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บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 1

ส่วนที� 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษัท ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ มประกอบธุรกิจโรงแรมตั& งแต่เดือนกันยายน 2509  

ดว้ยทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั 40 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท  ต่อมาเดือนตุลาคม 2509 เพิ มทุนจดทะเบียนเป็น      

80 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ในวนัที  16 กุมภาพนัธ์ 2514 เพิ มทุนจดทะเบียนอีก 40 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาท 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  ปี 2522 เพิ มทุนจดทะเบียนเป็น 240 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ปี 2530 เพิ มทุน 

จดทะเบียนเป็น 360 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในวนัที  14 สิงหาคม 2533  บริษทัเปลี ยนมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 

100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในวนัที  5 ตุลาคม 2534 เพิ มทุนจดทะเบียนเป็น 405 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 

เมื อวนัที  30 มิถุนายน 2536 เพิ มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท  เมื อวนัที  6 กรกฎาคม 2538  

เปลี ยนมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเมื อวนัที  2 ตุลาคม 2540 เพิ มทุน 

จดทะเบียนเป็น 850 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนประเภทริเริ มกิจการโรงแรมในปี 2510 เมื อวนัที  27 กุมภาพนัธ์ 2513 

ดาํเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี เป็นแห่งแรก ตั&งอยู่บนอาคาร 23 ชั&น มีขนาด 500 ห้อง และตึก 3 ชั&นโดยรอบ ซึ งมี

ห้องพกัจาํนวน 15 ห้อง ร้านอาหารและห้องประชุม ต่อมา ไดป้รับปรุงเป็นห้องแลนด์มาร์ค (ห้องสูทเล็ก) ซึ งเป็น

การรวมห้องมาตรฐานบางส่วนจาก 2 ห้องเป็น 1 ห้อง จึงเหลือห้องพักเพียง 285 ห้อง ในปี 2524 ได้สร้าง            

อาคาร E-wing อีก 1 อาคารโดยมีขนาด 232 หอ้ง รวมเป็นหอ้งพกัจาํนวน 517 ห้อง นอกจากนี&ยงัมีอาคารพาณิชย ์11 ชั&น 

เนื&อที  13,245.54 ตารางเมตร และพื&นที ชั&นใตดิ้น 336 ตารางเมตร อาคารโรงแรมและอาคารพาณิชยด์งักล่าวตั&งอยูบ่น

ที เช่าของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ตามสัญญาเช่าฉบบัลงวนัที  31 กรกฎาคม 2511 ที ดินเนื&อที 

ประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 67.84 ตารางวา มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี นับตั&งแต่วนัที  1 เมษายน 2516 ซึ งครบกาํหนดวนัที   

31 มีนาคม 2546  และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 ครั& ง ครั& งละ15 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ ต่อมา เมื อวนัที    

26 สิงหาคม 2545 บริษทัได้ลงนามต่อสัญญาเช่าที ดินพร้อมอาคารครั& งที  1 โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับตั&งแต่วนัที   

1 เมษายน 2546 ถึงวนัที  31 มีนาคม 2561 และกาํหนดชาํระค่าเช่าล่วงหนา้ 15 ปี เป็นจาํนวนเงินทั&งสิ&น 1,100 

ลา้นบาท 

 บริษัทได้จดทะเบี ยนเป็ นบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื อปี  2518                         

ในปี 2536 บริษทัไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจาํกดั เป็น บริษทัมหาชนจาํกดั โดยใชชื้ อวา่บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  

และชื อภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใชชื้ อยอ่บริษทัที ออกหลกัทรัพยว์า่ DTC 
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บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 2

ธุรกิจหลักของ บมจ. ดุสิตธานี คือ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการ
ดาํเนินการภายใตเ้ครื องหมายการคา้  “ดุสิตธานี” (Licensing) โดยธุรกิจอื นๆ ที เกี ยวขอ้งดาํเนินการภายใตชื้ อบริษทั
อื น  ๆดงันี&    

บริษัท ลกัษณะการดําเนินธุรกจิ 
ธุรกจิโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

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

- เป็นเจ้าของเครื องหมายการค้าสําหรับโรงแรม ได้แก่ “ดุสิตธานี”      
“ดุสิตปริcนเซส” “ดุสิตดีทู”  “ดุสิตเดวาราณา”  และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 

- เป็นเจ้าของเครื องหมายการค้าสําหรับสปา ได้แก่ “เทวารัณย์ สปา”     
“นํ&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 ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 
3 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปริcนเซส โคราช และดุสิต
ปริcนเซส เชียงใหม่ 

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

สหรัฐอเมริกา 
- รับจา้งบริหารโรงแรมที จะเปิดในประเทศไดแ้ก่ ดุสิตดีทู เขาใหญ่ 
- รับจา้งบริหารโรงแรมที จะเปิดในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ดุสิตธานี ลากูน่า 

กอลฟ์ รีสอร์ท สิงคโปร์ 
- ให้ใช้ชื อเครื องหมายการค้า 4 แห่ง ได้แก่ ดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท 

เชียงราย ดุสิตธานี กระบี  บีช รีสอร์ท ดุสิตธานี เรสซิเดน้ซ์ ดาเวา และ
ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ มะนิลา 

Philippine Hoteliers, Inc. - เป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ดุสิตธานี มะนิลา ซึ ง
บริหารงานโดย บ.ดุสิต เวลิด์วายด ์

- รับจา้งบริหารโรงแรมที จะเปิดในประเทศฟิลิปปินส์ ไดแ้ก่ ดุสิตปริcนเซส 
เอ็นเอไอเอ การ์เดน้ส์ มะนิลา ดุสิตดีทู ดาเวา ดุสิตธานี ลูบิ แพลนเทชั น 
รีสอร์ท ดาเวา และดุสิตปริcนเซส เซบู ซิตี&  

 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์  - เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. รอยลั ปริcนเซส และบ. ดุสิต 
โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั เมื อวนัที  1 เมษายน 2552 

- เป็นเจา้ของเครื องหมายการคา้ “รอยลัปริcนเซส”  
- เป็นเจา้ของกรรมสิทธิn ที ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
- เป็นเจา้ของโรงแรมดุสิตปริcนเซส เชียงใหม่ ดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ 

และดุสิตปริcนเซส โคราช   
- ให้ใช้ชื อเครื องหมายการค้า 2 แห่ง ได้แก่ ปทุมวนั ปริc นเซส และ               

รอยลัปริcนเซส หลานหลวง 
Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรมในต่างประเทศได้แก่  ดุสิตธานี  อาบูดาบี          

ดุสิตธานี ดูไบ รวมถึง อพาร์ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ ดุสิตธานี ดูไบ 
เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์  โฮเต็ล อพาร์ทเมน้ท์ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร และ
ดุสิตดีทู ไนโรบี 
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บริษัท ลกัษณะการดําเนินธุรกจิ 
 

- ให้ใชชื้ อเครื องหมายการคา้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ ดูไบ มารีน่า 
ดุสิตดีทู เคนซ์ และ ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ อลั แมนซลั อาบูดาบี 

- รับจา้งบริหารโรงแรมที จะเปิดในต่างประเทศ ได้แก่ ดุสิตเดวาราณา      
ไห่หนาน ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ แอนด์ สวีท โดฮา ดุสิตเดวาราณา มลัดีฟส์ 
ดุสิตธานี ซามาร่า บีช ซูสส์ ดุสิตธานี บรู๊ควอเตอร์ ดุสิตธานี คมัรานห์ 
ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ ย่างกุง้ ดุสิตดีทู ยาร์เคย ์ทิมพู  ดุสิตธานี เจดดาห์ 
ดุสิตธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ คาสิโน ดุสิตดีทู 
อูลานบาตอร์ ดุสิตดีทู พนูาคา ดุสิตดีทู ปาลม์มอล มสักตั และ ดุสิตดีทู 
ซลัวาโดฮา 

Dusit Bird Hotels Private Limited - กิจการร่วมทุนระหว่าง บมจ. ดุสิตธานี และ Bird Hospitality Services 
Private Limited ประเทศอินเดีย ดาํเนินธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมใน
ประเทศอินเดีย 

- รับจา้งบริหารโรงแรม ไดแ้ก่ ดุสิตเดวาราณา นิวเดลี 
- รับจา้งบริหารโรงแรมที จะเปิด ไดแ้ก่ ดุสิตดีทู เออร์บานา กรูกาวน์  

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ - เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที จดัตั&งขึ&นเพื อประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี 
ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หัวหิน เพื อรองรับการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี 

- เป็นเจา้ของโรงแรม 2 แห่งไดแ้ก่  ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิตดีทู 
เชียงใหม่  

- เป็นเจา้ของสิทธิการเช่าที โรงแรม ดุสิตธานี หวัหิน  
DMS Property Investment Private 
Limited 

- เป็ น เจ้ าของโรงแรมดุ สิ ตธานี  มัล ดี ฟ ส์  ซึ งบ ริ ห ารงาน โดย            
บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์

Dusit USA Management Inc. - เป็นนิติบุคคลที จดัตั&งขึ&นที มลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื อ
รับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

- รับจา้งบริหารโรงแรมดุสิตธานี กวม  
Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd. 

- รับจา้งบริหารโรงแรมที สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ดุสิตดีทู ฟูดู 
บินฮู ฉางโจว  

- รับจา้งบริหาร 25 โรงแรมที จะเปิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ธุรกจิอื�นที�เกี�ยวข้อง 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจให้เช่าสาํนกังานชื อ อาคารพาณิชย ์ดุสิตธานี  
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี& ส์   
(เดิมชื อ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั นแนล) 

- ลงทุนในบริษทัต่าง  ๆ 

บ. เทวารัณย ์สปา - ประกอบธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ (Spa) 
วทิยาลยัดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวทิยาลยัดา้นการบริหารและการจดัการโรงแรม 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนดา้นศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝ์รั งเศส 
บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ - เป็นสํานกังานปฏิบติัการภูมิภาค ให้บริการบริหารโรงแรมแก่วิสาหกิจ
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บริษัท ลกัษณะการดําเนินธุรกจิ 
ในต่างประเทศเช่น ดุ สิตธานี  มะนิลา  ดุ สิตธานี  มัลดีฟส์  และ        
โรงแรมภายใตก้ารบริหารของ Dusit Oversea Co.,Ltd. 

- ให้บริการด้านการตลาดทั& งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศสําหรับ
วสิาหกิจในเครือ  

บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล - ถือหุน้ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา - ประกอบธุรกิจดา้นการศึกษา 
Philipine Hoteliers International Center 
for Hospitality Education, Inc. 

- ประกอบธุรกิจดา้นการศึกษา 

 
1.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม 

� วสัิยทศัน์ 
 “เป็นองคก์รชั&นนาํในธุรกิจการให้บริการของเอเชียสาํหรับลูกคา้ พนกังาน และ ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกบับริษทั” 
 
� พนัธกจิ 
“สร้างประสบการณ์เหนือระดบัความคาดหวงัสาํหรับทุกการบริการ”  
 
� คุณค่าหลกัของดุสิต 
ใส่ใจ         จริงใจ         เคารพ   อ่อนนอ้ม 
 
� วตัถุประสงค์ทางธุรกจิ 
ใหบ้ริษทัมีรายไดเ้ติบโตในระยะยาว มีธุรกิจที หลากหลายเพื อกระจายความเสี ยง และสร้างผลตอบแทนที ดี
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
 
� เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจโดยใชน้โยบายเชิงรุก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกบัการบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริหารโดย         
เพิ มจํานวนโรงแรมที รับบริหารทั& งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันขยายการรับบริหาร                   
ในต่างประเทศ เพื อกระจายความเสี ยงหากเกิดเหตุการณ์ที มีความเสี ยงกระทบต่อธุรกิจ ในขณะเดียวกนั       
ยงัได้พิจารณาช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการที เกี ยวข้องควบคู่กับการขยายตัว                     
ในการรับบริหาร โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั&งจากการรับบริหารโรงแรมและ
การลงทุนในกิจการโรงแรมในระดบัที เหมาะสมกบัสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 
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� กลยุทธ์ในการดําเนินงาน 
1. บริหารจัดการทรัพย์สินที มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที เหมาะสม           

เมื อเปรียบเทียบกบัตลาด 
2. ขยายฐานธุรกิจดา้นโรงแรมผา่นการลงทุนในโครงการต่าง  ๆที ใหผ้ลตอบแทนเป็นที น่าพึงพอใจ 
3. จดัโครงสร้างเงินลงทุนที เหมาะสม และพิจารณานาํเครื องมือทางการเงินใหม่ๆ มาใช้สนบัสนุนการ

ขยายตวัของธุรกิจ 
4. ขยายฐานลูกคา้ และสร้างความแข็งแกร่งให้กบัเครื องหมายการคา้เพื อให้เป็นที รู้จกัและเป็นที จดจาํ 

รวมทั&งขยายช่องทางการตลาด โดยเนน้ไปที ตลาดที มีศกัยภาพสูง อาทิ ยโุรปและจีน 
5. เสริมสร้างทีมงานบริหารและปฏิบติัการใหมี้ความเขม้แขง็เพื อรองรับแผนการขยายธุรกิจ 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 
� การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญเกี�ยวกบัอาํนาจในการควบคุมบริษัทในปีที�ผ่านมา 

1. แต่งตั&งนายอาสา สารสิน เป็นกรรมการอิสระ แทนนายสรดิษ วญิญรัตน์ ที ลาออก มีผลตั&งแต่วนัที  
24 มีนาคม 2558  

2. แต่งตั&งนายอาสา สารสิน เป็นประธานกรรมการ แทนนายชาตรี โสภณพนิช ที ลาออก มีผลตั&งแต่
วนัที  1 เมษายน 2558 

3. แต่งตั&งนายชาตรี โสภณพนิช เป็นประธานกิตติมศกัดิn  มีผลตั&งแต่วนัที  2 เมษายน 2558 
4. แต่งตั& งท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เป็นผูก่้อตั& งและที ปรึกษาคณะกรรมการ มีผลตั& งแต่วนัที   

2 เมษายน 2558 
5. แต่งตั&ง นายบนัเทิง ตนัติวิท เป็นกรรมการ แทน นายชาตรี โสภณพนิช ที ลาออกมีผลตั&งแต่วนัที   

28 เมษายน 2558 
6. แต่งตั&ง นายวชิิต ชินวงศว์รกุล เป็นกรรมการ แทน ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์ที ถึงแก่อนิจกรรม 

มีผลตั&งแต่วนัที  28 เมษายน 2558 
7. แต่งตั&ง นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ เป็นกรรมการ แทนนายศกัดิn  เกี ยวการคา้ ที ลาออก มีผลตั&งแต่วนัที   

1 ตุลาคม 2558 
8. แต่งตั&ง ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และศาสตราจารยส์รรเสริญ 

ไกรจิตติ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั&งแต่วนัที  1 ตุลาคม 2558  
9. แต่งตั&ง นางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษทัภิบาลและ 

สรรหา แทนนายศกัดิn  เกี ยวการคา้ ที ลาออก มีผลตั&งแต่วนัที  1 ตุลาคม 2558 
10. แต่งตั&ง นายศกัดิn  เกี ยวการคา้ เป็นที ปรึกษาคณะกรรมการ และที ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ  

มีผลตั&งแต่วนัที  1 ตุลาคม 2558 
11. แต่งตั&งนายชนินทธ์ โทณวณิก เป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร มีผล

ตั&งแต่วนัที  1 มกราคม 2559  
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12. แต่งตั&งนางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ เป็นประธานเจา้หนา้ที บริหารกลุ่ม มีผลตั&งแต่วนัที  1 มกราคม 2559 
13. แต่งตั&งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย  นายชนินทธ์  โทณวณิก  นางสินี  เธียรประสิทธิn    และ 
      นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ มีผลตั&งแต่วนัที  1 มกราคม 2559 
14. แก้ไขเพิ มเติมอาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที บริหาร 
15. เปลี ยนแปลงกรรมการซึ งมีอาํนาจลงลายมือชื อแทนบริษทั เมื อเดือนเมษายน 2558  

จาก ชื อและจาํนวนกรรมการซึ งมีอาํนาจลงลายมือชื อแทนบริษทั คือ ร้อยตาํรวจโทฉัตรชยั 
บุณยะอนนัต ์นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธิn  กรรมการ 2 ใน 3 คนนี&  ลงลายมือชื อ
ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
เป็น ชื อและจาํนวนกรรมการซึ งมีอาํนาจลงลายมือชื อแทนบริษทั คือ นายชนินทธ์ โทณวณิก 
นางสินี เธียรประสิทธิn  นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี&  ลงลายมือชื อร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

16. เปลี ยนแปลงกรรมการซึ งมีอาํนาจลงลายมือชื อแทนบริษทั เมื อเดือนตุลาคม 2558 
จาก ชื อและจาํนวนกรรมการซึ งมีอาํนาจลงลายมือชื อแทนบริษทั คือ นายชนินทธ์ โทณวณิก 
นางสินี เธียรประสิทธิn  นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี&  ลงลายมือชื อร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
เป็น ชื อและจาํนวนกรรมการซึ งมีอาํนาจลงลายมือชื อแทนบริษทั คือ นายชนินทธ์ โทณวณิก 
นางสินี เธียรประสิทธิn  นางวรางค์ ไชยวรรณ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี&   
ลงลายมือชื อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 

� การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญเกี�ยวกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิในปีที�ผ่านมา 
1. โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจดัตั& งภายใต้บริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จาํกัด ตั& งอยู่ที  

ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ เปิดดาํเนินการในเดือนสิงหาคม 2558 
2. Philippine Hoteliers, Inc.   ลงทุนร้อยละ 40 ในโครงการโรงเรียนการโรงแรมและโรงแรม และ 

จดัตั&งบริษทัร่วมทุนที ประเทศฟิลิปปินส์ เมื อวนัที  15 กรกฏาคม 2558 
 

� การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์สําคัญอื�น 
ในช่วง 3 ปี ที�ผ่านมา 

1. ที ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั& งที  4/2558 เมื อวนัที  13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทั  
         ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ จาํกดั (มหาชน) ซื&อหุ้น DMS Property Investment Private Limited จาก 
         นายชาตรี โสภณพนิช จาํนวน 1,925,000 หุ้น หรือร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้                        
        ในอตัราหุ้นละ USD 1 โดยคิดอตัราแลกเปลี ยนที  USD 1 เท่ากับ 31.60 บาท คิดเป็นเงิน 60.83  
        ลา้นบาท 
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2. ที ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั& งที  6/2558 เมื อวนัที  30 กนัยายน 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทั  
       ดุสิต ไทยพร็อพเพอร็ตี& ส์  จ ํากัด (มหาชน) ซื& อหุ้น DMS Property Investment Private  
       Limited จาก Coastline Investment Private Limited จาํนวน 1,925,000 หุ้น หรือร้อยละ 5  
       ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ ตามราคาประเมินจาก Jones Lang LaSalle Limited  
       ในมูลค่ารวม USD 2,435,125 หรือเท่ากบั USD 1.265 ต่อหุน้  

� รางวลัที�ดุสิต อนิเตอร์เนชั�นแนล ได้รับในปี 2558 

1. Certificate of Excellence 2015 by Trip Advisor: โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ไดรั้บการคดัเลือกจาก 
Trip Advisor ใหรั้บประกาศนียบตัรยอดเยี ยม นบัเป็นใบประกาศอนัทรงเกียรติประจาํปี 2558 โดย
ตดัสินจากการลงคะแนน และบทความผา่นเวบ็ไซต ์www.tripadvisor.com ซึ งเป็นเวบ็ไซตเ์กี ยวกบั
การท่องเที ยวที ใหญ่ที สุดในโลก และสามารถยืนยนัความเป็นเลิศในการให้บริการของโรงแรม
ดุสิตธานี หวัหิน 

2. Global Winner of World Luxury Diplomatic Hotel Awards 2015:  โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน
ได้ รับรางว ัล Global Winner of World Luxury Diplomatic Hotel 2015 จาก World Luxury Hotel 
Awards นบัเป็นการไดรั้บรางวลั 7 ปี ติดต่อกนั ในฐานะที เป็นโรงแรมสําหรับการประชุมองคก์ร
นานาชาติ และเชื อมความสัมพนัธ์ระดบัประเทศยอดเยี ยมของโลก 

3. EarthCheck GOLD Certified: โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
ไดรั้บรางวลั “EarthCheck GOLD Certified” ปี 2558 จากเอิร์ธเช็ค ซึ งเป็นองคก์รชั&นนาํผูเ้ชี ยวชาญ 
และประเมินผลมาตรฐานการอนุรักษสิ์ งแวดลอ้มให้กบัองคก์รในอุตสาหกรรมท่องเที ยวทั วโลก 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้ผ่านการประเมินผลในการ
เสริมสร้าง ให้ความสําคญั และรักษามาตรฐานระดบัสูง ดา้นการประหยดัพลงังานและอนุรักษ์
สิ งแวดลอ้มอยา่งย ั งยนืไดอ้ยา่งดีเยี ยม รวมถึงการจดัการขยะเพื อลดผลกระทบต่อสิ งแวดลอ้ม 

4. Best Italian Restaurant 2015 by Thailand Tatler: ห้องอาหารซาน มาร์โค โรงแรมดุสิตธานี  
หวัหิน ไดรั้บรางวลั ”ห้องอาหารยอดเยี ยมแห่งปี 2558” จากนิตยสารไทยแลนด์ แททเลอร์ ซึ งเป็น
นิตยสารเกี ยวกับไลฟ์สไตล์ของสังคมชั&นสูง นับเป็นเวลากว่า 25 ปีที ห้องอาหาร ซาน มาร์โค 
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ยงัคงรักษามาตรฐานการใหบ้ริการและคุณภาพอาหาร  

5. Best Thai Restaurant by FACT Abu Dhabi: ห้องอาหารเบญจรงค์ โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี 
ได้รับรางวลัห้องอาหารไทยที ดีที สุดในเมือง จากนิตยสารแฟคท์ อาบูดาบี ซึ งเป็นนิตยสาร
วฒันธรรมมาตรฐานสากลของการออกแบบที เหนือชั&นเล่มแรกของประเทศ  
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6. Salon Culinaire Champions: โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนั Salon Culinaire 
ที  Gulfood Trade Show ซึ งเป็นการแข่งขนัทาํอาหารประจาํปีที ใหญ่ที สุดของโลก ผูเ้ขา้แข่งขนั
ได้รับการประเมินโดยคณะผูเ้ชี ยวชาญที มีชื อเสียงกว่า 25 ท่าน จากสมาคมเชฟโลก (WACS) ที 
ตดัสินการแข่งขนัทาํอาหารมาแลว้ทั วโลก 

7. Middle East Hospitality: โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ได้รับรางวลั Hospitality Excellence Awards 
2015 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักว่า 400 คน เพื อให้ไดรั้บการเสนอชื อเขา้ชิงหนึ งในรางวลัที ดี
ที สุดในหมวดหมู่ต่าง  ๆHospitality Excellence Awards 2015 เป็นรางวลัที แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ
ขององค์กรอุตสาหกรรมชั& นนํา แสดงให้เห็นทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาด และ 
ความประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมการบริการที กําลังเติบโตในตะวนัออกกลางและ
แอฟริกาเหนือ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ไดรั้บรางวลัต่าง  ๆดงัต่อไปนี&  
1. รางวลัชนะเลิศ ประเภทผูจ้ดัการทั วไปดีเด่นแห่งปี  
2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทฝ่ายทรัพยากรบุคคลดีเด่นแห่งปี 
3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งปี  
4. เขา้รอบสุดทา้ย ประเภทฝ่ายการดาํเนินการและเลขานุการแห่งปี 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
บริษทั ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                       
                                                                                           
        
 
  
     
                
                           
                                                                                                                                
  
                        
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
                  
  

บมจ. ดุสิตธานี 
(DTC) 

 0.55% 

30.02100% 50.00%  49.99%  99.99% 99.99% 
กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า

ดุสิตธานี 

Dusit USA 
Management 

Inc. 
 

บ. ดุสิต        
แมนเนจเมน้ท ์

 

Dusit Bird  
Hotels Private 

Limited 
 

บ. เลอ  
กอร์ดอง   

เบลอ ดุสิต 
 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

 

บ. ดุสิต  
เวลิด์วายด ์
 

99.99% 99.99% 
บ. ดุสิตธานี 

พร็อพเพอร์ตี& ส์ 
 

100 % 
Dusit 

Overseas  
Co., Ltd. 

 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

88.01% 

บมจ. ดุสิต ไทย 
พร็อพเพอร์ตี& ส์ 

 

 84.05% 
100 % วทิยาลยัดุสิตธานี 

2.75% 

60.00 % DMS Property 
Investment Private 

Limited 

บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 

 

Dusit Fudu 
Hotel 

Management 
(Shanghai) 
Co., Ltd.  

  

99.99% 

45.00% 

บ. ดุสิตธานี
การโรงแรม

ศึกษา Philippine 
Hoteliers 

International 
Center for 
Hospitality 

Education, Inc. 
 

40.00% 

99.99% 
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การแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
บริษทัเริ มประกอบกิจการตั&งแต่เดือนกนัยายน 2509 และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื อง ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 บริษทัประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท คือ ธุรกิจโรงแรม        

ธุรกิจรับบริหารโรงแรม ธุรกิจใหเ้ช่าสาํนกังาน และธุรกิจอื น  ๆดงันี&       

 
 
 
 
 
 

  

 

หมายเหตุ  ใตเ้ส้น    ---------     คือผูร้่วมทุน 

บมจ. ดุสิตธานี 
 

ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิอื�นๆ ธุรกจิให้เช่าสํานักงาน ธุรกจิรับบริหารโรงแรม 

ธุรกจิการศึกษา ธุรกจิสปา 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

 

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

บมจ. ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 

บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ตี& ส์ 

 

Philippine  
Hoteliers, Inc. 

 

บ. ดุสิต         
แมนเนจเมน้ท ์

DMS Property Investment Private Limited 

1. บ. เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท                         35.00% 
2. Coastline Hotels and Resorts Private Limited           5.00% 

บ. ดุสิต  
เวลิด์วายด ์

Dusit Overseas  
Co., Ltd. 

Dusit Bird Hotels Private Limited 

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% 

60.00% 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี 

88.01% 

84.05% 

 บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 
 

99.99% 

Bird Hospitality Services Private Limited   50.00% 

LE CORDON BLEU HELVETIA 50.00% 

บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 
 

99.99% 

Philippine  Hoteliers International Center for 
Hospitality Education, Inc. 

