้องถ่ินของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็นผูป้ระสานงานในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
อนุรักษ์พนัธุ์ เต่าทะเล ปลากระเบน ปลากระเบนนก ฉลามวาฬ รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์พนัธ์ุฉลามโดย
รณรงค์งดการบริโภคหูฉลาม กิจกรรมงดใช้ถุงและขวดพลาสติกเน่ืองจากเป็นสาเหตุให้สัตว์ทะเล
สูญพ ันธุ์  นอกจากน้ีย ังมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และส่งเสริมให้นกัท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์และปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้มทางทะเล เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมแนวปะการังใกลเ้กาะ และเยี่ยมชมเขตสงวนชีวมณฑลของ
องค์การยูเนสโก จากความร่วมมือและกิจกรรมดงักล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานการอนุรักษ์และปกป้อง
เขตสงวนชีวมณฑลให้กบัโรงแรมและรีสอร์ทพื้นที่ติดทะเลอื่นๆ ก่อให้เกิดความย ัง่ยืนแก่สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นการร่วมพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมที่ด าเนินการแลว้ประสบความส าเร็จสู่
สาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางกบัผูอ่ื้นต่อไป 

10.3 การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

 - ไม่มี - 

10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  (After process) หมายถึง กิจกรรมท่ีมีผลต่อสังคม     
และส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินงานขององค์กรโดยตรง ในฐานะองค์กรหน่ึงบริษ ัทตระหนักดีว่า
บ ริษ ัทคือส่วนส าค ัญในการแบ่งปันและส่ง เส ริมหล ักปฏิบ ัติเบื ้องต ้นของโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม      ซ่ึงเกิดจากความใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงประเด็นทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีอยู ่และดว้ยความตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็นอยู่
ที่ดีของชุมชนโดยรอบที่ได ้เขา้ไปใช้พื ้นที่ด าเนินธุรกิจ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ได้ริเร่ิม
กิจกรรมการกุศลในรูปแบบของการบริจาค   ที่หลากหลายภายในโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งธุรกิจใน
เครือดุสิตท่ีกระจายอยู่ทัว่โลก  

ในปัจจุบนัความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ไดเ้ป็นเร่ืองของการกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้งโดยบุคคลใดบุคคล
หน่ึงเท่านั้น แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของแขกผูเ้ขา้พกั พนัธมิตรทางธุรกิจ และพนกังานของบริษทัให้ยึด
หลกัปฏิบติัอนัทรงคุณค่า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมน้ีจึงเป็นเคร่ืองยืนยนัได้ว่าบริษทัมีความ
ตั้งใจและจิตส านึกท่ีดี อีกทั้งยงัส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองดงักล่าวให้กบัทุกคนในองคก์รอีกดว้ย 
ผลการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมโดยสรุปแบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 2 ดา้น ดงัน้ี  

1. กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม 
ดุสิต สไมล์  (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้แห่งความสุขของเดก็ๆ   
ดุสิต สไมล์ เป็นหน่ึงในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ริเร่ิมข้ึนส าหรับเด็ก ซ่ึงได้

พฒันาเป็นโครงการการกุศลระดบัสากลท่ีน ามาปฏิบติัทัว่ทุกบริษทัในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการ
มอบรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ รวมทั้งเสริมสร้างโลกให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากข้ึน ดว้ยการร่วมมือกบัมูลนิธิ
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สร้างรอยยิ้ม  Operation Smile (www.operationsmile.org) ซ่ึงเป็นองคก์รที่รวบรวมกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญทาง
การแพทย ์ท่ีมีจิตอาสามาให้บริการการรักษาและแกไ้ขโดยวิธีผา่ตดัท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพแก่เด็กท่ี
มีใบหนา้ผิดรูปโดยก าเนิด หรือท่ีเรียกวา่ โรคปากแหวง่และเพดานโหว ่เป็นตน้  
                  ดว้ยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใตโ้ครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจดัหากองทุนเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานต่างๆ เท่านั้น แต่บริษทัยงัเน้นย  ้า ถึงความส าคญัของโครงการเพื่อยกระดบัความ
เขา้ใจของแขกผูเ้ข้าพกั องค์กรพนัธมิตร และพนักงาน ผ่านทางการฝึกอบรม การดูงาน งานส่ือมวลชน
สัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารการตลาด และช่องทางอ่ืนๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เร่ิม
ก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริจาคในห้องพกัแขก  การหักจาก
เงินเดือนพนกังานท่ีเต็มใจมอบเงินบริจาค การจดักิจกรรมเพื่อการกุศล และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วนธุรกิจ
ทั้ งในและต่างประเทศ เป็นต้น สรุปยอดเงินบริจาคนับแต่เร่ิมโครงการจนถึงปี 2557 มียอดรวมทั้ งส้ิน 
5,565,629.80  บาท และไดท้  าการผา่ตดัเด็กท่ีมีภาวะปากแหวง่เพดานโหวท่ั้งส้ิน 293 คน 
ช้อปป้ิงการกุศลกบัเซเลบ ณ ดุสิตธานีฮอลล์ 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และบา้นคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการซ่ึงด าเนินการภายใตมู้ลนิธิคณะนกับุญ       
คามิลโลแห่งประเทศไทย และเป็นองค์กรหน่ึงในประเทศไทยท่ีด าเนินงานดา้นสาธารณกุศลได้ร่วมกนัจดังาน     
“ชอ้ปป้ิงการกุศลกบัเซเลบ” ณ ดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากบุคคล
มีช่ือเสียงน าเส้ือผา้ ของเล่น และส่ิงของเคร่ืองใช้มาร่วมขายในงาน โดยมีรายไดม้อบให้แก่บา้นคามิลเลียน
เพื่อเด็กพิการเป็นจ านวนเงิน 160,000 บาท 
กจิกรรมส่งมอบความรักให้แก่น้องๆ  ผู้พกิารซ ้าซ้อน โดยโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ 

โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ได้ร่วมกนัจดักิจกรรมส่งมอบ
ความรักให้แก่น้องๆ ผูพ้ิการซ ้ าซ้อน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย ์เชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 เพื่อมอบ
ความรักในเดือนแห่งความรัก โดยไดร่้วมกนัน าอุปกรณ์การเรียนการสอน เคร่ืองใชจ้  าเป็นต่างๆ รวมถึงมอบ
เงินสนบัสนุนทุนการศึกษาจ านวน 15,500 บาท 
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเน่ืองเพือ่หารายได้สนับสนุนโครงการต่างๆ  
  ในปี 2557 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้จัดท าเส้ือโปโลสีเขียวและสีขาวพร้อมตราสัญลักษณ์
ครบรอบ 26 ปี ของโรงแรม เพื่อหารายไดใ้หก้บัโครงการ “ดุสิต สไมล ์เพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิม้ ประเทศไทย” 
รายไดห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมดมอบให้มูลนิธิสร้างรอยยิม้ ประเทศไทย เพื่อสนบัสนุนการผา่ตดัส าหรับเด็ก
ดอ้ยโอกาสปากแหวง่เพดานโหว ่โดยไม่มีค่าใชจ่้าย โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในหลายโครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคมท่ีย ัง่ยนื ในรูปแบบของการบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อตอบแทนกลบัคืนสู่สังคม        
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กจิกรรมไอซ์บัคเกท็ 
โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และกลุ่มผูบ้ริหารโรงแรม ร่วมกันจดั

กิจกรรม ไอซ์บคัเก็ท โดยได้แข่งขนักบัผูบ้ริหารและทีมงานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พร้อมกนัน้ี   

ไดร่้วมกนับริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กผูพ้ิการปากแหวง่เพดานโหว่ ในโครงการ ดุสิต สไมล์ ของบริษทัเป็น

จ านวนเงิน 8,888 บาท 

2. กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม   

Earth Hour ปิดไฟ...ให้โลกพกั         
กิจกรรม Earth Hour เป็นกิจกรรมร่วมงดใช้ไฟฟ้าระดบันานาชาติโดยจดัข้ึนพร้อมกนัทัว่โลก 

โดยในปี 2557 โรงแรมแต่ละแห่งในเครือของบริษทั ไดก้ าหนดวนัท่ีจะมีการปิดไฟ 1 ชัว่โมงในส่วนท่ีไม่จ  าเป็น
ตามบริเวณอาคารหลกั ร้านอาหาร ห้องโถงหลัก รวมไปถึงพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงแรมที่ประสงค์
ร่วมกิจกรรม อีกทั้ งส่งจดหมายแจง้ให้แขกผูเ้ขา้พกัทุกท่านได้ร่วมปิดไฟ และงดใช้พลงังานไฟฟ้า     
ท่ีไม่จ  าเป็นภายในห้องพกัในวนัดงักล่าวอีกด้วย 
ร่วมสร้างชุมชนสีเขียว 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้จดักิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน ในโครงการ “ร่วมสร้างชุมชนสีเขียว” 
ประจ าปี 2557 โดยความร่วมมือกนัระหว่างผูบ้ริหารโรงแรม พนักงาน นักศึกษาฝึกงานและนักเรียนจาก
โรงเรียนบา้นชาวไทยใหม่ ร่วมปลูกตน้กลา้ป่าโกงกางจ านวน 4,500 ตน้ ณ บา้นทบัปลา อ าเภอทา้ยเหมือง 
จงัหวดัพงังา เพื่อปลูกจิตส านึกแก่พนักงาน และเยาวชนในพื้นท่ีใกล้เคียงให้มีจิตอาสาและตระหนักถึง
ความส าคญัของทรัพยากรทางธรรมชาติ 

นอกเหนือจากโครงการที่กล่าวมา บริษ ัทและโรงแรมในเครือได้ด า เนินกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี ดงัน้ี 

กจิกรรมเพือ่สังคม 

1. การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ร่วมกบัสภากาชาดไทยไดจ้ดั 
การรับบริจาคเลือดจากพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯและพนักงานจากส่วนส านักงานใหญ่ 
รวมถึงพนกังานจากบริษทัต่างๆ ในอาคารพาณิชยดุ์สิตธานี เป็นประจ าทุกปีปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงในปี 2557 จดัข้ึน
ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม และ   25 ธนัวาคม โดยใช้พื้นท่ีบริเวณห้องนภาลยั โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จาก
กิจกรรมคร้ังน้ีไดรั้บบริจาคเลือดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 256 ถุง 

2. กิจกรรมวนังดสูบบุหร่ี (วนัดุสิตพิชิตบุหร่ี (Dusit No Tobacco Day) เน่ืองในวนังดสูบบุหร่ีโลก) 
เพื่อใหพ้นกังานและประชาชนทัว่ไป ไดท้ราบถึงโทษภยัของบุหร่ีและกระตุน้การเลิกสูบบุหร่ีอยา่งย ัง่ยนื  
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3. กิจกรรมวนัเด็ก โดยจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้และปลูกฝังเด็กๆ ในดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งแจกอุปกรณ์การเรียน และของเล่น เป็นตน้ 

กจิกรรมเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรม Earth Day โดยผูบ้ริหารและพนักงานร่วมกนัท ากิจกรรมเน่ืองในวนัคุม้ครองโลก 
เช่น ท าความสะอาดพื้นท่ีโดยรอบโรงแรม การมอบกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า รวมทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ ให้แก่
โรงเรียนสอนคนตาบอด เป็นตน้  
10.5  การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

(1) นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

บริษทั ดุสิตธานี  จ  ากดั (มหาชน) ตระหนักดีว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคส าคญัทั้งในระดบัหน่วย
ธุรกิจและระดบัประเทศ และมีความตั้งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกคนปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ือง
การต่อตา้นการติดสินบน และการคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด รวมถึงระมดัระวงัการกระท าการใดๆ อนัอาจ
เป็นเหตุสนบัสนุนการคอร์รัปชัน่ในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ บริษทัมีนโยบายที่ช ัดเจนในการ
สนับสนุนมาตรการทั้งของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยในปี 2556 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบ ัติ  (Collective Action Coalition)  ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
และในปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมติันโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชั่นของบริษทั ซ่ึงตั้งอยูบ่นแนวปฏิบติัหลกั ดงัน้ี 

- ไม่เสนอ เรียก รับ หรือให้ค่าตอบแทนหรือสินบน จากบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์รในทุกรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมุ่งหวงัให้มีการตอบแทนการปฏิบตัิที่เอ้ือ

ประโยชน์ต่อกนั หรือหวงัผลประโยชน์เก่ียวกบังานของบริษทั 

- ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ีภาครัฐ หน่วยงานอ่ืน หรือบุคคล

อ่ืนโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

- ไม่บริจาคเงิน ให้ของขวญั ประโยชน์ หรือส่ิงตอบแทน เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกไม่ว่า

กรณีใดๆ 

- มีการก าหนดขั้นตอนควบคุมการเบิกจ่าย และแสดงวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน พร้อมระบบ

จดัเก็บขอ้มูลท่ีสามารถติดตามตรวจสอบได ้

- มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทและรณรงค์ให้ทุกฝ่าย

ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองด ังกล่าว ผ ่านกลไกและสื่อต่างๆ  อาทิ การอบรมโดยผ ่านการ
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ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การรณรงค์ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ อาทิ เวบ็ไซต์ของบริษทั และ Intranet 

เป็นตน้ 

- จดัให้มีช่องทางและวิธีการท่ีปลอดภัยในการแจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแสเก่ียวกับการ

คอร์รัปชัน่ผา่นกล่องรับเร่ืองร้องเรียนภายในองคก์ร หรือสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยงักรรมการตรวจสอบได ้

(2) การด าเนินการ 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงที่ระบุในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงบริษทัไดร่้วมลงนาม โดยสรุปดงัน้ี 

-  จดัให้มีการประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจริต รวมถึงก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อตา้นการทุจริตและแผนการก ากบัการปฏิบติังาน และจดัให้มีคู่มือหรือแนวทางในการด าเนินธุรกิจ

แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน 

-  เปิดเผย มีส่วนร่วม หรือแลกเปลี่ยนนโยบาย ประสบการณ์ แนวปฏิบตัิที ่ดีและแนวทาง

ความส าเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการท ารายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกตอ้งและโปร่งใสใน

ประเทศไทย  

-  ให้ความร่วมมือกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั คู่คา้ และผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนๆ โดยการ

สร้างแนวร่วมปฏิบติั และการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่อตา้นการทุจริต  

กจิการของบริษัททีม่ีผลต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดด้ าเนินกิจการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคมและ

ส่ิงแวดล้อมโดยควบคุมและพฒันาให้เกิดผลกระทบทางลบน้อยท่ีสุด ทั้งในรูปแบบของ CSR-in-process 

อาทิ นโยบายการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

และการพฒันาความสามารถและสวสัดิการของบุคลากร ฯลฯ ประกอบกบักิจกรรมในรูปแบบของ CSR-

after-process กล่าวคือ การร่วมสนบัสนุน รณรงค ์และการบริจาคในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของบริษทั

และสังคมโดยรอบสามารถเจริญเติบโตร่วมกนัได้อย่างย ัง่ยืน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวมิได้

เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจหลัก ในปี 2557 บริษทัจึงเร่ิมขยายธุรกิจโดยบูรณาการความรับผิดชอบ      

ต่อสังคมเขา้กบัธุรกิจหลกัของบริษทั โดยพิจารณาถึงการประกอบกิจการท่ีมีธุรกิจหลกั (Core Business)      

ท่ีจะตอบสนองความต้องการของสังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างรายได้ จึงได้ริเร่ิมโครงการโรงเรียน         

การโรงแรมดุสิตธานี ซ่ึงจะเป็นสถาบนัเผยแพร่ พฒันาความรู้ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดา้นวิชาชีพ

โรงแรมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในประเทศไทย รวมถึงผลิต

บุคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อปฏิบติังานในอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม AEC ใน
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อนาคต กิจการเพื่อการศึกษาดงักล่าวจะเป็นหน่วยธุรกิจหน่ึงของบริษทัท่ีจะขบัเคล่ือนบทบาทดา้นความ

รับผดิชอบต่อสังคมควบคู่ไปกบัการตอบโจทยท์างดา้นธุรกิจเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

10.6  รายงานความยัง่ยนื 
บริษทัได้จดัท ารายงานความย ัง่ยืนข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่ือสารนโยบาย การบริหารจดัการ             

และการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2557  ตามรอบเวลาในการปรับปรุงขอ้มูลรายปีที่บริษทัก าหนด ซ่ึงจดัท าขอ้มูลคร้ังสุดทา้ยวนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 โดยการจดัท ารายงานน้ีใชแ้นวทางการรายงานดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ Global Reporting 
Initiative (GRI) รุ่น ที ่ 3.1 (G3.1) ระดบั  C และเป็นการเก็บขอ้มูลในระหว่างปี  2557 เท ่านั้น  และ
สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.dusit.com  
สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง  
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี 946 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10500  
โทร 02 200 9999  
www.dusit.com 

ขอบเขตเนือ้หาของข้อมูล 

รายงานความย ัง่ยืนฉบบัน้ี เป็นการเปิดเผยขอ้มูลโดยพิจารณาจากระดบัการควบคุมท่ีบริษทัมีต่อ

โรงแรมในกลุ่ม ขอบเขตของการรายงานจึงครอบคลุมเฉพาะโรงแรมที่บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นเจา้ของ

และรับบริหารที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงกิจการควบรวม กิจการของบริษทัย่อย 

ธุรกิจการศึกษา คู่คา้ เวน้แต่มีการระบุเป็นกรณีท่ีอยู่ภายใต้การจดัการโดยตรงหรือกรณีท่ีการปฏิบติังานอาจ

ส่งผลกระทบท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

ดงันั้น รายงานฉบบัน้ีจึงครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานเพื่อความย ัง่ยืนของ

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 8 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี 

พทัยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส  

ศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และโรงแรมรอยลัป ร๊ินเซส เชียงใหม่ ส าหรับขอ้ม ูล

นอกเหนือจากรายงานฉบบัน้ีจะแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 

บริษัทได้ท ารายงานความย ัง่ยืนตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนของ Global 

Reporting Initiative (GRI) รุ่นท่ี 3.1 (G3.1) ระดับ C โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความย ัง่ยืนท าหน้าท่ี

ก าหนดสาระส าคญั กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็นชอบประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ
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ความย ัง่ยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็นระยะ    

ทั้งน้ีเพื่อท าให้มีการก าหนดเน้ือหาอยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

ระดับการแสดงข้อมูลตามดัชนีช้ีวดั  (GRI Application level Criteria)  

 

 
*บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) จดัท ารายงานความย ัง่ยนืในระดบั C 
 

ขอบเขตของขอ้มูลและวิธีการที่ใช้ในการรายงานคร้ังน้ีเป็นแบบเดียวกบัที่ใช้ในการจดัท า
รายงานความย ัง่ยืนประจ าปี 2556  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รคือ บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสร้างผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์ร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่าน้ีไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ 
พนักงาน สังคมและหน่วยงานรัฐ ที ่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการสร้างผลกระทบ และ/หรือไดร้ับ
ผลกระทบจากองคก์ร  
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ความรับผดิชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน     บริหารงานอยา่งโปร่งใส 
  ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการลงทุน 
  สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทั 

2. ลูกค้า     
นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ ผูม้า
ประชุมสัมมนา  
ผูม้ารับบริการของโรงแรม 

 

 มาตรฐานการบริการ 
 ความพึงพอใจและความปลอดภยั 
 สินคา้และบริการคุม้ค่ากบัราคา 
 ไม่เอาเปรียบลูกคา้ 
 รักษาความลบัของลูกคา้ 
 ส่งเสริมการพฒันาดา้นการบริการและหลงัการบริการ 
 การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย 
 การใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งรอใหมี้การร้องขอจาก

ลูกคา้ 
 รักษาความต่อเน่ืองของธุรกิจและการใหบ้ริการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษ  
 หากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้จะรีบด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด 

3. พนักงาน    
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 

 สวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีดี 
 ความมัน่คงและความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงานของ

พนกังาน 
 โอกาสในการพฒันาและเข ้าฝึกอบรมเพื ่อเพิ่มทกัษะ

อยา่งเท่าเทียมกนั 
 พิจารณาพนกังานปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรกเม่ือมีต าแหน่ง

งานท่ีสูงข้ึน 
 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างาน 

4. สังคม  
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
สถาบนัการศึกษา    

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 
 เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
 การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
 การก าจดัของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์

5. หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานราชการผูก้  าหนดนโยบาย 

 สนบัสนุนและปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งครบถว้นและ
เคร่งครัด 

 เผยแพร่เอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีดีงาม 
 สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล 
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บริษทัไดก้ าหนดให้ผูม้ ีส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี เป็นหน่ึงในองค์ประกอบที่ตอ้งค านึงถึงและให้
ความส าคญัในการด าเนินนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินงานของบริษทัจะเป็นไปอยา่ง
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์โปร่งใส โดยให้ความส าคญักบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายควบคู่ไปกบัการ    
มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังาน
และผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อย่างเหมาะสม ทั้งสิทธิที่ให้ไวโ้ดยกฎหมาย 
หรือภายใตข้อ้ตกลงที่ท  าระหว่างกนั โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั 
และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อ
ผูม้ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และได้ส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ายจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม  
ประเด็นส าคัญและความเกีย่วข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