1. Prince Oliver Chua See             7.50% 
2. Lord Irwin Chua See                       7.50% 
3. Ace Hotel, Inc.                                                     10.00% 
4. Victor B. Valdepenas                                         10.00% 
5. Fine Properties, Inc.                     10.00% 
6. Cartwright Company, Inc.                    10.00%  
7. Great Arian Property Hoildings Corporation          5.00% 
8. A.C. Tajanlangit Construction Builders                   5.00% 
and Development Corporattion 

1. บ. เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท                        35.00% 
2. Coastline Hotels and Resorts 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% 

1. Prince Oliver Chua See             7.50% 
2. Lord Irwin Chua See                       7.50% 
3. Ace Hotel, Inc.                                                   10.00% 
4. Victor B. Valdepenas                                       10.00% 
5. Fine Properties, Inc.                   10.00% 
6. Cartwright Company, Inc.                   5.00%  
7. Great Arian Property Holdings Corporation                5.00% 
8. A.C. Tajanlangit Construction Builders                        5.00% 
   and Development Corporattion 
 

40.00% 
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หมายเหตุ:           
1. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ มีผูถื้อหุน้ที เป็นผูเ้กี ยวขอ้งโดยเป็นกรรมการของบมจ. ดุสิตธานี ดงันี&  

 

ชื�อ 
สัดส่วนการถือหุ้นใน 

บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีhส์ (ร้อยละ) 
1. นายชนินทธ์ โทณวณิก       0.00004 
2. นางสินี เธียรประสิทธิn  0.01 
3. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ   0.00001 
4. บริษทัไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)  
ซึ งนางวรางค ์ไชยวรรณ เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.63 

5. นายวชิิต ชินวงศว์รกุล 0.000001 
6. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 0.000001 

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

�  แยกตามสายผลติภัณฑ์ 

โครงสร้างรายไดแ้ละโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยในระยะ 3 ปี สิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม                                                                       
                      (หน่วย : พนับาท)  

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย % การถือหุ้น ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 (ทางตรงและทางอ้อม) รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม         
1.1 รายไดค้่าหอ้งพกั 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00         814,009 15.27 653,897 12.64 823,280 15.33 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00         509,703 9.56 429,831 8.31 381,412 7.10 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 86.79         240,717 4.52 256,436 4.96 270,377 5.04 
 4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99         777,892 14.59 785,802 15.18 746,099 13.90 
 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 52.07         421,008 7.90 483,014 9.33 485,530 9.04 

รวมรายได้ค่าห้องพกั  2,763,329 51.84 2,608,980 50.42 2,706,698 50.41 
1.2 รายไดค้่าอาหารและ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 628,165 11.79 512,931 9.91 606,055 11.29 
เครื องดื ม 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 254,982 4.78 239,568 4.63 254,429 4.74 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 86.79         166,958 3.13 183,384 3.54 185,882 3.46 
 4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99         356,297 6.68 364,893 7.05 353,862 6.59 
 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 52.07         155,264 2.91 179,439 3.47 183,300 3.41 

รวมรายได้ค่าอาหารและเครื�องดื�ม  1,561,666 29.29 1,480,215 28.60 1,583,528 29.49 
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                                                                  (หน่วย : พนับาท) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย % การถือหุ้น  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 (ทางตรงและทางอ้อม) รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
1.3 รายไดอ้ื นๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00           38,281 0.72 35,710 0.69 57,084 1.06 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00           21,331 0.40 16,303 0.32 13,186 0.25 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 86.79 14,983 0.28 10,522 0.20 8,060 0.15 
 4. บ. เทวารัณย ์สปา 99.99           22,953 0.43 10,896 0.21 - - 
 5. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99           25,250 0.47 27,948 0.54 28,210 0.53 
 6. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 52.07 46,726 0.88 57,895 1.12 50,653 0.94 

รวมรายได้อื�น ๆ  169,524 3.18 159,274 3.08 157,193 2.93 
รวมรายได้จากธุรกจิโรงแรม  4,494,519 84.31 4,248,469 82.10 4,447,419 82.83 
2. รายไดจ้ากการรับจา้ง 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00             8,575 0.16             5,907 0.11              5,734 0.11 
 บริหารโรงแรม 2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 86.79             3,000 0.06             3,000 0.06              3,000 0.05 
 3. Dusit Overseas Company Limited 99.99           53,013 0.99 107,202 2.07 115,385 2.15 

รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม  64,588 1.21 116,109 2.24 124,119 2.31 
3. รายไดจ้ากธุรกิจอาคารใหเ้ช่า         
 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00           74,493 1.40 77,537 1.50 76,289 1.42 

รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  74,493 1.40 77,537 1.50 76,289 1.42 
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                                                                  (หน่วย : พนับาท) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย % การถือหุ้น ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 (ทางตรงและทางอ้อม) รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
4. รายไดอ้ื น ๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี (1) (2) 100.00     242,578 4.55 251,444 4.86 200,432 3.73 
 2. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00           17,769 0.33 18,108 0.35 31,734 0.59 
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 86.79           46,686 0.88 31,075 0.60 32,479 0.60 
 4. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี& ส์ 99.99                601 0.01 576 0.01 569 0.01 
 5. บ. เทวารัณย ์สปา 99.99                574 0.01 184 0.00 61 0.00 
 6. บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99             6,266 0.12 8,688 0.17 9,869 0.18 
 7. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 15,421 0.29 5,453 0.11 13,179 0.25 
 8. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 52.07 31,475 0.59 37,368 0.72 20,693 0.39 
 9. Dusit Overseas Company Limited 99.99             2,167 0.04 2,520 0.05 3,048 0.06 
 10. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 99.99 143 0.00 6 0.00 5,232 0.10 
 11. วทิยาลยัดุสิตธานี 86.79 333,565 6.26 377,161 7.29 403,067 7.51 
 12. Dusit USA Management Inc 100.00 - - - - 62 0.00 
 13. บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 99.99 - - - - 1,338 0.02 

รวมรายได้อื�น ๆ  697,245 13.08 732,583 14.16 721,763 13.44 

รวมรายได้ทัhงหมด  5,330,845 100.00 5,174,698 100.00 5,369,590 100.00 

(1) สาํหรับปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมในอตัราร้อยละ 30.02 จาํนวน 88.57 ลา้นบาท 92.20 ลา้นบาท และ 53.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(2)สําหรับปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 รวมส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และ Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. แลว้ 
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� แยกตามโรงแรม 

 โครงสร้างรายไดร้วมจากการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซึ งเป็นรายไดร้วมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ไดร้ับรู้รายไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทั) ประกอบดว้ย รายไดค้่าหอ้งพกั รายไดค้่าอาหารและเครื องดื ม และรายไดอ้ื นๆ จากธุรกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปี สิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม    

(หน่วย : พนับาท) 

โรงแรม ดาํเนินการโดย % การถือหุ้น 
(ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

   รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ 
ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 895,596 19.56 659,679 15.12 897,161 19.70 
ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 620,065 13.54 606,573 13.90 619,089 13.59 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 803,785 17.56 703,810 16.13 680,761 14.94 
ดุสิตปริcนเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี� ส์ 86.79 113,640 2.48 118,408 2.71 142,214 3.12 
ดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี� ส์ 86.79 191,032 4.17 208,302 4.77 218,742 4.80 
ดุสิตปริcนเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี� ส์  86.79 125,153 2.73 125,582 2.88 111,972 2.46 
ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 428,720 9.36 416,235 9.54 450,402 9.89 
ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 621,019 13.56 643,620 14.75 542,630 11.91 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 124,782 2.74 124,069 2.84 152,090 3.34 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 52.07 654,474 14.30 757,716 17.36 740,176 16.25 
รายได้รวมจากการดาํเนินธุรกจิโรงแรมที�อยู่ภายใต้กลุ่มดุสิตธาน ี 4,578,266 100.00 4,363,994 100.00 4,555,237 100.00 
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2.2 การประกอบธุรกจิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
 1. ธุรกจิโรงแรม 
� ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจดา้นโรงแรมและใหบ้ริการอื น  ๆซึ งเกี ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมดงันี&  
ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีห้องพกัจาํนวน 517 ห้อง แบ่งเป็น Superior 232 ห้อง 

Deluxe 138  ห้ อง Executive Suite 71 ห้ อง Club Executive Suite 36 ห้ อง Junior Suite (Thai Heritage Suite) 23 ห้ อง              
Club King 12 ห้ อง Dusit Two Bedroom Suite (Princess Suite) 2 ห้ อง Rattanakosin Suite 2 ห้ อง และ Majesty Suite 1 ห้ อง 
นอกจากนี&  ยงัให้บริการดา้นอาหารและเครื องดื ม ห้องจดัเลี& ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ งอาํนวยความสะดวก
อื นๆ เช่น สระว่ายนํ& า ศูนยบ์ริหารร่างกายชื อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื อ “เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop 
ร้านบูติกที รวบรวมผลิตภณัฑ์ และสินคา้นานาชนิด รวมทั&งสินคา้พื&นเมืองและของที ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี ชื อ 
“Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิ น บริการจัดทัวร์นอกสถานที  บริการ 
รับแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเลี& ยงเด็ก บริการตดัผม บริการซักอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ให้บริการ
โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ มีทั&งนกัท่องเที ยว และนกัธุรกิจ มีการจดัประชุมสัมมนา จากบริษทั
ในประเทศไทยและการจดัประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลูกคา้นกัท่องเที ยวจะเดินทางมาในระหวา่งเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของ
ปีถดัไปซึ งเป็นช่วง High Season ส่วนระหวา่งเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เป็นช่วง Low Season จะมีนกัท่องเที ยวเดินทาง
มานอ้ย 

 โรงแรมตั&งอยู่บนที ดินซึ งเช่าจากสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยมีสัญญาเช่าในช่วงแรก เป็น
ระยะเวลา 30 ปี ตั&งแต่วนัที  1 เมษายน 2516  ถึง วนัที  31 มีนาคม 2546 บริษทัไดรั้บสิทธิในการต่อสัญญาเช่าที ดินไดอี้ก 2 ครั& ง 
ครั& งละ 15 ปี โดยบริษัทได้ต่อสัญญาเช่า สําหรับช่วง 15 ปีแรกโดยสัญญามีอายุตั& งแต่วนัที  1 เมษายน 2546 ถึงวนัที  31 
มีนาคม 2561 

- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตั& งอยู่ที จงัหวดัชลบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มีห้องพกั จาํนวน 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 ห้อง  Dusit Suite 3 ห้อง Royal Princess Suite 2 ห้อง นอกจากนี&  ยงัให้บริการดา้นอาหารและเครื องดื ม        
ห้องจดัเลี& ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ งอาํนวยความสะดวกอื นๆ  เช่น สนามเทนนิส สระว่ายนํ& า ศูนยบ์ริหาร
ร่างกาย  ชื อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื อ “เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop ร้านบูติกที รวบรวมผลิตภณัฑ์และ
สินค้านานาชนิด รวมทั& งร้านค้าย่อยขายสินค้าพื&นเมืองและของที ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี ชื อ “Dusit Gourmet” 
บริการรถ Limousine บริการจดัทวัร์นอกสถานที  บริการรับแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเลี& ยงเด็ก บริการ
ตดัผม บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ใหบ้ริการโทรศพัท ์เป็นตน้  

โรงแรมตั&งอยู่บนที ดินซึ งเช่าจากบริษทั สิริพทัยา จาํกดั โดยสัญญาเริ มตั&งแต่วนัที  1 กุมภาพนัธ์ 2537 ถึง 
วนัที  30 กันยายน 2560 อนึ ง ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัได้ทาํการต่อสัญญาเช่าที ดินล่วงหน้าเป็นเวลาอีก 10 ปี               
โดยไดย้กเลิกสัญญาเช่าที ดินฉบบัเดิมและทาํสัญญาเช่าฉบบัใหม่ ซึ งไดท้าํการจดทะเบียนที สํานกังานที ดินจงัหวดั
ชลบุรี เมื อวนัที  2 กุมภาพนัธ์ 2549 สัญญาเช่าที ดินฉบบัใหม่มีอายุสัญญาตั&งแต่วนัที  1 มกราคม 2549 ถึงวนัที  31 
ธนัวาคม 2570 
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ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีhส์ จํากดั (มหาชน) 
- โรงแรมดุสิตปริrนเซส เชียงใหม่ ตั&งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว           

มีหอ้งพกัจาํนวน 198 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเครื องดื ม หอ้งประชุมและบริการจดัเลี&ยง 
- โรงแรมดุสิตปริrนเซส ศรีนครินทร์ ตั&งอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว              

มีหอ้งพกัจาํนวน 198 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเครื องดื ม หอ้งประชุมและบริการจดัเลี&ยง 
- โรงแรมดุสิตปริrนเซส โคราช ตั&งอยูที่ จงัหวดันครราชสีมา เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว มีห้องพกั จาํนวน 186 ห้อง 

ให้บริการห้องพกั อาหารและเครื องดื ม ห้องประชุมและบริการจดัเลี& ยง มีสปาในเครือโรงแรมดุสิตปริcนเซส ภายใตชื้ อ  
“นํ&าสปา”   

ภายใต้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั เป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 วตัถุประสงค ์             

ในการจัดตั& งบริษัทขึ& นเพื อประกอบกิจการโรงแรมเพื อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี โดยบริษทัดงักล่าวไดเ้ช่าโรงแรม 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานีที 
เป็นเจา้ของกรรมสิทธิn  (Freehold) ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสิทธิการเช่า 
(Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน มาเพื อดาํเนินการ 

ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)  
 วันที  21 ธันวาคม 2553 บริษัทได้จัดตั& งกองทุ นรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุ สิ ตธานี                                     
ซึ งมีขนาด 4,094 ลา้นบาท โดยบริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02 เมื อวนัที  24 ธันวาคม 2553 
บริษัทได้โอนกิจการของโรงแรมดุสิตธานี  ลากูน่า ภู เก็ต โรงแรมดุสิตดีทู  เชียงใหม่  และจดสิทธิการเช่า                                   
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ใหก้บักองทุนรวม  

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั&งอยูที่ อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วมสมยัมี
หอ้งพกัจาํนวน 226 หอ้ง และวลิล่าส่วนตวัจาํนวน 28 หลงั ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเครื องดื ม หอ้งประชุมและการ
จดังานสําหรับแขกผูเ้ขา้พกัในโรงแรม บริษทัไดเ้ขา้ซื&อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดยวิธีการประมูลจาก
บริษทั ลากูน่า  รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จาํกัด (มหาชน) เป็นเงินลงทุนรวมทั&งสิ&นมูลค่า 2,715 ล้านบาท และได้โอน
กิจการดงักล่าวใหก้องทุนรวมเมื อวนัที  24 ธนัวาคม 2553 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั& งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพักทั& งสิ&น 131 ห้อง              
ภายใตบ้รรยากาศและสิ งอาํนวยความสะดวกที ทนัสมยั แต่ยงัคงไวซึ้ งความเป็นไทย  

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั&งอยู่ที อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มี
ห้องพกัจาํนวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเครื องดื ม ห้องประชุมและการจดังานสําหรับแขกผูเ้ขา้พกัใน
โรงแรม และแขกทั วไป 
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ภายใต้ Philippine Hoteliers, Inc. 
เป็นบริษทัที จดัตั&งในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ตั&งอยูก่ลาง

กรุงมะนิลาในเขต Makati City มีห้องพกัจาํนวน 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  นอกจากนี& ยงัให้บริการด้านอาหารและ
เครื องดื ม ห้องจดัเลี& ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ งอาํนวยความสะดวกอื น  ๆ เช่น สระวา่ยนํ& า ศูนยบ์ริหารร่างกายชื อ 
“DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื อ “เทวารัณย ์สปา ” ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื&นเมือง และของที ระลึก ร้านขายขนมเบ
เกอรี ชื อ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานที  บริการรับ
แลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเลี&ยงเด็กทารก บริการตดัผม บริการซักอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ให้บริการโทรศพัท ์
บริการดูแลรถ (Valet Service) บริการทางการแพทย ์(Medical Clinic) เป็นตน้ 

ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited 
เป็นบริษัทที จัดตั& งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์                    

ตั&งอยู่ที เกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมลัดีฟส์ มีวิลล่า จาํนวน 94 วิลล่า แบ่งเป็น Beach Villa 36 หลัง Water Villa 29 หลัง 
Ocean Villa 20 หลัง Family Beach Villa 5 หลัง Ocean Pavilion 2 หลัง และ Beach Residence 2 หลัง นอกจากนี&  ยงัให้
บริการด้านอาหารและเครื องดื ม และสิ งอํานวยความสะดวกอื นๆ เช่ น สระว่ายนํ& า ศู นย์กี ฬาทางนํ& า                                
ศูนยบ์ริหารร่างกายชื อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื อ “เทวารัณย ์สปา” ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื&นเมืองและของ
ที ระลึก บริการเครื องบินนํ&า (Seaplane) ระหวา่งสนามบินมาเล่และโรงแรม 

� การตลาดและการแข่งขัน  
(ก) การทาํการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที�สําคัญ 

  - การบริหารจัดการรายได้ 
1. ปรับบทบาทผูอ้าํนวยการของโรงแรมในการบริหารรายได้ เพื อมุ่งเน้นสร้างรายได้และผลกาํไร

ให้แก่บริษทั โดยไดมี้การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเรื องทกัษะการบริหารจดัการรายไดแ้บบกา้วหนา้ (Advanced 
Revenue Management Skills Workshop) ในเดือนมกราคม 2558 สําหรับผูจ้ดัการทั วไป เพื อให้มีความเขา้ใจและ
สนบัสนุนการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. แต่งตั&งผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารรายไดเ้พื อสนบัสนุนการเปิดโรงแรมแห่งใหม่ ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิต
ธานี กวม โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี และโรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ รวมถึงโรงแรมดุสิตธานีมลัดีฟส์ ซึ งแสดงให้
เห็นถึงการเติบโตของดชันีส่วนแบ่งการตลาด (RGI) อีกทั&ง ให้เป็นผูผ้ลกัดนัการใชสื้ อออนไลน์มากขึ&น อาทิ 
hotelcombined.com metasearch แล ะ  JTB dynamic pricing แล ะ  Hotel Quickly Mobile App เพื อ ที จะ เพิ ม
รายไดจ้ากการขายหอ้งพกั 

3. ปรับปรุงเวบ็ไซต์ของดุสิต อินเตอร์เนชั นแนล ซึ งแลว้เสร็จในเดือนกรกฎาคม ในการนี&  อตัราการ
จองห้องพักผ่านเว็บไซต์ www.dusit.com เติบโตร้อยละ 19 และรายได้จากการจองห้องพักผ่านช่องทาง
ดังกล่าวเติบโตร้อยละ 28 เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการตลาดผ่านสื อดิจิตอลที เพิ มขึ& นและการเพิ ม
ประสิทธิภาพของการจดัการเนื&อหา  
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4. มุ่งเน้นกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด ดาํเนินตามแนวทางของส่วนกลาง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจที สําคญัเติบโต
มากกวา่ปี  2557 ดงันี&   

� กลุ่มองคก์ร – จาํนวนห้องพกัที ขายไดเ้พิ มขึ&นร้อยละ 6 และรายไดเ้พิ มขึ&นร้อยละ 26 
� ธุรกิจ E-Commerce – จาํนวนหอ้งพกัที ขายไดเ้พิ มขึ&นร้อยละ 19 และรายไดเ้พิ มขึ&นร้อยละ 15 
� ธุรกิจกลุ่ม – จาํนวนห้องพกัที ขายไดเ้พิ มขึ&นร้อยละ 32 และรายไดเ้พิ มขึ&นร้อยละ 42 

5. บริหารจดัการชื อเสียงของโรงแรมผ่าน ReviewPro โดยเน้นการยกระดบั Global Guest Index ซึ งเป็นหลกั
สําคญัในการสนับสนุนขอ้มูลให้กับฝ่ายปฏิบติัการเพื อปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการอย่างต่อเนื อง  
จดัอนัดบัคะแนนความนิยมของการใชบ้ริการโรงแรม โดยให้ลูกคา้แสดงความคิดเห็นผา่นสื อออนไลน์ ไดแ้ก่ 

Review Sites โดย Trip Advisor และตวัแทนใหบ้ริการท่องเที ยวออนไลน์ (Online Travel Agencies)   
- E-Business 
1. เปิดตวัเวบ็ไซต ์www.dusit.com ในเดือนกรกฎาคม 2558 ดว้ยการออกแบบใหม่และปรับปรุงเนื&อหา 

สามารถเลือกอ่านได ้5 ภาษา ไดแ้ก่ ไทย จีน ญี ปุ่น อาหรับและองักฤษ การจดัการและควบคุมเนื&อหาดงักล่าว
เป็นกรรมสิทธิn ของบริษัท คาดว่า จะมีผูเ้ยี ยมชมและจองห้องพกัผ่านการทาํตลาดสื อดิจิตอลเพิ มขึ& นอย่าง
ต่อเนื อง 

2. เริ มการใช้รหัสเฉพาะของเครือข่ายดุสิต อินเตอร์เนชั นแนล “DW” ผ่านช่องทางการจดัจาํหน่าย
ระบบ GDS (Global Distribution System: GDS) ในเดือนมิถุนายน 2558 โดยมีวตัถุประสงค์เพื อแสดงขอ้มูล
โรงแรมที พกัทั&งหมดของดุสิต อินเตอร์เนชั นแนล โดยตรงจากระบบ GDS ที เชื อมโยงไปยงัระบบ TMCs 
(Travel Management Company: TMC)  

3. รวมสื อสังคมเขา้ไปอยู่ใน E-Business และประสานงานในการจดัการเนื&อหา เพื อทาํการตลาดผา่น
สื อดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจดัแคมเปญผ่านช่องทาง Facebook และการให้แสดงความคิดเห็นทาง
ออนไลน์ 

4. จดัตั&งศูนยภ์าษาจีนเมื อเดือนพฤษภาคม 2558 เพื อดาํเนินการแปลภาษา ตอบขอ้ซกัถามของลูกคา้ให้
โหลดข้อมูลในการจองที พ ักผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงยืนย ันการจองเป็นภาษาจีนเพื อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ที ดีใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

5. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื อฝึกอบรมให้พนกังานมีความรู้เกี ยวกบัโรงแรม และการจดัการเนื&อหา
บนเวบ็ไซต ์เพื อให้เกิดความเขา้ใจดา้นการตลาดผา่นสื อดิจิตอล การจาํหน่ายห้องพกัผา่นระบบออนไลน์ และ
การบริหารความคิดเห็นในระบบออนไลน์ 

6. การใชก้ลยุทธ์การตลาดผา่นสื อดิจิตอลช่วยผลกัดนัใหเ้กิดธุรกรรมออนไลน์ การเขา้เยี ยมชมเวบ็ไซต์
เพิ มขึ&น และปรับปรุงขีดความสามารถของเครื องมือคน้หา ซึ งส่งผลให้อตัราเขา้ชมเวบ็ไซต์ www.dusit.com 
เพิ มขึ&นเป็นสองเท่า และจาํนวนการซื&อขายทางออนไลน์เพิ มขึ&น 
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-  ฝ่ายขายระดับนานาชาติ 
1. จดัตั&งสาํนกังานขายภูมิภาค (Regional Sales Office: RSO) แห่งใหม่ ที เมืองริยาดในเดือนพฤษภาคม 

2558 เพื อขยายการขายใหค้รอบคลุมภูมิภาคตะวนัออกกลาง และมุ่งเป้าไปยงัตลาดซาอุดีอาระเบีย  
2. ว่าจา้งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายขายชาวเกาหลี จาํนวน 1 คน สังกดัสํานักงานขายนานาชาติที กรุงเทพฯ  

ตั&งแต่เดือนมิถุนายนปีนี&  โดยในปี  2559 มุ่งเน้นขยายตลาดนักท่องเที ยวเกาหลี เพื อผลกัดนัธุรกิจโรงแรมให้
เติบโต โดยเฉพาะที กวม และมลัดีฟส์ ซึ งเป็นจุดหมายการท่องเที ยวยอดนิยม สาํหรับชาวเกาหลี 

3. บริษทัมีแผนที จะแต่งตั&งตวัแทนขายภายในไตรมาสที  1 ปี 2559 เพื อพฒันาตลาดออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื อสร้างการเติบโตส่วนแบ่งของตลาดที มลัดีฟส์ มะนิลา และโรงแรมไทยใน
เครือดุสิต ในส่วนกลุ่มนักท่องเที ยวที เดินทางมาพักผ่อน กลุ่มประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ  
(กลุ่มไมซ์) 

4. จ ํานวนห้องพักที ขายได้ของสํานักงานขายภูมิภาคเพิ มขึ& นร้อยละ 123 เมื อเทียบกับปีก่อน  
การแข่งขนัทางธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ในแต่ละภูมิภาคจะรุนแรงเพิ มขึ&น รวมถึงการครอบคลุมพื&นที ในเมือง
ใหญ่ที มีศกัยภาพในประเทศจีน เช่นเดียวกบัภูมิภาคอินโดจีน 

5. สํานกังานขายนานาชาติและสํานกังานขายภูมิภาคยงัคงกระชบัความสัมพนัธ์ที ดีกบัคณะกรรมการ
การท่ องเที ยว  ส ายการบิ น  และพัน ธ มิ ตรเชิ งกล ยุท ธ์  อย่างต่อ เนื อง เพื อส ร้างค วาม แข็งแกร่งใน 
แบรนด์ดุสิตให้เป็นที รู้จกัมากขึ&น ส่งผลให้ยอดขายและการรับรู้ในแบรนด์ผ่านกิจกรรมความร่วมมือทาง
การตลาดเพิ มขึ&น และทาํการส่งเสริมการขายร่วมกนัในกลุ่ม โดยเฉพาะโรงแรมแห่งใหม่ของบริษทั 

6. ด้วยธุรกิจการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการเพิ มขึ& นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20  
บริษทัจะยงัคงมุ่งเน้นการเติบโตในตลาดนี&  ดว้ยการเพิ มบุคลากรสําหรับสํานกังานขายนานาชาติและภูมิภาค 
เพื อสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ งที กวม ซึ งจะเปิดศูนย์กลางการประชุม  
เพื อพฒันาธุรกิจที สาํคญันี& ต่อไป  

7. การจดังานเทรดโชวแ์ละโรดโชว ์จะมุ่งตรงตลาดเป้าหมาย บนพื&นฐานธุรกิจโรงแรมที มีศกัยภาพ 
เพื อสร้างความมั นใจในผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด (DOSMs) และ
ผูจ้ดัการทั วไป (GMs) จะไดรั้บการสนบัสนุนในการจดังานสาํหรับตลาดที มีความสาํคญัหรือมีศกัยภาพ  

- การทาํการตลาดเพื�อส่งเสริมความภักดีในแบรนด์ 
1. โปรแกรม Dusit Gold ที ไดป้รับโฉมใหม่ เปิดตวัในเดือนพฤษภาคม 2558 ดว้ยการจดัตั&งศูนยบ์ริการ

และสายด่วนสาํหรับสมาชิก โดยโปรแกรมใหม่นี&จะมอบผลประโยชน์เพิ มขึ&นให้แก่สมาชิกโดยมีวตัถุประสงค์
เพื อให้ผูเ้ขา้พกัมีความภกัดีต่อแบรด์ดุสิตและสร้างรายไดใ้ห้เติบโตขึ&น สมาชิกเพิ มขึ&นถึงร้อยละ 87 นบัตั&งแต่
วนัเปิดตวัใหม่ เป้าหมายในปี 2559  คือ การเพิ มจาํนวนสมาชิกเป็นสองเท่า การใช้ระบบ CRM ให้ครอบคลุม
มากขึ&น และใชเ้ครื องมือทางการตลาด เพื อเพิ มการใชจ่้ายของสมาชิก เวบ็ไซต ์Dusit Gold เริ มเปิดใหใ้ชบ้ริการ
ในเดือนมกราคม เพื อใหส้มาชิกลงทะเบียนและจดัการขอ้มูลบญัชีออนไลน์ดว้ยตนเอง 



      แบบ 56-1  
 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)                                      21

2. ปรับแบรนด์ดุสิตปริcนเซสให้ทนัสมยั โดยกาํหนดเป็น “Welcoming, Efficient, Affordable” ซึ งอยู่
ในตลาดระดบักลาง โดยเสนอผลิตภณัฑ์ที ไม่หรูหราแต่คุม้ค่ากบัราคา และมีการปรับเปลี ยนภาพลกัษณ์และ
การบริการ ใหมี้ทิศทางที ชดัเจน เพื อสร้างความมั นใจต่อนกัลงทุน 

3. โรงแรมในเครือทุกแห่งได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรม Corporate Dusit Stars ในการพัฒนา
โปรแกรมการจองใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ&น และเนน้ตลาดเฉพาะเพื อจูงใจสมาชิกจองหอ้งพกัมากขึ&น 

4. โปรแกรม Dusit Wine & Dine ซึ งบริหารจดัการโดย Promark จะถูกโอนไปยงัโรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ เมื อสัญญาสิ&นสุดในเดือนมกราคม 2559 เพื อบริหารและปรับปรุงการทาํกาํไรในส่วนอาหารและ
เครื องดื มของโรงแรมใหดี้ยิ งขึ&น 

5. เอกสารการขายได้รับการออกแบบใหม่ เช่น หนังสือรวบรวมข้อมูลโรงแรมในเครือ แผ่นพบั
โฆษณาของการประชุมสัมมนาและการจดันิทรรศการ ขอ้มูลโรงแรมในรูปแบบ 4 ภาษา ไดแ้ก่ ญี ปุ่น รัสเซีย 
จีน และองักฤษ รวมถึงการปรับปรุงแผน่พบัโฆษณา Dusit Gold 

6.   ปัจจุบนัวดีิโอของส่วนกลางไดมี้การปรับปรุง และแปลหลายภาษา เพื อนาํเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายที 
แตกต่างกนั ขณะนี& อยู่ในระหว่างทาํให้เป็นปัจจุบนัมากขึ&น โดยรวมโรงแรมใหม่และหน่วยงานธุรกิจอื นๆ 
เพื อใหเ้ป็นขอ้มูลที สมบูรณ์ 
  - การประชาสัมพนัธ์/การสื�อสารการตลาด 

1. มีการแต่งตั& งตัวแทนประชาสัมพันธ์รายใหม่ที ดูไบ เพื อส่งเสริมแบรนด์ดุสิตและโรงแรม 
ในตลาดกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC)  

2. เพื อสร้างแบรนด์ดุสิตให้มีความแข็งแกร่ง และเปิดตัวโรงแรมดุสิตธานี กวม ให้เป็นที รู้จัก 
นายชนินทธ์ โทณวณิก และผูจ้ดัการทั วไปของโรงแรมดุสิตธานี กวม และโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดมี้การ
นาํเสนอสื อ ซึ งจดัขึ&นในเดือนสิงหาคม ที โรงแรมเดอะ ปริcนซ์ โตเกียว ซึ งมีกลุ่มสื อมวลชนเขา้ร่วมจาํนวน 50 
ราย เช่น Yahoo News และ Nikkei และ Japan Times  

3. โรงแรมดุสิตธานี กวม ไดรั้บการส่งเสริมจากสื อต่างๆ รวมถึงกลุ่มสื อมวลชนญี ปุ่น ซึ งสนบัสนุน
โดย UA ผ่านตวัแทนประชาสัมพนัธ์ Tokyo RSO รวมถึง Celebrity ที ถ่ายภาพแฟชั นในรูปแบบ Exclusive 
จาํนวน 20 หนา้ ซึ งตีพิมพใ์นนิตยสารชื อดงั พลอยแกมเพชร   

4. นายชนินทธ์ โทณวณิก ให้สัมภาษณ์กบัช่อง CNN ในหวัขอ้ “Road to Asean” ออกอากาศเมื อเดือน
พฤศจิกายน 2558 มีผูเ้ขา้ชมจาํนวน 15.4 ลา้นคน เป็นการส่งเสริมธุรกิจโรงแรมและดา้นการศึกษา  

5. ในภูมิภาคยุโรป ไดมี้การตีพิมพบ์ทความในรูปแบบสื อสิ งพิมพแ์ละสื อออนไลน์ รวมถึงนิตยสาร 
OK! และ Business Traveller ฯลฯ นอกจากนี&  โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ มีผูติ้ดตามสื อออนไลน์ เป็นจาํนวน
มากถึง 1.4 ลา้นคน  

6. สื อรัสเซียเป็นเจา้ภาพจดังานในเดือนตุลาคม เพื อส่งเสริมธุรกิจโรงแรมของไทย โดยมีการตีพิมพ์
ทั&งสื อสิ งพิมพที์ เกี ยวกบัสินคา้อุปโภคและบริโภคและสื อทางการคา้ อาทิ Cosmopolitan และ ELLE และ TTG  
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7. ผลักดันแบรนด์ให้เป็นที รู้จกัในตลาดหลักของบริษัท โดยจะแต่งตั& งหุ้นส่วนประชาสัมพันธ์ 
แห่งใหม่ ที ประเทศเกาหลี และญี ปุ่น ในปี 2559 เพื อประชาสัมพนัธ์แบรนด์ดุสิตให้เป็นที รู้จกัในประเทศจีน 
ด้วยการจดังานอิเวนท์ที เชื อมโยงกับงานโรดโชว ์รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจดังานพบปะสื อมวลชนในช่วง 
ไตรมาสที  2  

8. จัด แค ม เป ญ สื ออ อ น ไ ล น์ เพื อ ส่ ง เส ริม โรงแรม แห่ งให ม่  เช่ น  โรงแรม ดุ สิ ตธ านี  ก วม  
โรงแรมดุสิตธานี กระบี  บีช รีสอร์ท โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท และโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ รวมถึง 
Dusit Gold ในการนี&  ชาวต่างชาติไดแ้สดงความคิดเห็นผา่นสื อออนไลน์ เพิ มขึ&นร้อยละ 22 จากปี 2557 และการ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Facebook ของดุสิต อินเตอร์เนชั นแนล มีจํานวนเพิ มขึ& นถึง 121,070  
ความคิดเห็น 
     - การร่วมมือทางการตลาดและการโฆษณาส่วนกลาง 

1. ทาํการตลาดกบัคู่คา้สายการบินโดยใชโ้ปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) เพื อสร้างยอดการ
จองห้องพกั รวมถึงการใชค้ะแนนไมลส์ะสมแลกเป็นหอ้งพกัจากสายการบิน Thai Airways และ Bangkok 
Airways เป็นตน้  

2. ประสบความสาํเร็จในการเขา้ใชโ้ปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) กบัสายการบิน Hainan 
Airways ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์จากการใชฐ้านขอ้มูล Frequent Flyer Program ในการสร้างแคมเปญ
การตลาดผา่นทางคู่คา้ เพื อส่งเสริมการขายห้องพกั อาหารและเครื องดื ม และการสมคัรเป็นสมาชิก Dusit Gold  

3. จดัแคมเปญทางการตลาดร่วมกบั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และสายการบิน Bangkok 
Airways ในแนวคิด “Paradise in Maldives” เพื อสร้างแบรนดใ์ห้เป็นที รู้จกั และส่งเสริมการขายโรงแรมดุสิต
ธานี มลัดีฟส์ ผา่นการโฆษณาบนป้ายบนทางด่วน และการส่งขอ้มูลส่งเสริมการขายใหลู้กคา้ทางอีเมล ์ (EDM) 
ไปยงัฐานขอ้มูลจาํนวน 250,000 ราย การทาํการตลาดในรูปแบบสื อออนไลน์ผา่นช่องทาง Facebook และ Line 
ส่งผลใหมี้ยอดผูติ้ดตามถึง 7,050,000 ราย และไดรั้บการสนบัสนุนใหล้งโฆษณาบนจอตูเ้อทีเอม็ของธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5,000 ตู ้ในกรุงเทพฯ 

4. เป็นพนัธมิตรกบั UnionPay Global ซึ งมีผูถื้อบตัรจาํนวน 18 ลา้นคน และครอบคลุมกวา่ 400 สาขา
ทั วโลก ตั&งแต่เดือนมกราคม 2559 เพื อส่งเสริมการจองห้องพกัโรงแรมในเครือดุสิต รวมถึง Dusit Gold ใหแ้ก่
สมาชิกในจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

5. ร่วมทาํการส่งเสริมการตลาดกบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ภายใตแ้คมเปญ “Asian Yearend Campaign” 
ซึ งเป็นโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจดา้นโรงแรม ผ่านข่าวสารการตีพิมพ ์และเวบ็ไซต์ในประเทศไทย ฮ่องกง 
และสิงคโปร์ 

6. ยกระดบัและเสริมสร้างคุณค่าให้แบรนด์ โดยดุสิต อินเตอร์เนชั นแนล เป็นผูส้นบัสนุนการเปิดตวั
ศูนยก์ารคา้ The  EM District ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2558 ถือเป็นโอกาสในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านสื อสิ งพิมพ์
ต่างๆ อาทิ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ บางกอกโพสต ์เดอะ เนชั น บีเค และนิตยสารกรูู 
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7. การโฆษณามุ่งเนน้ใหแ้บรนดดุ์สิตเป็นที รู้จกัโดยผา่นช่องทางโฆษณาในรูปแบบใหม่ที เมืองไนโรบี 
และจงัหวดักระบี  สร้างแคมเปญโฆษณาทั&งแบบ Online และ Offline เพื อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาด
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ตะวนัออกกลาง จีน ญี ปุ่น เกาหลี  
 

     - สภาพแวดล้อมเศรษฐกจิและการเมืองท้องถิ�น 
   เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2557 ทาํให้เศรษฐกิจไทยยงัคงอยู่ในสภาวะที ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2558 เศรษฐกิจเริ มดีขึ& น การส่งออกขยายตวัมากกว่า 
อุปสงค์ภายในประเทศ อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2558 ขยายตวัร้อยละ 2.5 เป็นผลมาจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื&นฐานขนาดใหญ่และความมั นคงทางการ
เมืองที ดีขึ&น อยา่งไรก็ตาม อตัราเฉลี ยการขยายตวัทางเศรษฐกิจปี 2558-2562 ประมาณไวที้ ร้อยละ 3.6 ซึ งยงัคง
ตํ ากวา่ที คาดการณ์ไว ้
   การใชจ่้ายของชาวยุโรปและสหรัฐอเมริกายงัคงเป็นสัดส่วนที มากที สุดในตลาดไทย แต่หากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดงักล่าวมีปัญหา จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที ยวในประเทศไทย ในทางตรงกนัขา้ม 
ค่าเงินบาทอ่อนตวัมากที สุด ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เมื อเทียบกบัค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จะช่วยให้
นกัท่องเที ยวมีอาํนาจใชจ่้ายมากขึ&น 
   นกัท่องเที ยวจีนเดินทางมาประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 17 เป็นประโยชน์ต่อการคา้ในทอ้งถิ น และเป็น
ที น่าสังเกตวา่ การชะลอตวัทางการคา้ของจีนส่งผลกระทบโดยตรงมายงัเศรษฐกิจไทย นอกจากนี&  อา้งอิงจาก
ดชันี Global Muslim Index 2015   ประเทศไทยเป็นประเทศที นักท่องเที ยวชาวมุสลิมเดินทางท่องเที ยว เป็น
อนัดบัที  2 การท่องเที ยวของไทยจึงได้จดัแคมเปญ Muslim Friendly Destination ขึ&น เพื อดึงดูดนักท่องเที ยว
ชาวมุสลิม 
   นักท่องเที ยวที เดินทางมาประเทศไทยในช่วงมกราคมถึงกรกฎาคม 2558 เพิ มสูงร้อยละ 30  
เมื อเทียบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน  อย่างไรก็ตาม นักท่องเที ยวชาวรัสเซียมีอตัราลดลงถึงร้อยละ 50 
อยูที่  506,000 คน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 เนื องจากการล่มสลายของสกุลเงินรูเบิล 
   ในส่วนของภาคสาธารณูปโภค ปัจจุบนัสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง-พทัยา ปรับเปลี ยนเป็น
สนามบินเพื อการพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 2558 สายการบินแอร์ เอเชีย ซึ งเป็นสายการบินตน้ทุนตํ าไดข้ยาย
เส้นทางบินใหม่จากอู่ตะเภาไปที จีน คาดวา่ มีจาํนวนผูโ้ดยสารที จะใชบ้ริการ ประมาณ 3 ลา้นคน ภายในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2559 โดยท่าอากาศยานไทย เที ยวบินต่างประเทศของสายการบินทั วไปเติบโตร้อยละ 13.7 ในขณะที 
เที ยวบินต่างประเทศของสายการบินตน้ทุนตํ าเติบโตร้อยละ 19.6 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 อตัราเฉลี ยรายไดต่้อหอ้งพกัพร้อมขาย (Revenue Per Available Room: 
RevPAR) ของไทยอยูที่  2,789 บาท เพิ มขึ&นร้อยละ 18.4 เมื อเทียบกบัปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกนั เป็นผลมาจาก
การเพิ มขึ&นร้อยละ 9 ของอตัราเขา้พกั ส่งผลให้อตัราเขา้พกัเป็นร้อยละ 74.7 อย่างไรก็ตาม ราคาห้องพกัโดย
เฉลี ย (Average Daily Rate: ADR) ลดลงร้อยละ 2.8 หรือ ลดลงอยู่ที  3,728 บาท จากการเปิดเผยข้อมูลของ 
STR Global ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 พบว่า โรงแรมในกรุงเทพฯ มีอัตราเข้าพักสูงสุด อยู่ในช่วง 
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ร้อยละ 38.7-76.0 และอัตราเฉลี ยรายได้ต่อห้องพักพร้อมขายสูงสุด อยู่ที ร้อยละ 46.1 คิดเป็น 2,491 บาท 
นอกจากนี&  ราคาหอ้งพกัโดยเฉลี ยที เกาะสมุย มีอตัราสูงที สุด อยูที่  8,479 บาท ต่อคืน ในขณะที ราคาห้องพกัโดย
เฉลี ยที เชียงใหม่มีอตัราตํ าที สุด อยูที่  3,182 บาท  

 

 
 

ที มา:www.focus-economics.com 
 

แผนภาพดา้นบนแสดงถึงจาํนวนนกัท่องเที ยวที เขา้มาในประเทศไทย (ลา้นคน) โดยมีผลกระทบต่างๆ ดงันี&  
� ปี 2552: เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองบางพื&นที ในกรุงเทพฯ ในช่วงวนัที  11-12 เมษายน 
� ปี 2553: เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองบริเวณแยกราชประสงค ์ในวนัที  19 พฤษภาคม 
� ปี 2554: เกิดอุทกภยับริเวณภาคกลางของประเทศไทยและบางพื&นที ในกรุงเทพฯ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 
� พฤศจิกายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557: เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและมีการประกาศใช ้

กฎอยัการศึก เมื อวนัที  20 พฤษภาคม 2557 
� ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 จาํนวนนกัท่องเที ยวที เขา้มาในประเทศลดลงร้อยละ 10.28 หรือลดลง 

2 ลา้นคน เมื อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556 อยา่งไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยการท่องเที ยว
เริ มฟื& นตวัขึ&น 

� ในช่วง 2 ไตรมาสแรก ของปี 2558 เป็นช่วงเริ มตน้ที ดีของปี จาํนวนนักท่องเที ยวที เขา้มาในประเทศ
เพิ มขึ& นอย่างต่อเนื องถึงไตรมาส 3 แต่ในเดือนกันยายนและตุลาคมจาํนวนนักท่องเที ยวที เข้ามาใน
ประเทศเพิ มขึ&นเล็กนอ้ย 

� วนัที  17 สิงหาคม 2558 เกิดเหตุการณ์วางระเบิดบริเวณศาลพระพรหมเอราวณั กรุงเทพฯ มีผูเ้สียชีวติกวา่ 20 ราย 
 

2009-2015 
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  ปัจจยัดา้นลบขา้งตน้ส่งผลกระทบต่อจาํนวนนกัท่องเที ยว อยา่งไรก็ตาม นกัท่องเที ยวยงัคงสนใจที จะท่องเที ยว
ในประเทศไทย   

 ปริมาณการใหบ้ริการหอ้งพกัและอตัราการเขา้พกัแต่ละโรงแรม มีดงันี&   :  

โรงแรม บริษัท จํานวนห้อง 
จําวนเข้าพกั (%) 

2555 2556 2557 2558 
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ บมจ.ดุสิตธานี 517 64.42 66.43 47.39 76.89 
ดุสิตธานี พทัยา บมจ.ดุสิตธานี 457 65.18 74.87 68.55 74.11 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 538 75.29 70.35 78.61 74.87 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Private Limited 94 35.30 60.03 65.67 63.47 
ดุสิตปริcนเซส เชียงใหม่ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 198 63.66 83.72 84.71 92.21 
ดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 198 71.17 73.35 74.73 74.93 
ดุสิตปริcนเซส โคราช บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 186 71.19 72.65 72.44 57.27 
ดุสิตธานี หวัหิน ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 296 66.90 68.24 62.68 67.63 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 131 63.79 71.73 73.58 84.12 
ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 254 81.21 75.79 78.65 67.33 
 

(ข) สภาพการแข่งขัน 
การเขา้มาในประเทศไทยของชาวต่างชาติ 
นกัท่องเที ยวเขา้มาในเมืองไทยเพิ มขึ&นเป็น 2,549,460 คน ในเดือนพฤศจิกายน จากจาํนวน 2,228,800 คน ใน

เดือนตุลาคม 2558 ทั&งนี&  จาํนวนเฉลี ยของนกัท่องเที ยวที เขา้ประเทศ จากปี 2540 จนถึงปี 2558 เท่ากบั 1,235,287 คน 
โดยตามสถิติจาํนวนสูงสุด คือเดือนธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2,841,330 คน และจาํนวนตํ าสุด คือเดือนพฤษภาคม 2546 
เท่ากบั 399,600 คน  
 การแข่งขัน 

- ปัจจัยภายใน 
โรงแรมแต่ละแห่งไดก้าํหนดกลุ่มการแข่งขนักนัระหว่างโรงแรมที อยูใ่นประเภทและระดบัเดียวกนั และมี

ทาํเลใกลเ้คียงกนั เพื อที จะไดท้าํการวดัผลการดาํเนินการในดา้นอตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉลี ยต่อจาํนวนห้องพกัที มีอยู่
ในโรงแรมทั&งหมด (RevPAR) การเขา้ถึงตลาด และอตัราค่าหอ้งพกัโดยเฉลี ย 

ตวัชี& วดัผลการดาํเนินงาน (KPIs) ของแต่ละโรงแรม คือการถูกจดัอนัดบัตามกลุ่มการแข่งขนั ภายใตต้วัวดัผล
สามตวัขา้งตน้ โดยเปรียบเทียบเป็นจาํนวนร้อยละที เปลี ยนแปลงในช่วงเวลาที ผ่านมา ซึ งตอ้งมีการติดตามผลแบบ
รายวนัและรายเดือน เพื อรายงานต่อสํานักงานส่วนกลาง วิธีดงักล่าวทาํให้การติดตามผลการดาํเนินงานของแต่ละ
โรงแรมเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน และผลการดาํเนินการนี& มีการพิสูจน์โดยขอ้มูล STR Global (STR Global คือ 
หน่วยงานที รายงานสถิติในธุรกิจโรงแรมทั วโลก เป็นสถาบนัที ไดรั้บความเชื อถือในอุตสาหกรรมท่องเที ยว)  

ริเริ มนาํ Global Review Index มาใชใ้นการบริหารจดัการชื อเสียงของแต่ละโรงแรมในสังคมออนไลน์ ขอ้มูลที 
ไดจ้ะถูกนาํไปใชเ้พื อปรับปรุงการใหบ้ริการและการจดัอนัดบั 
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- ปัจจัยภายนอก 
ในประเทศไทยมีห้องพกัเกินความตอ้งการ โดยในกรุงเทพได้รับผลกระทบมากที สุด โรงแรมใหม่มีการ

ตกแต่งและถูกออกแบบใหมี้อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกที ทนัสมยั และมีค่าห้องพกัไม่สูง สถานที ท่องเที ยวใหม่  ๆใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั&งประเทศ เวียดนามและพม่ามีความน่าสนใจเพิ มมากขึ&นจากกลุ่มนักท่องเที ยวอิสระ 
ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของไทย 

ปี 2558  ตลาดการประชุมสัมมนาจากต่างประเทศยงัคงไม่ดีขึ&น จึงมุ่งเน้นทาํการตลาดในกลุ่มขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางในตลาดทอ้งถิ นและภูมิภาคมากขึ&น 

การแข่งขันในปีที�ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต 
 ปี 2558 สถานการณ์ทางเมืองในประเทศไทยเริ มมีเสถียรภาพมากขึ&น  กระทรวงการท่องเที ยวและกีฬาร่วมกบั
ภาคส่วนต่างๆ ดาํเนินการฟื& นฟูความเชื อมั นและกระตุน้การท่องเที ยวด้วยมาตรการต่างๆ นับตั&งแต่เดือนกรกฎาคม 
2557 เป็นตน้มา ส่งผลให้สถานการณ์ดา้นการท่องเที ยวปี 2558 ปรับตวัดีขึ&น ในขณะเดียวกนั สายการบินต่างๆ มีการ
เปิดเที ยวบินเชื อมกรุงเทพฯ กับเมืองต่างๆ ทั& งในเอเชีย และภูมิภาคอื นๆ มากขึ& น ประกอบกับ การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เป็นปัจจยัที ช่วยใหมี้นกัท่องเที ยวต่างชาติเดินทางเขา้มามากขึ&น รวมถึงยงัเอื&ออาํนวย
ใหก้ารลงทุนธุรกิจโรงแรมโดยผูล้งทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นไปไดส้ะดวกขึ&น ประเทศไทยยงัคงเป็นเป้าหมาย
ในการลงทุนธุรกิจโรงแรมที สําคญัของภูมิภาค สําหรับรายไดจ้ากการเขา้พกัจากนกัท่องเที ยวคนไทยในปี 2558 พบวา่ 
การประกาศใช้มาตรการให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนํารายจ่ายจากการท่องเที ยวและสัมมนามาหัก
ลดหยอ่นภาษีได ้จะเป็นหนึ งในตวัช่วยที กระตุน้ตลาดธุรกิจโรงแรมในปี 2558 ในการนี&  ศูนยว์จิยักสิกรไทย คาดการณ์
ปี 2558 โรงแรมฟื& นตัวโตร้อยละ 7.1-10.0  มีเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจโรงแรม ประมาณ 513,000-527,000 ล้านบาท  
อย่างไรก็ตาม ยงัตอ้งคอยติดตามภาวะนักท่องเที ยวรัสเซียและยุโรปที ชะลอตวั ซึ งเป็นปัจจยักดดันธุรกิจโรงแรม
รวมถึงการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการที รุนแรงด้วย สําหรับแนวโน้มการเติบโตในปี 2559 ธนาคารเพื อการ
ส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ไดค้าดการณ์วา่ ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มขยายตวัสูงขึ&นและ 
มีศกัยภาพในการเติบโตที ดี ซึ งเกี ยวเนื องจากการเติบโตในภาคท่องเที ยว  

� การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจโรงแรมและการให้บริการอื นๆ ที เกี ยวข้อง ต้องใช้บุคลากรเป็นหลักในการประกอบธุรกิจ 

นอกเหนือไปจากการจดัสถานที และจดัหาอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง  ๆใหแ้ก่แขกผูม้าใชบ้ริการ 
สําหรับโรงแรมในประเทศ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในประเทศที ได้รับการฝึกอบรมด้านการ

ใหบ้ริการต่าง  ๆเป็นอยา่งดี  มีบางตาํแหน่งเท่านั&นที บริษทัจาํเป็นตอ้งวา่จา้งผูช้าํนาญการชาวต่างประเทศ ส่วนโรงแรม
ในต่างประเทศ จะใชบุ้คลากรในพื&นที เป็นหลกัเพื อตอบสนองและรู้ถึงความตอ้งการของแขกในประเทศนั&น  ๆแต่ยงัคง
มาตรฐานการบริการและเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 

นอกจากนี&  ยงัมีโครงการที จะพฒันานกัศึกษาของวิทยาลยัดุสิตธานีที เรียนจบแลว้เขา้มาทาํงานให้กบัโรงแรม
ในกลุ่มดุสิตอีกดว้ย 
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ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ งของชุมชน บริษทัจึงยึดมั นในแนวทางการดาํเนินการที มุ่งเน้นในดา้นการรักษา

สิ งแวดลอ้มของชุมชนอยา่งเตม็ที  นบัตั&งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง หวัหนา้แผนก เจา้หนา้ที และพนกังานโรงแรมทุกคนที จะ
ร่วมมือกนั ทาํใหส้ถานที ประกอบการมีสภาพแวดลอ้มที สะอาดและน่ารื นรมย ์เนื องจากนํ& าและไฟฟ้าเป็นทรัพยากรที 
จาํเป็นอยา่งยิ งในการประกอบธุรกิจโรงแรม บริษทัจึงดาํเนินธุรกิจโดยใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า 
ซึ งจะเห็นไดจ้ากมาตรการดาํเนินการต่าง  ๆดงันี&  

1. บริษทักาํหนดให้แต่ละโรงแรมมีโรงบาํบดันํ&าเสีย ซึ งโรงแรมไดค้วบคุมดูแลระบบบาํบดันํ&าเสียใหส้ามารถ
บาํบดันํ& าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาํนํ& าทิ&งหลงับาํบดัที ผ่านการเติมคลอรีนแลว้ไปใช้รดนํ& าตน้ไมท้าํความ
สะอาดพื&น อาคาร ลา้งรถ เป็นตน้ จากผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ& าทิ&ง พบว่า อยู่ในมาตรฐานคุณภาพนํ& าทิ&งจากอาคาร 
ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการสิ งแวดลอ้มแห่งชาติ 

2. บริษทัจดัการด้านพลงังานไฟฟ้า โดยมีการติดตั&งเครื องวดัย่อย เพื อวดัว่าแต่ละส่วนแต่ละแผนกได้ใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้โรงแรมสามารถควบคุมการใช้พลงังานของแต่ละแผนกในแต่ละเดือนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ใชเ้ครื องทาํความเยน็ที ใชส้ารซีเอฟซี ที เป็นอนัตรายต่อมลภาวะและสิ งแวดลอ้ม 

3. บริษทัมีมาตรการในการจดัการขยะมูลฝอยที เกิดขึ&นดงันี&  
- ลดขยะมูลฝอย โดยการหลีกเลี ยงสินคา้ที มีการบรรจุหีบห่อที เกินความจาํเป็นหรือดว้ยวสัดุที ไม่สามารถนาํ

กลบัมาใชไ้ดอี้ก 
- นาํสิ งของต่าง  ๆกลบัมาใชอี้กครั& งหนึ ง เพื อวตัถุประสงคเ์ดิมหรือวตัถุประสงคอื์ นเท่าที จะสามารถทาํได ้เช่น 

ขวดที สามารถบรรจุของไดใ้หม่ ผา้ขนหนู ถุงใส่เสื& อผา้ส่งซกั ผา้กนัเปื& อนที ซักลา้งทาํความสะอาดไดแ้บตเตอรี ไฟที 
สามารถอดักระแสไฟฟ้าใหม่ได ้บนัทึกขอ้ความที ใช้ภายในโรงแรมดว้ยกระดาษที ใช้แลว้ แต่ยงัมีเนื&อที พอจะเขียน
ขอ้ความได ้เป็นตน้ 

- นาํสิ งที ใช้แลว้ไปแปรสภาพเพื อนาํกลบัมาใช้ประโยชน์อีกครั& งหนึ ง โดยวิธีการแยกประเภทขยะ โดยเริ ม
ตั&งแต่การจดัหาภาชนะรองรับแยกตามชนิด และทางโรงแรมจะจาํหน่ายออกเพื อเขา้สู่กระบวนการกลบัมาใชใ้หม่ เช่น 
อลูมิเนียม กระดาษใชใ้นสาํนกังาน อาหารและอินทรียว์ตัถุ แกว้พลาสติก กระป๋องที ทาํดว้ยเหล็กและดีบุก เป็นตน้ 

- ปลูกจิตสํานึกของพนักงานให้รู้จกัประหยดัในการใช้พลังงาน และการใช้วสัดุอุปกรณ์สํานักงาน เช่น  
การประหยดัไฟ การใชก้ระดาษ 2 หนา้ เป็นตน้ 

4. บริษทัไดว้่าจา้งให้  Excellent Energy International Co., Ltd. (Thailand) ศึกษาการเปลี ยนอุปกรณ์ต่างๆ เพื อ
เป็นการประหยดัเชื& อเพลิง และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั& งเป็นการลดมลภาวะโลกร้อน โดยในปี 2551 
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติังบประมาณในการเปลี ยนวสัดุอุปกรณ์และเครื องใชไ้ฟฟ้าต่าง  ๆเป็นเงิน 34.85 ลา้นบาท 

การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดักบักรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
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ดา้นสุขอนามยั ทางบริษทัปฏิบติัตามขอ้บญัญติัสํานกังานกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาลทอ้งถิ น นอกจากนี&  
โรงแรมในเครือส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการใบไมเ้ขียว ของมูลนิธิใบไมสี้เขียวซึ งจดัตั&งโดยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมสิ งแวดล้อมเพื อการท่องเที ยว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบด้วยองค์กรที มีวิสัยทัศน์ ด้านการพฒันาธุรกิจการ
ท่องเที ยวและการโรงแรม องค์กรที กล่าวถึงนั& นคือ การท่องเที ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการ
สิ งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติประจาํภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สาํนกังานการจดัการ ดา้นการใชไ้ฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย สมาคมพฒันาคุณภาพสิ งแวดลอ้ม และการประปานครหลวง ซึ งโครงการใบไมเ้ขียวมีวตัถุประสงคที์ 
จะพฒันาประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และพฒันาคุณภาพสิ งแวดลอ้มของธุรกิจการท่องเที ยวและการโรงแรม ซึ งจะวดั
ระดบัมาตรฐานโดยพิจารณาถึงเรื องสิ งแวดลอ้มและการประหยดัพลงังานของโรงแรมเทียบไดก้บั ISO 14000  

ที ผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี ยวกบัสิ งแวดลอ้ม และไม่มีค่าใชจ่้ายเกี ยวเนื องกบัเรื อง
ผลกระทบต่อสิ งแวดลอ้ม แต่มีค่าใชจ่้ายเพื อรักษามาตรฐานในดา้นต่าง  ๆตลอดจนการรักษาสิ งแวดลอ้มของโรงแรมให้
อยูใ่นสภาพที ดี ซึ งเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามปกติ 

� งานที�ยงัไม่ส่งมอบ 
 -ไม่มี- 

2. ธุรกจิรับบริหารโรงแรม  
� ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
โรงแรมและรีสอร์ทที รับบริหาร มีดงันี&  
1. “ดุ สิ ตธานี ”  โรงแรมระดับ 5 ดาว ภายใต้ชื อ “ดุ สิ ตธานี ” ธุ รกิ จดังกล่ าวรวมถึงการให้ ใช้ ชื อ                 

เครื องหมายการค้า “ดุสิตธานี” (Licensing) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษัท โดยสัญญา             
รับจ้างบริหารโรงแรมและสัญญาการให้ใช้ชื อเครื องหมายการค้าภายใต้ชื อ “ดุสิตธานี” ทั& งหมดอยู่ภายใต ้ 
บมจ. ดุสิตธานี 

 

 
ความสง่างามตามแบบประเพณีไทย มรดกอันสูงค่า และการบริการอันเลื�องชื�อในระดับสากล 
 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี เป็นเครือโรงแรมสําหรับตลาดระดบัสูงพร้อมดว้ยบริการครบครันที 
แสดงถึงประเพณีและความมั งคั งของวฒันธรรมไทย พร้อมกลิ นอายและมีสีสัน ทุก  ๆรายละเอียดลว้นสร้างสรรคขึ์&นเพื อ
ยกระดบัจิตวญิญาณ และสร้างความสุนทรีย ์ในการเขา้พกัทุกครั& ง 