ความส าคัญต่อดุสิต 

คว
าม
ส า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ
ด้ส่

วน
เสี
ย 

 
ส า
คัญ

มา
ก 

ส าคัญ ส าคัญมาก 
 ท าใหลู้กคา้พึงพอใจและรู้สึกปลอดภยั

เม่ือเขา้มารับบริการ และรู้สึกคุม้ค่า 
 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั        

ยอดก าไรสุทธิ 
 การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน                    

อยา่งถูกตอ้ง 
 การประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ

ก่อนและหลงัการขายอยา่งรับผดิชอบ 

 มาตรฐานของสินคา้และการบริการ  
 การใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งรอ

การร้องขอจากลูกคา้ 
 การเป็นบริษทัธรรมาภิบาล 
 การสรรหาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีรักษา    

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ส า
คัญ

 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็น
พลเมืองท่ีดีในการก ากบัดูแลกิจการ  
ต่อสังคมและในชุมชนใกลเ้คียง 

 การป้องกนัอุบติัเหตุและภยัพิบติั         
ท่ีอาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต 

 การตอบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

 การดูแลพนกังาน และการให้ความมัน่คง
และความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

 การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
 การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ 
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บริบทของธุรกิจ 

บริษ ัทและโรงแรมในเครือมี เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหาร
ต ้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ ่งเน ้นการเพิ ่มจ านวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมากข้ึน ในขณะเดียวกนั ยงัไดพ้ิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา 
เพื่อด ารงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาวบนพื้นฐานการเผยแพร่วฒันธรรมความเป็นไทย และเพื ่อ
ขยายธุรกิจที่มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) บริษ ัทเล็งเห็นว่าธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ด า เนินงาน ขณะเดียวก ันโอกาสทางการศึกษาและสถาบ ันการศึกษาด้านธุรกิจการโรงแรมใน
ประเทศไทยยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนักศึกษาในประเทศ ในปี 2557 บริษัทจึง
ลงทุนในโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ซ่ึงจะเป็นธุรกิจที่ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน ตอบสนองความต้องการของ
เยาวชนในประเทศและระดับภูมิภาค และผลักดันการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาชีพ
การโรงแรมของไทย ทั้ งยงัเป็นการช่วยเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการโรงแรม
โดยตรงออกสู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงจะช่วยให้บริษ ัทมีโอกาสสรรหาบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงใน
สาขาวิชาชีพการโรงแรมมากข้ึน ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจการโรงแรมโดยรวมใน
อนาคต นอกจากน้ี  เพื ่อให้การบริหารงานของบริษทัด าเนินไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจึงมี
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่พิจารณาและจดัการในเร่ืองต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
ยิ่งไปกว่านั้นเพื ่อให้เกิดความย ัง่ยืนทางสังคม บริษทัไดด้ าเนินการพฒันาศกัยภาพพนกังานเพื่อให้มี
โอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงานและมีความมัน่คงในอาชีพอนัจะน าไปสู่ความมัน่คงของครอบครัวรวมถึง
สังคม ตลอดไปถึงการให้ความส าคญักบัชุมชนที่อยู ่โดยรอบของโรงแรม การให้ความร่วมมือกบั
หน่วยงานรัฐและช่วยเหลือสังคมเม่ือมีโอกาส การให้ความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มกบัพนกังาน ลูกคา้ และผูมี้
ส่วนไดเ้สีย การเลือกใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และการใช้พลงังานอย่าง
คุม้ค่าทุกกระบวนการ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัไดมี้ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป 

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

เพื ่อบรรลุตามเป้าหมายของบริษทั ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงสังคม
โดยรวม และด ารงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว บนพื้นฐานของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกบั
การขยายไปสู่ธุรกิจที่มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) มากยิ่งข้ึน ในปี 
2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติด าเนินการโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี เน่ืองจาก
เป็นกิจการท่ีจะเผยแพร่ความรู้ พัฒนามาตรฐานธุรกิจและการบริการด้านการโรงแรมของประเทศไทย 
รวมถึง เพิ ่มโอกาสทางการศึกษาให้ก ับน ัก เรียนนักศึกษา ทั้ งในประเทศและในระด ับภูมิภาค
อาเซียน การขยายกิจการด้านการศึกษาเป็นการสร้างความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจทั้งต่อธุรกิจของบริษทั
และต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นการตอบสนองความตอ้งการของสังคมโดยรวม  
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การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ  

บริษทัถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าซ่ึงก าหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ตั้งของโรงแรมเป็น
แนวทางค่าจา้งส าหรับพนกังานแรกเขา้ทั้งเพศชายและหญิง ซ่ึงในทางปฏิบติั ค่าจา้งของพนกังานแรกเขา้
จะสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจา้งของโรงแรมในระดบัเดียวกนัในทอ้งถ่ินเดียวกนั 
และเพศไม่ได้มีผลต่อการก าหนดเกณฑ์ค่าจา้งแต่อย่างใด 

บริษทัมีการปรับค่าจา้งและผลตอบแทนให้กบัพน ักงานในเดือนเมษายนของทุกปี  โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบ ัติงาน  KPIs ของแต่ละบุคคล  และตามผลประกอบการ 
ด ังนั้ น  พนักงานทุก เพศ ทุกระดบั จะไดร้ับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวสัดิการอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกนั   

บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานอาทิ ค่าครองชีพ โบนสัประจ าปี อาหารและขนม
หวานรวมถึงเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือต่อวนั วนัหยุดพกัร้อน วนัลาป่วย เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิต
แบบกลุ่มและสวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบประกนัสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
และรัฐบาลทุกแห่ง ประกันการเดินทางกรณีท่ีต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี เงินช่วยเหลือและพวงหรีด     
แสดงความเสียใจเมื่อ บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีได้รับ
ผลกระทบจากภยัภิบติั สวสัดิการค่าห้องพกัโรงแรมในเครือในราคาพนกังานและสามารถให้เครือญาติเข้าพ ัก
ในราคาพิเศษ สิทธิลดหยอ่นค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจดังาน
แต่งงานของพนกังานหรือบุตรที่โรงแรมในเครือ สวสัดิการการกูเ้งินอตัราดอกเบ้ียพิเศษกบัธนาคารท่ี 
เขา้ร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  ย งัมีการตรวจสุขภาพประจ าปี  ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยจดัให้มีบุคลากรจาก
โรงพยาบาล มาให้บริการตามสถานที่ที่จดัไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจดัแพทยม์าให้ค  าแนะน า เมื่อ
พนักงานมี    ขอ้สงสัยหรือขอ้สอบถามเร่ืองสุขภาพ 
ความยัง่ยนืทางส่ิงแวดล้อม 

ความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อมถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต 
โรงแรมภายใต้การบริหารทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ี
ย ัง่ย ืนจากเอิร์ธเช็ค  โดยบริษทัและโรงแรมในกลุ่มให้ค  ามัน่สัญญาที่มีสาระส าคญัว่าจะปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มและสังคมอยา่งต่อเน่ืองโดยใชเ้คร่ืองมือวดัที่ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็ค
ด้านการอนุรักษ์และการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน ้ า การอนุรักษ์และการ
จดัการสภาพแวดลอ้ม การจดัการด้านสังคมและวฒันธรรม การวางแผนและการจดัการการใช้พื้นท่ี 
การป้องกนัคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง การจดัการน ้ าเสีย การจดัการขยะมูลฝอย การจดัเก็บวตัถุ ท่ี     
มีพิษต่อส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีบริษทัไดด้ าเนินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ตรงตามมาตรฐานที่เอิร์ธเช็ค
ก าหนด และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และจะพยายามอยา่งท่ีสุดเพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 



          แบบ 56-1 

145 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูอ้  านวยการดา้นเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผูป้ระสานงานเอิร์ธเช็ค และทุกโรงแรม
มีคณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าที่ติดตามการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประเมินความเส่ียง บนัทึกและ
ติดตามผลกระทบรวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มและสังคมอย่างย ัง่ยืน รวมทั้ง
พิจารณาจา้งพนกังานและผูรั้บเหมาที่มีภูมิล  าเนาในทอ้งถิ่น จดัซ้ือและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการจาก
ชุมชนทอ้งถ่ินที่ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั นอกจากน้ีไดก้ระตุน้ให้พนกังานน าเสนอต่อแขกที่มาพกั  
ผูส่้งสินคา้และบริการ ผูร้ับเหมาและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ถึงพนัธสัญญาที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีย ัง่ยืน รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใตกิ้จกรรมเอิร์ธเช็คอีกดว้ย  

นอกจากน้ี บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการคดัเลือกวสัดุเคร่ืองใช้ในโรงแรมและห้องพกั      
ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อาหารที่สดสะอาด  ผ่านการคดักรองคุณภาพจากแผนกจดัซ้ือ เพื่อให้ลูกคา้
มัน่ใจในคุณภาพ ทุกคร้ังเม่ือมาใช้บริการ 

พลงังานไฟฟ้า   
เพื่อเป็นการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการท่ี

ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงไดเ้ร่ิมด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยดัไฟฟ้า
และรักษาส่ิงแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยใน
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 นอกจากน้ียงัได้ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจบัเม่ือเปิด
ประตูและตั้งเวลาอตัโนมตัิ วางระบบเคร่ืองท าน ้ าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที่เพิ ่มประสิทธิภาพ   
การควบคุมความเร็วและเปล่ียนพลงังานความร้อนมาใช้ส าหรับเคร่ืองป๊ัมความร้อน มีระบบโซลาร์เซลล์
ส าหรับท าน ้ าร้อน เคร่ืองท าความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงดีเซลส าหรับท าน ้ าร้อน 
เปลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตวัใหม่ ส าหรับการซักอบรีด ครัวท าอาหาร
และลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและ
สามารถน ามาปฎิบติัได ้

นอกจากน้ียงัมีการรณรงคใ์ห้พนกังานร่วมกนัลดการใชพ้ลงังานดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ใชบ้นัไดแทนลิฟต ์
ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะพกัเท่ียง หรือขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิดเปิด
เคร่ืองท าความเยน็อตัโนมตัิ  รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกคา้และพนกังานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth 
Hour) ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปี ส าหรับปี 2557 ค่าเฉล่ียการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อแขก 1 คน จ านวน 223.75 
ลา้นจูน เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.7 จากปี 2556 
น า้    

เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรน ้ าเป็นจ านวนมาก ดงันั้นการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ
และไม่กระทบต่อการให ้บ ริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช ้ว ิธีบ ริหารจดัการน ้ า เป็นอย ่างดี           
ทุกโรงแรมมีมาตรการจดัการลดการใชน้ ้ าอยา่งเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ ตรวจสอบความเส่ือมโทรมของท่อประปา 
มาตรวดัน ้ า และด าเนินการเปล่ียนท่อท่ีช ารุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภณัฑ์ ก๊อกน ้า และฝักบวัช าระ
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แบบประหยดัน ้ า ใช้เกลือคลอรีนส าหรับสระว่ายน ้ า และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อความเขา้ใจถึง
หลกัการในการใช้น ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีโรงแรมในกลุ่มมีเป้าหมายการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อ
ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน ้ าในทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ส าหรับปี 2557 ค่าเฉล่ียการใช้น ้ าต่อแขก 1 คน 
จ านวน 911.68 ลิตร เพิ่มข้ึนร้อยละ 32 จากปี 2556 

การก าจัดของเสียแบบฝังกลบ   

เพื่อให้การจดัการลดจ านวนขยะ และการก าจดัของเสียเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการทีมสีเขียวจึงไดร้ณรงคโ์ครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทั้ง
ส่วนกลางรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น การใช้กระดาษโดยใช้ทั้ ง 2 หน้า การจดัเก็บเอกสารในแผ่น
บนัทึกความจ าแทนการบนัทึกบนแผ่นกระดาษ การใชภ้าชนะ จาน ชาม ถว้ย ท่ีท าจากวสัดุคงทน การแยกขยะ
เป็นหมวดหมู่ ทุกโรงแรมมีวิธีการจดัการก าจดัของเสียใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและแยกขยะออกเป็น 2 
ประเภท คือ ขยะท่ีสามารถน าไปใชใ้หม่ ดว้ยวธีิการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น กระดาษท่ีใชแ้ลว้ แกว้ 
อลูมิเนียม ขวดพลาสติก จะรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ และส่งไปเขา้กระบวนการท าลายและผลิตใหม่ เศษอาหาร 
ผกั ผลไมน้ าไปหมกัท าปุ๋ยอินทรีย ์และขยะที่ตอ้งส่งไปฝังกลบ เช่น แบตเตอร่ี เพื่อให้มีการก าจดัอย่าง 
ถูกวิธีไม่เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น ปี 2557 ค่าเฉล่ียการน าของเสียไปฝังกลบต่อแขก 1 คนเป็นจ านวน 2.88 ลิตร 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 จากปี 2556 
สรุปผลการปฏิบตัิการด้านส่ิงแวดล้อมปี 2557 
กระบวนการใชปี้ 2557 เปรียบเทียบปี 2556 จ านวนเปอร์เซ็นต ์: จ านวนแขกท่ีมาใชบ้ริการ                                    
ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า                                                   15.7 % 
ดา้นการใชน้ ้า                                                                                           32 %                                    
ดา้นการน าของเสียไปฝังกลบ                                                 0.3 %   
 

 
 

จ านวน ต่อ การบริการแขก 1 คน 2555 2556 2557 เป้าหมายของแต่ละปี 

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (ลา้นจูน) 205.74 193.42 223.75 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                    -10.7% -6.0% +15.7% 
ดา้นการใชน้ ้า  (ลิตร) 700.70 690.22 911.68 

ลดลง 8 % 
%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                                                           -6.4% -1.5% +32.0% 
ดา้นการน าของเสียไปฝังกลบ (ลิตร) 2.92 2.87 2.88 

ลดลง 10% 
%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                   -17.6% -1.8% +0.3% 
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หากเปรียบเทียบการปฏิบติัการปี 2557 กบัปี 2556 โดยภาพรวมปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามีค่าลดลงร้อยละ 
38 ทรัพยากรน ้ าลดลงร้อยละ 27 และปริมาณขยะฝังกลบลดลงร้อยละ 25 แต่ดว้ยปี 2557 ปริมาณของแขก
ท่ีมาพกัและใช้บริการในโรงแรมมีจ านวนลดลงมากสืบเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ         
จึงส่งผลใหค้่าเฉล่ียการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ทรัพยากรน ้า และปริมาณขยะฝังกลบต่อการบริการแขก 1 คน มีค่าสูงข้ึน 
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ในปี 2557 บริษทัและโรงแรมในเครือได้ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการ

ดงัน้ี 

1.  ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกว่าร้อยละ 

63 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 

2.  ติดตั้งอุปกรณ์การประหยดัน ้ า ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 45 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 

3.  ตรวจเช็คบ ารุงรักษาและติดตั้งเคร่ืองท าน ้าร้อนมากกวา่ร้อยละ 85 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 

4.  มีการท าใหส่ิ้งของเหลือใชน้ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก (Recycling) ร้อยละ 85 ของแต่ละโรงแรม 

5.  แผนกแม่บ ้านตั้ งอุณหภูมิห้องที่ 26 องศาเมื่อไม่มีลูกค ้าอยู่ในห้องพกัและประหยดัน ้ าหรือใช้

ผา้ม่านท่ีลดการถ่ายเทความร้อนไดง่้าย 

6. ในการซัก รีด เน้นการประหยดัการใช้น ้ า และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน รวมทั้ง

การน าน ้าซกัลา้งผา่นการบ าบดัและน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น น ามารดตน้ไม ้เป็นตน้ 

7.  เปล่ียนเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซ่ึงเช่ือมกบัระบบหมุนเวยีนความเยน็ภายในอาคาร  

8.  ติดตั้งอุปกรณ์เกี ่ยวกบัการควบคุมระบบพลงังานไฟฟ้าและเปลี่ยนมอเตอร์ รุ่นใหม่เพื ่อ เพิ ่ม

ประสิทธิภาพการท างานที่ดีกว่าและประหยดัพลังงาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกว่าร้อยละ 

65 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 

9. เลือกใช้ผลิตภณัท์อนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ี

ย ัง่ยืน ส าหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซกัรีด โดยพฒันาระบบและใชผ้ลิตภณัทซ์กัลา้ง

ส าหรับน ้าเยน็ในการซกัเคร่ืองแทนน ้าร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน 

10. เปล่ียนระบบฆ่าเช้ือในสระวา่ยน ้าดว้ยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื่อลดการใชส้ารเคมี ปัจจุบนัด าเนินการ

เสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 75 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด 
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รายงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ที่ ตัวช้ีวดัการด าเนินงาน การก าหนดแนวปฏิบัติ เป้าหมาย การปฏิบัติ 

1 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
(EN5) 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า > ลดการใช้พลงังานงานไฟฟ้าในทุกประเภท
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 
ปี  นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดไดถึ้งร้อยละ 
8  

> ติดตั้ งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้ ง
ระบบตรวจจับเม่ือเปิดประตูและตั้งเวลา
อตัโนมติั 

   > ด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็น
แบบ LED ร้อยละ 100  ภายในระยะเวลา 5 ปี 
นับแต่ปี 2555 

> เปล่ียนและติดตั้ งหลอดไฟฟ้า ป้ัมท า
ความร้อนส าหรับน ้ าร้อน ระบบโซล่าร์เซลล์
ส าหรับท าน ้ าร้อน เคร่ืองท าความร้อนใช้
ก๊าซแอลพีจี  แทนน ้ ามันเช้ือเพลิงดีเซล
ส าหรับท าน ้าร้อน 

    > เปล่ียนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือ
เปล่ียนอุปกรณ์ตวัใหม่ ส าหรับการซกัอบ
รีด ครัวท าอาหารและลิฟท ์

    > อบรมและให้ความรู้พนกังานเพื่อความ
เขา้ใจถึงหลกัการในการลดการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าและสามารถน ามาปฎิบติัได ้

2 ปริมาณการใชพ้ลงังานน ้า 
(EN8) 

ลดการใชพ้ลงังานน ้า >  ลดการใชพ้ลงังานงานน ้ าในทุกกิจกรรม การ
ใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 
5 ปี  นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดไดถึ้งปีละ
ร้อยละ 8 

> ตรวจสอบความเส่ือมโทรมของท่อ
ประปา มาตรวดัน ้า และด าเนินการเปล่ียน
ท่อท่ีช ารุดหรือแตกหกั 

    > เลือกใชโ้ถสุขภณัฑ ์ก๊อกน ้ า และฝักบวั
ช าระแบบประหยดัน ้า 

    > ใชเ้กลือคลอรีนส าหรับสระวา่ยน ้า 

    

 
 

> อบรมและให้ความรู้พนกังานเพื่อความ
เข้ าใจ ถึ งห ลักการในก ารลดการใช้
พลงังานน ้าและสามารถน ามาปฎิบติัได ้
 
> เลือกใชผ้ลิตภณัท์อนุรักษพ์ลงังาน ตาม
มาตรฐาน ECOLAB เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  

3 การน าขยะไปฝังกลบ (EN22) ลดปริมาณขยะไปพื้นท่ีฝังกลบ > การจัดการกบัขยะอย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดปริมาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละ
โรงแรมภายในระยะเวลา 5 ปี น ับแต่ปี 2555 
และแต่ละปีลดไดร้้อยละ 10 

> จัดโปรแกรมรณรงค์ Reduce, Reuse 
and Recycle 

> จดัพื้นท่ีแยกประเภทของขยะ 

    > น าขยะประเภทเปียก  เช่น         เศษ
อาหาร ผัก  ผลไม้น าไปหมัก   ท าปุ๋ ย
อินทรีย ์

    > การจดัการการขนยา้ยขยะเพื่อไปพื้นท่ี
ฝังกลบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    > ใชภ้าชนะและบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสามารถย่อยสลายทาง
ชีวภาพได้ง่าย เช่น ถุงพลาสติกท าจาก
แป้งขา้วโพด 

    > อบรมและให้ความรู้พนกังานเพื่อความ
เขา้ใจถึงหลกัการในการลดปริมาณขยะ
และสามารถน ามาปฏิบติัได ้
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ความยัง่ยนืทางสังคม 

ด้วยปณิธานของท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผูก้่อตั้งดุสิตธานี และวิทยาลยัดุสิตธานี ที่เห็น

ความส าคญัของการพฒันาสังคมที่ย ัง่ยืนดว้ยการศึกษา ท าให้ ณ วนัน้ีบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 

เป็นเพียงบริษทัเดียวที่บริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษาควบคู่กนัและสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้สู่

สายอาชีพการโรงแรมและการบริการดว้ยความภูมิใจ นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาทัว่ไป

เขา้มาฝึกงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิตเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้อีกดว้ย  

พนักงานเป็นทรัพยากรส าคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ัง่ยืนของสังคม ดงันั้นพนักงาน

ทุกคนจึงไดรั้บการพฒันาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรั้บ

การพฒันาท ักษะการท างาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีบริษ ัทได้เปิดหลักสูตร Executive 

Trainee Program เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือเข้าท างานในโรงแรม     

ในเครือทั้ งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ท่ีสนใจงานด้านโรงแรม โดยจดัโครงการ 

Management Trainee Program เพื่อเปิดโอกาสให้ผูที้่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการ

และโรงแรมเขา้รับการฝึกงานโดยจะไดรั้บการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลกัของบริษทั เพื่อเรียนรู้ถึงการ

ปฏิบติังานในบริษทัแบบองคร์วม และสามารถเขา้ท างานกบับริษทัและโรงแรมในเครือในฝ่ายท่ีมีความถนดั

และสนใจ  

การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหน่ึงที่ส าคญั ซ่ึงบริษทัได้จดักิจกรรมและปฏิบติั

ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี อาทิ  

- การจดัใหพ้นกังานบริจาคโลหิตและมอบใหก้บัสภากาชาดไทย 
- การจดักิจกรรมใหก้บัเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม 
- การรณรงคเ์ร่ืองความสะอาดและท าความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม 
- การรณรงคอ์นุรักษพ์ลงังานโลก 

การพฒันาบุคลากร   

บริษทัเล็งเห็นว่าพนกังานคือทรัพยากรที่ส าคญัขององค์กร การพฒันาศกัยภาพพนกังานถือเป็น
นโยบายส าคัญ โดยบริษัทได้อนุมติังบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั้ งปีของแต่ละ
โรงแรม เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนกังานทุกคน และก าหนดให้แต่ละบุคคลตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมโดย
แบ่งเป็น 2 ภาค คือหลกัสูตรภาคบงัคบัตามต าแหน่งที่บริษทัก าหนดข้ึน และตามสายอาชีพซ่ึงพนกังาน
สามารถออกไปฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง โดยการฝึกอบรมถือเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดั 
(KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานเเต่ละคน 
ซ่ึงจะมีการประเมินในไตรมาสท่ี 4 ของทุกปี 
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ส าหรับพนกังานแรกเขา้ทุกคน จะไดรั้บการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หลกัสูตรคือ 
หลกัสูตรแรกเขา้ ท างานครบ 60 วนั และ 365 วนั ตามล าดบั โดยมีวตัถุประสงคใ์หพ้นกังานใหม่ไดรั้บทราบ
ระเบียบปฏิบติัในการท างาน ขอ้ปฏิบติั นโยบายขององคก์ร รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และสถานท่ีตั้ง
ของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมงานกบัผูอ่ื้น 

แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ 

 
 
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

  ตามกฎกระทรวงที่ก าหนดให้โรงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นสุขอนามยัและความ

ปลอดภยัในท่ีท างานและสถานประกอบการ ดงันั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตไดจ้ดัให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง

ไดรั้บการฝึกอบรม 3 หวัขอ้อยา่งครบถว้น ดงัน้ี  

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับหวัหนา้งาน 

2. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับผูบ้ริหาร 

3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับคณะกรรมการ  

ทั้งน้ี ทุกโรงแรมไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ท าหน้าท่ีส ารวจความปลอดภยั 

การจดัท าขอ้บงัคบั คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน การวางระบบการรายงานสภาพ    

การท างานท่ีไม่ปลอดภัย การประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างาน และการประชุม         

การติดตามงาน เป็นตน้  
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สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน 

 

ช่ือโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลีย่ (%) 

1 ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 13 619 2.10 

2 ดุสิตธานี พทัยา 12 524 2.29 

3 ดุสิตธานี หวัหิน 11 379 2.90 

4 ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 7 372 1.88 

5 ดุสิตดีทู เชียงใหม ่ 7 137 5.11 

6 ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 7 190 3.68 

7 ดุสิตปร๊ินเซส โคราช 7 174 4.02 

8 รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 8 140 5.71 

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท างาน 

เพื่อให้พนกังานท างานอย่างปลอดภยั และลดการสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน พนกังานจะไดร้ับการ
อบรมเร่ืองการท างานอย่างปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานไดมี้การ
เก็บขอ้มูลสวสัดิภาพของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการท างาน วนัท างาน
ท่ีสูญเสีย และการขาดงาน ไดด้งัน้ี  

ที่ ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ปี 

2556 2557 

1. จ านวนกรณีการเจบ็ป่วยจากการท างาน                                                                         (กรณี) - - 
2. จ านวนกรณีการบาดเจ็บจากการท างาน                                                                         (กรณี) 11 32 
3. จ านวนพนกังานเสียชีวติจากการท างาน (คน) - - 
4. อตัราการบาดเจ็บจากการท างาน (Injury Rate)                             (กรณี ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 0.35 1.09 
5. อตัราวนัท างานท่ีสูญเสีย (Lost Day Rate)                                    (วนั ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 3.76 8.85 
6. อตัราการขาดงาน (Absentee Rate)             (วนั ต่อ จ านวนวนัท างานของพนกังานทั้งหมด) 0.08 0.24 
7. จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (คน) 2,622 2,535 

หมายเหต:ุ 1. การบาดเจ็บจากการท างาน เป็นกรณีท่ีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการท างานและต้อง
หยดุงานอย่างน้อย 1 วันขึน้ไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล  
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 2. วนัท างานท่ีสูญเสีย คือ จ านวนวันท่ีเสียไปเน่ืองจากพนักงานเจบ็หรือป่วยจากการท างาน 
โดยจะเร่ิมนับตั้งแต่หยุดงานในวันถัดไป 

 3. การขาดงาน คือ จ านวนวนัท่ีพนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ท้ังท่ีสืบเน่ืองจากการท างาน
และนอกการท างาน แต่ไม่รวมถึงวันหยดุตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ  
คอร์รัปช่ันและสิทธิมนุษยชน   

บริษทัและโรงแรมในเครือสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานทุกคนไดมี้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐานและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยไดก้ าหนดให้พนกังานทุกคนตอ้งผ่านการฝึกอบรมเร่ือง

สิทธิมนุษยชนและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  ผูบ้ ริหารและพนกังาน  ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมาย 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศและเชื้อชาติที ่ดุสิตเขา้ไป

เกี่ยวขอ้ง เคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 

รวมทั้งไม่สนบัสนุนกิจการที่ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2557 พนกังานทุกคนของโรงแรม  

ในเครือไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีระยะเวลาฝึกอบรม 1   

ชัว่โมง บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นปีท่ีแลว้  

การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า 

Market Metrix Hospitality Index (MMHI) โดย Market Metrix กลุ่มโรงแรมดุสิตได้รับการ

ประเมินจากลูกคา้ท่ีเขา้พกัผ่านการส ารวจความพึงพอใจของธุรกิจดา้นการให้บริการของ Market Matrix 

โดยส ารวจความพึงพอใจในทุกรอบ 3 เดือน จากนกัท่องเที่ยว 40,000 คนทัว่โลก ซ่ึงเป็นการส ารวจขอ้มูล

ดา้นประสิทธิภาพผูน้ าการให้บริการของธุรกิจบริการท่ีละเอียด และน่าเช่ือถือมากที่สุด และในปี 2557 

ไตรมาสท่ี 2 โรงแรมในกลุ่มดุสิตไดรั้บการจดัอนัดบัโดย Market Matrix ให้เป็นโรงแรมท่ีไดรั้บคะแนน

ส ารวจความพึงพอใจสูงสุดเป็นอนัดบั 3 ของโรงแรมในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ในกลุ่ม Upper Upscale โดย

ได้คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 82.3 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงมาก และไดรั้บคะแนนส ารวจความพึงพอใจ

สูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 7 ของโรงแรมในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก เม่ือจดัอนัดบัรวมกบัโรงแรมในกลุ่ม Luxury อีกดว้ย 

โรงแรมในเครือดุสิต ได้รับรางวัลโรงแรมยอดเยี่ยม ปี 2557 รางวลัยอดเยี่ยม จากเว ็บไซต์              

ทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงช่วยให้นักท่องเท่ียวสามารถวางแผนและ

สร้างสรรค์การเดินทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้ด้วยตวัเอง รางวลั “โรงแรมยอดเยี่ยม ปี 2557” น้ี ถือว่า

เป็นองค์กรธุรกิจท่ีได้รับความนิยมสูง ตามค าติชมของนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก และได้จดัข้ึนให้แก่สุดยอด      

ท่ีพกัไปจนถึงสุดยอดร้านอาหารที่ได้ส่งมอบประสบการณ์การบริการที่น่าประทบัใจแก่นักเดินทาง      
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ที่น าเอาประสบการณ์ดงักล่าวมาแบ่งปันผ่านทางเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ ซ่ึงทางโรงแรมเหล่านั้น

จะตอ้งได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดบั 4 หรือมากกว่า จากคะแนนเต็ม 5 นอกเหนือจากนั้นยงั

ข้ึนอยู่กบัจ านวนความคิดเห็นในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ซ่ึงโรงแรมในเครือดุสิตไดรั้บรางวลัโรงแรมยอดเยี่ยม    

ปี 2557 ดงัน้ี ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี พทัยา ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี ดูไบ 

ดุสิตธานี มลัดีฟส์ ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และดุสิต ดีทูเชียงใหม่ รวมทั้งส้ิน 8 โรงแรม 

นอกจากน้ี โรงแรมในเครือดุสิตธานียงัได้รับรางวลัจาก “World Luxury Hotels Awards” ซ่ึงเป็น
รางวลัระดบัโลกท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากโรงแรมท่ีมีมาตรฐานการให้บริการท่ียอดเยี่ยม รวมถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีครบครัน รางวลัน้ีไดมี้การประกาศผลเม่ือเดือนธันวาคม 2557 ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศ
แอฟริกาใต ้ดงัน้ี 

 Luxury Diplomatic Hotel 2014 ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
 Luxury Water Villa Resort 2014 ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
 Luxury Boutique Hotel 2014 ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี 
 Luxury Historical Hotel 2014 ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 

  ด้วยปรัชญาการให้บริการของดุสิตธานีท่ีได้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ  
อย่างสม ่าเสมอ ท าให้โรงแรมในเครือดุสิตธานีซ่ึงเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารด้วยคนไทยได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผูบ้ริหารและพนักงานดุสิตธานีทุกคน และจะ
ร่วมกนัสร้างความแขง็แกร่งและน าดุสิตธานีใหย้นือยูใ่นระดบัโรงแรมชั้นน าของโลกต่อไป  
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ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวดั รายละเอยีด หน้า 

เศรษฐกจิ 

EC5 ระดบัมาตรฐานค่าจา้งโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าและค่าจา้งในทอ้งถ่ิน
ท่ีปฏิบติังาน 

144 

ส่ิงแวดล้อม 

EN22 น ้าหนกัรวมของของเสียแบ่งตามประเภทและวธีิการก าจดั 146-150 
EN5 การประหยดัพลงังานเน่ืองจากการอนุรักษแ์ละการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิภาพ 145-150 
EN8 การใชน้ ้าตามแหล่งก าเนิดน ้า 145-150 

สังคม 

SO3 อตัราส่วนพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและขอ้ปฏิบติั 154 

การปฏิบัติงานและการท างานทีด่ี 

LA6 อตัราส่วนร้อยละของลูกจา้งทั้งหมดเป็นตวัแทนในการจดัการสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน
ร่วมกนัและความปลอดภยั คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้ค  าแนะน าดา้นอาชีวอนามยั
และโปรแกรมดา้นความปลอดภยั และการฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการรักษา
ความปลอดภยั 

 

153 

LA7 อตัราการบาดเจ็บ โรคท่ีเก่ียวกบัการท างาน พนกังานสูญเสียวนัลา เน่ืองจากการเจ็บป่วย
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน การขาดงาน และจ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท างาน
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

153-154 

LA10 การฝึกอบรม ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดบัของพนกังาน 151-152 
สิทธิมนุษยชน 

HR8 อตัราส่วนร้อยละของเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีไดรั้บการอบรมตามนโยบายของ
องคก์รหรือวิธีการเก่ียวกบัแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเร่ืองของการปฏิบติัการรักษา
ความปลอดภยั 

152-154 

ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 
PR5 การปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้รวมถึงผลของการส ารวจการวดั

ความพึงพอใจของลูกคา้ 
154-155 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไวซ่ึ้ง
ระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแล                           
การปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง ดงันั้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษัทมีรายงาน                     
ทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและสอบทานให้
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษทั ทั้ งน้ี โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัทท าหน้าท่ี
ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ 

ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทได้จัดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจ                          
อยา่งสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ท่ีจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นเร่ือง ต่อไปน้ี   

 ระบบขอ้มูล และรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ 
 ไดมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย วธีิปฏิบติังานของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทรัพยสิ์นของบริษทัมีอยูจ่ริงและไดมี้การควบคุมดูแล จดัเก็บ รักษา เป็นอยา่งดี 
 การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัได้ท า         

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ ง 5 ส่วนดังน้ี             
(แบบประเมินดงักล่าวไดมี้การขยายความ   แต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ) 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)  
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication)  
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
โดยประกอบกบัขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร เห็นวา่บริษทั            

มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ถึงแมว้า่บริษทัอาจตอ้งมีการยกระดบัปัจจยัควบคุมตามหลกัการยอ่ยบางส่วน
ให้มีความครบถว้นและชดัเจนมากข้ึน ส่วนรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ปรากฏขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบ
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ควบคุมภายในท่ีเป็นนยัส าคญั นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัคือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ  ากดั เป็นผูต้รวจสอบ  งบการเงินประจ าปี 2557 ไม่ไดมี้ขอ้สังเกตในขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบ
ควบคุมภายในทางดา้นบญัชีการเงินของบริษทั  

 ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่ตามสมควรวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัรัดกุมเพียงพอ และการจดัให้มี
บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการป้องกนั รักษาทรัพยสิ์นจากความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช ้ หรือการจ าหน่ายโดยไม่ไดรั้บการอนุมติั  และมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทั
ย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพยสิ์นของบริษัทและบริษทัย่อย อนัเกิดจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใช ้               
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอยา่งเพียงพอ 

ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการตรวจสอบประเมินผลอยา่งอิสระ
เก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของทางการโดยเฉพาะเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ฝ่ายงานมีอตัราบุคลากรรวม 6 อตัรา โดยในปีท่ีผา่นมา
ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของปี 2557 โดยโรงแรมขนาดใหญ่ท า
การตรวจปีละ 1-2 คร้ัง และโรงแรมขนาดเล็กท าการตรวจปีละ 1 คร้ัง แต่ละคร้ังจะให้น ้ าหนกัในดา้นการตรวจสอบ
ทางการเงิน (Financial Audit) ค่อนข้างสูง โดยครอบคลุมถึงวงจรรายได้ การรับเงินและน าฝาก การจดัซ้ือและ                   
การเบิกจ่าย สินคา้คงเหลือและการควบคุมตน้ทุน การปรับปรุงรายการบญัชี และทรัพยสิ์นถาวร เป็นตน้ ส่วนท่ี
เหลือเป็นการสอบทานการด าเนินงาน (Operational Audit) รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามแนวข้อก าหนดของ                
ตลาดหลักทรัพย ์และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมตามความเหมาะสม ส่วนการตรวจสอบ
ส านกังานใหญ่ และบริษทัย่อยต่างๆ นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้  าการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง โดยเน้นตรวจสอบ
ดา้นการเงินเป็นหลกั รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความเหมาะสม นอกจากน้ีฝ่ายงานไดพ้ฒันา
เคร่ืองมือการวิเคราะห์ข้อมูลมาช่วยให้กระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน                   
ดา้นวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบระหวา่งเดือนและแบ่งแยกเป็นหน่วยยอ่ยๆได ้วิเคราะห์เปรียบเทียบบญัชี
แยกประเภทส าคญัต่างๆได้หลากหลายรูปแบบ วิเคราะห์พฤติกรรมการบันทึกบัญชีในแต่ละประเภทเอกสาร                
สุ่มเลือกเอกสารเพื่อทดสอบการควบคุม เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวจะช่วยวิเคราะห์และบ่งช้ีความผิดปกติของ 
การบนัทึกบญัชีและรายงานทางการเงินได ้

นอกจากน้ี ตั้ งแต่ปลายปี 2549 บริษัทได้จดัตั้ งทีมงานบริหารความเส่ียงข้ึนเพื่อน าผลการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะของ PricewaterhouseCoopers FAS (“PwC”) ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมการบริหารความเส่ียง              
ทั้งในระดบัองคก์ร และระดบัโรงแรม ซ่ึงจะช่วยเสริมให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ซ่ึงในปัจจุบนั ทีมงานบริหารความเส่ียงซ่ึงมีบุคลากรจ านวน 2 ต าแหน่ง ไดท้  าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและประเมิน         
ความเส่ียงของโรงแรมต่างๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นระยะ อย่างไรก็ดีกระบวนการ
บริหารความเส่ียงยงัอยูใ่นขั้นก าลงัพฒันา 
11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 - ไม่มี – 
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11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ในปี 2544 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวิจกัษณ์ ธมัปราชญ ์ให้ด ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทตั้ งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2544 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบ                         
มีความเห็นว่านายวิจักษณ์  ธัมปราชญ์  เป็นผู ้มีความรู้โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบัญชี                                   
มีความช านาญและประสบการณ์ในงานดา้นการตรวจสอบสถาบนัการเงินหลายแห่ง รวมทั้งงานดา้นการก ากบัดูแล
การปฏิบติังานของสถาบนัการเงินและบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นเวลาหลายปี เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน Value Added Business 
Control: The Right Way to Manage Risk การตรวจสอบการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียงแบบทั่วทั้ งองค์กร                 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นตน้ และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของธุรกิจหลายประเภท จึงเห็นวา่ 
มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
 ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของ                
ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
  บริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทั คือ นางสินี เธียรประสิทธ์ิ ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทัภายใตก้ารก ากบัของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดยนางสินี เธียรประสิทธ์ิ มีคุณสมบติัปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 
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12.  รายการระหว่างกนั  
12.1   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2556 และปี 2557 ดังต่อไปนี ้

บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 
ปี 2556 ปี 2557 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. แอคมี พรินต้ิง ซ่ึงมีนางสินี  
เธียรประสิทธ์ิ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

จัดพิมพ์ปฏิทินประจ าปีและ
รายงานประจ าปีของบริษทั 

1.90 / 2.19 1.58 / 1.87 บริษทัว่าจา้งให้ บ. แอคมี พรินต้ิงโดยใชว้ิธีประกวดราคา
แข่งขนักบับริษทัอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบเง่ือนไขและราคาท่ี
เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดย 
ผูเ้ก่ียวโยงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในการตดัสินใจ 

   

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั บมจ. 
เอม็ บี เค  ซ่ึงมีนายชนินทธ์ โทณวณิก 
และ   
นางสินี เธียรประสิทธ์ิ เป็นผูถื้อหุน้ 

รายได้ค่าบริหารโรงแรมและ
อ่ืนๆ 

0.02 / 2.92 - / 2.12 เง่ือนไขราคา และค่าบริการ ในด้านการขายและการตลาด 
คิดในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัโรงแรมอ่ืน 

เงินปันผลรับ - / 12.29 - / 13.42 ตามราคาท่ีประกาศจ่าย 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. ปิยะศิริ ซ่ึงมีกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิ
ยะอุย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล - / 0.34 - / 0.09 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซ่ึงมีนาย
ชนินทธ์ โทณวณิก เป็นผูถื้อหุน้ 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้ริการ และอ่ืนๆ 

1.67 / 12.77 8.92 / 30.39 บริษัทท าสัญญาการจ าห น่ ายห้องพัก  กับ  บ . เจที บี  
(ประเทศไทย) เพื่อด าเนินการจดัจ าหน่ายห้องพกัโรงแรม
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจ
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บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 
ปี 2556 ปี 2557 

ปกติ และมีเง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
ธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงมีนายชาตรี 
โสภณพนิช เป็นประธานกรรมการ 

รายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการ 

- / - - / 1.29 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

เงินปันผลรับ และดอกเบ้ียรับ - / 0.57 - / 0.52 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป/ตามราคาท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหาร 

0.14 / 0.22 - / 1.01 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. นิวแอตแลนติก ซ่ึงมีกลุ่มทา่น
ผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

รายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการ 

- / - - / 0.03 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั บมจ. 
นวกิจประกนัภยั ซ่ึงมีศาสตราจารย์
หิรัญ รดีศรี เป็นกรรมการ 

ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ียประกนัภยั - / 0.53 - / 0.34 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บริษทัยอ่ย และบุคคลเก่ียวโยง
คณะกรรมการของบริษทั 

ค่าเช่าบา้นพกัพนกังาน - / 0.36 - / 0.09 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2558 ได้พิจารณาแลว้ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกนัขา้งตน้เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยราคาและเง่ือนไข
เป็นไปตามการคา้โดยปกติทัว่ไป 
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12.2 รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
นอกจากรายการท่ีเป็นการท าธุรกรรมตามปกติซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวท่ี้หมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้

นั้น บริษทัได้ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นรายการท่ี
ได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเข้าเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอแจง้เพื่อทราบต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

ในปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีการท ารายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ และ รายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยซ่ึงเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษทัย่อยนั้นมีเงื่อนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการ
เปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกูย้ืมไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย ยอดเปลีย่นแปลง 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

รายละเอยีดของ            
รายการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล  

- 1.80 - 1.80 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 
- 0.12 - 0.12 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

 
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนั 

ในการเขา้ท ารายการระหว่างกนับริษทัก าหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกนัดงัน้ี                           
1. ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการคา้ปกติ   
2. รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้เสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าว
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแล้ว  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคา 
หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ที่ของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในวา่ เป็นราคาที่สมเหตุสมผล
และมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้  

3. บริษทัมีขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหวา่งกนัโดยด าเนินการเช่นเดียวกบัการจดัซ้ือ 
จดัจา้งโดยทัว่ไปของบริษทั และผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นไม่มีส่วนไดเ้สียในรายการระหวา่งกนั และไม่มีส่วนใน
การอนุมติัในเร่ืองดงักล่าว 

4.   ในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนับริษทัไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการและ
ราคา โดยให้ไดร้าคาท่ียุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

บริษทัปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ/
หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ของบริษ ัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแก้ไขเพิ ่มเติมการ
ปฏิบ ัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั ผูล้งทุนทัว่ไปและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
รวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีการขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

การท ารายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจะตอ้งเป็นไปตามมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึง
รวมถึงรายการระหว่างกนักบั บ. แอคมี พรินต้ิง  บ. เดอะเพนนินซูล่า ทราเวล เซอร์วิส และ บมจ. ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ และ/หรือ บริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ 
12.5   เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการ
ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง 
 บริษทัไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีถือหุน้ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เกินกวา่ร้อยละ 10  แทนการ
ถือหุน้ของบริษทัโดยตรง 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ        
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

สินทรัพย์ 2555  2556  2557 
   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวยีน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158,817  3.61  161,398  3.66  179,870  4.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 206,595  4.70  209,361  4.75  207,891  4.85 
สินคา้คงเหลือ 27,225  0.62  24,776  0.56  23,898  0.56 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  -  -  -  1,800  0.04 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            

ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 74,067  1.69  74,067  1.68  74,067  1.73 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,032  0.21  29,250  0.66  1,589  0.03 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 475,736  10.83  498,852  11.31  489,115  11.41 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน            
เงินลงทุนเผื่อขาย 270,993  6.17  322,422  7.31  337,485  7.88 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 907,109  20.65  944,153  21.40  1,001,353  23.37 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 26,080  0.59  29,830  0.68  29,830  0.70 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,229,202 2 27.98  1,229,203  27.86  1,229,203  28.69 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการเงินลงทุน 226,630  5.16  210,028  4.76  194,766  4.55 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 847,428  19.29  832,658  18.87  722,058  16.85 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 314,783  7.16  240,717  5.46  166,650  3.89 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 41,898  0.95  58,354  1.32  52,923  1.23 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 50,682  1.15  42,225  0.96  33,188  0.77 
เงินมดัจ าเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในการบริหารโรงแรม -  -  -  -  25,270  0.59 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,255  0.07  3,127  0.07  3,062  0.07 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,918,060  89.17  3,912,717  89.69  3,795,788  88.59 

รวมสินทรัพย์ 4,393,796  100.00  4,411,569  100.00  4,284,903  100.00 

            
            

 

(หน่วย : พนับาท) 
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ) 

          (หน่วย : พนับาท) 
 2555  2556  2557 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น   %    %    % 
หนีสิ้นหมุนเวยีน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            

จากสถาบนัการเงิน   576,900    13.13    610,700    13.84  593,000    13.84 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 283,904  6.46  246,666  5.59  236,930  5.53 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด 

ช าระภายในหน่ึงปี 
 

279 
 

0.01 
  

699 
 

0.02 
  

- 
 

- 
ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั 68,455  1.55  74,129  1.68  86,308  2.01 
ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย 

รอการรับรู้ 
 

- 
 

- 
  

6,904 
 

0.16 
  

6,904 
 

0.16 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 24,992  0.57  17,690  0.40  22,055  0.52 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 954,530  21.72  956,788  21.69  945,197  22.06 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน            
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 704     0.02  -     -  -  - 
ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย 
       รอการรับรู้ 

 
6,904 

 
0.16 

  
- 

  
   - 

  
- 

  
   - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 89,554  2.04  96,297  2.18  99,713  2.33 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,593  0.35  19,259  0.44  17,308  0.40 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 112,755  2.57  115,556  2.62  117,021  2.73 

รวมหนีสิ้น 1,067,285  24.29  1,072,344  24.31  1,062,218  24.79 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 850,000   19.35  850,000  19.27  850,000  19.84 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000   37.39  1,643,000    37.24  1,643,000    38.34 
ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 16,950    0.39  16,950    0.38  16,950    0.40 
 ก าไรสะสม            
       จดัสรรแลว้ – ทุนส ารองตามกฎหมาย 85,000    1.93  85,000    1.93  85,000    1.98 
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 627,166 . 14.27  598,737  13.57  470,147  10.97 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 104,395    2.38  145,538  3.30  157,588    3.68 
รวมส่วนของบริษัท 3,326,511  75.71  3,339,225  75.69  3,222,685  75.21 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,393,796  100.00  4,411,569  100.00  4,284,903  100.00 
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งบก าไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                   (หน่วย: พนับาท) 
 2555  2556  2557 
   %    %    % 
รายได้            
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,513,600  72.90  1,565,733  76.62  1,289,597  71.15 
รายไดค้่าบริหารงาน 62,093    2.99  64,415    3.15  62,934    3.47 
ดอกเบ้ียรับ 1,133    0.05  1,649    0.08  610    0.03 
เงินปันผลรับ 147,382  7.10  139,329  6.82  165,735  9.14 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,745  0.08  351  0.02  -  - 
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์
      เพื่อการลงทุน       

 
101,110 

 
4.88 

  
- 

 
- 

  
- 

 
- 

รายไดอ่ื้น 249,154  12.00  271,955  13.31  293,532  16.21 
รวมรายได้ 2,076,217   100.00  2,043,432   100.00  1,812,408   100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย            
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 910,326  43.85  929,753  45.50  831,755  45.89 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคา             
     และค่าตดัจ าหน่าย 188,557  9.08  210,666  10.31  225,425  12.43 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 201,433  9.70  231,578  11.33  202,733  11.19 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 548,841  26.43  575,656  28.17  548,951              30.29 
ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  -  -  10  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 34,568    1.66  21,349  1.05         23,681  1.31 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 25,851  1.25  19,688  0.96  17,418  0.96 
รวมค่าใช้จ่าย 1,909,576  91.97  1,988,690  97.32  1,849,973  102.07 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 166,641  8.03  54,742  2.68  (37,565)  (2.07) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (8,379)  (0.40)  1,829  0.09  (6,025)  (0.33) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 158,262  7.63  56,571  2.77  (43,590)  (2.40) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            
- ส่วนทีเ่ป็นของบริษัท  (บาท)                                        1.86                                           0.67                    (0.51) 

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (หุ้น)        85,000,000              85,000,000            85,000,000 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
                                                  (หน่วย : พนับาท) 

 2555  2556  2557 

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ส าหรับปี 158,262  56,571  (43,590) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่      
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 
  

 
  

    ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (24,592)  -  - 
การเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 27,495                              51,429  15,062 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (581)  (10,286)  (3,012) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ 2,322  41,143  12,050 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 160,584  97,714  (31,540) 

การปันส่วนก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนท่ีเป็นของบริษทั 160,584  97,714  (31,540) 

 160,584  97,714  (31,540) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1  

168 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

                                                                                                                                                      (หน่วย : พนับาท) 
 2555  2556  2557 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 166,641  54,742  (37,565) 
รายการปรับปรุง      
ดอกเบ้ียรับ (1,133)  (1,649)  (610) 
เงินปันผลรับ (147,382)  (139,329)  (165,735) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 10,923  (19,260)  (4,932) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 200,825  207,471  222,798 
ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16,278  15,753  15,452 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 74,067  74,067  74,067 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,021  8,791  10,856 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,330  10,402  11,502 
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (101,110)  -  - 
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,745)  (351)  10 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,049  8,481  1,951 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย -  294  856 
ก าไรจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -  (71)  - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 25,851  19,688  17,418 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง      
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 265,615  239,029  146,068 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18,399  26,574  6,931 

     สินคา้คงเหลือ (352)  2,449  878 

     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,294  (20,219)  2,392 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,916)  128  65 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (16,875) 
 

 (15,685) 
 

 9,039 
 

     ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั (19,249)  5,674  12,179 

     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1,235)  (7,301)  4,365 

     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,672  3,666  (1,951) 

     จ่ายคืนส ารองผลประโยชน์พนกังาน (6,681)  (3,660)  (8,087) 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 240,672  230,655  171,879 

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 7,500  -  9,289 
จ่ายภาษีเงินได ้ (260)  (10,079)  (10,663) 
เงนิสดสุทธิได้จากกจิกรรมด าเนินงาน 247,912  220,576  170,505 



  แบบ 56-1  

169 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ) 

           (หน่วย : พนับาท) 
 2555  2556  2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
ดอกเบ้ียรับ 2,585  1,649  598 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  -  (1,800) 
เงินปันผลรับ 47,202  51,441  75,266 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 100,180  87,888  90,469 
เงินสดรับคืนจากการใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกูย้มื 12,000  -  - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ย - 

 
 (50,079) 

 
 (57,200) 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้กิจการร่วมคา้ (2,610) 
, 

 

 (3,750) 
, 

 

 - 
, 

 
เงินสดรับจากการปิดบริษทัยอ่ย -  5,071  - 
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 114,720  -  - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (2,099)  (262)  (196) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,896  1,908  1,078 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (174,379)  (233,599)  (133,844) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,993)  (7,134)  (5,424) 

เงนิสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 93,502  (146,867)  (31,053) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 918,100  564,200  455,500 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,163,600)  (530,400)  (473,200) 

เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (262)  (284)  (699) 

จ่ายดอกเบ้ีย (20,514)  (19,644)  (17,581) 

เงินปันผลจ่าย (42,500)  (85,000)  (85,000) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 
จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

(308,776)  (71,128)  (120,980) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 32,638  2,581  18,472 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 126,179  158,817  161,398 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 158,817  161,398  179,870 

 



  แบบ 56-1  

170 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

     (หน่วย : พนับาท) 
สินทรัพย์ 2555  2556  2557 

   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวยีน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 780,725      8.60  878,236  9.47  889,827  9.81 
เงินลงทุนระยะสั้น 72,136      0.79  112,139  1.21  203,077  2.24 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 431,695  4.75  472,338  5.10  428,941  4.73 
สินคา้คงเหลือ 88,039  0.97  89,994  0.97  85,980  0.95 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            

ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 103,519  1.14  105,621  1.14  105,769  1.17 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 36,967  0.41  59,395  0.64  54,106  0.60 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,513,081  16.66  1,717,723  18.53  1,767,700  19.50 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน            
 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 1,378  0.02  1,499  0.02  1,956  0.02 
 เงินลงทุนเผือ่ขาย 299,148  3.29  358,584  3.87  375,197  4.14 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,309,526  14.42  1,310,214  14.13  1,311,945  14.47 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 273,149  3.01  273,462  2.95  259,856  2.87 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 5,067,274  55.80  5,077,488  54.77  4,899,608  54.05 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 410,484         4.52  311,692         3.36  224,773         2.48 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 50,591  0.56  70,443  0.76  67,917  0.75 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 136,668  1.51  129,147  1.39  110,106  1.21 
เงินมดัจ าเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในการบริหารโรงแรม -  -  -  -  25,270  0.28 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19,199          0.21  20,634          0.22  20,800          0.23 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,567,417         83.34  7,553,163         81.47  7,297,428         80.50 

รวมสินทรัพย์ 9,080,498       100.00  9,270,886       100.00  9,065,128       100.00 

  
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1  

171 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 

                                                                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2555  2556  2557 

   %    %    % 
หนีสิ้นหมุนเวยีน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            
     จากสถาบนัการเงิน 655,298  7.22  662,700  7.15  639,000  7.05 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 977,577  10.77  1,010,519  10.90  1,049,961  11.58 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน            
      ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 488  0.01  772  0.01  935  0.01 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระ            
      ภายในหน่ึงปี 113,219         1.25  185,196  2.00  241,067  2.66 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,233  0.13  13,106  0.14  4,609  0.05 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนด            
     ภายในหน่ึงปี 25,433  0.28  25,433  0.27  25,433  0.28 
ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั 68,455  0.75  74,129  0.80  86,308  0.95 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,108  0.12  9,370  0.10  597  0.01 
ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขาย            
     รอการรับรู้ -  -  6,904  0.07  6,904  0.08 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 62,062  0.68  50,731  0.55  48,346  0.53 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,925,873  21.21  2,038,860  21.99  2,103,160  23.20 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน            
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 777  0.01  -  -  3,976  0.04 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,225,044  13.49  1,091,913  11.78  900,391  9.93 
ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย            
     รอการรับรู้ 6,904  0.08  -  -  -  - 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 686,143  7.56  660,709  7.13  635,276  7.01 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 154,622  1.70  175,358  1.89  177,120  1.95 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

15,038 
20,603 

 0.16 
0.23 

 13,785 
22,388 

 0.15 
0.24 

 12,531 
20,564 

 0.14 
0.23 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,109,131  23.23  1,964,153  21.19  1,749,858  19.30 

รวมหนีสิ้น 4,035,004  44.44  4,003,013  43.18  3,853,018  42.50 

 
 



  แบบ 56-1  

172 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ) 
         (หน่วย : พนับาท) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 2555  2556  2557 
   %    %    % 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 850,000  9.36  850,000  9.17  850,000  9.38 
หกั หุน้ทุนซ้ือคืน (15,740)  (0.17)  (15,740)  (0.17)  (15,740)  (0.17) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000  18.09  1,643,000  17.72  1,643,000  18.12 
ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 18,366  0.20  18,366  0.20  18,366  0.20 
ก าไรสะสม            

จดัสรรแลว้            
ทุนส ารองตามกฎหมาย 85,000  0.94  85,000  0.92  85,000  0.94 
กองทุนวทิยาลยัดุสิตธานี 223,499  2.46  269,784  2.91  315,887  3.49 
ส ารองอ่ืน 15,740  0.17  15,740  0.17  15,740  0.17 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,459,215  16.07  1,489,818  16.07  1,342,696  14.81 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 95,342  1.05  174,430  1.88  188,338  2.08 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,374,422  48.17  4,530,398  48.87  4,443,287  49.02 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 671,072  7.39  737,475  7.95  768,823  8.48 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,045,494  55.56  5,267,873  56.82  5,212,110  57.50 

รวมหนีสิ้นและส่วนขอผู้ถือหุ้น 9,080,498  100.00  9,270,886  100.00  9,065,128  100.00 

 
 



  แบบ 56-1  

173 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    (หน่วย :พนับาท) 

 2555  2556  2557 
   %    %    % 
รายได้            
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4,528,616  89.82  5,012,961  92.25  4,789,448  90.07 
รายไดค้่าบริหารงาน 61,035  1.21  65,059  1.20  117,854  2.22 
ดอกเบ้ียรับ 12,020  0.24  10,273  0.19  9,699  0.18 
เงินปันผลรับ 12,115  0.24  13,333  0.24  14,720  0.28 
รับรู้รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 25,433  0.50  25,433  0.47  25,433  0.48 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  1,444  0.03  -  - 
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 101,110  2.01               -  -               -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 106,926  2.12  88,576  1.63  92,201  1.73 
รายไดอ่ื้น 194,833  3.86  217,024  3.99  267,994  5.04 
รวมรายได้ 5,042,088     100.00  5,434,103     100.00  5,317,349     100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย            
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 2,904,669   57.61  2,967,123   54.60  2,948,675   55.45 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมและค่าตดัจ าหน่าย 473,517     9.39  565,678   10.41  623,979   11.73 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 364,213     7.22  390,322     7.18  398,808     7.50 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,021,648   20.26  1,177,355  21.67  1,196,330  22.50 
ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,204  0.04  -  -  4,726  0.09 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 52,177  1.04  40,714  0.75  44,939  0.85 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 79,558  1.58  70,933  1.31  64,459  1.21 
รวมค่าใช้จ่าย 4,897,986   97.14  5,212,125   95.92  5,281,916   99.33 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 144,102           2.86  221,978  4.08  35,433           0.67 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (6,219)  (0.12)  (24,352)  (0.45)  (22,183)  (0.42) 
ก าไรสุทธิ 137,883  2.74  197,626  3.63  13,250  0.25 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 84,675  1.68  (33,921)  (0.62)  (33,895)  (0.64) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 222,558  4.41  163,705  3.01  (20,645)  (0.39) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            
- ส่วนทีเ่ป็นของบริษัท  (บาท) 2.63    1.94    (0.24)   
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (หุ้น) 84,528,500    84,528,500    84,528,500   



  แบบ 56-1  

174 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
                         (หน่วย :พนับาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2555  2556  2557 

ก าไรสุทธิ 137,883  197,626  13,250 
 ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่      

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า      
      งบการเงินของบริษทัยอ่ย (13,202)  67,035  3,303 
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

32,854  59,437  16,612 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 
  

 
  

      ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (21,399)  (2,939)  7,498 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (3,913)  (10,664)  (5,572) 

) ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ (5,660)  112,869  21,841 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 132,223  310,495  35,091 

      
การปันส่วนก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนท่ีเป็นของบริษทั 198,696  240,976  (2,112) 

)  - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (66,473) 
 

 69,519 
 

 37,203 
  132,223  310,495  35,091 
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

(หน่วย: พนับาท) 
 2555  2556  2557 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 144,102         221,978         35,433 
รายการปรับปรุง 
 
 

 
 

  
 

  
 รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้          (25,433)           (25,433)           (25,433) 

ดอกเบ้ียรับ (12,020)  (10,273)  (9,699) 
เงินปันผลรับ (12,115)  (13,334)  (14,720) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)   (23,830)    5,951  (7,536) 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 506,865  584,298  641,145 
ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11,267  11,173  13,891 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 102,189  103,754  105,337 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 7,563  10,921  13,883 
 ค่าตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 2,160  12,350  203 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,374  30,424  31,716 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (106,926)  (88,576)  (92,201) 
 ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (101,110)  -  - 
 ขาดทุน (ก าไร) จากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,204  (1,444)  4,726 
 ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,597  29,533  44,824 
โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  (3,879)  (5,317) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  294  238 
ก าไรจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -  (71)  - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 79,558  70,933  64,459 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง      

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 608,445  938,599  800,949 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 62,392  (33,038)  5,351 
สินคา้คงเหลือ (12,210)  (648)  4,030 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (8,735)  (22,244)  5,289 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,920)  (3,143)  (162) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 64,442  55,317  56,427 
ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั (19,249)  5,674  12,179 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 6,610  (11,058)  (2,385) 
หน้ีสินไม่หมนุเวยีนอ่ืน 6,681  3,530 

30 
 (1,824) 

30 จ่ายคืนส ารองผลประโยชน์พนกังาน (20,393)  (15,095)  (22,811) 
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

686,063  917,894  857,043 
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 10,796  4,854  11,335 
จ่ายภาษีเงินได ้ (32,225)  (52,511)  (10,050) 
เงนิสดสุทธิได้จากกจิกรรมด าเนินงาน 664,634  870,237  858,328 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ)  

(หน่วย: พนับาท) 
 2555  2556  2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
ดอกเบ้ียรับ 13,958  8,727  9,820 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนระยะสั้น (72,003)  (40,002)  (90,939) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (391)  (121)  (457) 
เงินปันผลรับ 12,115  13,333  14,720 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 100,180  87,888  90,469 
เงินสดรับคืนจากการใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกูย้มื 6,000  -  - 
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 114,720  -  - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,453)  (186)  (283) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,561  5,007  732 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (777,102)  (545,668)  (511,974) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,012)  (9,868)  (11,485) 
เงินสดจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ -  -  (18,265) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (599,427)  (480,890)  (517,662) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     996,498      653,989      489,500 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,162,638)  (647,173)  (513,200) 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  (8,515) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,233  -  - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,000)  -  - 
เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (456)  (493)  (772) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 336,177  -  50,134 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (50,401)  (150,233)  (191,698) 
จ่ายดอกเบ้ีย (74,356)  (67,800)  (68,773) 
จ่ายเงินปันผล (48,458)  (88,115)  (90,855) 

เงนิสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 
จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

2,599  (299,825)  (334,179) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 67,806  89,522  6,487 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 708,753  780,725  878,236 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี 4,166  7,989  5,104 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 780,725              878,236  889,827 
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 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.79 0.85 0.84 0.49 0.52 0.52 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.63 0.66 0.63 0.38 0.39 0.41 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.34 0.44 0.42 0.22 0.24 0.18 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 15.81 16.75 17.01 16.08 20.17 18.03 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 23.09 21.80 21.46 22.69 18.10 20.25 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 35.30 33.33 33.51 33.65 35.76 34.18 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 10.34 10.95 10.89 10.85 10.21 10.68 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 14.68 13.09 15.24 17.23 18.96 18.48 
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 24.86 27.89 23.95 21.19 19.25 19.75 
ระยะเวลาหมุนเวยีนของเงินสด วนั 8.57 4.86 8.40 12.35 9.05 11.18 

 
 
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 25.40 29.53 25.41 27.40 27.16 18.02 
อตัราก าไรสุทธิ % 4.41 3.01 (0.39) 7.62 2.77 (2.41) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ %     5.18       3.68    (0.46) 4.84 1.70 (1.33) 

 
 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) % 2.35 3.08 0.98 4.30 1.65 (0.48) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 14.15 14.20 12.07 34.25 26.44 19.87 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.56 0.59 0.58 0.47 0.46 0.42 
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 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.80 0.76 0.74 0.32 0.32 0.33 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 8.35 12.27 13.32 9.59 11.20 9.79 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 37.98 51.63 (409.44) 53.71 150.25 (195.00) 