ลูกคา้ที เขา้พกัจะไดรั้บประสบการณ์ที อบอุ่น จากความทุ่มเทเอาใจใส่ของพนักงานโรงแรมที ใส่ใจในทุกขณะ
ของการเขา้พกั   

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี ตั&งอยูใ่กลก้บัยา่นใจกลางธุรกิจและสถานที สําคญัต่างๆ ของจุดหมาย
ปลายทางแต่ละแห่ง มีสิ งอํานวยความสะดวกและบริการที เหนือระดับไวใ้ห้บริการอย่างพร้อมสรรพสําหรับ 
ทุกโอกาส รวมทั&งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมที สาํคญั  
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ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี มีดังนีh 
• 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*** 
• โรงแรมดุสิตธานี กวม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• โรงแรมดุสิตธานี กระบี  บีช รีสอร์ท ประเทศไทย*** 
หมายเหตุ : * เป็นสิทธิการเช่าภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
 ** เป็นโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

*** เป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื อเครื องหมายการค้า ของ บมจ. ดุสิตธานี      

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีที�กาํลงัจะเปิด มีดังนีh 
• โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า กอลฟ์ รีสอร์ท ประเทศสิงคโปร์ 

• โรงแรมดุสิตธานี ซามาร่า บีช ซูสส์ ประเทศตูนิเซีย 

• โรงแรมดุสิตธานี บรู๊ควอเตอร์ ประเทศออสเตรเลีย 

• โรงแรมดุสิตธานี คมัรานห์ ประเทศเวยีดนาม 
• โรงแรมดุสิตธานี เจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
• โรงแรมดุสิตธานี เส้าซิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• โรงแรมดุสิตธานี ฮอทสปริงส์ ชิงหยวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• โรงแรมดุสิตธานี รีสอร์ท ฟูเซียน เลค ยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• โรงแรมดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟิง ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตธานี คาสเซิล รีสอร์ท ฟูชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตธานี พานจือหวั สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตธานี ซุยหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตธานี ไทย คลัเจอรัล ซิตี&  รีสอร์ท เจ่าจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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• โรงแรมดุสิตธานี เซี ยงไฮ ้จาเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตธานี ฮุ่ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตธานี เจ่าจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ค โฮเตล็ แอนด ์คาสิโน ไนโรบี ประเทศเคนยา่ 
• โรงแรมดุสิตธานี ลูบิ แพลนเทชั น รีสอร์ท ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

2. “ดุสิตดีทู” เป็นโรงแรมร่วมสมยัที ผสมผสานระหว่าง การออกแบบที ทนัสมยั เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
ความสะดวกสบาย และบริการอนัเป็นกนัเองเพื อตอบสนองความตอ้งการและเป็นแรงบนัดาลใจให้กบันกัเดินทางรุ่น
ใหม่ในปัจจุบนั 

 
 

โรงแรมร่วมสมยัที�เน้นสีสันและเตม็ไปด้วยความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา 
ดุสิตดีทู ตั& งอยู่ในทาํเลสําคญัที เป็นย่านธุรกิจการค้าและย่านบนัเทิงหลัก ที พกัของดุสิตดีทูล้วนแต่เป็น

จุดหมายอนัพึงปรารถนา ที ผูม้าเยอืนจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ที ใหค้วามตื นตาตื นใจและความรื นรมย ์ดุสิตดีทู คือ
สถานที เพื อการพบปะสังสรรค ์ภายใตค้วามคลาสสิกแบบใหม่ในยุคสมยัปัจจุบนั เป็นสถานที ที มอบบรรยากาศแห่ง
ความร่วมสมยั ความหรูหราในสไตลส์บาย  ๆและมนตส์ะกดที เปี ยมดว้ยสีสัน  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทู มีดังนีh 
• โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ประเทศไทย* 

• โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท ประเทศไทย 

• โรงแรมดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• โรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา่ 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทูที�กาํลงัจะเปิด มีดังนีh 
• โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย 

• โรงแรมดุสิตดีทู เออร์บานา กรูกาวน์ ประเทศอินเดีย 

• โรงแรมดุสิตดีทู เรสซิเดน้ท ์ยา่งกุง้ ประเทศพม่า 

• โรงแรมดุสิตดีทู ยาร์เคย ์ทิมพ ูประเทศภูฏาน 

• โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ 
• โรงแรมดุสิตดีทู อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย 
• โรงแรมดุสิตดีทู พนูาคา ประเทศภูฏาน 
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• โรงแรมดุสิตดีทู ปาลม์มอล มสักตั ประเทศโอมาน 
• โรงแรมดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา ประเทศกาตาร์ 
• โรงแรมดุสิตดีทู เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• โรงแรมดุสิตดีทู ซุยหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตดีทู ฟูดู หงเหม่ย ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตดีทู ตา้เป่ยซนั รีสอร์ท สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตดีทู ฮอท สปริง วาเล่ย ์ตา้เป่ยซนั สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตดีทู เคนซ์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์* 
หมายเหตุ : * ทาํสัญญาใหใ้ชชื้ อเครื องหมายการคา้กบั Dusit Overseas Co.,Ltd. 

3.  “ดุสิตปริrนเซส”  โรงแรมระดับกลางมาตรฐานสากลที มี เอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองภายใต้
บรรยากาศที สะทอ้นถึงยา่นที เป็นทาํเลที ตั&งของโรงแรม ผสานกบัการตอ้นรับที อบอุ่นและเป็นกนัเอง รวมทั&งการจดั
พื&นที ใชส้อยที มีประสิทธิภาพ จึงเหมาะอยา่งยิ งสาํหรับนกัเดินทางที เรียบง่าย  

 

 
สะดวกสบาย – ราคาคุม้ค่า  - เป็นกนัเอง 

 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปริcนเซส จะเน้นการจดัพื&นที ใช้สอยที มีประสิทธิภาพ ราคาคุ้มค่า และ 
สิ งอาํนวยความสะดวกที ทนัสมยั เพื อที จะส่งมอบประสบการณ์ที ดีให้กบันกัธุรกิจและนกัเดินทางเพื อการท่องเที ยว
อยา่งแทจ้ริง  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปริrนเซส มีดังนีh 
• โรงแรมดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
• โรงแรมดุสิตปริcนเซส โคราช ประเทศไทย 
• โรงแรมดุสิตปริcนเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย 
• โรงแรมปทุมวนั ปริcนเซส ประเทศไทย* 
• โรงแรมรอยลัปริcนเซส หลานหลวง ประเทศไทย* 
หมายเหตุ : * ทาํสัญญาใหใ้ชชื้ อเครื องหมายการคา้กบั บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปริrนเซสที�กาํลงัจะเปิด มีดังนีh 
• โรงแรมดุสิตปริcนเซส เอน็เอไอเอ การ์เดน้ส์ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
• โรงแรมดุสิตปริcนเซส เซอร์วสิ เรสซิเดน้ท ์ซูฮุ่ย เซี ยงไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตปริcนเซส พานจือหวั สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตปริcนเซส เซบู ซิตี&  ประเทศฟิลิปปินส์ 
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4. “ดุสิตเดวาราณา” โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ดุสิตเดวาราณามอบความมีชีวิตชีวาและโดดเด่นด้วยรสนิยม 
ชั&นเลิศสาํหรับตลาดเฉพาะกลุ่มโดยนาํมรดกทางวฒันธรรมอนัลํ&าค่า ผสานกบัการบริการที เป็นเลิศซึ งมีประวติัยาวนาน 
เพื อส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษที หรูหราและมีความเป็นส่วนตวั 

 
สถานที�พิเศษเป็นส่วนตัวที�พรั�งพร้อมด้วยความประณีตละเอียดอ่อนสาํหรับนักเดินทางที�มีความพิถีพิถนั 

 

ดุสิตเดวาราณา มอบความมีชีวิตชีวาและโดดเด่นด้วยรสนิยมชั&นเลิศสําหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม 
 โดยนํามรดกทางวฒันธรรมอนัลํ& าค่าผสานกับการบริการที เป็นเลิศเพื อส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษ 
ที หรูหราและมีความเป็นส่วนตวั จึงเหมาะสาํหรับการหลีกหนีจากโลกอนัสับสนวุน่วายเพื อมาเติมเตม็ความ
สดชื นและฟื& นฟูพลงัใหแ้ก่จิตใจ 

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณา มีดังนีh 
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี ประเทศอินเดีย 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณาที�กาํลงัจะเปิด มีดังนีh 
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• โรงแรมดุสิตเดวาราณา รีสอร์ท คุนหมิง เตือนฉือ เลค สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฟูเซียน เลค ยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริงส์ แอนด ์สปา กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา ไหโข่ว เวสท ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• โรงแรมดุสิตเดวาราณา จูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” บริการห้องชุดพกัอาศยัระยะยาว พร้อมบริการในมาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาวโดย
กลุ่มลูกคา้ของเครื องหมายการคา้นี& คือ ผูที้ สรรหาที พกัอาศยัระยะยาวอนัไดแ้ก่ นกัธุรกิจ นกัท่องเที ยวระยะยาว และ
ชาวต่างชาติ ผูพ้าํนกัในประเทศนั&น  ๆ 

การออกแบบ และการบริการจะเน้นถึงการสร้างบรรยากาศความอบอุ่นให้เปรียบเสมือนบา้นพกัอาศยัที มี 
สิ งอาํนวยความสะดวก และการบริการที ตอบสนองความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัอยา่งแทจ้ริง   

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเรสซิเด้นซ์ มีดังนีh 
• เพิร์ลโคสต ์พรีเมียร์ โฮเตล็ อพาร์ทเมน้ท ์ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

• อพาร์ทเมน้ท ์(Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

• ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ ดูไบมารีน่า ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์* 
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โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเรสซิเด้นซ์ที�กาํลงัจะเปิด มีดังนีh 
• ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ แอนด ์สวที โดฮา ประเทศกาตาร์ 
• ดุสิตธานี เรสซิเดน้ซ์ ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์* 
• ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์* 
• ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ อลั แมนซลั อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์** 
• ดุสิตปริcนเซส โฮเตล็ แอนด ์เรสซิเดน้ซ์ เจียงอิน อู๋ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใตส้ัญญาการใหใ้ชชื้ อเครื องหมายการคา้ ของ บมจ.ดุสิตธานี 
   **ทาํสัญญาใหใ้ชชื้ อเครื องหมายการคา้กบั Dusit Overseas Co.,Ltd. 

� การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การทาํการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที�สําคัญ 
ทาํการตลาดใหก้บัแบรนดดุ์สิตเพื อใหไ้ดม้าซึ งสัญญารับบริหารโรงแรมใหม่  ๆโดยดาํเนินการ ดงันี&  
- สนบัสนุนการจดังาน Hotel Investment Conference Asia Pacific (APHIC) 

- มีส่วนร่วมในการเขา้ประชุม และเป็นวทิยากรรับเชิญในงานประชุมทางดา้นการลงทุนธุรกิจโรงแรมต่างๆ  ทั วโลก 

- สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเที ยว เช่น ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยที์ 
ปรึกษาการลงทุน และกลุ่มผูป้ระกอบการจดัหาทรัพยากร 

- ใชเ้ครื องมือที มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์แผนการขยายธุรกิจของดุสิตผา่นช่องทางสื อสารที หลากหลาย 

- การใชสื้ อสิ งพิมพเ์พื อประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด 

(ข) สภาพการแข่งขัน 
การแข่งขันในปีที�ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต 
สําหรับภาพรวมธุรกิจรับบริหารโรงแรมทั วโลกตลอดระยะเวลา 5 ปีที ผ่านมา มีการแข่งขนัค่อนข้างสูง

เนื องจากมีการเพิ มขึ& นของเครือโรงแรมที รับบริหารและแบรนด์โรงแรม ในขณะที โครงการพฒันาโรงแรมใหม่ 
ชะลอตวั ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจรับบริหารโรงแรมทั วโลกเพิ มขึ&นอยา่งรวดเร็ว การแข่งขนันี&ทาํให้ค่าธรรมเนียม
การรับบริหารลดลง และเงื อนไขต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ& น สําหรับแนวโน้มในอนาคต ภูมิภาคเอเชียยงัคงมี
แนวโนม้และอตัราการเติบโตเป็นบวกซึ งมีปัจจยัมาจากการเปลี ยนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจ ในส่วนของบริษทั 
ปี 2557-2558 โรงแรมเปิดใหม่ที รับบริหารในต่างประเทศจะมีที ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ อินเดีย และกาตาร์ 
ซึ งจะทาํใหส้ัดส่วนรายไดจ้ากการรับบริหารโรงแรมในอนาคต เพิ มขึ&น  

� การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ดุสิตให้บริการดา้นการรับบริหารโรงแรมในฐานะตวัแทนเจา้ของโรงแรม ธุรกิจรับบริหารโรงแรม รวมทั&ง

การให้ใชชื้ อเครื องหมายการคา้ (Licensing) ภายใตก้ารควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษทั ตอ้งใช้บุคลากรเป็น
หลักในการประกอบธุรกิจ ทีมงานบริหารโรงแรมของบริษทัล้วนแต่เป็นบุคลากรผูช้ ํานาญการที ผ่านงานบริหาร
โรงแรมห้าดาวทั&งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมงานดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ที มีความแข็งแกร่งใน
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การวางกลยทุธ์ พฒันาโปรแกรมทางการตลาด และสื อสารเพื อสร้างเสริมให้เครื องหมายการคา้ของบริษทัมีคุณค่าและ
เป็นที จดจาํ  

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
-ไม่มี- 
� งานที�ยงัไม่ส่งมอบ  

 -ไม่มี- 
3. ธุรกจิให้เช่าสํานักงาน 
� ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บมจ. ดุสิตธานี ดาํเนินธุรกิจอาคารพาณิชยใ์หเ้ช่าเป็นสํานกังาน โดยอาคารตั&งอยูบ่นพื&นที ซึ งเช่าจากสาํนกังาน

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ติดกบัอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นอาคารสํานกังานขนาด 11 ชั&น ผูเ้ช่า
เป็นบริษทัต่างๆ ทั&งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพื&นที ภายในอาคารทั&งหมด 13,245.54  ตารางเมตร และพื&นที 
ชั&นใตดิ้น 336 ตารางเมตร 

� การตลาดและการแข่งขัน 
 การทาํการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที�สําคัญ 
 เน้นเรื องทาํเลที ตั&งซึ งอยู่ ในเขตศูนยก์ลางธุรกิจ ความสะดวกในการเดินทาง และการกาํหนดราคาค่าเช่าที ยืดหยุ่น 
โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ ความตอ้งการของลูกคา้ และตน้ทุนต่าง  ๆเพื อสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
รวมทั&งมีการรับฟังและร่วมแกไ้ขปัญหากบัลูกคา้  

จุดเด่นด้านการตลาด 
การบริการที ดี เพื อสร้างความสัมพนัธ์และความมั นใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
� การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจให้เช่าสํานกังาน ตอ้งอาศยัตาํแหน่งที ตั&งของอาคารเป็นหลกั อาคารพาณิชยข์องบริษทัมีทาํเลที ตั&งที ดี

เยี ยมอยูใ่นเขตศูนยก์ลางธุรกิจและศูนยก์ารคา้ต่าง  ๆโดยอาคารตั&งอยูติ่ดกบัโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ งเป็นโรงแรม
ระดบั 5 ดาว มีการเดินทางที สะดวกดว้ยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT  

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
-ไม่มี- 
การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ   
บริษทัปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารสูงและขอ้กาํหนดหรือประกาศของกรุงเทพมหานคร 
� งานที�ยงัไม่ส่งมอบ 
-ไม่มี- 
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4. ธุรกจิอื�น  ๆ
4.1 สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) 
ธุรกิจสปาอยูภ่ายใต ้  บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) การดาํเนินกิจการดา้นสปาเพื อสุขภาพเปิดดาํเนินการ

ในประเทศไทย 4 แห่ง ต่างประเทศ 5 แห่ง ดงันี&  
ธุรกิจสปาในประเทศ จาํนวน 4 แห่ง 
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
2. โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
3. โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
4. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
ธุรกิจสปาในต่างประเทศ จาํนวน 5 แห่ง 
1. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
2. โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
3. โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี  
4. โรงแรมดุสิตธานี กวม  
5. โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร  
� ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ผลิตภัณฑ์เทวารัณย์สปา มุ่งเน้นการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เทวารัณย์ สปาจึงได้คดัสรรนําสมุนไพรและ 

นํ&ามนัหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานใหเ้ป็นผลิตภณัฑถ์นอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์เช่น นํ& ามนันวด 
แชมพู สบู่ เจลอาบนํ& าและครีมบาํรุงผิว โดยเน้นความบริสุทธิn ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ 
เช่น สารกนัเสีย ซิลิโคน และ SLS เป็นตน้ จึงมีความอ่อนโยน และไม่ทาํใหแ้พห้รือระคายเคือง  

นอกจากนี&  ยงัไดเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ที มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรที ปลูกแบบออร์แกนิคตั&งแต่ร้อยละ 70 - 95 
ขึ& นไป โดยมีวตัถุประสงค์หลักคือการไม่สร้างผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม ตั& งแต่ขั&นตอนการเพาะปลูก รวมถึง
กระบวนการผลิตทั&งหมด  

เทวารัณย ์สปา ยงัไดเ้ลือกใชเ้วชสําอางที มีชื อเสียงระดบัโลกจากประเทศฝรั งเศสอยา่ง Algotherm มาเป็นส่วน
สาํคญัในการดูแลผิวหนา้ ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นหนึ งในผูน้าํดา้นเวชสาํอางที มีส่วนผสมหลกัจากทอ้งทะเล มาตั&งแต่ปี 
2505 และไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑส์ปายอดเยี ยมจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552  

สาํหรับการบริการ เทวารัณย ์สปา มีพนกังานนวดที มีประสบการณ์และความชาํนาญคอยใหบ้ริการทรีตเมนต์
ที มีให้เลือกหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการนวดแบบต่าง  ๆเช่น นวดแบบเทวารัณย ์ซึ งเป็นการนวดที เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของเทวารัณย ์นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั&งแบบตะวนัตกและแบบตะวนัออก รวมไป
ถึง ทรีตเมนต์เพื อการดูแลสุขภาพผิว เช่น ทรีตเมนต์เพื อการทาํความสะอาดผิวหน้าอย่างลํ& าลึก การอบไอนํ& าด้วย
สมุนไพรไทย เมนูขดัผิว นอกจากนี& ยงัมีชุดผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ ที ออกแบบมาเพื อสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย
ใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการอยา่งสูงสุด 
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� การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การทาํการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที�สําคัญ 
บริษทัดาํเนินกิจการและรับบริหารสปาเพื อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกคา้ที เขา้พกัในโรงแรมและ

ลูกคา้ที เห็นความสาํคญัในเรื องสุขภาพ โดยมีการทาํการตลาดผา่นเวบ็ไซตข์องโรงแรมและของเทวารัณย ์สปา รวมทั&ง
ทาํการประชาสัมพนัธ์สปาผา่นทางหนงัสือแนะนาํการท่องเที ยวเมืองไทยของหลาย  ๆประเทศ 

(ข)  สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบนัธุรกิจสปาไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากและถือเป็นสิ งจาํเป็นในโรงแรมโดยเฉพาะระดบัห้าดาว จึง

ทาํให้มีสถานประกอบการสปาและจาํนวนผูป้ระกอบการเพิ มขึ&นอยา่งรวดเร็ว คู่แข่งเปรียบเทียบในระดบัเดียวกนั คือ 
บนัยนัทรี สปา เซ็นทารา สปา แมนดารา สปา อนนัตรา สปา และ ซิกเซน้ส์ สปา 

� การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เทวารัณยส์ปา ไดเ้ลือกบริษทั ไอ พลสั คิว จาํกดั ที มีชื อเสียงและมีประสบการณ์อนัยาวนานในการเป็นผูผ้ลิต

และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ปาที ไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศและระดบัสากล เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์สปาตามสูตร
เฉพาะของเทวารัณย ์อนัไดแ้ก่ นํ& ามนันวด แชมพ ูสบู่ เจลอาบนํ& าและครีมบาํรุงผวิ บริษทั ไอ พลสั คิว จาํกดั เป็นผูผ้ลิต
รายเดียวที  เทวารัณย ์สปา พึ งพิงเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วม ทั&งนี&  ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ใดๆ กบัผูบ้ริหารของบริษทั
และบริษทั เทวารัณย ์สปา จาํกดั สําหรับผลิตภณัฑ์ที ใช้ในการดูแลผิวหน้า คือ  Algotherm นั&น บริษทั ไบโอคอส 
ประเทศไทย จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย  

ในกรณีที ประเทศนั&นๆ ไม่สามารถนาํเขา้ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวได้ เทวารัณย ์สปา ได้ตั&งเกณฑ์ในการจดัหา
บริษทัจดัหาผลิตภณัฑท์ดแทนไวด้งันี&  

1. ตอ้งเป็นบริษทัที มีแปลงการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเอง หากมีการเพาะปลูกแบบไร้สารกนัแมลงหรือ 
การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. ตอ้งเป็นบริษทัที มีโรงงานผลิต ผลิตภณัฑ์สปาที ไดรั้บมาตรฐานแบบสากล อีกทั&งยงัสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากทีมงานของ เทวารัณย ์สปา  

3. สามารถผลิต ผลิตภณัฑส์ปาตามสูตรที เป็นมาตรฐานของเทวารัณยส์ปาได ้และตอ้งยนิยอมลงนามสัญญา
ที จะไม่เปิดเผยหรือผลิตสูตรของเทวารัณยส์ปาต่อบุคคลที สาม 

4. กรณีที ประเทศนั&นๆไม่มีตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการสําหรับผลิตภณัฑ์ Algotherm เทวารัณย ์สปาได้
เลือกผลิตภณัฑท์ดแทนในแบรนดที์ มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั Algotherm คือ Phytomer, Thalgo, Elemis หรือ  Jurliques 

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
เทวารัณย ์สปา พยายามสร้างโอกาสให้ลูกคา้สามารถใชบ้ริการของสปาไปพร้อมกนักบัการช่วยลดผลกระทบ

ต่อสิ งแวดล้อม ในด้านผลิตภณัฑ์ เทวารัณย ์สปา มุ่งเน้นการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เทวารัณย์ สปาจึงได้คดัสรรนํา
สมุนไพรและนํ& ามนัหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์
เช่น นํ& ามนันวด แชมพู สบู่ เจลอาบนํ& าและครีมบารุงผิว โดยเน้นความบริสุทธิn ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและ
สารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารกนัเสีย ซิลิโคน และ SLS เป็นตน้ รวมทั&งเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ที มีส่วนผสมของพืชสมุนไพร
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ที ปลูกแบบออร์แกนิคตั&งแต่ร้อยละ 70 - 95 รวมทั&งการสร้างสปาที สามารถใช้แสงจากธรรมชาติให้ไดม้ากที สุดหรือ 
ลดการใชเ้ครื องปรับอากาศในบางพื&นที เพื อประหยดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าและนํ&า 

� งานที�ยงัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 

4.2 ธุรกจิด้านการศึกษา 
เพื อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพฒันาและเติบโตอย่างมั นคง และเป็นการเตรียมบุคลากรที มีคุณภาพ สําหรับรองรับ 

การขยายตวัของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทั วโลก บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) จึงได้
จดัตั&งฝ่ายการศึกษาขึ&นโดยมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นที จะขยายธุรกิจดา้นการศึกษาและการฝึกอบรมไปยงัจงัหวดัต่าง  ๆ 
ในประเทศไทย และต่างประเทศที มีโรงแรมดุสิตธานีตั&งอยู่  ทั&งนี& เพื อเป็นการผลิตแรงงานที มีคุณภาพเขา้ทาํงานใน
โรงแรมโดยเฉพาะอยา่งยิ งโรงแรมในกลุ่มดุสิต ปัจจุบนัธุรกิจดา้นการศึกษาของกลุ่มไดรั้บการยอมรับและมีการเติบโต
อยา่งต่อเนื อง   

ในปี 2558 ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานีได้เปิดสถานศึกษาในระดับอาชีวะเพิ มขึ& น เพื อให้รองรับงานบริการ 
ขั&นพื&นฐานในอุตสาหกรรมการท่องเที ยวและโรงแรมที เติบโตขึ&นอย่างต่อเนื อง รวมทั&งเปิดโอกาสให้ผูส้นใจหรือผูที้ 
ทาํงานอยูแ่ลว้ไดมี้วฒิุบตัรเพื อการประกอบอาชีพและมีความกา้วหนา้ในหนา้ที  

ธุรกิจดา้นการศึกษาประกอบดว้ย  
4.2.1 วทิยาลยัดุสิตธานี 
� ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 วิทยาลยัดุสิตธานี มีรากฐานมาจากโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ที ไดก่้อตั&งขึ&นเมื อวนัที  1 มิถุนายน 2536 

ด้วยปณิธานของท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซึ งในขณะนั&นดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ
บริษัท ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรมบริการอันเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที ยว โดยเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรภาคภาษาองักฤษ จาํนวน 2 หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรประกาศนียบตัรด้านการปฏิบติัการโรงแรม 
(Diploma in Hotel Operations) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรดา้นศิลปะการประกอบอาหาร(Professional Chef Diploma) 
 นบัตั&งแต่เปิดดาํเนินการสอนเป็นตน้มา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีไดมุ้่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพทั&งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัดว้ยความทุ่มเทและความมุ่งมั นในการพฒันา
การศึกษาดา้นการโรงแรมและการท่องเที ยวจนเป็นที ยอมรับของสังคมโดยทั วไป  โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงได้
พฒันาหลกัสูตรดา้นอุตสาหกรรมบริการในระดบัปริญญาตรี เพื อตอบสนองความตอ้งการของสังคม โดยไดรั้บอนุมติั
จากทบวงมหาวทิยาลยัใหจ้ดัตั&งเป็นสถาบนัอุดมศึกษา ชื อ  “วทิยาลยัดุสิตธานี” เมื อวนัที  30 พฤษภาคม 2539 
 ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานี ไดรั้บการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ใหเ้ปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ดงันี&   
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� วทิยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 5 สาขาวชิา ได้แก่ 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท  
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
3.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเที ยว     
4.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสปา      
5.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการไมซ์และอิเวนท ์

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (หลกัสูตรนานาชาติ) จํานวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 
1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท ซึ งเป็นหลักสูตรที ได้รับการ

รับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวติเซอร์แลนด ์     
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจดัการภตัตาคาร (หลกัสูตร

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

1.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท    
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

หลกัสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวชิา ได้แก่ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 
� วทิยาลยัดุสิตธานี  ศูนย์การศึกษาเมืองพทัยา 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 สาขาวชิา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท   
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
3.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการไมซ์และอิเวนท ์
นอกจากนี&  วิทยาลัยดุสิตธานี ยงัได้เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผูที้ สนใจใน

อุตสาหกรรมบริการหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรอุตสาหกรรมระยะสั& น 4  เดือน (Hospitality Access Program) 
หลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ หลักสูตร Mini-MBA in Hospitality Management หลักสูตร Executive 
Program in Hotel Management ฯลฯ 
 นอกจากการมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบณัฑิตที มีคุณภาพแลว้  วิทยาลยัดุสิตธานียงัมีส่วนใน
การสนบัสนุนและช่วยเหลือสังคมในดา้นพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื อไปทาํงานในต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา  
17 ปีที วิทยาลยัไดรั้บความไวว้างใจจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อนุญาตให้วิทยาลยัดุสิตธานีเป็น
สถานที ทดสอบฝีมือคนหางาน ในสาขาอาชีพธุรกิจบริการ จาํนวน 5 สาขาวิชาชีพ ไดแ้ก่ พนักงานประกอบอาหาร 
พนกังานผสมเครื องดื ม พนกังานบริการอาหารและเครื องดื ม พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ และพนกังานทาํความสะอาด 
ซึ งปัจจุบนัมีผูที้ ผา่นการทดสอบและไปประกอบอาชีพในต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก  
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  ในปี 2558  วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ ศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา ได้รับการคดัเลือกเป็นองค์กรที มี
หน้าที รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาการท่องเที ยว การโรงแรม ภตัตาคาร และร้านอาหาร 
สาขาผู ้ประกอบอาหาร อาชีพผู ้ประกอบอาหารไทย  (คุณวุฒิวิชาชีพชั& น 1 ชั& น 2 ชั& น 3 ชั& น 4 และชั& น 5) อาชีพ 
ผู ้ประกอบอาหารคาว (คุณวุฒิวิชาชีพชั& น 1 ชั& น 2  และชั& น 3)  อาชีพผู ้ประกอบอาหารหวาน (คุณวุฒิวิชาชีพ 
ชั&น 1 ชั&น 2  และชั& น 3)   จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  และได้เริ มดาํเนินการทดสอบเพื อรองรับ
สมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ณ วิทยาลัยดุสิตธานีกรุงเทพฯ จาํนวน 3 ครั& ง รวมผูผ้่านการทดสอบ  
46 คน และที ศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา จาํนวน  1 ครั& ง รวมผูผ้า่นการทดสอบ 20 คน  
  จากปณิธานและวิสัยทศัน์ของวิทยาลยัที มีความมุ่งมั นที จะยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
สากล วิทยาลัยได้มีการลงนามทาํความร่วมมือกับสถาบันชั&นนําในต่างประเทศ เพื อแลกเปลี ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในดา้นต่าง  ๆดงันี&   

• ASO COLLEGE GROUP, JAPAN – โครงการแลกเปลี ยนทางวฒันธรรมและภาษาญี ปุ่น ณ เมืองฟูกูโอกะ 
วิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม 3 รุ่น รวม 28 คน และการเปิดสอนภาษาญี ปุ่นสําหรับบุคคลทั วไป 
บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี โดยเชิญอาจารย์ชาวญี ปุ่นจาก ASO COLLEGE GROUP 
 มาสอนที วทิยาลยัดุสิตธานี 

• ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE, SWITZERLAND –  รับรองหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร
นานาชาติ) บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท 

• LE CORDON BLEU, FRANCE – หลกัสูตรปริญญาตรีร่วม (หลกัสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา
ศิลปะการประกอบอาหารและการจดัการภตัตาคารระหวา่งวทิยาลยัดุสิตธานีและสถาบนั เลอ กอร์ดอง เบลอ 

• LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY (MANILA, CAVITE, BATANGAS AND LAGUNA) 
– วิทยาลยัดุสิตธานีดาํรงฐานะที ปรึกษาทางดา้นการศึกษา ควบคุมดูแลคุณภาพการเรียน  การสอนและ
พฒันาสื อการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐาน จนประสบความสําเร็จ ปีการศึกษานี&  มีผูเ้ขา้ศึกษา รวมแลว้ 
14,587 คน 

• THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, HONG KONG – มหาวิทยาลยัอนัดบัหนึ งในเอเชีย 
และอนัดบัสองของโลก โดยร่วมมือกนัเปิดหลกัสูตรระยะสั& นสําหรับผูบ้ริหารดา้นการโรงแรม อาทิเช่น 
หลกัสูตร “นวตักรรม และการเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมบริการ” และหลกัสูตร “การจดังานประชุมและ
งานอิเวน้ท ์

• TSUJI CULINARY INSTITUTE, JAPAN – ร่วมมื อเปิ ดสอนหลักสู ตรการประกอบอาหารญี ปุ่ น 
ตน้ตาํรับ สาํหรับบุคคลทั วไป และบรรจุเป็นวชิาเลือกสาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 

• GAMBERO ROSSO, ITALY – ร่วมมือเปิดสอนหลกัสูตรการประกอบอาหารอิตาเลี ยนสําหรับบุคคล
ทั วไป และบรรจุเป็นวชิาเลือกสาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 
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• BALI INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE, INDONESIA – วิทยาลัยดุสิตธานี
ดํารงฐานะที ปรึกษาด้านการบริหารสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ และมีแผนจะเปิด
ดาํเนินการอบรมหลกัสูตรระยะสั&นแก่บุคคลทั วไปในเดือนมกราคม 2559 

 นอกจากนี& วิทยาลยัยงัไดใ้ห้ความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาอื นๆ ในดา้นการศึกษาเพื อเชื อมความสัมพนัธ์
อนัดี และแลกเปลี ยนความรู้และประสบการณ์ อาทิ  

• การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP 
AND BUSINESS MANAGEMENT ซึ งจัด โดยส ถ าบั น  UNIVERSITAS TARUMANAGARA – 
INDONESIA (UNTAR) ระหวา่งวนัที  5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์  

• การฝึกอบรมให้สถาบนัการศึกษา HOSPITALITY AND CATERING TRAINING ACADEMY (HCTA) 
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในหัวข้อ การบริหารจดัการให้กับผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน 
ระหวา่งวนัที  26-27 มกราคม 2558 การอบรม TRAIN THE TRAINER สาํหรับอาจารยผ์ูช่้วยสอน จาํนวน 5 
คน ระหวา่งวนัที  21-25 กนัยายน 2558 

 นอกจากนี& วิทยาลัยยงัได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันที มีชื อเสียงด้านอุตสาหกรรมบริการ  เพื อพฒันา 
องค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมบริการให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั และนําความรู้ใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
วทิยาลยัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิ งขึ&น สถาบนัที วทิยาลยัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก  อาทิ 

• THE INTERNATIONAL COUNCIL ON HOTEL, RESTAURANT, AND INSTITUTE EDUCATION (ICHRIE) 
• THE ASIA PACIFIC COUNCIL ON HOTEL, RESTAURANT, AND INSTITUTIONAL 

EDUCATION (APACCHRIE)  อธิ การบดี วิ ทยาลัยดุ สิ ตธานี ได้ รั บเลื อกเป็ น DIRECTOR OF 
MARKERTING วาระตั&งแต่ มิถุนายน 2558 – มิถุนายน 2559 

• THE PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION (PATA) อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับเชิญเป็น
คณะกรรมการ EDUCATION BOARD ตั&งแต่วนัที  1 สิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั 

• THE THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (TCEB) 
• THE THAILAND INCENTIVE AND CONVENTION ASSOCIATION (TICA) 
• THE INTERNATIONAL CENTER OF EXCELLENCE IN TOURISM AND HOSPITALITY 

EDUCATION (THE-ICE) อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับเลือกเป็น DIRECTOR OF THE-ICE 
BOARD วาระตั&งแต่ ปี 2557-2559 

  ในปี 2558 นี&  วิทยาลัยได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ  
“14th APacCHRIE Conference” ณ โรงแรมดุสิตธานี ระหวา่งวนัที  11-13 พฤษภาคม 2559 ในหวัขอ้ “Crisis Management 
and Business Continuity in Tourism Industry” ซึ งจะมีผลงานวิจยัจากผูท้รงคุณวฒิุทั&งในประเทศและต่างประเทศเขา้ร่วม
เสนอผลงานวจิยัในวนัดงักล่าว  
  วิทยาลยัไดมุ้่งมั นพฒันางานดา้นวิจยั และนาํผลงานวิจยัที ไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ขอ้มูลลิขสิทธิn  และ
หนังสือสําคญัแสดงการจดทะเบียนเครื องหมายการคา้  จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ชื อผลงาน  
“การพัฒนาตํารับอาหารไทยตามมาตรฐานของวิทยาลัยดุสิ ตธานี  (The Development of Thai Food Recipes in 



      แบบ 56-1  
 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)                                      41

Accordance with Dusit Thani College Standard)” จดัพิมพเ์ป็นหนงัสือตาํราอาหารไทย มาตรฐานวิทยาลยัดุสิตธานี เพื อ
เผยแพร่แก่สาธารณชนใหเ้ป็นที แพร่หลาย เป็นการสืบทอดศิลปะการประกอบอาหารไทยใหค้งไวต้ลอดไป  
  นอกจากนี&  วารสารวิทยาลยัดุสิตธานีได้ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (TCI) 
เป็นวารสารกลุ่มที  1 ซึ งมีเนื&อหาและรูปแบบที เป็นมาตรฐานระดบัสากล และจะถูกคดัเลือกเขา้สู่ฐานขอ้มูล ASEAN 
Citation Index (ACI) ต่อไป 
  ในด้านกิจกรรมการแข่งขนั วิทยาลยัดุสิตธานียงัได้รับเชิญให้เป็นตวัแทนประเทศไทยและเอเชียเขา้ร่วม
แข่งขันในงาน Congress – Disciplines Escoffier International ณ ประเทศฝรั งเศส ระหว่างว ันที  5-7 มีนาคม 2559  
เป็นตวัแทนประเทศไทยในการเขา้ร่วมการแข่งขนัการประกอบอาหารในงาน Food & Hotel Asia 2016 ณ  ประเทศ 
สิงคโปร์ ระหว่างวนัที  9-17 เมษายน 2559 และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันการประกอบอาหารในงาน  
IKA / Culinary Olympics ณ ประเทศเยอรมนั ระหวา่งวนัที  20-26 ตุลาคม 2559 

กว่า 22 ปีของความสําเร็จ วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ งในสถาบันการศึกษาด้าน
อุตสาหกรรมบริการชั&นนาํที ไดรั้บมาตรฐานระดบัสากล ดว้ยหลกัสูตรการเรียนที มีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยที์ มี
ความรู้และประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ทาํให้วิทยาลยัดุสิตธานีสามารถผลิตบณัฑิตที เต็ม
เปี ยมไปดว้ยความรู้ความสามารถในทกัษะทั&งทางดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ มีความคิดสร้างสรรค ์และ
มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล เพื อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั&งในประเทศและต่างประเทศ วทิยาลยัดุสิตธานีมี
นกัศึกษาทั&งสิ&นกวา่ 3,639 คน และผลิตบณัฑิตที มีความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแลว้ 4,141 คน 
 วิทยาลัยดุสิตธานีตั& งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเนื& อที  12 ไร่ ประกอบด้วย             
อาคารเรียน 2 อาคาร มีพื&นที ใชส้อยทั&งสิ&น 14,083 ตารางเมตร โดยมีหอ้งเรียน ห้องฝึกปฏิบติั ห้องสาธิต และหอ้งครัวที 
ทนัสมยัและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน สําหรับปี 2558 นี& วิทยาลยัไดด้าํเนินการเพิ มห้องปฏิบติัการครัว และ
หอ้งปฏิบติัการเบเกอรี  รวมทั&งการปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการอื น ๆ  อาทิเช่น หอ้งปฏิบติัการบาร์เทนเดอร์ หอ้งปฏิบติัการ
อาหารและเครื องดื ม ใหดู้สวยงามและทนัสมยั 

� การตลาดและการแข่งขัน 
การทาํการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที�สําคัญ  

 กลุ่มเป้าหมาย:  
• นกัเรียนระดบัเตรียมอุดมศึกษา ทั&งในประเทศ และจากต่างประเทศ   

• ผูป้กครองและอาจารยแ์นะแนวผูที้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจในการศึกษาต่อของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

• ศิษยเ์ก่าของโรงเรียนมธัยมศึกษาต่าง  ๆที เป็นนกัศึกษาปัจจุบนัของวทิยาลยัดุสิตธานี (โดยเฉพาะปี 1)   

• กลุ่มผูท้าํงานในอุตสาหกรรมการบริการ สําหรับการฝึกอบรมเพิ มเติมในสาขาเฉพาะทาง เพื อเพิ มพูน
ประสิทธิภาพในการทาํงาน และความกา้วหนา้  

• กลุ่มบริษทัต่าง  ๆสาํหรับการอบรมพิเศษดา้นการบริการ ฯลฯ  
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กลยุทธ์ (Strategy):  
• กลยทุธ์ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

o การส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรผ่านทางไปรษณียแ์ละอีเมล์ แก่โรงเรียนมธัยมปลาย 
สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการทั&งภาครัฐและเอกชน   

o การเขา้บรรยายตามโรงเรียนมธัยมปลายเพื อประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัและหลกัสูตรต่าง  ๆ  
o การร่วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบนัการศึกษาต่าง  ๆและ สาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
o การเชิญกลุ่มนกัเรียนและอาจารยจ์ากโรงเรียนมาเยี ยมชมวทิยาลยั 
o การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการกบัอาจารยโ์รงเรียนมธัยม เพื อให้อาจารยไ์ดส้ัมผสักบับรรยากาศ

การเรียนการสอนที วทิยาลยัและนาํไปบอกต่อกบันกัเรียนมธัยมและผูป้กครอง 
o การจดักิจกรรมสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อ (Information session) เพื อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร

พร้อมพาเยี ยมชมวิทยาลยั โดยจดัในวนัเสาร์เพื อให้ผูป้กครองไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดด้ว้ย 

• กลยทุธ์ดา้นการจดัทาํสื อประชาสัมพนัธ์ 
o จดัทาํสื อประชาสัมพนัธ์ในแบบดั&งเดิม อาทิ โปสเตอร์ โบรชวัร์ VCD เป็นตน้ 
o จดัทาํสื อออนไลน์ อาทิ ใบสมคัรออนไลน์ โบรชัวร์ออนไลน์ (E-brochure) ให้สามารถใช้

ประโยชน์ไดง่้าย 
o จดัทาํ New Media (Facebook Fanpage, Website, Line) เพื อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ&น และ

แต่ละสื อควรมีขอ้มูลที ครบถว้นเป็นปัจจุบนั 

• กลยทุธ์ดา้นการใชสื้ อโฆษณาต่าง  ๆทั&งที เป็นสื อสิ งพิมพ ์(หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วทิย ุอินเทอร์เน็ต) 

• กลยทุธ์ดา้นการสื อสารภายในองคก์ร 
o ส่งอีเมล์ข้อมูลเกี ยวกับวิทยาลัยให้กบัอาจารยแ์ละบุคลากร เพื อให้อาจารยแ์ละบุคลากรได้

ประชาสัมพนัธ์ไปยงัคนรู้จกัต่อไป 
o สร้างความสัมพนัธ์ที ดีกับนักศึกษาปัจจุบนั เพื อส่งเสริมภาพลักษณ์ที ดีของวิทยาลัยและ

นักศึกษาที เป็นตวัแทนในการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยักบัโรงเรียนมธัยมซึ งเรียนจบมาหรือ 
คนรอบขา้ง 

� การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  
ธุรกิจการศึกษา ตอ้งใชค้ณาจารยแ์ละหลกัสูตรการเรียนเป็นหลกั นอกเหนือไปจากการจดัสถานที และจดัหา

อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่นกัเรียน ดว้ยหลกัสูตรการเรียนที มีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยที์ มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ทาํให้วิทยาลยัดุสิตธานีสามารถผลิตบณัฑิตที เต็มเปี ยมไปดว้ย
ความรู้ความสามารถในทกัษะทั&งทางดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ มีความคิดสร้างสรรค ์และมีวสิัยทศัน์
กวา้งไกล เพื อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั&งในประเทศและต่างประเทศ 
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ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  
-ไม่มี- 
� งานที�ยงัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
4.2.2 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากดั) 
� ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จาํกดั จดัตั&งขึ&นโดยการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) กบั 

เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั นแนล ภายใตบ้ริษทัร่วมทุนนี& ไดจ้ดัตั&ง โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต ขึ&น เปิดดาํเนินการอย่างเป็นทางการเมื อเดือนกรกฎาคม ปี 2551 โดยมีหลกัสูตรและการเรียนการสอนที 
ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  

ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนและผูส้นใจทั วไปเข้าศึกษาประมาณ 1,200-1,500 คน ต่อปี ในหลักสูตรการ
ประกอบอาหารคาวและขนมอบแบบฝรั�งเศส (หลกัสูตรคลาสสิค ไซเคิล – Classic Cycle Programme) ซึ งถือไดว้า่เป็น
หลกัสูตรหลกัที สําคญัของโรงเรียน เมื อปี 2553 โรงเรียนเล็งเห็นความสําคญัในการพฒันาหลกัสูตรอาหารไทยเพื อ
ส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทยสู่ต่างประเทศ จึงเปิดหลักสูตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine Programme - 
540 ชั วโมง) ขึ&น นอกจากนี&  หลักสูตรการทําขนมปัง (The Art of Bakery - 240 ชั วโมง) ที เปิดรับสมคัรในปีเดียวกนันั&น 
ได้รับความสนใจและการตอบรับจากทั& งนักเรียนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และเมื อเดือนเมษายน ปี 2556 
โรงเรียนไดเ้ปิดหลักสูตรความรู้เกี�ยวกับไวน์ (Wine Studies Course - 45 ชั วโมง) เพื อตอบสนองการขยายตวัของภาค
ธุรกิจอาหารและเครื องดื ม รวมทั&งพฒันาบุคลากรที เกี ยวขอ้งกบัการบริการและผูส้นใจทั วไปให้ไดรั้บความรู้และมี
ความเขา้ใจที ถูกตอ้งเกี ยวกบัการผลิตไวน์ การคดัเลือก การเก็บรักษา และการจดัเสิร์ฟไวน์ ซึ งไดรั้บความนิยมจาก
นกัเรียนและผูป้ระกอบการ ทาํให้มีนกัเรียนเต็มจาํนวนทุกภาคเรียน อีกทั&งยงัไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั ห้างร้าน 
และผูน้าํเขา้ไวน์ทั&งในและต่างประเทศเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ บริษทั อิตาเลเซีย เทรดดิ&ง จาํกดั  ให้การสนบัสนุนไวน์ 
และวิทยากร ซึ งเป็นผูป้ลูกและผลิตไวน์จากทั วโลกสําหรับการจดัสัมมนาความรู้และการแลกเปลี ยนประสบการณ์
เกี ยวกบัไวน์ พร้อมการชิมไวน์ 

นอกจากนี&  ทางโรงเรียนยงัเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั& น อาทิ เวิร์คช็อปการทําอาหาร และขนมอบ  
อาหารไทย กาแฟ และเครื องดื มต่างๆ ให้กับนักเรียน และผู ้สนใจทั วไปรวมทั& งบริษัทและองค์กรต่างๆ เช่น 
บริษทัผูผ้ลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์เกี ยวกบัอาหาร เป็นตน้ โรงเรียนไดรั้บความสนใจและเป็นที รู้จกัอยา่งกวา้งขวางจาก
ความร่วมมือในการจดังานกิจกรรมพิเศษร่วมกบัองคก์รชั&นนาํมากมาย 

ในปี 2557 โรงเรียนเปิดหลกัสูตรสําหรับเยาวชน (Les Petit Cordon Bleus หรือ Le Cordon Bleu Dusit Young 
Chefs Cooking Program)  และมุ่งปรับปรุงหลกัสูตรเพื อประโยชน์แก่เยาวชนอยา่งต่อเนื อง อีกทั&ง ยงัเป็นโอกาสในการ
พฒันาความสนใจและสานต่อความฝันของเด็กๆ ที มีความชอบดา้นการทาํอาหาร เพื อมุ่งสู่อาชีพเชฟต่อไป  หลกัสูตร
เหมาะสําหรับเยาวชน อายุระหว่าง 8-11 ปี และ 12-15 ปี โดยเปิดอบรมในช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนสามญัศึกษา 
โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนมีความมุ่งมั นพฒันาหลกัสูตรใหม่ๆ เพื อให้สอดคลอ้งกบัแนวโน้ม
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การเปลี ยนแปลง อาทิ  หลกัสูตรการบริหารจดัการ เทคนิคด้านการทาํอาหารแนวใหม่ๆ ความรู้เกี ยวกบัโภชนาการ
อาหารร่วมกบัสถาบนัและมหาวทิยาลยัที มีชื อเสียง เช่น มหาวทิยาลยัมหิดล 

เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบันที สอนการประกอบอาหารแบบฝรั งเศสที ได้รับการยอมรับทั วโลกเปิด
ดาํเนินการสอนมานานกวา่ 120 ปี ปัจจุบนัมีสาขาทั&งหมดมากกวา่ 50 โรงเรียน ใน 20 ประเทศทั วโลก อีกทั&ง ยงัไดรั้บ
รางวลัอีกมากมาย และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ไดรั้บจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียน
สอนการประกอบอาหารที ดีที สุดในเอเชีย จากการประชุมสุดยอดของโลกทางดา้นอาหาร (World Gourmet Summit) ปี 
2552 ปี 2553 และปี 2554  ณ ประเทศสิงค์โปร์ ซึ งต่อมา โรงเรียนไดรั้บเกียรติจากงาน World Gourmet Summit โดยมี
บริษทั อิเล็คทรอลกัซ์ เป็นผูส้นับสนุน รับรางวลัชนะเลิศโรงเรียนสอนการประกอบอาหารที ดีที สุดในเอเชีย เมื อปี 
2557 นี&  ถือเป็นความภูมิใจอยา่งยิ ง  

นอกจากนี&  หนงัสือ “ส้มตาํ” (Cookbook: Somtum A Meeting of Tastes, Flavours & Cultures) ยงัได้รับรางวลั
ชนะเลิศตาํราอาหารที ดีที สุดประเภทอาหารเอเชีย จากการเขา้ร่วมการประกวดตาํราอาหารนานาชาติ (International 
Gourmand Book Awards) ซึ งเป็นการประกวดตาํราอาหารที มีชื อเสียงมากที สุด ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั งเศส เมื อปี 
2555 อีกทั&ง โรงเรียนมีความยนิดีเป็นอยา่งยิ งที ไดเ้ป็นส่วนหนึ งในการสนบัสนุนกิจกรรมโครงการ “สร้างรอยยิ&ม” กบั
โรงแรมดุสิตธานี ในการจดัจาํหน่ายหนังสือ “ส้มตาํ” เพื อนํารายได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิสร้างรอยยิ&มแห่ง 
ประเทศไทย (Operation Smile Thailand) 

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความภาคภูมิใจที ได้มีโอกาสสนับสนุนงาน
มูลนิธิโครงการหลวง “เลอ ทวัร์ เดอ อ่างขาง” ณ จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ งเป็นกิจกรรมที โรงเรียนเขา้ร่วมมาโดยตลอดทุกปี                  
ซึ งเหล่าบรรดาเชฟและผูช่้วยเชฟต่างพากนัเดินทางสู่ยอดดอยเพื อเตรียมอาหารทั&งมื&อเช้า กลางวนั และเยน็สําหรับ 
ผูร่้วมเดินทางระดบั VIP ของโครงการตลอด 2 คืน 3 วนั  

ในปี 2558 โรงเรียนประสบความสําเร็จจากผลการดาํเนินงานที เพิ มสูงขึ&นกวา่ปีที ผา่นมา  จากความมุ่งมั นใน
การสร้างความเป็นเลิศด้านสถาบนัสอนการประกอบอาหารชั&นนําของประเทศไทย ทาํให้ได้รับความเชื อมั นจาก
นกัเรียนชาวต่างชาติ และมีอตัราการรับนกัเรียนต่างชาติเพิ มขึ&นทุกปี  
รายละเอยีดหลกัสูตรที�เปิดสอน 
• หลักสูตรคลาสสิค ไซเคิล (Classic Cycle) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครทั& งแบบหลักสูตร 

วนัธรรมดา (Weekday Class) และหลกัสูตรวนัเสาร์ (Saturday Class)  
o หลกัสูตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine)  
o หลกัสูตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie)  
o หลกัสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Grand Diplôme)  

• หลกัสูตรวชิาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine Programme)  
• หลกัสูตรการทาํขนมปัง (The Art of Bakery)  
• หลกัสูตรความรู้เกี ยวกบัไวน์ (Wine Studies Course)  
• หลกัสูตรระยะสั&นต่างๆ  (Culinary Discovery Programme (Short Courses))  
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โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตั&งอยู่ที  อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี ชั&น 1 เลขที  946        
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีพื&นที โดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรียนไดรั้บการออกแบบเป็นอยา่งดีและ
มีเครื องมือเครื องใชใ้นการเรียนการสอนที ทนัสมยั โดยแบ่งเป็นห้องครัวประกอบอาหารคาว ห้องครัวประกอบอาหาร
หวาน ห้องครัวเอนกประสงค ์หอ้งครัวประกอบอาหารนานาชาติ หอ้งสาธิตประกอบอาหาร ห้องเรียนสาํหรับหลกัสูตร
ความรู้เกี ยวกบัไวน์ หอ้งเรียนทาํกาแฟ และหอ้งสมุด  เป็นตน้ 

� การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การทาํการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที�สําคัญ 
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพื อ

ปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื อง ปัจจุบนั มีผูส้นใจเขา้เรียนในหลกัสูตรต่างๆ เป็นจาํนวนมาก โดยคิดเป็นนักเรียนไทย 
ร้อยละ 70 และนกัเรียนต่างชาติร้อยละ 30  

กลุ่มเป้าหมาย:  
• กลุ่มผูส้นใจทั วไป ครอบครัว และเยาวชน  

• กลุ่มบริษทั องคก์รชั&นนาํ กลุ่มบริษทัคู่คา้ และสถานฑูต  

• สถาบนัแนะแนวการศึกษา ทั&งในและต่างประเทศ   
 กลยุทธ์:  

• การใชสื้ อโฆษณาต่าง  ๆเช่น สื อสิ งพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร  

• การจดังานแนะแนวหลกัสูตรและเยี ยมชมโรงเรียน (Open House) และงานกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหาร 

• การจดัทาํระบบการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ และการสร้างกิจกรรมการตลาดเฉพาะบุคคล 

• การพฒันารูปแบบการสื อสาร โฆษณา ผา่นสื อสังคมออนไลน์  

• การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและศิษย์เก่า เพื อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที เป็น
ประโยชน์ต่อสถาบนั และกิจการของศิษยเ์ก่า  

• การร่วมมือกันจัดกิจกรรมพิ เศษต่างๆ กับกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ โดยการนํากลยุทธ์พันธมิตร  
(Co-branding) มาใช ้เพื อบรรลุวตัถุประสงคที์ สอดคลอ้งกนั เช่น แบรนด ์เอส-เพียว 

(ข)  สภาพการแข่งขัน 
 การแข่งขันในปีที�ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต  
 ความตอ้งการกลุ่มผูส้ําเร็จการศึกษาสายงานวิชาชีพ (ปวส.) ทางดา้นอาหาร ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเนื อง เนื องจากมี
ความตอ้งการบุคลากรที เพิ มสูงขึ&น ในภาคธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที ยวทั&งในและต่างประเทศ แนวโน้มของการ
เติบโตของธุรกิจดังกล่าว น่าจะยงัคงขยายตวัต่อเนื องต่อไปอีก 2-3 ปี ขา้งหน้า หากไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 ผลของโลกาภิวฒัน์ยงัคงสร้างกระแสให้เกิดความสนใจในการศึกษาศิลปะดา้นการทาํอาหารอยา่งต่อเนื อง อีกทั&ง 
ยคุอาหารฟิวชั นที แพร่หลายไปทั วโลก ยิ งส่งผลให ้เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจเพิ มมากขึ&น  
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 ในส่วนของภาวะการตลาดของสถาบนัฝึกอบรมศิลปะการทาํอาหารในประเทศไทยนั&น เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต ยงัคงเป็นผูน้าํดา้นสถาบนัสอนการทาํอาหารในระดบัแนวหน้า ซึ งปัจจุบนัยงัคงไม่มีคู่แข่งขนัที เป็นสถาบนั
ระดบันานาชาติ หรือกิจการร่วมคา้ใดๆ ที นาํเสนอหลกัสูตรการเรียนในระดบัที ใกลเ้คียงกนั แต่ทั&งนี&  ยงัคงตอ้งติดตาม
ความเปลี ยนแปลงที อาจเกิดขึ&นในอนาคต  

� การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นสถาบนัสอนการประกอบอาหารระดบันานาชาติที นําเสนอทั&งหลกัสูตรการ

ทาํอาหารแบบฝรั งเศสและอาหารไทย ที สะทอ้นถึงวฒันธรรมดา้นอาหารของทั&งสองประเทศ โดยมีหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนที ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับอาจารยเ์ชฟผูส้อนจะคดัเลือกจากประสบการณ์การ
ทาํงานในระดบัมืออาชีพจากร้านอาหารหา้ดาวทั วโลก ซึ งหากมีประสบการณ์การสอนจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ  

นอกจากนี&  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยงัมีการจดัการอบรมและพฒันาบุคลากรผูส้อนอยา่งมีระบบ ซึ งผูที้ ไดรั้บ
การคดัเลือกเขา้เป็นอาจารยเ์ชฟผูส้อนแลว้นั&น จะตอ้งผ่านการฝึกอบรม และการสังเกตการณ์ในหลกัสูตรที เปิดการ
เรียน    การสอนทั&งในรูปแบบการสาธิตการประกอบอาหาร และห้องปฏิบติัการครัว เป็นเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตาม 
ผูส้อนยงัจาํเป็นตอ้งผา่นการทดสอบภาคปฏิบติัการสอน และการสัมภาษณ์ ก่อนการบรรจุเขา้สอนจริงในหลกัสูตร 

ตามที การเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์เชฟผู ้สอนจําเป็นต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษในการสื อสาร ดงันั&น อาจารยเ์ชฟผูส้อนทุกท่านจะตอ้งสอบผ่านการวดัผลทาง
ภาษาองักฤษ (TOEIC) ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน 
ภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื อรักษาระดบั
คุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ งจะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทุก  ๆ3 ปี  

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เล็งเห็นถึงความสําคญัในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื อง เพื อเพิ มความรู้ ความสามารถ
ทาํให้อาจารยผ์ูส้อนมีความเจริญกา้วหนา้และศกัยภาพในการสอน ซึ งมีการดาํเนินงานสนบัสนุนในหลาย ดา้น เช่น การเรียน
ในหลกัสูตรต่างๆ  ภายในโรงเรียน และจากสถาบนัอื น  ๆทั&งทกัษะการทาํงาน การสอน และภาษาองักฤษ 