 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 

ต่อหุ้น  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2556 
มูลค่าหุน้ บาท 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
มูลค่าตามบญัชี บาท 51.75 53.60 52.57 39.14 39.29 37.91 
ก าไรต่อหุน้ บาท 2.63 1.94 (0.24) 1.86 0.67 (0.51) 
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
 อตัราส่วนการเตบิโต 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2556 
อตัราส่วนการขาย % 29.67 10.70 (4.46) 13.51 3.44 (17.64) 
อตัราส่วนตน้ทุนขาย % 24.63 4.58 1.13 6.57 3.78 (7.30) 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร % 25.02 13.12 1.75 9.52 7.59 (6.88) 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ % 616.96 (26.44) (112.61) (16.30) (64.25) (177.05) 
อตัราส่วนสินทรัพยร์วม %    1.79 2.10 (2.22) (2.33) 0.40 (2.87) 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) 
14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 

ปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีผลต่อภาพรวมของผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ท่ีเกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก  
ในปี 2557 ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง

จนกระทัง่เกิดรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 และมีการประกาศกฏอยัการศึก ท าให้เกิดการลดลง
ของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มลูกคา้ประชุมสัมมนาใหญ่ของ
บริษทัต่างประเทศ (MICE) ไดย้า้ยการจดัประชุมไปยงัประเทศอ่ืนเน่ืองจากไม่มัน่ใจในความปลอดภยั
เพราะกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่คุม้ครอง นอกจากน้ีเศรษฐกิจทัว่โลกยงัคงฟ้ืนตวัชา้ เกิดปัญหาการชะลอตวั
ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นตลาดหลกั เช่น รัสเซีย ท่ีมีปัญหาจากการคว  ่าบาตรจากยุโรป ญ่ีปุ่นและจีน 
จากปัจจยัภายนอกที่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมของบริษทัอย่างมี
นยัส าคญั 

 ปัจจัยภายใน 
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลให้รายไดล้ดลงอยา่งมีนยัส าคญัแลว้ บริษทัยงัมีตน้ทุนคงท่ี

ค่อนขา้งสูง อาทิเช่นเงินเดือนพนักงาน ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายระบบสารสนเทศ และดอกเบ้ียจ่าย 
ส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัต ่ากวา่ปีก่อน และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

จากการท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากภายในประเทศกวา่ร้อยละ 80 แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองท่ีเกิดข้ึนนับจากปี 2549 รวมเวลากว่า 9 ปี ล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทัตลอดมา 
บริษทัจึงได้ก าหนดกลยุทธ์ การเพิ่มอตัราส่วนรายไดจ้ากต่างประเทศท่ีสูงข้ึน ให้ใกลเ้คียงกบัรายไดใ้น
ประเทศ เพื ่อกระจายความเส่ียงต่อการกระจุกตวัของรายได้ท่ีเกิดข้ึนจากในประเทศ โดยก าหนด      
กลยุทธ์ 3-5 ปีไวด้งัน้ี 

- ด้านการลงทุน 
 บริษทัไดพ้ิจารณาลงทุนในภูมิภาค ประเทศท่ีมีศกัยภาพการท่องเท่ียวท่ีสูง ไดผ้ลตอบแทนท่ีดี มีช่องทาง
ในการขยายธุรกิจ และเครือข่ายทางการคา้ใหเ้พิ่มข้ึน ดงัน้ี 

ปี 2554  บริษทัไดล้งทุนธุรกิจโรงแรมในมลัดีฟส์ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ประกอบดว้ย 100 วิลล่า 
ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ภายใต ้DMS Property Investment Pvt. Ltd. (DMS) 
ดว้ยเงินลงทุนทั้งส้ิน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 38.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ช่ือโรงแรม
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ โดยบริษทัไดล้งทุนโครงการดงักล่าวผา่น บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ ในอตัราร้อยละ 55 
โรงแรมดงักล่าวไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 8 กนัยายน 2555 ซ่ึงในปี 2556 รายไดจ้ากการขายและ
การให้บริการท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 10.41 มาจากโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ในอตัราร้อยละ 8.10  
และในปี 2557 เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 16 
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   นอกจากน้ีบริษัทยงัได้พิจารณาการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและการศึกษา ในประเทศ
ฟิลิปปินส์โดย Philippine Hoteliers, Inc. ซ่ึงไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจ เพื่อจองพื้นท่ีอาคาร และศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการดงักล่าว 
 - ด้านการรับจ้างบริหารโรงแรม 
 จากการร่วมลงทุนกบับริษทัในประเทศอินเดีย เพื่อจดัตั้งบริษทัรับบริหารโรงแรมในอินเดีย 
โดยบริษทัลงทุนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 35 ล้านอินเดียรูปี ตั้งแต่ปี 2553 ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2556 บริษัท มีการลงทุนในกิจการร่วมค้าช่ือ  Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  
ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของเงินลงทุน 30 ลา้นหยวนท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเร่ิมเปิด
ด าเนินการ จะตอ้งมีการว่าจา้งผูบ้ริหารและทีมงานส าหรับการบริหารโรงแรมในประเทศจีน ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง ในขณะท่ียงัไม่สามารถหาโรงแรมท่ีรับบริหารได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษทั
ดงักล่าวมีผลขาดทุน 46.35 ลา้นบาท 
 ส าหรับการขยายกิจการรับบริหารโรงแรมจากปี 2556 บริษทัรับจา้งบริหารโรงแรมใหม่ 2 แห่ง
คือ Dusit Thani Abu Dhabi ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดด าเนินการเม่ือ กรกฎาคม 2556 และ dusitD2 
Phuket Resort ท่ีเปิดด าเนินการเม่ือ กุมภาพนัธ์ 2557 มีส านักงานและบุคลากรฝ่ายพฒันาและการ
ลงท ุน  (Development and Investment) ทั้ง ในฮ่องกงและดูไบ  การจัดตั้ งบริษัทในรัฐเดลาแวร์ 
สหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการบริหารโรงแรม ซ่ึงในปี 2556 ไดล้งนามสัญญารับบริหารแลว้ 2 แห่งคือ 
โรงแรมดุสิตธานี กวม และโรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีน่า  ในปี 2557 ไดล้งนามสัญญารับบริหารโรงแรม 8
แห่ง ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์  ฟิลิปปินส์ ตูนีเซีย สิงคโ์ปร์ ออสเตรเลีย เวียดนาม พม่า และภูฏาน และ Dusit 
Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. รับบริหารโรงแรมจ านวน 9 แห่ง อย่างไรก็ตามบริษัท
ยงัคงปฏิบัติตามแผนระยะยาวของบริษัทในการเพิ่มจ านวนโรงแรมท่ีรับบริหารทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นท่ีภูมิภาคตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับบริหารโรงแรมจ านวน 117.85 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2556  
จ  านวน 52.80 ลา้นบาท   
 - ด้านการศึกษา 

จากการเป็นผูริ้เร่ิมดา้นการศึกษา ในการบริหารโรงแรม ครัว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จนสามารถ
สะสมประสบการณ์และประสบความส าเร็จ และเป็นจุดแข็งหน่ึงของบริษทันอกเหนือจากการ
บริหารโรงแรม บริษทัได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการศึกษา  จึงก าหนดกลยุทธ์ในการ
ขยายธุรกิจด้านการศึกษาทั้งในส่วนของการลงทุน และการบริหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
ซ่ึงในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการบริหารการศึกษาให้กบั Lyceum of Philippines University (LPU) 
ในหลกัสูตรการบริหารโรงแรมจ านวน 20.63  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1.47 ลา้นบาท และในปี 2557 
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บริษัทได้ลงนามในสัญญาให้บริการท่ีปรึกษาด้านการศึกษากับ Yayasan Pusat Pengembangan Dan 
Pelatihan Bali International ประเทศอินโดนีเซียอีก 1 แห่ง ซ่ึงมีรายไดจ้  านวน 2.70 ลา้นบาท  

บริษทัไดเ้ล็งเห็นช่องทางการขยายธุรกิจการศึกษาโดยการจดัตั้งบ.ดุสิตธานี การโรงแรมดว้ยทุน
จดทะเบียน 120 ลา้นบาท เพื่อด าเนินโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี โดยการเปิดสอนหลกัสูตร
วชิาชีพดา้นการโรงแรมท่ีพฒันาความรู้และทกัษะของนกัเรียนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อรองรับการ
ขยายการรับบริหารโรงแรมของบริษทัที่จะขยายตวัในอนาคต อีกทั้งโรงแรมในประเทศและ
ต่างประเทศยงัขาดแคลนบุคลากรในระดบัน้ี โดยไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารโรงเรียนจาก
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย มีระยะเวลา 30 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2588 หลงัจากลงนามและจดทะเบียนการเช่าแลว้ไดเ้ขา้ไปปรับปรุงตกแต่งอาคารและสถานท่ี
ใหม่โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 236.20 ล้านบาท และจะสามารถเปิดเรียนได้ในเดือน
สิงหาคม 2558 น้ี  

นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมทุกปี และวางแผนการปรับปรุง
คร้ังใหญ่ทุก 5-7 ปี ทั้งน้ีเพื่อรักษามาตรฐานของโรงแรมรวมทั้งเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมเพื่อสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งขนัในธุรกิจระดบัเดียวกนัได ้จากการใชง้บประมาณในปี 2556 ไปกวา่ 545.67 ลา้นบาท 
ในปี 2557 บริษทัไดใ้ชง้บประมาณลงทุนในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอีก 511.97 ลา้นบาท  

บริษทัก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ (Growth Strategy) ตั้งแต่ปี 2550 และในปี 
2557  เร่ิมส่งสัญญาณดีข้ึน จากผลประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ แต่ยงัไม่ตรงตาม
เป้าหมายทั้งหมด อยา่งไรก็ตามการขยายธุรกิจบริษทัจ าเป็นตอ้งมีบุคลากร ระบบงานในทุกส่วน รวมทั้ง
มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการต่างๆ ส่งผลให้บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี
รายได้ยงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย ส่วนหน่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก ดงันั้นตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป หาก
ไม่มีปัจจยัภายนอกส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงแรมภายใต้บริษทัและบริษทัย่อย และ
โรงแรมที่บริษทัได้ลงนามสัญญารับบริหารไปแล้วสามารถเปิดด าเนินการได้ตามเป้าหมาย บริษัท     
คาดวา่จะสามารถสร้างผลก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนไดใ้นอนาคต  
 

แนวโน้มในอนาคต   
จากการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Growth Strategy)  บริษทัมีการขยายธุรกิจ ทั้งในดา้นการลงทุน

ในกิจการโรงแรมและการศึกษา  โดยการร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม และการศึกษา ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ภายใต ้ Philippine Hoteliers, Inc. ซ่ึงขณะน้ีไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจ เพื่อจองพื้นท่ีอาคาร 
ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการดงักล่าว และคาดวา่ภายในปี 2558 บริษทัจะสามารถตดัสินใจ
การลงทุนในโครงการน้ีได ้นอกจากน้ีการรับบริหารโรงแรม ยงัคงเป็นเป้าหมายหลกัในการขยายธุรกิจ
ของบริษทั โดยเฉพาะการขยายไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงธุรกิจการรับบริหารโรงแรมทั้งในส่วนของบริษทั
ร่วมทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และภายใตบ้ริษทัยอ่ยจะมีแนวโนม้การเจริญเติบโตท่ีดีในอีก 2-3 ปี
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ขา้งหนา้ จากการท่ีบริษทัก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นการขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมไปยงั
ภูมิภาคต่างๆ เพื่อกระจายความเส่ียง รวมทั้งการขยายธุรกิจดา้นการศึกษาซ่ึงนบัเป็นจุดแข็งของบริษทั
อีกธุรกิจหน่ึงท่ีสามารถสร้างรายได้และก าไรให้บริษทัในอนาคต 

 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัมีความเส่ียงหากผลประกอบการโรงแรมที่รับบริหารไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายอาจจะท าให้เจา้ของโรงแรมยกเลิกสัญญา นอกจากน้ีความล่าชา้ของการเปิดด าเนินการของ
โรงแรมท่ีลงนามสัญญาไปแลว้ หรือการเกิดเหตุการณ์ต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียวโดยมิได้
คาดหมาย ลว้นเป็นปัจจยัท่ีท าใหบ้ริษทัไม่สามารถสร้างก าไรไดต้ามเป้าหมาย  
 
วเิคราะห์ผลการด าเนินการ ฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด 
วเิคราะห์ผลการด าเนินการ  

ผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงได้น างบการเงินของ
วิทยาลยัดุสิตธานีท่ีบริษทัลงทุนทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 86.79 มาจดัท างบการเงินรวมกบับริษทั
ด้วย จากการประเมินอ านาจควบคุมในวิทยาลยัดุสิตธานีใหม่ และพบว่าวิทยาลยัดุสิตธานีควร
จดัเป็นบริษทัย่อย บริษทัจึงได้น างบการเงินของวิทยาลยัดุสิตธานีมารวมในการจดัท างบการเงินรวม
ของบริษทัตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และปรับปรุงงบการเงินรวมยอ้นหลงั  และต่อมาได้ยื่นงบ
การเงินท่ีปรับปรุงใหม่ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 

ในปี 2557 ผลการด าเนินงานมีการเปล่ียนแปลงส าคญัเกิดจากรายได้ท่ีลดลงจากปีก่อนของ
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ท่ีไดรั้บผลกระทบทางการเมืองและการน างบการเงินของวิทยาลยัดุสิตธานี 
ท่ีบริษทัลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 86.79 มาจดัท างบการเงินรวมกบับริษทัด้วย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีขาดทุนสุทธิจ านวน 20.64 ลา้นบาทลดลงจาก
ก าไรสุทธิปีก่อนจ านวน 184.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 112.61 สาเหตุหลกัเกิดจากรายได้ของกิจการ
โรงแรมท่ีลดลง 274.22 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.04 ปัจจยัหลกัเกิดจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ท่ีรายได้
ลดลงกว่า 270 ล้านบาท แต่บริษทัยงัมีรายได้จากต่างประเทศซ่ึงเพิ่มข้ึนจากโรงแรมดุสิตธานีมลัดีฟส์
จ านวนกว่า 103  ล้านบาท  จากธุรกิจการศึกษาเพิ่มข้ึนจ านวนกว่า 58 ล้านบาทและจากส่วนธุรกิจรับ
บริหารเพิ่มข้ึนจ านวนกวา่ 52 ลา้นบาท  

ผลประกอบการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
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รายได้แบ่งตามสายธุรกจิ 

ธุรกจิโรงแรม 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2556 2557 ผลต่าง % 

รายได้     
- ธุรกิจโรงแรม 3,379.19 3,087.96 (291.23) -8.62 
- ธุรกิจโรงแรมภายใตก้องทุนรวม 1,162.33 1,179.34 17.01 1.46 

รวม 4,541.52 4,267.30 (274.22) -6.04 
 
ธุรกิจโรงแรม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีรายได้ลดลงจากปีก่อนกว่า 291 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 8.62  แบ่งออกเป็นธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี  
 

สัดส่วนการตลาดของแต่ละกลุ่มลูกคา้ 

163 172 -5%

306 363 -16%

45 42 7%

241 237 2%

58 65 -11%

39 44 -11%

142 104 37%

65 73 -11%

1059 1100 -4%

2013 %Chg
Dusit's Customers

2014

Oceania

Middle East

Africa & Others

Total

Breakdown (000's)

Thailand

East Asia

South Asia

Europe

The Americas

            
 
อตัราการเข้าพกั อตัราค่าห้องพกัโดยเฉลีย่ และรายได้เฉลีย่ต่อห้อง (ในประเทศไทย) 
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- โรงแรมในประเทศไทย  ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในประเทศท าให้กลุ่มลูกค้าท่ี           

เดินทางเขา้มาในประเทศลดลงในอตัราร้อยละ 4 โดยเป็นลูกคา้แถบประเทศเอเซียตะวนัออกลดลงร้อยละ 16 

ลูกคา้แถบอเมริกา ลดลงร้อยละ 11 เป็นตน้ ในขณะท่ีกลุ่มลูกคา้จากตะวนัออกกลางเพิ่มข้ึนร้อยละ 37 ซ่ึง

โรงแรมในประเทศยงัมีสัดส่วนของกลุ่มลูกคา้แถบเอเซียตะวนัออกถึงร้อยละ 29 ส าหรับอตัราการเขา้พกั 

(Occupancy) ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 65 ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ10 เกิดจากโรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพ        

มีอตัราการเขา้พกัลดลงในอตัราร้อยละ 28 โดยผลกระทบเกิดข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 ถึง  ไตรมาสท่ี 3 แต่ใน 

ไตรมาสท่ี 4 อตัราการเขา้พกัเร่ิมฟ้ืนตวัใกล้เคียงกบัปี 2556 ส่วนอตัราค่าห้องพกัถวัเฉล่ีย (Average Room 

Rate) และรายได้เฉล่ียต่อห้อง ( Rev Par)  ใกล้เคียงกับปี 2556 แต่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ซ่ึงตั้ งอยู่

ท่ามกลางสถานท่ีท าการชุมนุมและการปิดถนน ท าให้มีอตัราค่าห้องพกัถวัเฉล่ียลดลงร้อยละ 9 รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อห้องลดลงร้อยละ 35 และรายได้ลดลงร้อยละ 30 ส่งผลให้โรงแรมในประเทศไทยมีรายได้ลดลงใน

ระยะเวลาดังกล่าว แต่ในไตรมาสท่ี 4 นักท่องเท่ียวบางส่วนเร่ิมกลับมา ท าให้รายได้จากธุรกิจโรงแรม

เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมดุสิตปร๊ินเซสเพิ่มข้ึนจ านวน 29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7 

- โรงแรมภายใตก้องทุนรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีก่อน
กวา่ 17 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต จ  านวนกวา่ 12 ลา้นบาท 
 
อตัราการเข้าพกั อตัราค่าห้องพกัโดยเฉลีย่ และรายได้เฉลีย่ต่อห้อง (ในต่างประเทศ) 

   
 

- โรงแรมในต่างประเทศ  มีอตัราการเขา้พกัเพิ่มข้ึน แต่อตัราค่าห้องพกัถวัเฉล่ีย และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อหอ้งใกลเ้คียงกบัปี 2556 ท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีก่อนเล็กนอ้ย ซ่ึงมาจากโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์
จ านวน 103 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16  ในขณะท่ีโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มีการปิดปรับปรุงตกแต่ง
โรงแรมคร้ังใหญ่หลงัจากท่ีไม่ได้มีการปรับปรุงมาหลายปี ท าให้รายได้เฉล่ียต่อห้องลดลง ส่งผลให้
รายไดล้ดลงกวา่ 90 ลา้นบาท  
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โดยรวมแลว้จากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมปี 2557 ลดลงจากปีก่อน
กว่า 274.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.04 ท าให้ผลประกอบการในธุรกิจโรงแรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

 
ธุรกจิการศึกษา 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 2556 2557 ผลต่าง % 

รายได้     
- ธุรกิจการศึกษา 470.45 529.29 58.84 12.51 

รวม 470.45 529.29 58.84 12.51 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ธุรกิจการศึกษามีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีก่อนกวา่ 58 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 12.51 เป็นส่วนของวิทยาลยัดุสิตธานี จ  านวน 43 ลา้นบาท และบริษทั เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมคา้ สอนการประกอบอาหารจ านวน 11 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการ
รับบริหารการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มข้ึนจ านวน 4 ลา้นบาท 
  
ธุรกจิอืน่ 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 2556 2557 ผลต่าง % 

ธุรกจิอืน่     
       - ธุรกิจรับบริหารโรงแรม 65.06 117.85 52.79 81.14 
       - อ่ืนๆ 357.07 402.91 45.84 12.84 

รวม 422.13 520.76 98.63 23.36 
 
- ธุรกจิรับบริหารโรงแรม  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีก่อนกวา่ 52 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 81.14 โดยมาจากโรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ และโรงแรมใหม่ 2 แห่ง
คือ Dusit Thani Abu Dhabi ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดด าเนินการเม่ือ กรกฎาคม 2556 และ dusitD2 
Phuket Resort ท่ีเปิดด าเนินการเม่ือ กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงเป็นตามท่ีบริษทัไดว้างนโยบายและกลยุทธ์การ
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กระจายความเส่ียงจากการกระจุกตวัของรายไดท่ี้เกิดข้ึนภายในประเทศ มาเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้
จากต่างประเทศใหสู้งข้ึน  

- อืน่ๆ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีรายได้เพิ่มข้ึนจากปีก่อนกว่า 45 ล้านบาท เกิดจาก

รายไดท่ี้ไดรั้บจากการชดเชยรายไดจ้ากธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) ท่ีบริษทัไดเ้รียกร้องกบั
บริษทัประกันภยัในกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองปี 2553 จ  านวน 35.35 ล้านบาท รายได้
ค่าบริการทางเทคนิคในโครงการโรงแรมต่างๆ รายไดอ่ื้นของโรงแรมและกิจการอ่ืนๆ ค่าเช่าร้านคา้ใน
โรงแรม ค่าส่ิงพิมพ์โฆษณา ค่าบริการการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารโรงแรม 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
 ส าหรับ ปีสิ้นสุดวนัที ่ 31 ธ ันวาคม 2557 ประกอบด ้วยค่าใช ้จ่ายของบริษทั ร่วมคา้ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน  และค่าใช ้จ ่ายในการเปิดส าน ักงานขายที ่ฮ ่องกง เซี ่ยงไฮ  ้ปัก กิ ่ง               
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และที่ดูไบ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากน้ียงัมีค่าใช้จ่ายการ
ส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารอ่ืนๆ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 1.8  