 

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  
-ไม่มี- 
� งานที�ยงัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
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4.2.3 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม (บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากดั) 
� ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
แนวคิดสาํหรับโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมไดรั้บการพฒันาขึ&นหลงัจากที ฝ่ายการศึกษาของดุสิตธานีจดัตั&ง

หน่วยงานดา้นอาชีวศึกษาขึ&นเมื อปลายปี 2556 เนื องจากธุรกิจโรงแรมมีการขยายตวัอยา่งต่อเนื องและมีภาวะการขาด
แคลนแรงงานระดบัเริ มตน้ที มีความรู้และทกัษะที สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมืออาชีพเป็นจาํนวนมาก  

โรงเรียนสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดบัวุฒิบตัรและประกาศนียบตัรนี& เป็นการสร้างโอกาสทาํงาน
ให้กบัเยาวชน โดยเฉพาะให้กบันกัเรียนที จบในระดบัชั&นมธัยมศึกษาตอนปลายให้มีความรู้และทกัษะดา้นวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได ้

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจัดตั& งภายใต้บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด เป็นแห่งแรก  
ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี ในเดือนสิงหาคม 2558 และบริษทัไดมี้นโยบายที จะขยายโรงเรียนที มีลกัษณะ
เช่นเดียวกนันี& ในภูมิภาคอื น  ๆของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกดว้ย 

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมเป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพดา้นการโรงแรมในระดบัวุฒิบตัรและประกาศนียบตัร 
เปิดสอนเพื อให้ความรู้และทกัษะการให้บริการในสาขางานต่าง  ๆของธุรกิจโรงแรม แก่เยาวชนที ตอ้งการประกอบอาชีพ
ในธุรกิจโรงแรมหรือผูส้นใจและผูที้ กาํลงัทาํงานเพื อเพิ มทกัษะในการประกอบอาชีพโดยมีระยะเวลาการศึกษาตั&งแต่  
6-18 เดือน   

หลักสูตรที ใช้ได้รับการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) เพื อ
รองรับขอ้ตกลงการเคลื อนยา้ยแรงงานในอาเซียนที จะมีขึ&นอยา่งเป็นทางการในปี 2558 ครอบคลุมสาขางานในธุรกิจ
โรงแรม คือ ฝ่ายผลิตอาหารและขนมอบ ฝ่ายการให้บริการอาหารและเครื องดื ม และฝ่ายการให้บริการห้องพัก  
(งานแม่บา้นและงานตอ้นรับส่วนหนา้)  แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่  

ระดบัวุฒิบตัรเบื&องตน้ (ความรู้และทกัษะการปฏิบติังาน และทศันคติที จาํเป็นในการเป็นบุคลากรโรงแรม 
และความรู้ ทกัษะการปฏิบติังาน และทศันคติที จาํเป็นของแต่ละงาน) 

ระดบัวุฒิบตัรวชิาชีพ (ความรู้และทกัษะการปฏิบติังานอื นๆ ที เกี ยวขอ้งกบังานประจาํของแต่ละตาํแหน่งงาน 
และการเป็นผูน้าํทีม)  
ระดบัวฒิุบตัรวชิาชีพชั&นสูง (ความรู้และทกัษะการประยกุตเ์ทคนิคกบัการปฏิบติังาน และการสอนงาน)  
ระดบัประกาศนียบตัร (ความรู้และทกัษะพิเศษเฉพาะสาขา และทกัษะการบริหารงาน) 
หลกัสูตรการเรียนการสอนเหล่านี&ไดรั้บการพฒันาจากการทาํงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งผูเ้ชี ยวชาญและคณาจารย์

ของวิทยาลัยดุสิตธานีเพื อสร้างความมั นใจว่าผู ้ที เรียนจบจากโรงเรียนจะสามารถเทียบโอนผลการเรียนไปศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาที วทิยาลยัดุสิตธานี หรือมหาวทิยาลยัอื น  ๆที จะตกลงทาํบนัทึกความเขา้ใจในการใหค้วามร่วมมือระหวา่งกนั จึง
นับได้ว่าโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจะเป็นโรงเรียนการโรงแรมแห่งแรกที ได้นํามาตรฐานสมรรถนะและ
ความสามารถในการใหบ้ริการของบุคลากรวชิาชีพท่องเที ยวของอาเซียนมาใชอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
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ด้วยการนําหลักสูตรที มีความเป็นเอกลักษณ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั&งใน
ประเทศและต่างประเทศมาใชผ้นวกกบัการสอนที มีคุณภาพและผลสัมฤทธิn จากคณาจารยที์ มีความรู้และประสบการณ์
ตรงในสาขาวิชาที สอน รวมทั&งการจดัใหมี้การฝึกงานในสถานประกอบการและกิจกรรมเพื อเสริมทกัษะต่าง  ๆจะทาํให้
ผูส้ําเร็จการศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการทาํงานในธุรกิจโรงแรมหรือร้านอาหารทั& งในประเทศและ
ต่างประเทศไดอ้ยา่งมืออาชีพ อีกทั&งมีสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการตามขอ้ตกลงพื&นฐานของอาเซียน 
สามารถนาํไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนตามขอ้ตกลงการเคลื อนยา้ยแรงงานในอาเซียนที จะ
มีขึ&นอยา่งเป็นทางการในปี 2558 

ปัจจุบันโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการภายใต้สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนหลกัสูตร 4 ระดบัดงันี&  

� วฒิุบตัรเบื&องตน้ จาํนวน 3 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 
1. หลกัสูตรการผลิตอาหารและขนมอบเบื&องตน้ 
2. หลกัสูตรการใหบ้ริการอาหารและเครื องดื มเบื&องตน้ 
3. หลกัสูตรการใหบ้ริการฝ่ายหอ้งพกัเบื&องตน้ 

� ระดบัวฒิุบตัรวชิาชีพ จาํนวน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 
1. หลกัสูตรการประกอบอาหารตะวนัตก  
2. หลกัสูตรการทาํขนมหวานตะวนัตก 
3. หลกัสูตรการจดัการใหบ้ริการเครื องดื มระดบัวชิาชีพ 
4. หลกัสูตรการใหบ้ริการฝ่ายหอ้งพกัระดบัวชิาชีพ 

� ระดบัวฒิุบตัรวชิาชีพชั&นสูง จาํนวน 5 สาขา ไดแ้ก่ 
1. หลกัสูตรการประกอบอาหารระดบัวชิาชีพชั&นสูง 
2. หลกัสูตรการทาํขนมอบและขนมหวานระดบัวชิาชีพชั&นสูง 
3. หลกัสูตรการใหบ้ริการอาหารและเครื องดื มระดบัวชิาชีพชั&นสูง 
4. หลกัสูตรการใหบ้ริการแผนกแม่บา้นระดบัวชิาชีพชั&นสูง 
5. หลกัสูตรการใหบ้ริการแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ระดบัวชิาชีพชั&นสูง 

� ระดบัประกาศนียบตัร จาํนวน 3 สาขาวชิา  ไดแ้ก่ 
1. หลกัสูตรการจดัการครัว 
2. หลกัสูตรการจดัการดา้นบริการอาหารและเครื องดื ม 
3. หลกัสูตรการจดัการฝ่ายหอ้งพกั 

 หลกัสูตรในระดบัวฒิุบตัรเบื&องตน้ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นที เรียบร้อยแลว้ในเดือนสิงหาคม 
2558  ส่วนหลกัสูตรในระดบัวุฒิบตัรวิชาชีพและระดบัวิชาชีพชั&นสูงคาดวา่จะไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ใน เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม 2559  ตามลาํดบั และหลกัสูตรในระดบัประกาศนียบตัร คาดว่า จะได้รับการ
อนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ ในเดือนมกราคม 2560 
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ระยะเวลาและการจัดการการเรียนการสอน 
หลกัสูตรระดบัวุฒิบตัรระดบัเบื&องตน้  ระดบัวุฒิบตัรวิชาชีพ และระดบัวุฒิบตัรวิชาชีพชั&นสูง แต่ละหลกัสูตร

แบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในชั&นเรียน 3 เดือนและการฝึกงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรียน
ตลอดทั&งหลกัสูตรรวม 6 เดือน 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรแบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั& นเรียน 15 เดือนและ 
การฝึกงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรียนตลอดทั&งหลกัสูตรรวม 18 เดือน  
 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ตั& งอยู่เลขที  588/5 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
บนเนื&อที   1 ไร่ 66 ตารางวา ประกอบดว้ยอาคารเรียน 1 อาคาร จาํนวน 7 ชั&น มีพื&นที ใช้สอยทั&งสิ&น 6,947.5 ตารางเมตร 
โดยมีหอ้งเรียนหอ้งฝึกปฏิบติั หอ้งสาธิต และหอ้งครัวที ทนัสมยัและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน 

� การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การทาํการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที�สําคัญ  
กลุ่มเป้าหมาย:  
• สําเร็จการศึกษาไม่ตํ ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก

สถาบนัการศึกษาที กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแลว้ หรือการศึกษาอื นที เทียบเท่าโดยไดรั้บ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

• ผูที้ ไม่มีคุณสมบติัตามขา้งตน้ตอ้งมีอายุไม่ตํ ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ และสําเร็จการศึกษาไม่ตํ ากว่าประโยค
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทาํงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี
ขึ&นไป โดยจะตอ้งผา่นการทดสอบความรู้และทกัษะเบื&องตน้ตามเงื อนไขที โรงเรียนกาํหนด  

กลยุทธ์:   
• พฒันาหลกัสูตรให้มีความต่าง/ ประสิทธิผล/ คุณภาพ เน้นการฝึกพฒันาทกัษะการปฏิบติังานทั&งในห้องเรียน

และสถานประกอบการ ดว้ยการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากร
วชิาชีพท่องเที ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) 

• พฒันาอาคารสถานที ให้มีความเป็นโรงเรียนการโรงแรมที โดดเด่นชดัเจน มีอุปกรณ์การเรียนการสอน
ครบครัน ทนัสมยั มีการใชอุ้ปกรณ์สารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน 

• กาํหนดและส่งเสริมภาพลกัษณ์ของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนการโรงแรมที มีคุณภาพด้านการศึกษาที 
ผลิตบุคลากรดา้นการโรงแรมใหก้บัทุกประเทศในภูมิภาค 

• กาํหนดราคาของหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรใหมี้ความแตกต่างกนัโดยสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์การตลาดและ
ตน้ทุนที แทจ้ริง 

• ใหทุ้นการศึกษาสนบัสนุนแก่นกัเรียนเพื อสร้างแรงจูงใจในการเขา้มาเรียน 

• จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
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o พฒันาเวบ็ไซตเ์พื อประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ให้มีความน่าสนใจ มีขอ้มูลที เป็นปัจจุบนั และผูเ้ขา้ชม
สามารถปฏิสัมพนัธ์กบัระบบได ้

o พฒันาสื อสิ งพิมพ ์สื อโฆษณา และสื อประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสารสปอตวิทย ุ
สื อสังคมออนไลน์ 

o ประสานงานองคก์รพนัธมิตรอยา่งเป็นระบบเพื อทาํการประชาสัมพนัธ์ และใชเ้ป็นที ฝึกปฏิบติังาน
ของนกัเรียน 

o พัฒนาและสร้างความร่วมมือให้ เกิดความเชื อมโยงระหว่างโรงเรียน สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และสถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ เพื อสามารถผลิตบุคลากรที มี
คุณภาพและตรงตามความตอ้งการมากยิ งขึ&น  

o ส่งเสริมการศึกษาในระดบัภูมิภาค เพื อใหน้กัเรียนที อยูใ่นภูมิภาคไดมี้โอกาสเขา้มาศึกษาในโรงเรียน 
o ส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร แก่โรงเรียนมธัยมปลาย หรือโรงเรียนอาชีวศึกษา ทั&งภาครัฐและเอกชน 
o ร่วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบนัการศึกษาต่าง  ๆ
o จดักิจกรรมเพื อเปิดโอกาสให้ผูที้ สนใจได้เยี ยมชมสถานศึกษา ได้เห็นห้องปฏิบติัการครัว ห้องปฏิบติัการ

ใหบ้ริการอาหารและเครื องดื ม หอ้งปฏิบติัการดา้นงานแม่บา้นและห้องปฏิบติัการงานตอ้นรับส่วนหนา้ ฯลฯ 
 (ข)  สภาพการแข่งขัน 
  การแข่งขันในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

 ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการท่องเที ยวไทยเติบโตเพิ มขึ& น มีการขยายตัวด้านธุรกิจโรงแรมสูงขึ& น 
ผูป้ระกอบการไม่สามารถหาแรงงานที มีคุณสมบติัตามที ต้องการได้ เนื องจากทกัษะของแรงงานไม่ตรงต่อความ
ตอ้งการภายใตเ้งื อนไขการจา้งงาน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรดา้นการโรงแรมและท่องเที ยวที ชาํนาญการทั&ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจาํนวนมาก ทั&งนี& เป็นผลของระบบการศึกษาที ผลิตแรงงานไม่ตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาด และยงัมุ่งเนน้การเรียนภาคทฤษฎีมากกวา่ภาคปฏิบติั โดยเฉพาะหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นการโรงแรมและ
อุตสาหกรรมบริการ ทั&งในระดบัอุดมศึกษา และระดบัอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ 

ปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นการศึกษาในสาขาวิชาชีพการโรงแรมโดยตรงในระดบัวุฒิบตัรและประกาศนียบตัร
วชิาชีพยงัไม่สูงมากนกั มีโรงเรียนที สอนวชิาชีพการโรงแรมในระดบันี& เพียงไม่กี แห่งเท่านั&น อาทิเช่น โรงเรียนวชิาการ
โรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล (School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme) โรงเรียนการจดัการโรงแรม
และการท่องเที ยวนานาชาติ (International Hotel and Tourism Industry Management School) และโรงเรียนการโรงแรม
และท่องเที ยว รีเจน้ท์ ชะอาํ (Regent Cha-Am Hospitality School) ส่วนแนวโน้มการแข่งขนัในอนาคต คาดว่าจะทวี
ความรุนแรงมากยิ งขึ&น 

 

� การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 ธุรกิจการศึกษาสายอาชีพโดยเฉพาะดา้นการโรงแรมจาํเป็นตอ้งใชค้ณาจารยที์ มีทั&งความรู้และประสบการณ์
โดยตรงในสาขาวิชาที สอนประกอบกบัหลกัสูตรที มีมาตรฐานในการเรียนเป็นหลกั นอกเหนือไปจากการจดัสถานที 
และจดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง  ๆที จะส่งเสริมใหเ้กิดผลสัมฤทธิn ในการเรียนการสอนแก่นกัเรียนดว้ยหลกัสูตร
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การเรียนที มีคุณภาพและเอกลกัษณ์ที ได้รับการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการ 
ของบุ คลากรวิชาชี พท่ องเที ยวแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism 
Professionals) เพื อรองรับขอ้ตกลงการเคลื อนยา้ยแรงงานในอาเซียนที จะมีขึ&นอย่างเป็นทางการในปี 2558 ผนวกกบั
กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ ทาํให้คาดว่า โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจะผลิตบุคลากรที เต็มเปี ยมไปด้วยความรู้
ความสามารถในทกัษะทางด้านการปฏิบัติงานเพื อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั& งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  
-ไม่มี- 
� งานที�ยงัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
 

4.2.4 Philippine Hoteliers International  Center for Hospitality Education, Inc.   
� ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

Philippine Hoteliers International  Center for Hospitality Education, Inc. (PHI Education) ดํา เนิ น
ธุรกิจดา้นการศึกษาจดทะเบียนบริษทัที สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื อวนัที  15 กรกฎาคม 2558 จะเปิดสอนวชิาชีพ
ด้านการโรงแรมในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรม (Hospitality Management) และ
หลักสูตรระยะสั& น ได้แก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการดําเนินธุรกิจโรงแรม (Hotel 
Operations)  

� การตลาดและการแข่งขัน  
ปัจจุบันมีโรงเรียนที เปิดสอนหลักสูตรการจัดการโรงแรมเป็นจาํนวนหลายแห่งที สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ แต่ PHI Education จะสร้างความแตกต่างจากโรงเรียนอื น โดยจะจดัให้มีหลกัสูตรนานาชาติที ไดรั้บ
การรับรองจากพันธมิตรที มีเสียงระดับโลก ได้แก่ École hôtelière de Lausanne ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
นอกจากนี&  PHI Education จะร่วมมือกบัสถาบนัชั&นนาํนานาชาติ Institut Paul Bocuse ซึ งเป็นสถาบนัศึกษาดา้น
การโรงแรมและท่องเที ยวที มีมาตรฐานและคุณภาพชั&นสูง เพื อเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัร  

� การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ    
หลกัสูตรที จะเปิดสอนมีดงันี&   

• ปริญญาตรีสาขาการจดัการโรงแรม (Hospitality Management) 

• หลกัสูตรระยะสั& น ไดแ้ก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) การดาํเนินการใน
ธุรกิจโรงแรม (Hotel Operations) การดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 4 ดาว (4 Star 
Commercial Hotel Operations) 

� งานที�ยงัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
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การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ หรือการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ดงันี&  

1. ธุรกิจโรงแรม   
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
- บริษทัได้รับบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 6.2 กิจการโรงแรม สําหรับประกอบ

กิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ งปัจจุบนัสิทธิประโยชน์ที ยงัมีผลอยู ่คือ การไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซึ งเป็น
ช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการเขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวน กาํหนดเวลา และเฉพาะตาํแหน่งหน้าที การ
ทาํงานที คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร  
 2. ธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรม  
  - บริษัทเป็นเจ้าของเครื องหมายการค้าที ใช้ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรม 5 เครื องหมายการค้า คือ     
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปริcนเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา”  และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 
 3. ธุรกิจสปา   
  - ใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ 
  - ใบอนุญาตประกอบกิจการที เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 4. ธุรกิจการศึกษา  
  - ใบอนุญาตจดัตั&งวทิยาลยัดุสิตธานี 
  - ใบอนุญาตจดัตั&งโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
  - บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จาํกดั ไดรั้บ บตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.15 
กิจการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สําหรับประกอบกิจการโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์โดยสรุป คือ การได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ งเป็นช่างฝีมือหรือผูช้ ํานาญการเข้ามาทาํงานใน
ราชอาณาจกัรได้ตามจาํนวน กาํหนดเวลา และเฉพาะตาํแหน่งหน้าที การทาํงานที คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาเห็นสมควร การได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิn ในที ดิน การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครื องจกัรการ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ การไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลไปรวมคาํนวณเพื อเสียภาษี
เงินได้ และการได้รับอนุญาตให้นําเงินหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ โดยสิทธิ
ประโยชน์ขา้งตน้มีเงื อนไขและกาํหนดเวลาเป็นไปตามที ระบุบนบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  - ใบอนุญาตจดัตั&งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม  
 

3. ปัจจัยความเสี�ยง  
 ในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความซบัซ้อนและเปลี ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว แต่ละองคก์รต่าง

ตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนและความเสี ยงต่างๆ ที รายลอ้มอยู่มากมาย ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ งในธุรกิจที มี
ความอ่อนไหวต่อความไม่แน่นอนและความเสี ยงทั& งจากภายนอกและภายในองค์กร ซึ งล้วนแล้วแต่มี
ผลกระทบต่อความสาํเร็จของธุรกิจในระดบัที แตกต่างกนัออกไป  
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บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี ยงที มีต่อองค์กร จึงได้เริ ม
ดาํเนินการบริหารความเสี ยงทั วทั& งองค์กรขึ& น โดยมุ่งหวงัให้ช่วยลดความไม่แน่นอนและบริหารจดัการ 
ความเสี ยงหลักให้อยู่ในระดับที เหมาะสมและยอมรับได้ รวมถึงช่วยเพิ มโอกาสทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ 
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี ยง 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความเสี ยงที ได้กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี& แล้ว ยงัมีความเสี ยงอื นๆ  
ที อาจเกิดขึ&นโดยที บริษทัยงัไม่อาจทราบไดใ้นขณะนี&  หรือ เป็นความเสี ยงที บริษทัมีความเห็นในขณะนี&วา่ไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการประกอบการหรือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั&น ผูล้งทุนควรพิจารณา
ปัจจยัความเสี ยงอื นๆ ตามที เห็นสมควรเพื อเป็นขอ้มูลประกอบดว้ย 
3.1   ความเสี�ยงหลกัต่อการดําเนินธุรกจิของบริษัท 
� ความเสี�ยงจากปัจจัยภายใน 

• ความเสี�ยงจากการขยายธุรกจิรับจ้างบริหารโรงแรม 
ปี 2558 บริษทัยงัคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื องทั&งในประเทศและต่างประเทศตามแผนระยะยาวของบริษัท  

ทั& งนี&  เพื อเพิ มศักยภาพในการแข่งขันและลดความเสี ยงจากการที บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ  
บริษัทจึงเพิ มขอบข่ายการดําเนินธุรกิจรับบริหารโรงแรมออกไปยงัตลาดต่างประเทศมากขึ& น ทั& งนี& เพื อขยายตลาด 
ให้กับเครื องหมายการค้าของบริษัท โดยเน้นไปที ภูมิภาคตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  ภูมิภาคเอเชียใต ้เช่น ประเทศอินเดีย รวมไปถึงทวีปยุโรป และแอฟริกา 
เนื องจากตลาดเหล่านี& มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที มีกาํลังซื& อสูง และยงัเป็นตลาดที ยงัมีศกัยภาพในการเติบโตได้อีกมาก 
อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงพิจารณารับบริหารโรงแรมภายในประเทศอย่างต่อเนื องโดยมุ่งเน้นทาํเลที มีศกัยภาพสูง 
เป็นหลกั ทั&งนี& เพื อมิใหก้ารขยายธุรกิจกระจุกตวัอยูใ่นภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ งจนเกินไป บริษทัไดมี้การพิจารณาในเรื อง 
ความหลากหลายของแหล่งที ตั&ง เพื อเป็นการกระจายความเสี ยงที อาจจะขึ&นจากการผนัผวนของรายไดค้วบคู่กนัไป  

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทและบริษทัย่อยมีรายได้จากการรับจา้งบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 2.24   
และร้อยละ 2.31 ของรายได้รวม ตามลําดับโดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 2-15 ปี  
บริษัทและบริษทัย่อยจึงอาจมีความเสี ยงที เกิดจากโรงแรมที บริษัทและบริษัทย่อยรับบริหารจะบอกเลิกสัญญา 
ก่อนกําหนด ไม่ต่อสัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา หรือมีการต่ออายุสัญญาโดยมีเงื อนไขเปลี ยนแปลงไปจาก 
สัญญาเดิม รวมถึงการเปลี ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบในแต่ละประเทศ  ความเสี ยงดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อ
รายไดโ้ดยรวมของบริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไดมี้การจดัทาํสัญญารับจา้งบริหารที มีเงื อนไขรัดกุมมากขึ&น เพื อลด
ความเสี ยงที จะเกิดความเสียหายที อาจเกิดขึ&น 

และเพื อเป็นการรองรับนโยบายการขยายธุรกิจ บริษทัไดมี้การทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ รวมทั&งยกระดบั
มาตรฐานการบริหารจดัการทั&งด้านการตลาด ด้านการปฎิบัติการ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั&งนี&  เพื อเป็นการเพิ มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนักบัโรงแรมคู่แข่ง และ
เพื อสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัเครื องหมายการคา้ใหเ้ป็นที รู้จกัในตลาดโลก  

 



      แบบ 56-1  
 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)                                      54

•    ความเสี�ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 
นอกเหนือจากการขยายการรับจา้งบริหารโรงแรม บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีนโยบายที จะขยายการลงทุนใน

โครงการใหม่  ๆที มีผลตอบเเทนดี เพื อเป็นการสนบัสนุนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้เติบโต
ยิ งขึ& น ทั& งนี&  ในปีที ผ่านมาบริษัทได้มีการศึกษาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั& งในประเทศ และต่างประเทศ 
อย่างต่อเนื อง โดยได้พิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงต่างๆ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กันไป เพื อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ในการลงทุนดงักล่าวบริษทั 
ยงัมีความเสี ยง เช่น การยอมรับจากลูกค้า รายได้ที ไม่เเน่นอน การเปลี ยนเเปลงของค่าก่อสร้าง และกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที เกี ยวขอ้ง เป็นตน้ 

เพื อเป็นการลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ&น บริษทัและบริษทัยอ่ยไดส้รรหาบุคลากรที มีความรู้ความชาํนาญ เพื อ
จดัการโครงการลงทุน รวมทั&งว่าจา้งบริษทัที ปรึกษาเอกชนที มีชื อเสียงและมีความเชี ยวชาญในแต่ละดา้นให้เขา้มา
ศึกษาขอ้มูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ก่อนที จะนาํมาผลการศึกษา
มาประกอบการตดัสินใจลงทุนในแต่ละโครงการโดย คณะกรรมการบริหารผูท้รงคุณวุฒิ เพื อให้แน่ใจวา่โครงการลงทุน
ต่าง  ๆใหผ้ลตอบเเทนอยูใ่นระดบัที น่าพอใจเเละสามารถเพิ มมูลค่าโดยรวมใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในปี  2558 บริษัทได้ลงทุนขยายกิจการด้านการศึกษาเพิ มมากขึ& น โดยมีการจัดตั& งโรงเรียนดุสิตธานี 
การโรงแรมเป็นแห่งแรก เพื อรองรับความตอ้งการบุคลากรดา้นการโรงแรม ในขณะที ธุรกิจการศึกษามีแนวโนม้เติบโตใน
อนาคต ซึ งจะช่วยทาํใหบ้ริษทัมีรายไดที้ ย ั งยนืและหลากหลายที มามากยิ งขึ&น 

•    ความเสี�ยงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์และพฒันาโรงแรม 
สาํหรับธุรกิจโรงแรม การปรับปรุงอาคาร รวมถึงสิ งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม (Renovation) มี

ความจาํเป็นอยา่งมาก บริษทัจึงมีนโยบายที จะปรับปรุงและพฒันาโรงแรมในเครือของบริษทัและบริษทัย่อยอยูเ่ป็น
ระยะๆ และมีการวางแผนการปรับปรุงครั& งใหญ่ (Major Renovation) ทุก 5-7 ปี  ทั&งนี& เพื อรักษาระดบัมาตรฐานของ
โรงแรมให้อยู่ระดบั 5 ดาว และ 4 ดาว  รวมทั&งเพื อเป็นการเพิ มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งใน
ธุรกิจระดบัเดียวกนัได ้

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงโรงแรมแต่ละแห่งนั&น มีโอกาสที จะเกิดความล่าช้าเกินกาํหนด อนัเนื องมาจาก
ปัจจยัหลายประการ เช่น  โครงสร้างอาคาร ปริมาณแขกผูม้าพกั จาํนวนห้องพกั แรงงาน หรือแม้กระทั งสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ งทั&งหมดนี& อาจส่งผลให้เกิดความล่าชา้ของโครงการปรับปรุงโรงแรม อนัเป็นอุปสรรคต่อการทาํรายได ้
การใหบ้ริการและการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้   รวมทั&งยงัเป็นปัจจยัเสี ยงอีกปัจจยัหนึ งที มีผลทาํให้ค่าใชจ่้ายของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเพิ มขึ&น และมีผลกระทบต่อผลกาํไรและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยในที สุด   

เพื อเป็นการบริหารจดัการความเสี ยงดงักล่าว บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํการวางระบบและแผนการดาํเนินงาน
อยา่งเป็นมาตรฐานสาํหรับงานการปรับปรุงโรงแรม อนัประกอบไปดว้ย รายละเอียดและขั&นตอนการทาํงาน การวางแผนงาน 
การคดัเลือกผูรั้บเหมา เป็นต้น  ทาํให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ& น สามารถลดปัญหาและผลกระทบที อาจ
เกิดขึ&นจากงานปรับปรุงโรงแรมได้มาก รวมทั&งได้ผลงานที มีคุณภาพ และอยู่ภายใตง้บประมาณ ตามระยะเวลาที 
กาํหนดไว ้
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นอกจากนี&  ในการพิจารณาโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรมแต่ละแห่งนั&น บริษทัไดพ้ิจารณาถึงความ
เหมาะสมของโครงการ ภาวะตลาด และมูลค่าของผลตอบแทนที จะไดรั้บควบคู่กนัไป และยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการ
ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยัในอาคาร   

•   ความเสี�ยงจากการสรรหาบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ และทักษะ เพื�อเพิ�มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกจิและรองรับการเติบโตทางธุรกจิ 