เม่ือหกัตน้ทุน และค่าใชจ่้ายแลว้ บริษทัมีก าไร (ขาดทุน) ดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2556 2557 ผลต่าง % 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 
และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) 

889.03 759.11 (129.92) -14.61 

% 16.36 14.28   
ค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ 691.40 745.86 54.46 7.88 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 197.63 13.25 (184.38) -93.30 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

33.92 33.89 (0.03) -0.09 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 163.71 (20.64) (184.35) -112.61 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น                        (บาท) 1.94 (0.24) (2.18) -112.61 
 
 บริษทัมีก าไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) จ านวน 759.11 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 129.92 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ14.61  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ จ านวน 125.91 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.16  
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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา (รวมส่วน
ตน้ทุนบริการและค่าใช้จ่าย) จ  านวน 745.86 ล้านบาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 54.46 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เพิ่มข้ึนจากค่าเส่ือมราคาที่จ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงตกแต่งจากการเส่ือมสภาพของทรัพยสิ์นและ
การปรับปรุงให้โรงแรมมีภาพลกัษณ์ของโรงแรมระดบั 5 ดาว 
 เม่ือหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา แล้ว บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 13.25 ล้านบาท 
ซ่ึงผลการด าเนินงานดงักล่าวได้รวมก าไรจากวิทยาลยัดุสิตธานีจ านวน 66.83 ล้านบาทแล้ว หักก าไร
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 33.89 ล้านบาท ท าให้มีขาดทุนในส่วนท่ีเป็น
ของบริษทัจ านวน 20.64 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการท าก าไรลดลงร้อยละ 0.39 เปรียบเทียบกบัปีก่อน
มีอตัราการท าก าไรร้อยละ 3.01 สรุปไดด้งัน้ี 

          หน่วย: ลา้นบาท 
รายการ จ านวนเงิน 

ก าไรขั้นตน้ลดลง (263.37) 
รายได้อืน่เพิม่ขึน้ 
- รายไดค้่าบริหารงานรับ  
- รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผล เป็นตน้ 

 
55.98 
52.80 

รายได้อืน่ลดลง  
- ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
(1.44) 

ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ 
- ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 
- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
- ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
(27.46) 

(4.23) 
(4.73) 

ค่าใช้จ่ายลดลง 
- ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ 

 
5.90 

ภาษีเงินไดล้ดลงจากปี 2556 2.17 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 0.03 
ก าไรสุทธิลดลง (184.35) 

 
วเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน 

ในปี 2557 งบแสดงฐานะการเงินมีการเปล่ียนแปลงส าคญัเกิดจากการน างบการเงินของวิทยาลยั
ดุสิตธานี ท่ีบริษทัลงทุนทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 86.79 มาจดัท างบการเงินรวมกบับริษทัดว้ย 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณวนัท่ี 31ธนัวาคม 2557 เปรียบเทียบกบั ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 

 
        หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 ผลต่าง % 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,717.72 1,767.70 49.98 2.91 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 7,553.16 7,297.43 (255.73) (3.39) 
รวมสินทรัพย์ 9,270.88 9,065.13 (205.75) (2.22) 
หน้ีสินหมุนเวยีน 2,038.86 2,103.16 64.30 3.15 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,964.15 1,749.86 (214.29) (10.91) 
รวมหนีสิ้น 4,003.01 3,853.02 (149.99) (3.75) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,530.40 4,443.29 (87.11) (1.92) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,267.87 5,212.11 (55.76) (1.06) 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,270.88 9,065.13 (205.75) (2.22) 

 
สินทรัพย์รวม จ านวน 9,065.13 ล้านบาท ลดลง 205.76 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจาก 
1. การลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นจ านวน 43.40 ล ้านบาท และการลดลงของ

สินคา้คงเหลือ จ านวน 4.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่มีรายได้ลดลง 
เน่ืองจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ทางการเมือง  

2. การลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น จ านวน 5.29 ล้านบาท เน่ืองจากการโอนเงินจ่าย
ล่วงหน้าจ านวน 25.27 ล้านบาทไปเป็นเงินมดัจ าเพื่อให้ได้สิทธิในการบริหารโรงแรมด้วยจ านวน
เดียวกนั ในขณะท่ีลูกหน้ีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มข้ึน จ านวน 19.54 ล้านบาท 

3. การลดลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดินอาคารและอุปกรณ์จ านวน 191.49 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการหักค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งาน  

4. การลดลงของค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าจ านวน 86.92 ล้านบาท เกิดจากการตดั
จ าหน่ายตามอายุสัญญา 

5. การลดลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวน 19.04 ล้านบาท เน่ืองจากการ
ลดลงของผลขาดทุนสะสมทางภาษี  

6. การลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 2.53 ล้านบาท เน่ืองจากค่าตดัจ าหน่ายมูลค่า
ของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ในระหว่างปีจ านวน 13.88 ล้านบาท ในขณะท่ีราคาทุนของคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์เพิ่มข้ึน 11.35 ล้านบาท 
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7. ในขณะที่มีการเพิ่มข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้ น
จ านวน 102.53 ล้านบาทจากกระแสเงินสดได้มาจากการรวมของวิทยาลยัดุสิตธานี 105.46 ล้านบาท  

8. การเพิ่มข้ึนในเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 1.73 ล้านบาทจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
สุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเงินปันผลรับจากกองทุนรวม 

9. การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนเผื่อขาย 16.61 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มข้ึนในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยเ์พื่อขาย 

10. การเพิ่มข้ึนของเงินมดัจ าเพื่อให้ได้สิทธิในการบริหารโรงแรมจ านวน 25.27 ล้านบาท 
หนี้สินรวม มีจ านวน 3,853.02 ล้านบาท ลดลงจ านวน 150.00 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจาก 
1. มีการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินจ านวน 23.70 ล้านบาท จากการช าระ

คืนเงินบางส่วน 
2. การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 8.50 ล้านบาท 
3. การลดลงของภาษีเงินได้คา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่นจ านวน 11.16 ล้านบาทและ

หน้ีสินไม่หมุนเวียนจ านวน 1.82 ล้านบาท 
4. การลดลงของเงินกู ้ยืมระยะยาวจ านวน  191.52 ล ้านบาท จากการช าระคืนเงินกู ้ย ืมใน

ระหว่างงวด 
5. การลดลงของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจ านวน 25.43 ล้านบาท  
6. การลดลงของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวน 1.25 ล้านบาท 
7. ในขณะที่มีการเพิ ่ม ข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นจ านวน 39.44 ล ้านบาท จาก

วิทยาลยัดุสิตธานี 
8. การเพิ ่มข้ึนของภาระหน้ีสินจากการค ้ าประกนัค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมจ านวน 12.18 

ล้านบาท  
9. การเพิ่มข้ึนในเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 55.87 ล้านบาท 
10. การเพิ่มข้ึนของหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงินจ านวน 3.98 ล้านาท และภาระ

ผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจ านวน 1.76 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจ านวน 4,443.29 ล้านบาท ลดลง 87.11 ล้านบาท จากผลการ

ด าเนินงาน (ขาดทุนส าหรับปี) 20.64 ล้านบาท ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานส าหรับปี 4.62 ล้านบาท ผลก าไรจากการวดัมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย (มูลค่าราคายุติธรรม) 13.13 ล้านบาท ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (ขาดทุน) จาก
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 0.78 ลา้นบาท และเงินปันผลจ่าย 85.00 ล้านบาท และส่วนท่ี
เป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 768.82 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 31.35 ล้านบาท 



  แบบ 56-1  

190 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.74 ต่อ 1 หากไม่
รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจ านวน 660.71 ล้านบาท อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 
0.61 ต่อ 1 และส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 4,443.29 ล้านบาท มีมูลค่าตามบญัชี (Book 
Value) เท่ากบั 52.57 บาทต่อหุ้น 
วเิคราะห์กระแสเงินสด 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัต่อไปน้ี 
            หน่วย : ลา้นบาท 

 2555 2556 2557 
กระแสเงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน 664.63 870.24 858.33 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (599.43) (480.89) (517.66) 
กระแสเงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ปใน) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 2.60 (299.83) (334.18) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสด 4.17 7.99 5.10 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึนสุทธิ 71.97 97.51 11.59 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบส าหรับปี 2556 กบัปี 2557 ไดด้งัน้ี 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน ส าหรับปี 2557 จ  านวน 858.33 ลา้นบาทลดลง

จากปีก่อน 11.91 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงานลดลง 137.65 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากก าไรก่อนภาษีเงินได ้186.55 ลา้นบาท เม่ือรวมกบั
สินทรัพยด์ าเนินงานท่ีลดลงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 38.39 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ 4.68 ลา้นบาท 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 27.53 ล้านบาทท่ีเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม Dusit Thani 
Laguna Singapore Pte. Ltd. จ านวน 25.25 ลา้นบาท ซ่ึงไดโ้อนไปเป็นเงินมดัจ าเพื่อให้ไดสิ้ทธิในการบริหาร 
และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2.98 ล้านบาท และเพิ่มข้ึนจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1.11 ล้านบาท 
ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนัค่าเช่าให้กบักองทุนรวม 6.51 ลา้นบาท หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8.67 ลา้นบาท 
แต่ลดลงจากหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5.35 ล้านบาท และจ่ายคืนส ารองผลประโยชน์พนักงาน 7.72      
ลา้นบาท รวมเงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้เพิ่มข้ึน 6.48 ลา้นบาทและจ่ายภาษีเงินไดล้ดลง 42.46 
ลา้นบาท  

กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส าหรับปี 2557 จ  านวน 517.66 ล้านบาทเพิ่มข้ึน
จากปีก่อน 36.77 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากการจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้ น 50.94 ล้านบาท จ่าย
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 18.26 ล้านบาท แต่ลดลงด้วยเงิน
สดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 33.69 ล้านบาท ปี 2557 มีการชะลอในการปรับปรุงและ
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พฒันาโรงแรมที่เป็นเจา้ของ ในขณะท่ีมีเงินสดรับเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียรับ 1.09 ลา้นบาทเงินปันผลรับ 
1.39 ลา้นบาท และเงินปันผลรับจากกองทุนรวม 2.58 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับปี 2557 จ  านวน 334.18 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน
จากปีก่อน 34.35 ลา้นบาทส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากการใช้ไปในการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 
41.47 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นของ DMS Property Investment Pvt. Ltd. (DMS) จ่ายเงินปันผล 2.74 ลา้นบาท 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 8.51 ล้าบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้ นสุทธิจาก
สถาบนัการเงิน 30.52 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 50.13 ลา้นบาท  

 
14.2 ความสามารถในการท าก าไร  
         ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

    
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

    2555 2556 2557 
อตัราก าไรสุทธิ  ร้อยละ 4.41 3.01 (0.39) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  ร้อยละ 5.18 3.68 (0.46) 

  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร ในปี 2557 มีอตัราขาดทุนสุทธิ (Loss margin) 

เท่ากบัร้อยละ (0.39) ของรายได ้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) เท่ากบัร้อยละ (0.46) ลดลงจากปีก่อน 
เน่ืองจากปี 2557 บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 20.64 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 184.35 ลา้นบาท เป็นผล
ให้อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรในปี 2557 ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจาก บริษทัประสบ
ปัญหาความสามารถสร้างรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
ที่ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่สงบทางการเมืองจนกระทัง่เกิดรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 
2557 นอกจากน้ีเศรษฐกิจทัว่โลกยงัคงฟ้ืนตวัชา้ เกิดปัญหาการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็น
ตลาดหลกั เช่น รัสเซีย ท่ีมีปัญหาจากการคว  ่าบาตรจากยโุรป ญ่ีปุ่นและจีน บริษทัมีการควบคุมตน้ทุน แต่
ยงัมีค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ และการบริหารอ่ืนๆ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนท าให้กระทบต่อผลก าไร
โดยรวมของบริษทั เช่นกนั ถึงแมบ้ริษทัจะมีผลขาดทุน แต่ดา้นหน้ีสินในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนกว่า 
150 ลา้นบาท ส่วนใหญ่คืนเงินกูย้ืมไปกว่า 167 ลา้นบาท  

นอกจากนั้นบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายในการจ่ายเงิน
ปันผลในอัตราไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิต่อหุ้นและท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือว ันท่ี                     
23 กุมภาพนัธ์ 2558 เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 โดยจดัสรรจากก าไรสะสมให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 
1.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 85.00 ลา้นบาท 
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14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  
            บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทตามประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ และผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ ประกอบดว้ย 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
    
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 289.18 309.56 253.62 
ลูกหน้ีอ่ืน - ค่าบริหารและค่าบริการอ่ืน ๆ - สุทธิ  47.57 44.52 39.07 
ลูกหน้ีอ่ืน -บริษทัอ่ืน 16.49 28.54 36.24 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (0.64) (0.61) (2.74) 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.39 2.04 0.22 
รายไดค้า้งรับ 0.74 0.93 3.85 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 40.05 46.14 50.56 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 18.77 25.41 27.03 

เงินทดรองจ่าย 9.52 3.66 14.28 
เงินมดัจ า 9.13 11.85 6.51 
เงินประกนัขอคืน 0.49 0.30 0.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน- สุทธิ 431.69 472.34 428.94 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีลูกหน้ีการค้าลดลง ส่วนใหญ่เกิดจาก
ลูกหน้ีการค้าของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการลดลง 
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ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระสรุปไดด้งัน้ี 
                 หน่วย: ลา้นบาท 

ยอดหนี้ทีค้่างช าระ 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

- ต  ่ากวา่ 3 เดือน 279.60 310.38 256.07 
- มากกวา่ 3 เดือน ข้ึนไป 26.57 8.89 6.24 

รวมลูกหน้ีการคา้ 306.17 319.27 262.31 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (16.99) (9.71) (8.69) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 289.18 309.56 253.62 

 
ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 เดือนข้ึนไป 

จ านวน 6.24 ลา้นบาทซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย (Agents) อยา่งไรก็ตาม บริษทั
และบริษทัยอ่ยมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 8.69 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงาน 

ลูกหน้ีอ่ืน-ค่าบริหารและค่าบริการอ่ืนๆ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระสรุปไดด้งัน้ี 
                 หน่วย: ลา้นบาท 

ยอดหนี้ทีค้่างช าระ 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
- ต  ่ากวา่ 3 เดือน 38.71 40.35 36.50 
- มากกวา่ 3 เดือน ข้ึนไป 9.19 18.01 9.57 
รวมลูกหน้ีอ่ืน-ค่าบริหารและค่าบริการอ่ืนๆ 47.90 58.36 46.07 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (0.33) (13.84) (7.00) 
ลูกหน้ีอ่ืน-ค่าบริหารและค่าบริการอ่ืนๆ - สุทธิ 47.57 44.52 39.07 

 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 

    2555 2556 2557 
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) ร้อยละ 2.35 3.08 0.98 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ 14.15 14.20 12.07 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ ร้อยละ 0.56 0.59 0.58 
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยปี์ 2557 มีอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์ 
(ROA) เท่ากบัร้อยละ 0.98 ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรก่อนดอกเบ้ีย
สุทธิและภาษีเงินได ้(EBIT) 90.19 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 192.45 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจาก
ผลกระทบของความไม่สงบทางการเมือง ท่ีส่งผลโดยตรงกบัโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ถึงแมสิ้นทรัพย์
รวมปี 2557 มีจ  านวน 9,065.13 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 205.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ ท่ีลดลงจากการตดัค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์น แต่บริษทัยงัคงมีการลงทุน
สินทรัพยถ์าวรเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมและหอ้งอาหารของโรงแรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง
ซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการปรับปรุงเหล่าน้ีจะมีประสิทธิภาพในการสร้างรายไดซ่ึ้งน ามาสู่ผลตอบแทนท่ี
สูงข้ึนในปีต่อๆ ไป จึงท าใหอ้ตัราส่วนขา้งตน้ลดลงจากปีก่อน  

 
14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 
 โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยาว และเงินกูย้ืมระยะ
สั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รายละเอียดของเงินกูย้มื สรุปไดด้งัน้ี  
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หน่วย : ลา้นบาท 

 วงเงินกู้ยมื ยอดคงค้าง อตัราดอกเบีย้ต่อปี 
1. เงินเบิกเกินบญัชี 85.00       - MOR 
2. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    

- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 

450.00 
150.00 
250.00 
800.00 

450.00 
- 
- 
- 

MMR 
MMR 

ตามธนาคารก าหนด 
MMR 

- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

450.00 
50.00 
50.00 

     143.00 
- 

      46.00 

MMR 
MMR 
MMR 

- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 50.00      - MMR 
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.(1) 115.22      - LIBOR  +2.925%  

3. เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
-     DMS Property Investment Pvt. Ltd 

 
13.17 

 
  4.61 

 
LIBOR 6 

เดือน+2.925% 
4. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

- Philippine Hoteliers, Inc. (2) 
- Philippine Hoteliers, Inc. (2) 

 
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.(1) 

364.32 
714.00 

 
1,269.17 

      10.64 
      51.09 

 
  1,079.73 

MART 1+1.70% 
ตราสารหน้ีราย 6 
เดือน+1.50% 

LIBOR 6 
เดือน+2.925% 

รวม 4,810.88   1,785.07  
 

(1) DMS Property Investment Pvt. Ltd. มีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นและวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงินแห่งหน่ึงในประเทศไทยเท่ากับ 3.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 41.50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดบั โดยท าสัญญากูย้ ืมระยะสั้น เพื ่อเป็นทุนหมุนเวียน และท า
สัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเพื่อช าระหน้ีตามสัญญาขายและซ้ือทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ที่ใช้
ด าเนินงาน เฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงและอุปกรณ์เพื่อการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายก่อนเปิด
ด าเนินการและอ่ืนๆ โดยวงเงินกูย้มืระยะสั้นและวงเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมีหลกัทรัพยใ์บ
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หุ้นของ DMS Property Investment Pvt. Ltd. จ านวน 38.50 ลา้นหุ้น วางเป็นหลกัประกนั 
และมีการค ้าประกนัโดยบริษทัในอตัราร้อยละ 60 และผูถื้อหุ้นอ่ืนอีก 2 รายในอตัราร้อยละ 40 
และวงเงินกูย้มืระยะยาวมีการเบิกใชแ้ลว้เตม็จ านวน 

(2) วงเงินกูย้มืระยะยาวของ Philippine Hoteliers, Inc. เท่ากบั 510 ลา้นเปโซ ซ่ึงมีการค ้าประกนั
โดยจดจ านองอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม และสิทธิในสัญญาเช่าท่ีดินของโรงแรม
และ 991.68 ลา้นเปโซ 

 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  2555 2556 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.79 0.85 0.84 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.63 0.66 0.63 

 
จากอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทัปี 2557 ลดลงเล็กน้อย

จากปี 2556 เน่ืองจากบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 49.98 ลา้นบาท ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากกระแส
เงินสดคงเหลือจากการด าเนินงาน และเงินลงทุนระยะสั้น 102.53 ล้านบาท ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่าย
ล่วงหนา้เพิ่มข้ึน 0.15 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นของ DMS ส่วนท่ีลดลงเกิดจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ  
43.40 ล้านบาท สินคา้คงเหลือสุทธิ 4.01 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5.29 ลา้นบาท และมีหน้ีสิน
หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 64.30 ลา้นบาท ซ่ึงมีส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจาก เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เช่นเจา้หน้ีค่า
จดัหาสินทรัพยเ์ป็นค่าตกแต่ง อุปกรณ์ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เงินมดัจ ารับ 39.44 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวท่ี
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 55.87 ลา้นบาท ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนัค่าเช่าให้กบักองทุนรวม 
12.18 ล้านบาท และส่วนท่ีลดลงเกิดจากบริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิน 23.70 ลา้นบาท เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.50 ลา้นบาท ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8.77 
ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์จากสภาพคล่องของบริษทัตามงบแสดงฐานะทางการเงินแลว้จะเห็น
ว่าบริษทัมีสภาพคล่องในอตัราส่วนท่ีต ่า เป็นเพราะปัจจุบนับริษทัใช้แหล่งกูเ้งินระยะสั้ นในสัดส่วนท่ี
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งต ่า อยา่งไรก็ตามบริษทัไดพ้ิจารณาถึงความสามารถในการ
ช าระหน้ี และเปล่ียนเป็นวงเงินกูร้ะยะสั้นเป็นระยะยาวตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
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อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 

  2555 2556 2557 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
   (ส่วนหน้ีสินไม่รวม รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้)  

เท่า 0.66 0.63 0.61 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.80 0.76 0.74 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 8.35 12.27 13.32 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 

0.74 เท่า ลดลงจากปีก่อนท่ีมีอตัราส่วน 0.76 เท่า และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้น (ส่วนหน้ีสินไม่รวม 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้) เท่ากบั 0.61 เท่าลดลงจากปีก่อนท่ีมีอตัรา 0.63 เท่า สาเหตุท่ีอตัราส่วนดงักล่าว
ลดลง เกิดจากส่วนของหน้ีสินรวมบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการช าระคืนเงินกูย้มืบางส่วน อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อผูถื้อหุ้นดงักล่าวมีอตัราต ่ากวา่เง่ือนไขท่ีตอ้งคงไวต้ามสัญญาเงินกูเ้งิน ซ่ึงก าหนดให้ด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัไม่ให้เกินอตัราส่วน 1.75 : 1 และความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเท่ากบั 
13.32 เท่า เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิไดจ้ากการ
ด าเนินงานลดลง 11.91 ลา้นบาท และมีดอกเบ้ียจ่ายลดลง 0.97 ลา้นบาท พิจารณาโดยรวมแลว้ บริษทัยงัมี
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียได้ตามก าหนด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบริหารหน้ีสิน บริษทัได้
ก าหนดนโยบายอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 1 เท่า 

 
14.5 ปัจจัยทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อธุรกจิโรงแรม 
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบจากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทาง

การเมือง ความไม่สงบภายในประเทศ การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจภายใน 
และภายนอกประเทศ รวมทั้งการแข่งขนั อย่างไรก็ตาม บริษทัมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการท า
ประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงทุกประเภท (All risks) และคุม้ครองการขาดรายได้จากการหยุดด าเนิน
ธุรกิจ (Business Interruption) คุ ้มครองภ ัยจากการก่อการร้าย เพื ่อลดความเส่ียงจากผลกระทบ
ดังกล่าว ส าหรับในด้านการตลาด  บริษ ัทได้มีการหาลูกค้าจากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลูกค้าใน
ภูมิภาคท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการตั้งส านกังานขายเพิ่มใน ฮ่องกง เซ่ียงไฮ ้ปักก่ิง เป็นตน้  

นอกจากน้ี เพื่อกระจายความเส่ียงของการกระจุกตวัของรายไดภ้ายในประเทศ จึงก าหนดกลยทุธ์
ในการขยายการลงทุนและการรับบริหารโรงแรมไปยงัต่างประเทศในหลายๆ ภูมิภาค ส าหรับธุรกิจ
การรับจา้งบริหารโรงแรม อาจมีความเส่ียงท่ีอาจจะถูกบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด หรือไม่ต่อสัญญา
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หลงัหมดอายสุัญญา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวม บริษทัและบริษทัย่อยจึงไดมี้การจดัท าสัญญา
ให้รัดกุมมากข้ึน เพื ่อลดความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายจากการที่คู ่ส ัญญายกเลิกสัญญาก่อน
ก าหนด นอกจากน้ี วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินโลกท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจโรงแรมอาจท าให้รายไดด้งักล่าว
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการจัดตั้ งส านักงานการพัฒนาและการลงทุน 
(Development and Investment Office) ในดูไบ เพื่อหาโรงแรมท่ีรับบริหารเพิ่มข้ึน อีกทั้งในปี 2556 ได้มี
การจดัตั้งบริษทัร่วมลงทุน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน เพื่อรับบริหารโรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ช่ือทางการคา้วา่ “Dusit Fudu” ในการร่วม
ลงทุนดงักล่าวนอกจากบริษทัจะไดร้ับค่าเคร่ืองหมายการคา้ (Licensing Fee) แลว้ ยงัเป็นการขยาย
เคร่ืองหมายการคา้ และช่ือเสียงของบริษทัไปยงัภูมิภาคดงักล่าว อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มเครือข่ายดา้น
การตลาดในกลุ่มดุสิต ท าใหมี้ช่องทางการขายเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถสร้างรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนในอนาคต 

ปัจจัยภายในทีอ่าจมีผลต่อธุรกจิ 
บุคลากรนับเป็นปัจจยัส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั ในปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมขาดแคลนบุคลากร 

โดยเฉพาะในดา้นการบริหารโรงแรม  และเม่ือมีโรงแรมเกิดข้ึนใหม่ๆ จึงมีการหมุนเวียนพนกังานจาก
โรงแรมเดิมไปโรงแรมใหม่ บริษทัจึงได้ให้ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากร ด้วยการจดัฝึกอบรม 
เพื่อรองรับการหมุนเวียนของพนักงานและการขยายธุรกิจทั้งโรงแรมที่เป็นเจา้ของ และรับบริหาร
ในอนาคต ดงันั้นการท่ีบริษทัมีวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีสอนในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านการ
โรงแรม ซ่ึงสามารถคดัเลือกบุคลากรจากสถาบนัของบริษทัเองได ้นอกจากน้ีการท่ีบริษทัเขา้ไปบริหาร
ใน Lyceum of Philippines University (LPU) สามารถช่วยตอบสนองความตอ้งการดา้นบุคลากรส าหรับ
ขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตได้  ในปี 2557 บริษัทได้จัดตั้ งบ. ดุสิตธานี การโรงแรม เพื่อด าเนิน
โครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี โดยการเปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพด้านการโรงแรมท่ีพฒันา
ความรู้และทกัษะของนกัเรียนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อรองรับบุคลากรของธุรกิจโรงแรม และจะ
สามารถเปิดเรียนไดใ้นเดือนสิงหาคม 2558 น้ี  

การด้อยค่าของทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จากสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงประกอบกบัการท่องเท่ียวท่ีถดถอยลง ในขณะท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียว

ลดลงอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงมีการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม โดย
ให้ผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของโรงแรมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งหมด หากมูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลค่า
ประเมินตามวิธีกระแสเงินสดคิดลดดงักล่าว บริษทัจะต้องรับรู้การด้อยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัที 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและ           
บริษทัยอ่ยแลว้ 

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ี ดี  เพื่อให้ แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ี                   
เป็นสาระส าคัญทั้ งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มี                    
การปฏิบติั ตามระบบดงักล่าว 

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว                 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชี 
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแล้ว  
บริษทัไดม้อบหมายให้  นายชนินทธ์ โทณวณิก เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใด             
ไม่มีลายมือช่ือของ นายชนินทธ์ โทณวณิก ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ   ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
 

1. นายชนินทธ์ โทณวณิก  กรรมการ  ........................................... 
 
2. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ  กรรมการ  ........................................... 
 

 
ช่ือ   ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
 

ผูรั้บมอบอ านาจ     นายชนินทธ์ โทณวณิก  กรรมการ  ........................................... 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบั กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท              ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นายชาตรี  โสภณพนิช 
-  ประธานกรรมการ 
 
วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
27 เมษายน 2548 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

81 - อาชีวศึกษาชั้นสูง Kwang Tai High 
Accountancy College  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

- อุดมศึกษาจาก London Regent Street 
Polytechnic สหราชอาณาจกัร 

- ประกาศนียบตัรวชิาการธนาคาร           
Institute of Bankers สหราชอาณาจกัร 

- นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
Pepperdine University, Malibu,  California 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ             
De La Salle University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ศาสตราจารยกิ์ตติคุณแห่งมหาวทิยาลยัซวัเถา  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- Director Accreditation Program รุ่น CP/2005 

5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2548 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ/ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
ประธานกรรมการ 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
DMS Propoerty Investment Pvt. Ltd. 
 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บ. บางกอกเอน็เตอร์เทนเมนต ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

2. ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์       
- กรรมการ  
- กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
ผกูพนับริษทั 
 
วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษายน 2537 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 - Advanced Management Program Harvard 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์                 
University of Wales สหราชอาณาจกัร 

- Director Certification Program รุ่น 66/2005 
- Director Accreditation Program รุ่น 45/2005 

ไม่มี 2537 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
2549 - 2551 
2535 - 2536 

กรรมการ/กรรมการบริหาร  
กรรมการสภา 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ 
 
ประสบการณ์ 
สมาชิก 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
 

 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
วทิยาลยัดุสิตธานี 
 
 
บมจ. เอม็ บี เค  
 
 
บมจ.โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์ 
 
 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
 
 
สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
บมจ. การบินไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

3. นางปรารถนา มงคลกลุ 
- กรรมการ 
 
วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
25 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Advanced Management Program 180, 
Harvard Business School 

- หลกัสูตร Thai Intelligent Investors รุ่น 1/2555 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.)  รุ่น 6/2551 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสูตร Chief Financial Officer Certificate 
Program รุ่น 1  
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย 

- Director Diploma Examination 2003, the 
Australian Institute of Directors Association 

- Director Certification Program รุ่น 37/2003 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Director Accreditation Program 2003   สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
2556 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
 
 
2554 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2550 – 2554 
 
 
2541 - 2555 

กรรมการ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ  
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี
บมจ. แมค็กรุ๊ป 
 
 
บ. บูติค คอนซลัติง้ กรุ๊ป 
บ. บูติค อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป 
บ. บูติค พร๊อพเพอร์ต้ี กรุ๊ป 
บ. บูติค เทรดด้ิง กรุ๊ป 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิ ดร. ก าจดั-ปราณี มงคลกลุ 
 
 
บมจ. เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ ด กรุ๊ป 
บมจ. โรงแรมราชด าริ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

4. นางวรางค ์ไชยวรรณ 
- กรรมการ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
11 สิงหาคม 2552 
      
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 

47 - Master of Business Administration in Finance 
and Investment,  
George Washington University,  
Washington D.C.  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

- Director Accreditation Program รุ่น 60/2006  
- Certified Financial Planner รุ่นท่ี 1 ของ
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย            
(Thai Financial Planners Association) 

- The Invitaion Life Insurance Top 
Executives Seminar 2008, FALIA, JAPAN 

- นกัศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รุ่นท่ี 5 

2.57 ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2550 - 2552 
2544 - 2549 

กรรมการ 
 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
-ไม่มี- 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ /  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ 
กรรมการ 
Vice President  

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
 
 
 
 
บมจ. ไทยประกนัชีวิต 
 
บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ 
บ. แสงโสม 
บ. กาญจนสิงขร 
บ. เฟ่ืองฟอูนนัต ์
บ. ธนภกัดี  
บ. มงคลสมยั 
บ. ไทย จินเนบรา  เทรดด้ิง  
 
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอร่ี 
บ. ไทยประกนัชีวิต 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

5. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ   
-  กรรมการ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2546 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
   

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

- HK Business Delegation to Cambodia and 
Myanmar, led by HKSAR Financial 
Secretary, HK Trade Development Council 
and office of the Financial Secretary of the 
HKSAR 

- E-course on “Commodities” (Part 1), Hong 
Kong Securities and Investment Institute 

- HKEx Environment, Social and 
Governance Reporting Guide, The Hong 
Kong Institute of Directors 

10.27 2546 - ปัจจุบนั 
 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
 
2549 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 
 
 
2543 - 2549 

กรรมการ 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประสบการณ์ 
กรรมการ 

บมจ.ดุสิตธานี 
 
 
Pioneer Global Group Ltd. 
(บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
Home Inns and Hotels Management Inc. 
(บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 
 
Pioneer  iNetwork Limited 
Cape  Nga Development Ltd. 
Gaw Capital Partners 
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd. 
Strand Hotels International Ltd. 
Myanmar Hotel International Pte. Ltd. 
 
Siam Food Products Plc. 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

6. นายชนินทธ์   โทณวณิก 
- กรรมการ  
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
28 กมุภาพนัธ์ 2523 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- พ่ีชายนางสินี  เธียรประสิทธ์ิ 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Master of Business Administration, Boston 
University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Director Certification Program รุ่น 72/2006 
- Director Accreditation Program รุ่น 10/2004 
 

49.94 
รวมอยูใ่นกลุ่ม              

ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2549 - 2551 
2549 - 2551 
 
2549 - 2551 และ  
2542 - 2543 
2547 - 2551 และ 
2541 - 2545 
2544 - 2546 

กรรมการผูจ้ดัการ/       
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   
ประธานกรรมการ 
อุปนายกสภาวทิยาลยั 
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ 
 
สมาชิกคณะท่ีปรึกษาโรงเรียน 
การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ประสบการณ์ 
สมาชิก 
กรรมาธิการ 
 
ประธาน 
 
นายกสมาคม 
 
ประธานอุตสาหกรรมบริการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
Philippine Hoteliers, Inc. 
วทิยาลยัดุสิตธานี 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
การเช่าดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์/ บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต/บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์/บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
บ. ดุสิตธานีการโรงแรม 
Dusit Overseas Co., Ltd. 
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
Dusit USA Management Inc. 
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
 
 
 
บ. ชนตัถแ์ละลูก/ บ. นิวแอตแลนติค  
บ. ปิยะศิริ/ บ. ธนจิรัง/ บ. เจทีบี (ประเทศไทย) 
The Hong Kong Polytechnic University 
 
 
สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ 
การท่องเท่ียว สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
Asean Hotels and Restaurants Association 
 
สมาคมโรงแรมไทย 
 
สภาหอการคา้ไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

7. นางสินี   เธียรประสิทธ์ิ 
- กรรมการและเลขานุการบริษทั                                       
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
26 เมษายน 2522 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว         
- นอ้งสาวนายชนินทธ์ โทณวณิก 

56 - Mac Duffies Springfield, MA 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั  
รุ่นท่ี 29 

- หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน รุ่น 8/2555 

- Director Certification Program Refresher 
Course รุ่น 2/2009 

- Improving the Quality of Financial 
Reporting รุ่น 1/2006 

- Finance for Non-Financial Director รุ่น 22/2005 
- Director Certification Program รุ่น 65/2005 
- Director Accreditation Program รุ่น 9/2004 
 
 

49.94 
รวมอยูใ่นกลุ่ม              

ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ / เลขานุการบริษทั / 
เลขานุการคณะกรรมการ  
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
-ไม่มี- 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
บ.ดุสิตธานีการโรงแรม 
Philippine Hoteliers, Inc. 
Dusit Overseas Co., Ltd. 
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 
DMS Property Investmen Pvt. Ltd. 
Dusit USA Managament Inc. 
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  
 
 
 
บ. แอคมี พรินต้ิง / บ. ชนตัถแ์ละลกู /  
บ. นิวแอตแลนติค / บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

8. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ 
-  กรรมการอิสระ  
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
28 เมษายน 2531 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 - ธรรมศาสตรบณัฑิต  
- เนติบณัฑิตองักฤษ Lincoln’s Inn, London 
- นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- Director Accreditation Program                
รุ่น 5/2003 

- วฒิุบตัรหลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร ประจ าปีการศึกษา 2513 
(วปอ. รุ่น 13) 

0.08 ปัจจุบนั 
 
 
2531 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2539 - ปัจจุบนั 
 
2530 - ปัจจุบนั 
 
 
2534 - 2543 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
-ไม่มี- 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
คณะท่ี 7 
กรรมการ 
 
ประสบการณ์ 
สมาชิกวฒิุสภา 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สภากาชาดไทย 
 
 
วฒิุสภา 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

9. นายศกัด์ิ   เก่ียวการคา้ 
-  กรรมการอิสระ 
 
วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
24 มิถุนายน 2542 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

79 - บญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Executive Program Stanford -National University of 

Singapore 
- Director Certification Program Update 
- Audit Committee Financial Expert 
- Executive Sharing CEO/CG 
- Corporate Governance in the Perspective of Investors  

(CG Forum) 
- Challenging as Expectations for Board Engagement on 

Strategic Risk Management 
- Senior Executive Program SASIN 
- Role of the Compensation Committee Program รุ่น 9/2009 
- Director Certification Program Refresher Course รุ่น 2/2006 
- Role of the Chairman Program รุ่น 4/2001 
-  Director Certification Program รุ่น 13/2001       
- Handling Conflicts of Interest : What the Board should do? 
รุ่น 4/2008 

- How to Develop a Risk Management Plan HRP รุ่น 2/2012 
- Audit World – Conference 
- Audit World – Post Conference June 2012 Resorts World 

Convention Center Singapore 
- การประเมินระบบการควบคุมภายในของ COSO – ERM 
ของแต่ละระบบงาน สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในCOSO – 2013 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2505 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 

ไม่มี 2542 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
  
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
รองประธานกรรมการ 
 
 
ประสบการณ์ 
ผูต้รวจการธนาคารพาณิชย ์
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
 
บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน โปรดกัส์ 
 
 
 
 
 
มลูนิธิแพทยอ์าสา 
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
บมจ. ธนาคารศรีนคร 
บ. ศรีนครประกนัชีวิต 
บมจ. เงินทุนบุคคลภัย ์
บมจ. ธนาคารศรีนคร 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10. นางปราณี ภาษีผล 
-  กรรมการอิสระ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษายน 2556 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี- 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน ประจ าปีการศึกษา 2546 - 2547 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน   รุ่นท่ี 9 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และส านกังานกฤษฎีกา 

- COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน 
- ช้ีแจงขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 5 ฉบบั และ Update 

TFRS ปัจจุบนัและอนาคต 
- ประชุมนกับญัชีทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 19 “2020s Where 
We Are” บทบาทนักบญัชีทศวรรษหน้า 

- สรุปความเขา้ใจและประเด็นหลกั TFRS for NPAEs 
- ค าช้ีแจงขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) 
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ส าหรับ
ผูส้อบบญัชี และการปรับตวัของผูส้อบบญัชีกบั     
การควบคุมคุณภาพการสอบบญัชี รุ่นท่ี 1/57 

- Improving Corporate Governance: Key to Advancing Thailand 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการ
พาณิชยรุ่์นท่ี 2 สถาบนัวทิยาการการคา้ 

- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1 
รุ่นท่ี 30 ส านกังาน ก.พ. 

- ประกาศนียบตัร Chang Management Ripa 
International ประเทศองักฤษ 

- ประกาศนียบตัร Distance Learning Course for 
Insurance Supervisors (Module 2) World Bank 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
- Director Certification Program รุ่น 10/2001 
- Advance Audit Committee Programs 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2550 - 2553 
2549 
2547 
2543 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
-ไม่มี- 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
ประธาน 
 
กรรมการ 
 
ประสบการณ์ 
หวัหนา้ผูต้รวจราชการ 
ท่ีปรึกษาการพาณิชย ์
รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
รองอธิบดีกรมการประกนัภยั 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของ
คนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย ์
ศูนยศิ์ลปาชีพเพ่ือการส่งออก 
กองทุนประกนัชีวติ 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการทดสอบ 
การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
อนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี 
ส านกังาน ก.พ. 
 
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

11. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี 
- กรรมการอิสระ  
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2542 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว        
- ไม่มี 

85 - Master of Business Administration, 
University of Pennsylvania             
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Director Certification Program (0/2000) 
- Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย  
- วฒิุบตัร วปอ. 2524 
- ประกาศนียบตัรอบรมกรรมการบริษทั

โรงเรียนการจดัการ  
Yale University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไม่มี 2542 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2543 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
 
2546 - ปัจจุบนั 
 
2545 - ปัจจุบนั 
 
2545 - ปัจจุบนั 
 
 
2542 - 2557 
2543 - 2551 
2533 - 2537 
2529 - 2531 

กรรมการอิสระ/  
ประธานคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน/ 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล
และสรรหา   
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานท่ีปรึกษาศูนยพ์ฒันา            
การก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี 
ประธานคณะกรรมการทดสอบ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
สภามหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ผูว้า่การ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
 
บมจ. ไทยคม 
 
บมจ. นวกิจประกนัภยั 
 
 
ตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทย 
 
กรมสรรพากร 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
บมจ.ดุสิตธานี 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

12. นายสรดิษ วิญญรัตน ์
- กรรมการ

อิสระ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2553 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

 

74 - อบรมการธนาคาร City of London 
College of Banking  
สหราชอาณาจกัร 

- Director Accreditation Program  
รุ่น CP/2005 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2525 - 2544 
2530 - 2541 
2500 - 2533 

กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผูบ้ริหาร ดา้นการตลาดและ     
บตัรเครดิต 

บมจ. ดุสิตธานี  
 
 
บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
 
 
 
บ. สรชยัวิวฒัน ์ 
บ. เอม็. วี. เอส. โฮลด้ิง 
บ. พีเอช. ดี เชียงราย 
บ. ไพร์ม แมนเนจเมน้ท ์(ไทยแลนด)์ 
 
 
กลุ่ม โรงแรมแลนดม์าร์ค 
บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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คณะผู้บริหาร และประวตัิ                          

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นายชนินทธ์  โทณวณิก รายละเอียดปรากฏอยูใ่น  ประวติัและขอ้มลูคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
2. นายคมัภีร์ สุวรรณรัต 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

70 
 

- Bachelor of  Business 
Administration University of 
Hawaii 

- Post Graduate Studies, School of 
Hotel, Administration, Cornell 
University of  New York 

- Director Accreditation Program  
- Leading at a Higher Level, Dr. Ken 

Blanchard, Thailand Management 
Association 

- General Managers Program (GMP), 
Cornell University School of Hotel 
Administration 

- Professional Development Program 
(PDP), Cornell University, School 
of Hotel Administration 

ไม่มี 2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2540 - 2550 
 
2529 - 2540 

กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร
การศึกษา 
กรรมการสภา 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ฝ่ายปฏิบติัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/ 
รองประธานอาวโุส/ 
รองประธานบริหาร 

บมจ.ดุสิตธานี 
 
วิทยาลยัดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
Philippine Hoteliers, Inc. 
บ. เวิลด์คลาสเร้นทอ์ะคาร์ 
บ. ดุสิตโฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท 
 
บมจ.ดุสิตธานี 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. 3. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

54 - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
Montclair State College 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2553 - 2555 
 
2548 - 2553 
 
2545 - 2548 

รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
ท่ีปรึกษาฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
รองประธานและประธานเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายปฏิบติัการ  
รองประธานฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
รองประธานฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. นนัทวนั  
บ. ภูเกต็สแควร์ 
 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
บ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ 

2. 4. นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ 
3.  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

56 - Master of Business Administration, 
Tarleton State University, Texas, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Bachelor of Science (Marketing) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั            
บริษทั จดทะเบียน รุ่น 8/2555 

- Director Accreditation Program 
2003 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2539 - 2548 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการและรองประธานบริหาร
อาวโุส-การเงินและปฏิบติัการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. วชัร์ธนกาญจน์ 
 
Interlife John Hancock Assurance PLC. 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

4. 5. นายเอง ลีออง ตนั 
5.  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

65 - MSc (HRD), South Bank University, 
U.K. 

ไม่มี 2557-ปัจจุบนั 
 
2556-2557 
 
2553-2556 
2552 
2552 
2546-2552 
2543-2546 
 

รองประธานอาวโุส                              
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและควบคุมคุณภาพ 
รองประธาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และควบคุมคุณภาพ 
รองประธาน ฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล 
VP – HR 
Head, Shangri-La Academy 
Group Director of  HR 
Associate Director, HR 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์
 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์
The Marina Bay Sands 
Shangri-La Hotels And Resorts 
Shangri-La Hotels And Resorts 
Pricewaterhouse Coopers 

6. นางจงกลนี  ฉนัทวรกิจ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

61 
 
 
 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2540 - 2547 

รองประธานฝ่ายการเงินเเละบญัชี
ส านกังานใหญ่  
กรรมการ 
 
 
 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
ส่วนกลาง 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
บมจ. ดุสิตธานี 

หมายเหตุ: ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมท่ีมีประวติัการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 



                               เอกสารแนบ 1                

 บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  223 
 

1.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามกฎหมาย 

1.1 จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 1.2  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
 1.3  ด าเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 1.4  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั และ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 
 1.5 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 
2.1 จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู ้บริหารเพื่อเสนอประธาน

คณะกรรมการบริษทัและด าเนินการตามข้อบงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ     
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.2 รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบักฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวและเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบติัหน้าท่ีและมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคบัและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์         
แห่งประเทศไทย 

2.4 ให้ค  าแนะน า สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้ งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างถูกตอ้ง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม 

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไดรั้บขอ้มูล เพื่อการพิจารณาและ
ตดัสินใจ รวบรวม และกลัน่กรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี รวมถึงช้ีแนะประเด็นซ่ึงคณะกรรมการตอ้งพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ 

2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู ้จ ัดการในการจัดท าวาระการประชุม
คณะกรรมการ 



                               เอกสารแนบ 1                

 บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  224 
 

2.7 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องกรรมการให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุปให้ท่ีประชุม
กรรมการทราบทุกคร้ัง (วาระแจง้เพื่อทราบ) 

2.8 ด าเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
3. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อฝ่ายจัดการ 

3.1 ติดตามใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
3.2 ดูแล ติดตามให้ฝ่ายจดัการให้ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของ

บริษทั 
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจดัการให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี 
3.4 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

4.1 ติดต่อส่ือสารและให้ข้อมูลกับผู ้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

4.2 ดูแลใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 
4.3 เป็นศูนยก์ลางการติดต่อกบัสถาบนัต่างๆ และนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. อืน่  ๆ

5.1 ดูแล ก ากบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  ถูกตอ้ง และโปร่งใส 
5.2 ประสานงานกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการในการจดัท าวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
5.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อ ส่ือสาร ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
หน่วยงานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการ
บริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ละ  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหน้าท่ีแทนเป็นการชั่วคราว ในช่วงเวลา
ดงักล่าว 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18-20 21-22 23-28 29 30-34 35-36 37 38-39 40 41 42-45 46 47

1.นายชาตรี  โสภณพนิช X X /,@ / #

2. ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต์ /, // / X /

3. นางปรารถนา มงคลกุล / / / X,# / /,# /

4.นางวรางค ์ ไชยวรรณ / / /,@ / #

5.นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ /, # / /,# /,@

6.นายชนินทธ์  โทณวณิก /, //,# / X,// / / / / / / / /, // X / / / / / /,# / / / /,#

7.นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ /, //,# / / / / / / / / / /, // / / / / /,# / / / /,#

8.ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ /

9.นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ / /

10. นางปราณี ภาษีผล /

11.ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี / /

12. นายสรดิษ วิญญรัตน์ / / /,@,#

13. นายคมัภีร์ สุวรรณรัต @ / /, // / / /, // / / /

14. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ @

15. นายช านาญศิลป์ ช านาญกิจ @ /,@,#

16.นายเอง ลีออง ตนั @

17.นางจงกลนี  ฉนัทวรกิจ @ /, // / / /, //

บมจ.

ดุสิตธานี
รายช่ือ บริษทัย่อย บริษทัที่เกี่ยวข้อง

 
หมายเหต:ุ    / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร  @ = ผูบ้ริหาร  #  = ผูถื้อหุ้นมากกวา่ร้อยละ 10 รวมผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  ขอ้มูลของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาจากรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารประจ าปี 2556 

 



                                      เอกสารแนบ 1                

 บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
 

รายช่ือบริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วข้องทีม่บุีคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทที่เกีย่วข้อง 

1. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 1. บ. ชนตัถแ์ละลูก 25. บ. เฟ่ืองฟอูนนัต ์
2. บ. เทวารัณย ์สปา 2. บ. นิวแอตแลนติค 26. บ. ธนภกัดี 

3. Dusit USA Management Inc. 3. บ. ปิยะศิริ 27. บ. มงคลสมยั 

4. บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต 4. บ. ธนจิรัง 28. บ. ไทย จินเนบรา  เทรดด้ิง 

5. บ. ดุสิตเวลิด์วายด ์ 5. บ. เจทีบี (ประเทศไทย)  29. บ. บา้นไทยเรียลเอสเตท 

6. Dusit Bird Hotels  Pvt. Ltd. 6. บ. แอคมี พรินต้ิง 30. Cape  Nga Development Ltd. 

7. บ. ดุสิต  แมนเนจเมน้ท ์ 7. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  31. Home Inns and Hotels Management Inc. 

8. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 8. บ. บางกอกเอน็เตอร์เทนเมนต ์ 32. Myanmar Hotel International Pte. Ltd. 

9. Dusit Overseas Co., Ltd. 9. บ. ซิต้ีเรียลต้ี  33. Strand Hotels International Ltd. 

10. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 10. บมจ.โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) 34. Pioneer  iNetwork Limited 

11. Philippine Hoteliers, Inc. 11. บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ 35. Gaw Capital Partners  

12. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 12. บมจ. เอม็ บี เค  36. Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd. 

13. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 13. บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี 37. Pioneer Global Group Ltd. 

14. วทิยาลยัดุสิตธานี 14. บมจ. แมค็กรุ๊ป 38. บมจ. ไทยคม 

15. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 15. บ. บูติค คอนซลัต้ิง กรุ๊ป 39. บมจ. นวกิจประกนัภยั 

16. บ. ดุสิตธานีการโรงแรม 16. บ. บูติค อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป 40. บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน โปรดกัซ ์

 17. บ. บูติค พร๊อพเพอร์ต้ี กรุ๊ป 41. บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
 18. บ. บูติค เทรดด้ิง 42. บ. สรชยัววิฒัน์ 

 19. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 43. บ. เอม็. ว.ี เอส. โฮลด้ิง 

 20. มลูนิธิ ดร. ก าจดั-ปราณี มงคลกลุ 44. บ. พีเอช. ดี เชียงราย 

 21. บมจ. ไทยประกนัชีวติ 45. บ. ไพร์ม แมนเนจเมน้ท ์(ไทยแลนด)์  

 22. บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ  46. บ. เวลิด์คลาสเร้นทอ์ะคาร์ 

 23. บ. แสงโสม 47. บ. วชัร์ธนกาญจน์ 

 24. บ. กาญจนสิงขร  



                                      เอกสารแนบ 2           

 บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management Inc. 

บ.  เลอ  กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

บ. ดุสิต 
เวลิด์วายด์ 

Dusit Bird  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 

Dusit Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

2.75% 
(Direct) 

Philippine 
Hoteliers, Inc. 

 

DMS Property 
Investment Pvt. 

Ltd. 

Dusit Fudu Hotel 
Management 
(Shanghai) 
Co., Ltd 

วทิยาลยั 
ดุสิตธานี 

กองทุนรวม           
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า          

ดุสิตธานี 

บ. ดุสิตธานี
การโรงแรม 

 
99.99% 99.99% 100% 49.99% 99.99 % 50% 99.99% 99.99% 

100% 
(Indirect) 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

55% 
(Indirect) 

45% 
(Indirect) 

100% 
(Indirect) 

30.02% 99.99% 

0. 1.นายชาตรี โสภณพนิช            X     
1. 2. นายชนินทธ์  โทณวณิก / X, // / / / / / / / /, // X / / / / / 
2. 3. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ / / / / / / / / / /, // / / /   / 
3. 4. นายคมัภีร์  สุวรรณรัต / /, //  /   /   /, // /   /   
4. 5. ร.ต.ท.ฉัตรชยั บุณยะอนนัต ์              /   
5. 6. นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ  /, //   /  /   /, //       
6. 7. นางสาววภิาวดี  ศิริมงคลเกษม  /, //               
7. 8. นางวรรณวมิล  ศุภประเสริฐ          X       
8. 9. นางทองทา  สินาดโยธารักษ ์          /       
9. 10. นายวชิิต ชินวงศว์รกุล          /       
10. 11. นางวรางค ์ ไชยวรรณ          /       

12. นายขวญัแกว้  วชัโรทยั              X   
13. ศาสตราจารย ์ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่              /   
14. นายภราเดช  พยฆัวเิชียร              /   
15. นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง              /   
16. ดร.พิศาล สร้อยธุหร ่ า              /   
17. นายภูวเรศ อบัดุลสตา              /   
18. ศาตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. โสภณ เริงส าราญ              /   
19. ดร. สุวตัร สิทธิหล่อ              /   
20. ดร. ชยัพฤกษ ์เสรีรักษ ์              /   
21. นางวรีา พาสพฒันพาณิชย ์              /   

22. Mr. Edilberto V. Javier           /      
23. Mrs. Evelyn R. Singson           /      
24. AMB. Reynaldo O. Arcilla           /      



                                      เอกสารแนบ 2           

 บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
 

หมายเหตุ: / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 

 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management Inc. 

บ.  เลอ  กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

บ. ดุสิต 
เวลิด์วายด์ 

Dusit Bird  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 

Dusit Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

2.75% 
(Direct) 

Philippine 
Hoteliers, Inc. 

 

DMS Property 
Investment Pvt. 

Ltd. 

Dusit Fudu Hotel 
Management 
(Shanghai) 
Co., Ltd 

วทิยาลยั 
ดุสิตธานี 

กองทุนรวม           
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า          

ดุสิตธานี 

บ. ดุสิตธานี
การโรงแรม 

 
99.99% 99.99% 100% 49.99% 99.99 % 50% 99.99% 99.99% 

100% 
(Indirect) 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

55% 
(Indirect) 

45% 
(Indirect) 

100% 
(Indirect) 

30.02% 99.99% 

25. Mr. Washington  Z. SyCip           /      
26.  Mr.  Francisco H. Licuanan, III           /      
27. Ms. Lorna Perez Laurel           /      
28. นายองัเดร  คอยน์โทร     X             
29. นายโรเจอร์  กริฟฟิธ    /             
30. นายชาร์ลส คอยน์โทร    /             
31. นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธ์ิ     / / / / / /,//  /    / 
32. Mr. Gaurav Bhatia      /           

33. Mr. Ankur Bhatia      /           
34. Mrs. Radha Bhatia      /           

11. 35. Mr. Ahmed Umar Maniku            /     
36. นายศุภเดช พูนพพิฒัน์            /     

12. 37. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล            /     
13. 38. นางชวนิดา หาญรัตนกูล               /  
14. 39. นายไพรัช มิคะเสน               /  
15. 40. นางสาวธญัญาพร ตั้งอุทยัสุข               /  

41. ตวัแทนของส านกังานประกนัสังคม /          
ผูรั้บมอบอ านาจ 

              /  

16. 42. Mr. Chen Li Bin             /    
17. 43. Mr. Giovanni Angelini 
18.  

            /    
19. 44. Ms. Erica Chen Xia             /    



                                       เอกสารแนบ 3 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  229 
 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นายวจัิกษณ์ ธัมปราชญ์ 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วนั เดือน ปี เกดิ   9 กนัยายน 2503 
การศึกษา บญัชีมหาบญัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 บญัชีบญัฑิต   มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
การอบรม เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน  

 Value Added Business Control: The Right Way to Manage Risk  
 การตรวจสอบการด าเนินงาน  
 การบริหารความเส่ียงแบบทัว่ทั้งองคก์ร  
 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

การถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 
ประสบการณ์ 
2544 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน   บมจ.ดุสิตธานี 
2543     ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บมจ.เอสจี สินเอเชีย 
 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  
นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
ต าแหน่ง    เลขานุการบริษทั 
วนั เดือน ปี เกดิ    6 พฤษภาคม 2501 
การศึกษา            
การอบรม          
การถือหุ้นในบริษัท (%)          
ประสบการณ์        
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.2 
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  230 
 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
ปี 2557 บริษทัไม่มีรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น แต่ไดมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุดเม่ือปี 2555 
อยา่งไรก็ตาม ทุกๆ 3 ปี บริษทัจะมีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อใชป้ระกอบการท าประกนัภยัทรัพยสิ์น 

และพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชี และบริษทัมีนโยบายการบญัชีแสดงรายการสินทรัพย์
ในราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า ดงันั้น ในกรณีท่ีราคาประเมินมีมูลค่าสูงกวา่ราคาตาม
บญัชี บริษทัจะไม่น ามาเพิ่มมูลค่าทรัพยสิ์นในงบแสดงฐานะการเงิน 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน คือ ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ลาออกเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ 
เล่ือนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ และนางปราณี 
ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในระหวา่งปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 10 คร้ัง โดยมีรายละเอียดในการเขา้ร่วม
ประชุมดงัน้ี 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี         ประธานกรรมการตรวจสอบ      เขา้ร่วมประชุม          4/4     คร้ัง  
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ        ประธานกรรมการตรวจสอบ      เขา้ร่วมประชุม  10/10  คร้ัง 
3. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้          กรรมการตรวจสอบ                      เขา้ร่วมประชุม   9/10   คร้ัง 
4. นางปราณี ภาษีผล                          กรรมการตรวจสอบ                 เขา้ร่วมประชุม  10/10  คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ก ากบั
ดูแลตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี 2557 ดงัต่อไปน้ี 
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารมาร่วมประชุมเก่ียวกบัการจดัท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและมาตรฐานการบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรายงาน
แสดงความเห็นถูกต้อง  และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้นและเชื่อถือได ้ขอ้สังเกตและ
ขอ้แนะน าของผูส้อบบญัชีไดรั้บการพิจารณาและน ามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัอยา่งเหมาะสม 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ัง ผูส้อบบญัชีได้
ยนืยนัวา่ ไม่มีปัญหาในการปฏิบติังานและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารเป็น
อยา่งดี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายการเงินและบญัชีส านกังานใหญ่ใหก้ารยืนยนัวา่ระบบบญัชีของ
บริษทัเป็นระบบท่ีมีประสิทธิผล เช่ือมัน่ว่าไดมี้การรวบรวมและบนัทึกรายการบญัชีครบถว้น ถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานการบญัชี  จากผลการสอบทานรายงานและค าช้ีแจงของผูบ้ริหารและผูส้อบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานงบการเงินของบริษทัและบริษทัย ่อยไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเป็นท่ีเช่ือถือได ้   

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อย 
โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ ไม่พบขอ้บกพร่อง
ที ่เป็นสาระส าคญั  และฝ่ายตรวจสอบภายในได ้รายงานว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกนัและคน้พบการทุจริตได ้รวมทั้งผูส้อบบญัชีไดร้ายงานว่า ระบบการ
ควบคุมภายในทางการเงินของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสม ส าหรับการบริหารความ
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เส่ียงได ้พิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  
ฝ่ายบริหารควรติดตามใหผู้บ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด 

3. การสอบทานการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกนัและการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ในปี 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยนัจากผูบ้ ริหารว ่า บริษทัและผูบ้ ริหารได ้ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย  และข้อก าหนดต่างๆ ข้างต้นแล้ว มีการเปิดเผยรายการท่ี เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด จากรายงานและค ายืนยนัของผูบ้ริหาร
ท่ีรับผิดชอบ และรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัไดป้ฏิบติั
และมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูล
ไดโ้ดยไม่จ  ากดั คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองแลว้ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัดี และเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกยา้ยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5. การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูส้อบบญัชีในปีที่ผา่นมาเป็นท่ีน่าพอใจ และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและสอบทาน
คุณสมบตัิของผูส้อบบญัชีแล้ว เห็นวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื ่อ
พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ หรือนางสาววรรณาพร 
จงพีรเดชานนท์ หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก  หรือนางสาวปัทมาวรรณ วฒันกุล หรือ
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัส าหรับปี 2558 ต่อไป โดยมีค่าสอบบญัชีส าหรับบริษทั จ านวน 1,475,000 บาท และบริษทั
ย่อยในประเทศอีก 7 บริษทั จ านวน 2,280,000 บาท 

 
 
 
 
 

(ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ)                  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2557 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี  
 บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ    

1 บมจ. ดุสิตธานี   งส วบญุศ ี โช  ไพบ  ย์พ ัธุ์ 1,420,000 * บาท 
2 บมจ. ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์   งส วบญุศ ี โช  ไพบ  ย์พ ัธุ์ 1,000,000**  บาท 
3 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์    งส วบญุศ ี โช  ไพบ  ย์พ ัธุ์   110,000  บาท 
4 บ. เทวารัณย ์สปา   งส วบญุศ ี โช  ไพบ  ย์พ ัธุ์   110,000  บาท 
5 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต   งส วบญุศ ี โช  ไพบ  ย์พ ัธุ์ 170,000 บาท 
6 บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์   งส วบญุศ ี โช  ไพบ  ย์พ ัธุ์   160,000  บาท 
7 บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์   งส วบญุศ ี โช  ไพบ  ย์พ ัธุ์ 630,000  บาท 
8 บ. ดุสิต ไชน่าแคปปิตอล   งส วบญุศ ี โช  ไพบ  ย์พ ัธุ์ 110,000 บาท 
9 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ    
 สิทธิการเช่าดุสิตธานี   งส วบญุศ ี โช  ไพบ  ย์พ ัธุ์ 340,000  บาท 

10 บ. ดุสิตธานีการโรงแรม   งส วบญุศ ี โช  ไพบ  ย์พ ัธุ์    40,000  บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ 4,090,000  บาท 

              
   บริษทัยอ่ย/ร่วมในต่างประเทศ 

1 Philippine Hoteliers, Inc. R.G. Manabat & Co., Makati City, 
Philippines 

 
600,000  

 
Peso 

2 DMS Property Investment Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of 
Maldives 

 
9,000  

 
USD 

3 Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd. 

KPMG Huazhen (Special General 
Partnership), Shanghai, People’s 
Republic of China 

 
 

209,000  

 
 
RMB 

 
* รวมค่าสอบบญัชีส่วนเพิ่มของวทิยาลยัดุสิตธานี จ านวน 160,000 บาท ซ่ึงจะขออนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
** รวมค่าสอบบญัชีส่วนเพิ่มของวทิยาลยัดุสิตธานี จ  านวน 140,000 บาท ซ่ึงจะขออนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
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 ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 
 
รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอืน่  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
    ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 
ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 บมจ. ดุสิตธานี ค่าท่ีปรึกษาดา้นภาษีส าหรับ
ร่างสญัญารับบริหาร
โรงแรมในต่างประเทศ 

บ. ส านกัภาษี เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย 

400,000 บาท - 

2 DMS Property 
Investment Pvt. 
Ltd. 

ค่าท่ีปรึกษาการน าส่งภาษี KPMG, Male, Republic 
of Maldives 

1,000 USD 5,300 USD 

3 Philippine 
Hoteliers, Inc. 

ค่าท่ีปรึกษาธุรกิจ R.G. Manabat & Co., 
Makati City, Philippines 

 

200,000 Peso - 
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถู กต้องครบถ้วนแล้ว   ทั้ ง น้ี  ข้าพ เจ้าขอยืน ย ัน ว่าไม่ มี ข้อมู ลการให้ บ ริก าร อ่ืน ท่ี บ ริษัท 
และบ ริษัท ย่อย จ่ ายให้ ข้ าพ เจ้า  ส านั ก งานสอบบัญ ชี ท่ี ข้ าพ เจ้าสั งกัด  และ บุ คคลห รือ 
กิจการท่ี เก่ี ยวข้องกับข้าพ เจ้าและส านักงานสอบบัญ ชี ท่ี ข้าพ เจ้าสั งกัด  ท่ี ข้าพ เจ้าทราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ         
          
เม่ือปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว  ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดง
ค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให้ขา้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้น  

 
  
                                                                                     ลงช่ือ     
                                                                                           (นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ) 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
                                                                                          ผูส้อบบญัชีของ บมจ. ดุสิตธานี 
 