 เพื อเป็นการเพิ มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ และรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงมี
ความจาํเป็นอยา่งยิ งที จะตอ้งสรรหาบุคลากร และรักษาบุคลากรที มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ และประสบการณ์ที 
เหมาะสมกับตาํแหน่งงานแต่ละด้าน โดยเฉพาะบุคลากรในระดับบริหารที จะเป็นกลไกสําคญัในการขับเคลื อน 
แผนกลยทุธ์เพื อใหธุ้รกิจเติบโตไปตามเป้าหมาย  

       บริษทัเล็งเห็นวา่การสรรหาบุคลากรที มีคุณภาพ มีคุณสมบติัตรงตามตาํแหน่งงาน และทนัต่อความตอ้งการ 
เป็นความเสี ยงสาํคญัอยา่งหนึ งขององคก์ร เนื องจากการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั&งในและต่างประเทศ ซึ ง
มีการแข่งขันแย่งชิงบุคลากรทั& งที อยู่ภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการบริการ บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้
ดําเนินการวางแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) ที มี
ประสิทธิภาพ เพื อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี ยงดงักล่าว 

• ความเสี�ยงด้านความน่าเชื�อถือและความมั�นคงทางการเงิน 
         ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558  บริษทัและบริษัทย่อยมีภาระเงินกู้ระยะยาวกับสถาบนัการเงินจาํนวน 
1,501.49 ล้านบาท เป็นวงเงินกู้ของบริษทั Philippine Hoteliers, Inc. วงเงิน 991.68 ล้านเปโซ เพื อปรับปรุง
โรงแรม มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปี และเป็นเงินกูร้ะยะยาวของบริษทัยอ่ยเพื อลงทุนในโครงการโรงแรม
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ วงเงิน 41.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํหนดชาํระคืนตั&งแต่ กนัยายน 2556 ถึง มิถุนายน 2561  
นอกจากนี&บริษทัยงัมีเงินกูร้ะยะยาวของบริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จาํกดั จาํนวน 116.2 ลา้นบาทดว้ย  

  ในสัญญาเงินกู้ระยะยาวสกุลเปโซ และสกุลเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี& ย
ตามที กาํหนดในสัญญาแลว้ ตลอดอายสุัญญาการกูเ้งินบริษทัจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 1.75 
ต่อ 1 ตามลาํดบั ดงันั&นหากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื อนไขดงักล่าวในสัญญาได ้เจา้หนี& มีสิทธิระงบัการใหกู้ย้ืม
เงินเเละ ถือวา่เงินกูท้ ั&งหมดถึงกาํหนดชาํระทนัที ซึ งจะมีผลต่อสภาพคล่องและ  ฐานะการดาํเนินงานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย  

  อย่างไรก็ตาม ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 บริษทัสามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบี& ยเงินกู้ขา้งต้นตรงตาม
กาํหนด รวมทั&งดาํรงอตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของเจ้าของเพียง 0.74 ต่อ 1 ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขในสัญญาเงินกู้ และ
สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัที จะดาํรงอตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของเจา้ของไม่เกิน 1 ต่อ 1 

• ความเสี�ยงด้านกฎระเบียบ 
เนื องดว้ยบริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการบริหารและรับจา้งบริหารโรงแรมในหลายประเทศทั วโลก บริษทั

และบริษทัย่อยจึงมีความเสี ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ที อาจไม่คุน้เคย หรือมีความซับซ้อน นอกจากนี&   
อาจมีการเปลี ยนแปลงดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ซึ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจน
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การบริหารและรับจา้งบริหารโรงแรม อนัอาจนาํมาสู่ความเสี ยงด้านการเงินและชื อเสียงหากบริษทัและบริษทัย่อย 
ไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ไดอ้ย่างครบถว้น อยา่งไรก็ตาม เพื อเป็นการบริหารจดัการความเสี ยงดงักล่าว 
บริษทัไดว้า่จา้งที ปรึกษาทางดา้นกฎหมายที มีความเชี ยวชาญในแต่ละทอ้งที  เพื อใหค้าํปรึกษา และไดท้าํการสื อสารไป
ยงัทุกหน่วยงานที เกี ยวขอ้งใหท้ราบทั วกนั  

• ความเสี�ยงด้านสารสนเทศ 
              บริษทัและบริษทัยอ่ยเล็งเห็นถึงความสําคญัของระบบขอ้มูลสารสนเทศที จาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจ จึงไดมี้
การลงทุนพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลต่าง  ๆอยา่งต่อเนื อง ไม่วา่จะเป็นฐานขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลดา้นการเงิน ขอ้มูล
บุคลากร เป็นตน้ ทั&งนี&  เนื องจากบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งมีการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นจาํนวนมาก บริษทัจึงมี
ความเสี ยงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล การสูญหาย การเผยแพร่ขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตลอดจนความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล ซึ งอาจนาํไปสู่ความเสี ยงประเภทอื นได ้ เช่น ความเสี ยงเรื องชื อเสียง ความเสี ยงดา้นการเงิน และความเสี ยงดา้น
การปฏิบติัการ ดงันั&น เพื อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบจากความเสี ยงดงักล่าว บริษทัไดมี้การจดัเก็บสํารองขอ้มูล
อย่างเป็นระบบ มีการกาํหนดนโยบายเรื องความปลอดภยัของขอ้มูล มีการกาํหนดสิทธิn ในการเขา้ถึงขอ้มูลสําคญั 
ตลอดจนมีการพฒันาแผนรองรับดา้นระบบสารสนเทศในกรณีฉุกเฉิน เพื อนาํไปปฏิบติัใชโ้ดยทั วกนั  
� ความเสี�ยงจากปัจจัยภายนอก 

• ความเสี�ยงในด้านการแข่งขันและการเพิ�มขึhนของคู่แข่ง 
  ธุรกิจโรงแรมในทาํเลที มีศกัยภาพหลายแห่งมีการแข่งขนัสูงขึ&นอยา่งต่อเนื อง โดยกลุ่มบริษทัตอ้งแข่งขนักบั

โรงแรมทั&งในระดบันานาชาติ ระดบัประเทศ รวมไปถึงระดบัทอ้งถิ น โดยเฉพาะคู่แข่งที เป็นกลุ่มโรงแรมที มีเครือข่าย
ในต่างประเทศ  (International Chain Hotels) ซึ งมีระบบการบริหารจดัการที มีประสิทธิภาพสูง รวมทั&งที มีตน้ทุนทาง
การเงินที ต ํ ากวา่ ซึ งบริษทัและบริษทัยอ่ยตระหนกัดีวา่ ภาวะการแข่งขนัในตลาดจะยงัคงสูงขึ&นอยา่งต่อเนื อง ในขณะที 
ความตอ้งการของตลาดนั&น จะผนัผวนไปตามฤดูกาลและอุปสงคที์ มีอยูใ่นแต่ละทอ้งถิ น ซึ งจะทาํใหบ้ริษทัมีความเสี ยง
ในการสร้างรายไดใ้หเ้ป็นไปตามเป้าที ตั&งไว ้

นอกเหนือจากธุรกิจห้องพกั การแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหารก็สูงเช่นกนั ปัจจุบนัมีภตัตาคารและร้านอาหาร
ทั&งที ตั&งอยูใ่นโรงแรมและไม่อยูใ่นโรงแรมเกิดขึ&นจาํนวนมาก โดยนาํเสนอความหลากหลายของประเภทอาหาร ระดบั
การบริการ ราคา และบรรยากาศที แตกต่างกนั ทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากขึ&น 

 เพื อเป็นการลดความเสี ยงด้านการแข่งขนัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัและบริษทัย่อยมีเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งต่อเนื อง โดยมีการจดัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ดา้นบริการอยา่ง
สมํ าเสมอซึ งถือเป็นหัวใจสําคญัของธุรกิจ การปรับปรุงภาพลกัษณ์โรงแรมให้มีความทนัสมยั  สวยงาม และสามารถ
อาํนวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้  นอกจากนี&  บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเนน้
จุดแขง็ของโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรม (Unique Selling Points) และพฒันาความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ (Competitive Advantage) เพื อรักษาและเพิ มส่วนแบ่งทางการตลาด เพิ มช่องทางการจดัจาํหน่าย ตลอดจน 
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) ผา่นระบบจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้และการใหบ้ริการใน
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รูปแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Service) มากยิ งขึ&น ทั&งนี&  บริษทัยงัมีมาตรการควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงานเพื อเพิ ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัอีกดว้ย 

• ความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 
  ในปี 2558 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างชะลอตวั โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที ชะลอตัวกว่าที คาดไว ้อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที ยวกลับมี 
การฟื& นตวัขึ&นอย่างเห็นไดช้ดั จากจาํนวนนกัท่องเที ยวต่างประเทศที เพิ มขึ&นกวา่ 20 เปอร์เซ็นตเ์มื อเทียบกบัปี 2557 ทั&งนี&   
ในรอบปีที ผา่นมา ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใหญ่  ๆเกิดขึ&น เนื องจากการประกาศใชก้ฎอยัการศึกจากคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติซึ งมีผลต่อเนื องมาตั&งแต่ปี 2557 จนถึงวนัที  1 เมษายน 2558 อย่างไรก็ตาม ได้มีการประกาศใช ้
มาตรา  44  เพื อรักษาความสงบเรียบร้อยขึ&นแทนที กฎอยัการศึก 

อยา่งไรก็ตามบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงความไม่แน่นอนและความเสี ยงดงักล่าว จึงพยายามปรับกล
ยุทธ์ทางการตลาด รวมทั& งหาแนวทางการกระจายความเสี ยงโดยการแสวงหาแหล่งรายได้จากภูมิภาคอื น  ๆ 
เพื อไม่ใหธุ้รกิจกระจุกตวัอยูใ่นประเทศหรือเพียงภูมิภาคเดียวเท่านั&น รวมทั&งไดเ้ตรียมวางแผนสาํรองสาํหรับเหตุการณ์
ที ไม่คาดคิด (Contingency Plan) พร้อมดว้ยมาตรการดา้นความปลอดภยัต่าง  ๆทั&งนี& เพื อให้การดาํเนินธุรกิจยงัคงดาํเนิน
ไปอยา่งต่อเนื อง และเพื อลดความเสียหายที อาจเกิดขึ&นใหน้อ้ยที สุด  

• ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากนํhามือมนุษย์  
การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น พายุ อุทกภยั และแผน่ดินไหวส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมเเละ 

การท่องเที ยว โดยเฉพาะอยา่งยิ งในช่วง 2 ถึง 3 ปีที ผา่นมา ภยัธรรมชาติทวคีวามรุนแรงมากขึ&นและยากที จะคาดการณ์
ล่วงหนา้ นอกจากนี&  ภยัจากนํ&ามือมนุษยก์็มีผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจโรงแรมเเละการท่องเที ยว ดงัที เห็นไดจ้ากเหตุ
วางระเบิดโดยผูก่้อการร้ายขา้มชาติในบริเวณพระพรหมเอราวณั สี แยกราชประสงค ์ เมื อวนัที  17 สิงหาคม 2558 ซึ งมี
ผูเ้สียชีวติและบาดเจบ็จาํนวนหนึ ง ส่งผลกระทบต่อความเชื อมั นของนกัท่องเที ยวที จะเดินทางมายงัประเทศไทย  

อย่างไรก็ตาม บริษทัได้พิจารณาทาํประกันกบับริษทัประกนัภยัที มีความมั นคงและมีชื อเสียง โดยจดัทาํ
ประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นที เพิ มเงื อนไขความคุม้ครองให้มีความครอบคลุมมากขึ&น รวมถึงความเสี ยงเมื อ
ธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption)  ความเสี ยงที เกิดจากความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้าย เพื อชดเชย
รายไดที้ ตอ้งเสียไปให้เพียงพอ นอกจากนี&    ยงัจดัทาํประกนัคุม้ครองความเสียหายที อาจเกิดกบัลูกคา้หรือบุคคลที  3 
(Third Party Liability) โดยปัจจุบันจัดทําเป็นกรมธรรม์ร่วมกันสําหรับโรงแรมในเครือทั วโลก (Global Liability 
Insurance) ทั&งนี&  บริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวนเงื อนไขและวงเงินประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี  รวมทั&งไดมี้การ
จดัตั&งคณะกรรมการเพื อพิจารณาการจดัทาํประกนั (Insurance Committee) เพื อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที เกี ยวกบัการ
จดัทาํประกนั ในอดีตที ผ่านมาบริษทัไดรั้บค่าชดเชยความเสียหายที เกิดขึ&นอย่างพอเพียงจากบริษทัประกนัภยัจาก
เหตุการณ์ภยัธรรมชาติที ทาํความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และทาํใหก้ารดาํเนินงานของโรงแรมตอ้งหยดุชะงกั   

นอกจากนี&  บริษทัไดมี้มาตรการลดความเสี ยงดว้ยการวางแผนและซกัซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยออกเป็นนโยบาย
เพื อถือปฏิบติัสาํหรับโรงแรมต่างๆ ในเครือดว้ย 
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• ความเสี�ยงจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิการเงินโลก 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2558 ในภาพรวมยงัคงเปราะบาง ชะลอตวัอยา่งต่อเนื องหรือเติบโตในอตัรา

ที ต ํ า เนื องจากเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลกัส่วนใหญ่ยงัไม่ฟื& นตวั โดยเฉพาะอยา่งยิ งประเทศในแถบยุโรป ยกเวน้
ประเทศอยา่งสหรัฐอเมริกาเท่านั&นที มีสัญญาณการฟื& นตวัอยา่งต่อเนื อง ในขณะที ประเทศจีนซึ งมีเศรษฐกิจใหญ่ที สุดแห่ง
หนึ งของโลกเกิดการชะลอตวั และอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกได ้ภาวะเช่นนี& ทาํให้อตัราการขยายตวัของ
เศรษฐกิจโลกยงัคงอยูในระดบัตํ าไปอีกระยะหนึ ง แมว้่ารัฐบาลและธนาคารกลางของหลายประเทศจะออกนโยบาย
ทางการเงินและการคลงัเพื อกระตุน้เศรษฐกิจแลว้ก็ตาม    

เพื อเป็นการรับมือกบัผลกระทบจากความเสี ยงดังกล่าว บริษทัและบริษทัย่อยได้ดาํเนินการปรับเปลี ยน 
กลยทุธ์เพื อลดการพึ งพาตลาดจีนใหน้อ้ยลง โดยมีการหาตลาดใหม่ๆ ทั&งจากในและนอกประเทศเขา้มาทดแทน  

• ความเสี�ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีhย 
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี& สินกับสถาบันการเงิน ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558  เป็นเงิน 2,039.49  

ลา้นบาท และอาจจะตอ้งมีการกูย้ืมเงินเพื อใชใ้นการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม่ 
บริษทัอาจมีความเสี ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี& ยในอนาคต ซึ งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษทัได ้

อย่างไรก็ตามบริษทัควบคุมความเสี ยงโดยกาํหนดเป็นนโยบายให้บริษทัมีอตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของ
เจา้ของ ไม่เกิน 1 ต่อ 1 ทั&งนี&  เพื อไม่ใหบ้ริษทัมีภาระดอกเบี&ยจ่าย และภาระการคืนเงินตน้มากเกินไป 

• ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ผนัผวน 
บริษทัมีรายได้ส่วนหนึ งจากโรงแรมในต่างประเทศ เช่นที  ฟิลิปปินส์  และ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ รวมถึง

โรงแรมที รับบริหารที อยูใ่นต่างประเทศ  ซึ งตามสัญญาการบริหารและการตลาดที บริษทัไดท้าํขึ&นนั&นระบุให้การรับ
ค่าบริหารเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเพียงสกุลเดียว แต่การทาํสัญญาขายห้องและการรับชาํระเงินค่าห้องพกัและ 
ค่าแพ็คเกจในบางกรณี   อาจกําหนดให้ชําระเป็นสกุลเงินต่างประเทศอื นอีก เช่น ปอนด์องักฤษ เยน ยูโร ฯลฯ 
นอกจากนี& ยงัมีการขายผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ซึ งบริษทัจะกาํหนดราคาห้องพกัเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดงันั&น  
หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ&นเมื อเทียบกบัเงินสกุลต่างประเทศ จะมีผลให้บริษทัมีความเสี ยงจากรายไดที้ ลดลงเมื อมีการ
แลกเปลี ยนสกุลเงินกลบัมาเป็นเงินบาท 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัผลกระทบดงักล่าวยงัมีไม่มากเนื องจากรายไดห้ลกัของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นเงิน
สกุลบาท บริษทัจึงยงัมิไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเสี ยงจากอตัราแลกเปลี ยนไว ้ หากบริษทัพิจารณาเห็นวา่อตัรา
แลกเปลี ยนมีความผนัผวนมาก หรือมีแนวโนม้ที อาจจะส่งผลกระทบกบัรายไดข้องบริษทัอยา่งมีสาระสําคญั บริษทั
จะพิจารณาใชเ้ครื องมือทางการเงินเพื อลดความเสี ยงดงักล่าว 

ในส่วนของภาระเงินกูส้กุลต่างประเทศ ซึ งอาจไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปลี ยนที ผนัผวนนั&น เนื องจาก
แหล่งรายไดที้ จะนาํมาชาํระคืนเงินกูเ้ป็นเงินสกุลเดียวกนั จึงไม่ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว  
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• ความเสี�ยงต่อชื�อเสียงขององค์กรกรณทีี�มีสาเหตุมาจากการทุจริตคอร์รัปชั�น 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ เพื อให้มั นใจวา่การดาํเนินการต่างๆ ของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้เพื อป้องกนัความเสี ยงต่อการเสียชื อเสียงที อาจเกิดขึ&น
จากการบริหารจัดการภายใน หากพิจารณาอัตราการทุจริตคอร์รัปชั นของประเทศไทย ซึ งมีอยู่ตลอดและ 
มีแนวโนม้เพิ มสูงขึ&น บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีความเสี ยงต่อการเขา้ไปมีส่วนเกี ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั นทั&ง
ทางตรงและทางอ้อม อนัจะนํามาซึ งความเสี ยงต่อชื อเสียงขององค์กรในที สุด  ดังนั& นเพื อเป็นการบริหารจดัการ 
ความเสี ยงดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีการพิจารณาและผลักดันนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั น  
(Anti-Corruption Policy) ให้เกิดขึ&นอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั นทั&ง
ในและนอกองคก์รอยา่งชดัเจน รวมทั&งมีการประกาศใชแ้ละสื อสารนโยบายดงักล่าวไปยงัทุกภาคส่วนของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย เพื อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัเกี ยวกบัแนวทางการปฏิบติัต่อการทุจริตคอร์รัปชั นที อาจเกิดขึ&น  
 

3.2  ความเสี�ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

• ความเสี�ยงจากการที�บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25  
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ครั& งล่าสุด วนัที  12 มีนาคม 2558 กลุ่มท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และ

ผูเ้กี ยวขอ้ง ถือหุ้นในบริษทัจาํนวน 42,447,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.94 ของจาํนวนหุ้นที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั&งหมดของ
บริษทั จึงทาํให้เป็นไปได้ที มติของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่จะมีผลต่อมติที ประชุมผูถื้อหุ้นในเรื องต่างๆ ยกเวน้เรื อง
กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัซึ งกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของที ประชุมผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไดย้ึดหลกัธรรมาภิบาลอยา่งเคร่งครัด เพื อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร
จดัการอยูเ่สมอ 

• ความเสี�ยงจากการที�หุ้นมีการหมุนเวียนเปลี�ยนมือ (free float) น้อย ส่งผลให้สภาพคล่องในการซืhอขายน้อย 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ครั& งล่าสุด วนัที  12 มีนาคม 2558 หุ้นของบริษทัส่วนใหญ่จาํนวน 

70,703,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.18 ถือโดยผูถื้อหุ้นสามญัที เป็น Strategic Shareholders จาํนวน 24 ราย และ
เป็นการถือหุ้น โดยผูถื้อหุ้นรายย่อย (Non-Strategic Shareholders) จาํนวน 1,478 ราย รวม 13,809,831 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 16.25 จึงอาจทาํให้มีหุ้นของบริษทัที หมุนเวียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์(free float) ค่อนขา้งนอ้ย 
และมีการซื&อขายเปลี ยนมือของหุ้นในตลาดรองไม่มากนกั ซึ งผูถื้อหุ้นอาจมีความเสี ยงที จะไม่สามารถซื&อขาย
หุน้ของบริษทัไดท้นัทีในราคาที ตอ้งการ 
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4.  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ทรัพย์สินถาวรหลกั 

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัที ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี&  

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ~ 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) ภาระผูกพนั 
ที ดิน * เจา้ของ/สิทธิการเช่า               481,558  ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงที ดิน เจา้ของ/สิทธิการเช่า                      743  ไม่มี 
อาคาร  เจา้ของ/สิทธิการเช่า               573,706  ไม่มี 
อาคารให้เช่า เจา้ของ/สิทธิการเช่า            2,234,539  ไม่มี 
ค่าตกแต่งภายใน 
ค่าตกแต่งภายในในที เช่า 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

              294,469 
               279,480 

ไม่มี 
ไม่มี 

เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน เจา้ของ              629,236  ไม่มี 
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังานในที เช่า เจา้ของ              195,863  ไม่มี 
ยานพาหนะ เจา้ของ                16,333  ไม่มี 
เครื องถว้ยชาม เครื องแกว้ เครื องเงิน และผา้ต่างๆ  เจา้ของ                53,302  ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 
หกั ค่าเผื อการดอ้ยค่า 

เจา้ของ 
 

            427,288 
               (78,617) 

ไม่มี 
 

รวม             5,107,900    

* ที ดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ บางส่วนติดภาระจาํยอมให้ใช้เป็นทางผ่านเข้าออก และ
ทางผา่นสาธารณูปโภคใหก้บัเชียงอินน์ พลาซ่า 

   สิทธิการเช่าที บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเพื อใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ 
1. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

2. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบั บ. สิริพทัยา  

3. สิทธิการเช่าระหวา่งบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ กบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) 

4. สิทธิการเช่าระหวา่ง Philippine Hoteliers, Inc. กบั Ayala Corporation (Ayala Land Inc.)    
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ที ดิน และอาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงันี&  

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที�เป็นที�ดินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 

ประเภทสินทรัพย์ สถานที�ตัhง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระ

ผูกพนั 
บมจ. ดุสิตธานี            

ที ดิน อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 69-1-15.20 ไร่ เจา้ของ ที ดินวา่งเปล่า 144,572 ไม่มี 
อาคารสาํนกังานดุสิตธานี  พระราม 4 กรุงเทพ 13,197.03 ตรม. อาคารในที เช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ พระราม 4 กรุงเทพ 517 หอ้ง อาคารในที เช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา อ.บางละมุง ชลบุรี 457 หอ้ง อาคารในที เช่า2 ประกอบธุรกิจ 31,167 ไม่มี 

Philippine Hoteliers, Inc.           

อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 538 หอ้ง ทาํสัญญาเช่า 
ระยะยาว 25 ปี3 

ประกอบธุรกิจ 327,618 ไม่มี 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีhส์       
ที ดิน อ. สิงหนคร สงขลา 69-3-98 ไร่ เจา้ของ ที ดินวา่งเปล่า 30,235 ไม่มี 
ที ดิน เพชรบุรี 105-0-72 ไร่ เจา้ของ ใหเ้ช่า 51,493 ไม่มี 
ที ดินโรงแรมรอยลั ปริcนเซส เชียงใหม่ ถ.ชา้งคลาน เชียงใหม่ 1-3-17 ไร่ เจา้ของ ที ตั&งอาคารโรงแรม 24,367 ไม่มี 
ที ดินโรงแรมดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 2-3-17 ไร่ เจา้ของ ที ตั&งอาคารโรงแรม 36,000 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ สถานที�ตัhง ขนาด 
ประเภทการถือ

สิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระ

ผูกพนั 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีhส์ (ต่อ)            

ที ดินโรงแรมดุสิตปริcนเซส โคราช 
ที ดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ถ.สุรนารายณ์ นครราชสีมา 
ถ. ชา้งคลาน เชียงใหม่ 

29-1-84 ไร่ 
3-0-3 ไร่ 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

ที ตั&งอาคารโรงแรม  
ที ตั&งอาคารโรงแรม 

107,500 
*38,631 

ไม่มี 
ไม่มี 

อาคารโรงแรมรอยลั ปริcนเซส เชียงใหม่ ถ.ชา้งคลาน เชียงใหม่ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 62 ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 101,719 ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตปริcนเซส โคราช ถ.สุรนารายณ์ นครราชสีมา 186 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ  ** 86,465 ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เพชรบุรี 300 หอ้ง เจา้ของ ใหเ้ช่า 75,736 ไม่มี 

DMS Property Investment Pvt. Ltd.       

อาคารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 95 วลิล่า อาคารในที เช่า 4 ประกอบธุรกิจ 1,829,647 ไม่มี 

วทิยาลยัดุสิตธานี           

ที ดินวทิยาลยัดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 12 ไร่ เจา้ของ ที ตั&งวทิยาลยั 220,000 ไม่มี 

อาคารวทิยาลยัดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ อาคาร 5 ชั&น และ
อาคาร 4 ชั&น 

เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 164,442 ไม่มี 

อาคารวทิยาลยัดุสิตธานี วทิยาเขตพทัยา ชลบุรี อาคาร 2 ชั&น อาคารในที เช่า 5 ประกอบธุรกิจ 54,728 ไม่มี 

บจ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา       

อาคารโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ถ.เพชรบุรี กรุงเทพ อาคาร 7 ชั&น อาคารในที เช่า 6 ประกอบธุรกิจ 128,929 ไม่มี 

* ที ดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เฉพาะโฉนดที  30 เลขที ดิน 2682 จาํนวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจาํยอมให้ใชเ้ป็นทางผา่นเขา้ออกและทางผ่านสาธารณูปโภคให้กบั เชียงอินน์ พลาซ่า ซึ งมีการหกัดอ้ยค่าของ
ที ดิน จาํนวน 66,368,978 บาท 

** อาคารโรงแรมดุสิตปริcนเซส โคราช มีการหกัดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 12,248,258 บาท 
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หมายเหตุ  
1. สัญญาเช่าที�ดินและอาคารสิ�งปลูกสร้างระหวา่งบริษทั (“ผูเ้ช่า”) กบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

(“ผู ้ให้ เช่า”) หลังจากครบกําหนดใน วนัที�  31 มีนาคม  2546 ผู ้เช่ามีสิทธิการต่อสัญญาได้อีก  
2 ครั� งๆ ละ 15  ปี  โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่ ครั� งแรกมีระยะเวลา 15 ปี  นับตั� งแต่ วนัที�  
1 เมษายน 2546 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2561 และกาํหนดชําระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็นจาํนวนเงิน
ทั�งสิ�น 1,100 ลา้นบาท ซึ� งเงินจาํนวนดงักล่าวไดร้วมถึงค่าเช่ารายเดือนแลว้  

ทั� งนี�  กรรมสิทธิ5 ในที�ดินและอาคารเป็นของผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าได้โอนกรรมสิทธิ5 ในอาคารและ 
สิ�งปลูกสร้างเมื�อไดก่้อสร้างอาคารเสร็จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณีที�คู่สัญญาประพฤติผิดสัญญา
ในขอ้ใดขอ้หนึ� ง หรือหากทรัพยสิ์นที�เช่าหรือสิ�งของซึ� งไม่รวมสิ�งของของบุคคลภายนอกที�อยู่ใน
ทรัพยสิ์นที�เช่าไดถู้กอายดัหรือถูกยดึ 

2. สัญญาเริ�มตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2530 ถึงวนัที� 30 กนัยายน 2560 แบ่งค่าเช่าเป็นดงันี�  1). ตั�งแต่วนัที�    
1 ตุลาคม  2530 ถึงว ันที�  31 ธันวาคม  2534 อัตราค่าเช่าเดือนละ 220,000 บาท  2). ตั� งแต่ว ันที�    
1 มกราคม  2535 ถึงวนัที�  31 ธันวาคม  2547 อัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท  3). ตั� งแต่วนัที�    
1 มกราคม 2548 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2553 อตัราค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท และ 4). ตั�งแต่วนัที�     
1 มกราคม  2554 ถึงว ันที�  30 กันยายน  2560 อัตราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท  ค่าเช่าอาจมี 
การเปลี�ยนแปลงตามอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสวิสฟรังก์ และมีการบนัทึกแนบท้ายสัญญาเป็น
สัญญาเพิ�มเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังกใ์ห้ใชอ้ตัราเฉลี�ยค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตกลงคิด
อตัราเฉลี�ยค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของปีที�เริ�มทาํสัญญา โดยอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์าม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หนึ�งดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 25.00 บาท เมื�อหมดสัญญาเช่า
แลว้ผูเ้ช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ส่วนอตัราค่าเช่าและรายละเอียดของการเช่าแลว้แต่จะตกลง
กนัดว้ยเหตุผลและเป็นธรรมดว้ยกนัทั�งสองฝ่าย 

 เมื�อว ันที�  27 มกราคม 2549 บริษัท (“ผู ้เช่า”) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบับข้างต้น ด้วยบริษัทมี 
ความประสงค์จะต่อสัญญาเช่าที�ดินก่อนครบกาํหนด และบ. สิริพทัยา (“ผูใ้ห้เช่า”) ตอบตกลงให้
บริษทัต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นบัจากวนัที� 30 กนัยายน 2560 และทาํสัญญาเช่าที�ดินฉบบัใหม่  
มีระยะเวลาการเช่า 22 ปี เริ�มตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2549 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอด
อายสุัญญาเป็นจาํนวนเงินรวม 1,002 ลา้นบาท ในระยะเวลาที�ตกลงเช่ากนันี�  หากค่าเงินบาทลดค่าลง
หรือสูงขึ�นเกินกว่าร้อยละ 25 ของค่าเงินบาทในวนัทาํสัญญา คู่สัญญาต้องปรับอตัราค่าเช่าใหม่  
โดยคิดอตัราค่าเช่าเพิ�มขึ�นหรือลดลงตามส่วนของค่าเงินบาทที�เปลี�ยนแปลงไป ในการนี� ให้ถืออตัรา
แลกเปลี�ยนระหวา่งเงินบาทกบัเงินสวิสฟรังก์เป็นหลกัในการพิจารณา และหากเงินสวิสฟรังก์มีการ
งดใชห้รือยกเลิกไป ให้ถืออตัราแลกเปลี�ยนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลกัใน
การพิจารณาในวนัทาํสัญญา ซึ� งอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
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หนึ�งดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 39.14 บาท และบริษทัมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าอีก 2 ครั� งๆ ละ 10 ปี 
โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากันใหม่ทั� งนี�  เมื�อสัญญาเช่าสิ�นสุดอายุลง ที�ดิน อาคารและสิ� งปลูกสร้าง
ทั�งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ5 ของผูใ้ห้เช่า และหากผูเ้ช่าผิดขอ้สัญญาใดๆ หรือไม่ชาํระค่าเช่าตามที�
ตกลงไว ้ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิ5 ยกเลิกสัญญาได ้

3. สัญญาเริ� มตั� งแต่ว ันที�  10 ธันวาคม 2517 ถึงว ันที�  31 ธันวาคม  2545 เมื�อหมดสัญญาเช่าแล้ว 
Philippine Hoteliers, Inc. (“ผูเ้ช่า”) มีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี ซึ� งปัจจุบนัผูเ้ช่าไดต่้อสัญญาเช่าไป
อีก 25 ปีแล้ว ส่วนอตัราค่าเช่าปีที� 1 และปีที� 2 คิดร้อยละ 3 จากกาํไรขั�นตน้ สําหรับปีที� 3 และปี
ต่อไป คิดร้อยละ 5 ของรายได้สําหรับปี ทั� งนี� เมื�อสัญญาเช่าสิ� นสุดอายุลง ที� ดินเช่าให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ5 ของ Ayala Corporation (“ผูใ้ห้เช่า”) และหากผูเ้ช่าผิดขอ้บงัคบัในสัญญาหรือไม่ชาํระ 
ค่าเช่าตามที�ตกลงผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิ5 ยกเลิกสัญญาได ้

4. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
จากการที  บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ จาํกดั (มหาชน) และ / หรือ DMS Property Investment 
Pvt. Ltd. ได้กรรมสิทธิn ในการเช่าที ดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ โครงการรีสอร์ท และ 
สิ งปลูกสร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมี
ค่าเช่าตามอายสุัญญาเช่าที เหลือดงันี&  

ครบกาํหนด จํานวนเงิน   
ระยะเวลาไม่เกินหนึ งปี 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาที เกินหนึ งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาที เกินกวา่หา้ปี 40,182,787 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

ทั& งนี&  DMS Property Investment Pvt. Ltd. สามารถนําค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ มาหกัไดปี้ละ 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตั&งแต่วนัที  23 มกราคม 2555 

5. วทิยาลยัดุสิตธานี 
วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ทาํสัญญาเช่าช่วงที ดินซึ งเป็นที ตั& งวิทยาลัยดุสิตธานี (วิทยาเขตพทัยา) กับ
โรงเรียนแห่งหนึ ง โดยมีระยะเวลา 21 ปี นับตั&งแต่วนัที  23 มิถุนายน 2553 ถึง วนัที  22 มิถุนายน 
2574 และกาํหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเป็นจาํนวนเงินรวม  129,303,750 บาท  
ทั&งนี&  วิทยาลยัดุสิตธานีไดว้างเงินประกนัการเช่าจาํนวน 12,000,000 บาท และเมื อสิ&นสุดสัญญาเช่า
แลว้ วทิยาลยัดุสิตธานีมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเงื อนไขที จะตกลงกนัใหม่ 

6. ในวนัที  19 ธันวาคม 2557 บริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จาํกดั ได้ทาํสัญญาที ดินและอาคาร  
1 ปี นบัตั&งแต่วนัที  1 มกราคม 2558 ถึงวนัที  31 ธนัวาคม 2558 กบับุคคลที สาม และไดท้าํสัญญาเช่า
ช่วงที ดินและอาคารกบัสถาบนัการศึกษาแห่งหนึ ง เพื อดาํเนินการปรับปรุงเป็นโรงเรียนวชิาชีพหรือ
หลักสูตรวิชาชีพ (Vocational School) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั& งแต่วนัที  1 มกราคม 2559 และ
สิ& นสุดในวันที  31 ธันวาคม 2588 และกําหนดอัตราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจํานวนเงิน
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รวม  566,547,300 บาท และบริษทันี& มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวที จะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที เช่าต่อออกไปอีก 
10 ปี นบัจากวนัที ครบกาํหนดระยะเวลาเช่าช่วง  

7. เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2553 บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าสินทรัพยที์�ใชใ้นการ
ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิต  ดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วงสินทรัพยที์�
ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี (กองทุนรวม) เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงไดอี้ก  
6 ครั� ง ครั� งละ 3 ปี โดยบริษทัเป็นผูรั้บประกนัการชาํระค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าช่วงขั�นตํ�าที�บริษทั
ยอ่ยจะตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทุนรวม โดยกาํหนดอตัราค่าเช่าดงันี�  

1. ค่าเช่าคงที� ในอตัรารวม 205,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งชาํระเป็นรายเดือนตามจาํนวน 
ที�ระบุในสัญญา สําหรับค่าเช่าในระหวา่งวนัที� 24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 คาํนวณ
เป็นสัดส่วนตามจาํนวนวนัจากอตัราค่าเช่าดงักล่าว 
 2. ค่าเช่าแปรผนัชาํระเป็นรายไตรมาส คาํนวณในอตัราร้อยละของกาํไรจากการดาํเนินงาน
ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ค่าเสื�อมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี (EBITDA) 
ของกิจการโรงแรม ซึ� งกาํหนดอตัราร้อยละไวด้งันี�  

ปี 2554 ถึง ปี 2559 อตัราร้อยละ 90 
ปี 2560 ถึง ปี 2565 อตัราร้อยละ 85 
ตั�งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ 80 
สําหรับค่าเช่าในระหวา่งวนัที� 24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ให้คาํนวณเป็น

สัดส่วนตามจาํนวนวนัโดยใชอ้ตัราร้อยละ 90 
4.2 เครื�องหมายการค้า 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยมีเครื องหมายการคา้ที ใชป้ระกอบธุรกิจ โดยใช ้ดุสิต เป็นเครื องหมายการคา้หลกั 
และพัฒนาออกเป็น 5  เครื องหมายการค้า คือ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปริc นเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ        
“ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” โดย ดุสิตธานี เป็นชื อโรงแรมในนามของบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ที เป็นผูด้าํเนินการและ
รับจา้งบริหารทั&งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน “ดุสิตปริcนเซส” เป็นชื อโรงแรมในนามของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 
ที เป็นเจา้ของและรับจา้งบริหาร ส่วน“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ“ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” เป็นชื อโรงแรมในนามของ
การรับจา้งบริหาร  

ผูที้ สามารถใช้ชื อเครื องหมายการค้าดังกล่าวได้ต่อเมื อมีการลงนามในสัญญาจ้างบริหารกับบริษัท           
โดยบริษทัจะเขา้ดาํเนินการรับจา้งบริหารโรงแรม และเมื อสัญญาจา้งบริหารสิ&นสุดลง โรงแรมนั&นๆ จะไม่มีสิทธิใช้
เครื องหมายการคา้ของบริษทัต่อไป   

ผูที้ จา้งบริษทับริหารโรงแรมตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนตามสัญญาจา้งบริหารสาํหรับ “ดุสิตธานี” 
“ดุสิตปริcนเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษทัมีนโยบายการลงทุนที เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจที เกี ยวขอ้งกนั 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558  บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในธุรกิจต่างๆ คือ 

ธุรกิจโรงแรม และรับจา้งบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 2,350 ลา้นบาท   
นโยบายการบริหารงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมคือ ใหมี้การบริหารงานเช่นเดียวกบับริษทัโดยบริษทั

ไดส่้งตวัแทนกรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพื อใหค้วบคุมดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษทัทั&งในเรื องการดาํเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
เขา้ที ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพื อใหบ้ริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี 
4.4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ปี 2558 บริษทัมีการประเมินราคาที ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่า
ตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั&งหมด ซึ งผลการประเมิน
ปรากฎวา่มีมูลค่ามากกวา่ราคาตามบญัชีของที ดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัจึงไม่ตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย  
5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  

บริษทัมีคดีขอ้พิพาทซึ งบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ดงัต่อไปนี&  
5.1 ศาลล้มละลายกลาง                                      หมายเลขแดงที� 2472/2548 
ระหว่าง    บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)                              เจ้าหนีh 
กบั    บริษทั เวลิดอิ์นเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั น จาํกดั        ลูกหนีh              
มูลคดี                         ฟ้องลม้ละลาย 
จํานวนทุนทรัพย์  56,878,778.48 บาท 
วนัที�ฟ้องคดี  31 มกราคม 2548 
ทนายความ        นายสุเมธ แผลงประพนัธ์ 
                                   สาํนกังานกฎหมายคนึง แอนด ์พาร์ทเนอร์ส 
ความเป็นมาของคดี 

บริษทั เวิลด์อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั น จาํกดั ลูกหนี&ตามคาํพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที  2065-2066/2547 
และไดรั้บทราบคาํบงัคบัของศาลโดยชอบแลว้ แต่ลูกหนี& ก็ไม่ไดช้าํระหนี& แต่อย่างใด อีกทั&งเจา้หนี& ไดท้าํการสืบทรัพย์
ของลูกหนี&แลว้ก็ไม่พบทรัพยสิ์นที จะถึงชาํระแก่เจา้หนี&ได ้

วนัที  9 สิงหาคม 2548 ลูกหนี&ยื นอุทธรณ์คดัคา้นคาํสั งของศาลลม้ละลายกลางที ใหลู้กหนี& เป็นบุคคลลม้ละลาย 
วนัที  4 พฤศจิกายน 2548 เจ้าหนี& ยื นคําแก้อุทธรณ์ของลูกหนี&  เพื อให้ศาลพิจารณาและพิพากษายก

อุทธรณ์ลูกหนี&  
วนัที  2 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนลูกหนี&  โดยศาลทาํการไต่สวนกรรมการของลูกหนี&       

จนไดค้วามเพียงพอแลว้ จึงใหปิ้ดการไต่สวน 
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ว ันที  21 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางอ่านคําพิ พากษาศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคําพิ พากษา                       
ยนืตามศาลชั&นตน้ใหลู้กหนี& เป็นบุคคลลม้ละลาย 

วนัที  16 กนัยายน 2556 หลงัจากที ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ชนะในคดี
หมายเลขแดงที  2065-2066/2547 เมื อวนัที  31 กรกฎาคม 2556 และเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่สามารถรวบรวม
ทรัพยสิ์นของลูกหนี& ได ้จึงไดส่้งจดหมายถึงเจา้หนี& ทุกรายเพื อใหค้ดัคา้นการปิดคดี ซึ งหากเจา้หนี& ทุกรายไม่คดัคา้น 
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะรายงานศาลขอใหมี้คาํสั งปิดคดีต่อไป 
ความคืบหน้าของคดี 
 อยูใ่นขั&นตอนการดาํเนินการของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
5.2 ศาลจังหวดัเชียงใหม่                                          คําพพิากษาศาลฎกีาที� 12703/2557                 
ระหว่าง     บริษทั ดุสิต โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั                โจทก์ 
กบั    นายจีระพนัธ์ กิติบุตร กบัพวก                               จําเลย 
มูลคดี   ผดิสัญญาและเรียกค่าเสียหาย 
จํานวนทุนทรัพย์        40,183,456.68 บาท 
วนัฟ้องคดี                31 สิงหาคม 2547 
ทนายความ              นายสาธิต อารยเวชกุล 
                                    สาํนกังานกฎหมายธีรคุปต ์
ความเป็นมาของคดี 

วนัที  31 สิงหาคม 2547 โจทก์ได้ยื นฟ้องจาํเลยต่อศาลจงัหวดัเชียงใหม่ ในข้อหาผิดสัญญาและเรียก
ค่าเสียหายจากกรณีที มีขอ้ตกลงเรื องการขายที ดินโดยปลอดภาระผกูพนั แต่ปรากฎวา่ที ดินนั&นติดภาระจาํยอม 

วนัที  20 ธนัวาคม 2550 ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ไดมี้คาํสั งยกฟ้อง โดยให้เหตุผลวา่โจทก์ทราบมาตั&งแต่ตน้แลว้ว่า
ที ดินของจาํเลยตกอยูภ่ายใตภ้าระจาํยอม อีกทั&งในสัญญาจะซื&อจะขายก็มิไดร้ะบุเงื อนไขการปลดภาระจาํยอมไวใ้ห้ชดัเจน 
โจทกจึ์งไม่มีอาํนาจฟ้อง 

วนัที  20 กุมภาพนัธ์ 2551 โจทกย์ื นอุทธรณ์วา่การปลดภาระจาํยอมเป็นหนา้ที ของจาํเลย เมื อมิไดด้าํเนินการ
ดงักล่าว จาํเลยจึงเป็นฝ่ายผดิสัญญา ตอ้งชดใชค้่าเสียหายตามสัญญาจะซื&อจะขาย 

วนัที  14 มีนาคม 2551 จาํเลยยื นคาํแกอุ้ทธรณ์ 
วนัที  29 ธันวาคม 2553 ศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษายืนตามศาลชั& นต้น โดยวินิจฉัยจากเจตนารมณ์ของ

คู่สัญญามากกว่าถ้อยคาํในสัญญา ซึ งเห็นว่าจาํเลยมิได้ผิดสัญญาจะซื&อจะขาย เนื องจากโจทก์ทราบว่าโฉนดที ดิน     
เลขที  30 มีภาระจาํยอมอยู่แลว้ตั&งแต่แรก และตกลงซื&อที ดินดงักล่าว อีกทั&ง มิได้ปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธิn ใน
ที ดิน ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ โจทกมิ์ไดถื้อวา่ภาระจาํยอมเป็นสาระสาํคญัในการรับโอนกรรมสิทธิn  

วนัที  23 กุมภาพนัธ์ 2551 โจทกย์ื นฎีกา 
วนัที  14 มีนาคม 2554 จาํเลยยื นคาํแกฎี้กา 
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วนัที  26 กุมภาพนัธ์ 2558 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และให้โจทก์ชําระค่า
ทนายความในชั&นศาลฎีกา 40,000 บาทแทนจาํเลย โดยโจทก์ยื นวางเงินต่อศาลจงัหวดัเชียงใหม่เมื อวนัที  4 มิถุนายน 
2558 คดีเป็นอนัสิ&นสุด 

นอกจากนี&  บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ยงัมีคดีความอื นๆ อีก แต่ทุนทรัพยที์ ฟ้อง      
ในแต่ละคดีเป็นจํานวนไม่สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของเจ้าของ และไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ                
อยา่งมีนยัสาํคญั อีกทั&งเป็นคดีที เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ  

ทั&งนี&  ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูเ้กี ยวขอ้งที เป็นคู่ความกบับริษทั 
6.  ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น 
6.1  ข้อมูลทั�วไป 

ชื อ    บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
ชื อยอ่หลกัทรัพย ์   DTC 
ที ตั&งสาํนกังานใหญ่  เลขที  946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานีชั&น 5 ถนนพระราม 4 

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

      ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 85 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
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6.2 ข้อมูลนิติบุคคลที�บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมตัhงแต่ร้อยละ 10 ขึhนไปของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
แล้วทัhงหมดของนิติบุคคลนัhน  

ที� 
รายชื�อนติบุิคคล 

(บริษัทย่อย) 

% 
การ 

ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนที�เรียก
ชําระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ที�ตัhงสํานักงาน 
ประเภท 

จาํนวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

1  บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี& ส์ 
 
(เดิมชื อ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์
เนชั นแนล) 

99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอื น 

 

800 
 

สามญั 
 

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

2  Philippine Hoteliers, Inc. 
ถือหุน้โดย 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี& ส์ 
หมายเหตุ * ไม่รวมหุน้ 
บุริมสิทธิn ซื&อคืน 

 
 

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 ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์   

ถือหุน้โดย 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี& ส์ 

 
 

2.75      
84.05 

โรงแรม  
 
 

825 สามญั 
 

82,500,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั&น 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  
ชั&น 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  
ชั&น 5 ถนนพระราม 4 สีลม   
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2235-1655 
 
 



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  70 

ที� 
รายชื�อนติบุิคคล 

(บริษัทย่อย) 

% 
การ 

ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนที�เรียก
ชําระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ที�ตัhงสํานักงาน 
ประเภท 

จาํนวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

7  บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
 
 

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร 

40  สามญั 
บุริมสิทธิn  

399,999 
1 
 

100 
100 

946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั&น 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  
ชั&น 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  
ชั&น 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 ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 

 
 
 

60.00 

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 
บริษทัอื น 

68 สามญั 6,800,000 10 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั&น 5 ถนนพระราม 4 สีลม   
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 
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ที� 
รายชื�อนติบุิคคล 

(บริษัทย่อย) 

% 
การ 

ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนที�เรียก
ชําระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ที�ตัhงสํานักงาน 
ประเภท 

จาํนวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

14 Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd.* 
ถือหุน้โดย 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
หมายเหตุ  * เป็นบริษัทจํากัด
ภายใตก้ฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ งทุนจดทะเบียน
ไม่มีการกาํหนดเป็นหุน้ 

 
 
 

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. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 99.99 การศึกษา 120 สามญั 1,200,000 100 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั&น 5 ถนนพระราม 4 สีลม   
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

16 วทิยาลยัดุสิตธานี 
ลงทุนโดย 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 

 
 

100.00 

การศึกษา ทุนประเดิม 
217.72 

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

17 Philippine Hoteliers International 
Center for Hospitality Education, 
Inc. 
ถือหุน้โดย Philippine Hoteliers, 
Inc. 

 
 
 

40.00 

การศึกษา Peso 430 mn สามญั  1,719,997     Peso 100 Block 2 and 4, Lots 15222 C, D 
and F of Mini Park, Mackinley 
Parckway, Bonifacio, Global 
City, Taguig City, Philippines 

 
6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอื�น  ๆ

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
เลขที  93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 2009 9380 
โทรสาร     + 66 (0) 2009 9001  ต่อ 9380  
 



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  72 

ผูส้อบบญัชี   นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ 
ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขที  3756 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั&น 50 - 51 
เลขที  1 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์  + 66 (0) 2677 2000 
โทรสาร    + 66 (0) 2677 2222 

ที ปรึกษากฎหมาย   บริษทั สาํนกังานกฎหมายธีรคุปต ์จาํกดั 
เลขที  546 อาคารยนิูเวสท ์คอมเพล็กซ์ ชั&น 15 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม 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 ข้อมูลสําคัญอื�น 
 บริษทัไม่มีขอ้มูลสาํคญัอื นที จะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนที� 2 
การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนชําระแล้ว/จํานวนหุ้น 
บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื อปี 2518 ในปี 2536                       

แปรสภาพจากบริษัทจํากัด เป็ น บริษัทมหาชนจํากัด โดยใช้ ชื อว่าบริษัท ดุ สิ ตธานี  จ ํากัด (มหาชน)                                         
และชื อภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใชชื้ อยอ่บริษทัที ออกหลกัทรัพยว์า่ DTC 

ณ ว ันที  31 ธันวาคม 2558 บริษัทมี ทุ นจดทะเบี ยน 850 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 850 ล้านบาท                                          
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 85 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

7.1.2 หุ้นประเภทอื�นที�มีสิทธิหรือเงื�อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 -ไม่มี- 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
กลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และผูถื้อหุ้นรายย่อยอื น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ครั& งหลังสุด      

วนัที  12 มีนาคม 2558 ดงันี&  
ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1. กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ ปิยะอุย และผูเ้กี ยวขอ้ง 
2. บริษทั เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั  

 42,447,568 
9,918,600 

49.94 
11.67 

3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED-Client Account 
    (PIONEER INETWORK LIMITED) 

8,731,772 10.27 

4. กลุ่มนายวชิิต ชินวงศว์รกลุ และผูเ้กี ยวขอ้ง 5,201,900  6.12 
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้กี ยวขอ้ง 
6. บริษทั ไทยประกนัชีวติ จาํกดั (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 จาํกดั 
9. MR. WANG KONG-WEI 
10. นายสหนนัท ์เชนตระกลู 

1,504,434 
744,400 
571,000 

1.77 
0.88 
0.67 

รวม 77,593,656 91.29 
    ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอื น 7,406,344 8.71 
ทุนจดทะเบียนรวม     850,000,000                  บาท 
มูลค่าหุน้ 10 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้สามญั 85,000,000 หุน้ 
หกั   หุน้สามญัซื&อคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี& ส์       (471,500) หุน้ 
รวมจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี ยถ่วงนํ&าหนกั 84,528,500 หุน้ 
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หมายเหตุ 1. กลุ่ ม ท่ าน ผู้ ห ญิ งชนั ตถ์   ปิ ยะอุ ย  และผู้ เกี� ยวข้ อง ป ระกอบ ด้ วย บ .ชนั ตถ์ และลู ก                                       
กลุ่มนายชนินทธ์ โทณวณิก กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธิF และกลุ่มนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 
 2. บริษัท เอ็ม บี  เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้ ถือหุ้นหลัก คือ                        
บริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้วทัQงหมด 
 3. PIONEER INETWORK LIMITED เป็นInvestment Holding ผู้ถือหุ้นหลักคือ  
 (1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้วทัQงหมด ทัQงนีQ 
Pioneer Global Group Limited ซึ� งเป็นบริษัทจดทะเบียน  ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ถือหุ้นใน Pioneer Industries 
(Holdings) Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้วทัQงหมด     
 (2) Add Return Company Limited ถือหุ้ นร้อยละ 50 ของหุ้ นที� จําหน่ายได้แล้วทัQ งหมด ทัQ งนีQ             
Mrs. Rossana Wang Gaw ถือหุ้นใน Add Return Company Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้วทัQงหมด 
 4. กลุ่มนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล และผู้เกี�ยวข้อง ประกอบด้วย นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 
 5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผู้เกี�ยวข้อง ประกอบด้วย นางสาวิตรี รมยะรูป 

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)  
ณ วนัที  12 มีนาคม 2558 วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น          

ครั& งที  22/2558 บริษทัมีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยร้อยละ 16.25  
 (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 
 1. ตวัแทนกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย และผูเ้กี ยวขอ้ง ที เป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายชนินทธ์ โทณวณิก 
และนางสินี เธียรประสิทธิn   
 2. ตวัแทน PIONEER INETWORK LIMITED ที เป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ  
 3. ตวัแทน บริษทั เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั ไดแ้ก่ นายบนัเทิง ตนัติวทิ  
 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั หรือกบับริษทัในเรื องที มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอื นที มีสิทธิหรือเงื อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั และไม่มีหลกัทรัพยอื์ นที ไม่ใช่หุน้สามญั 
เช่น หุ้นบุริมสิทธิ อีกทั&งบริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื อผูล้งทุน
ซึ งเป็นคนต่างด้าว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงที มีหุ้นของ
บริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

ที ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั& งที  1/2550 วนัที  17 ธันวาคม 2550  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้โดยมีวตัถุประสงค ์เพื อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทั  และ/หรือชาํระหนี&บางส่วน
ของบริษัท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื อผูถื้อหรือไม่ระบุชื อผูถื้อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือ 
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ไม่มีประกนั อาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนไดก่้อนกาํหนด มีจาํนวนเงิน
รวมหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มูลค่าที ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี นับจากวนัออกหุ้นกู้ อตัรา
ดอกเบี&ยขึ&นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที ออกและเสนอขายหุน้กู ้มีวิธีการจดัสรร เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั วไป และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง เนื องจากบริษัทย ังมิได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ว ันที  29 เมษายน 2554                       
ที ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั& งที  18/2554 จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัขยายเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้อกไปอีก   
5 ปี นบัจากวนัที  29 เมษายน 2554 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2558 บริษทัก็ยงัมิไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายของบริษัท บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่เกินกาํไรสุทธิต่อหุ้นและ        
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในงบการเงินรวม ทั&งนี&  
จะตอ้งพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานและกาํไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยวา่ มีความสามารถที จะจ่ายได้
โดยไม่ผิดข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด นอกจากนี&  วนัที  11 สิงหาคม 2554 ที ประชุม
คณะกรรมการ ครั& งที  7/2554 มีมติเปลี ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่จ่ายปันผลระหวา่งกาล 

ในปี 2558 บริษทัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 โดยจดัสรรจากกาํไรสะสมในอตัราหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 85 ลา้นบาท  
นโยบายของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัไม่ไดก้าํหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผล

ของบริษทัยอ่ยให้แก่บริษทั ขึ&นอยู่กบัผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษทัยอ่ย หากบริษทัย่อย      
มีกระแสเงินสดเพียงพอ และไดต้ั&งสํารองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เป็นกรณีไป แต่ทั&งนี&  การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไม่เกินกวา่กาํไรสะสมที ยงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัยอ่ย 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัของบริษัท 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
1. กาํไร (ขาดทุน) ไม่รวมวทิยาลยัดุสิตธานี   ลา้นบาท (88) 90 156 31 108 

     กาํไร (ขาดทุน) จากวทิยาลยัดุสิตธานี (1) ลา้นบาท 67 74 67   

รวมกาํไร (ขาดทุน)  ลา้นบาท (21) 164 223 31 108 
2. จาํนวนหุน้ ลา้นหุน้ 85 85 85 85 85 
3. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ไม่รวมวทิยาลยัดุสิตธานี บาท/หุน้ (1.03) 1.07 1.86 0.37 1.28 
     กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากวทิยาลยัดุสิตธานี  บาท/หุน้ 0.79 0.87 0.77   

รวมกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุน้ (0.24) 1.94 2.63 0.37 1.28 
4. เงินปันผลประจาํปี  บาท/หุน้ 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 
5. เงินปันผลจ่าย  ลา้นบาท *85 *85 *85 **42.50 42.50 
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไร (ขาดทุน) 
    ไม่รวมวทิยาลยัดุสิตธานี  

% - 94 54 137 39 

หมายเหต ุ * จัดสรรจากกาํไรสะสม  
 ** จัดสรรจากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสม 
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 (1) ในงบการเงินรวมปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555  บริษทัไดน้าํงบการเงินของวิทยาลยัดุสิตธานีที บริษทั
ลงทุนทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 86.79 มาจดัทาํงบการเงินรวมกบับริษทั จากการประเมินอาํนาจควบคุมใหม่ใน
วทิยาลยัดุสิตธานีพบวา่วิทยาลยัดุสิตธานีควรจดัเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัจึงไดน้าํงบการเงินของวทิยาลยัดุสิตธานีมารวม
ในการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัตั&งแต่ไตรมาสที  3 ปี 2557 และปรับปรุงงบการเงินรวม สําหรับปีสิ&นสุดวนัที  
31 ธนัวาคม 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 ยอ้นหลงั 

ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ มเติม (ฉบบัที  2 ) พ.ศ. 2550 กาํหนดให้
สถาบนัการศึกษาเอกชนจดัสรรผลประโยชน์ให้ผูรั้บใบอนุญาตไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของรายไดที้ สูงกวา่ค่าใชจ่้าย
หลงัจากจดัสรรเขา้กองทุนต่างๆ ตามที กาํหนดแลว้ 
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8.  โครงสร้างการจัดการ  
โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 

 
 

ปัจจุบนั ดุสิต อินเตอร์เนชั นแนล แบ่งการบริหารจดัการออกเป็น 4 ส่วนดงันี&  
1. การบริหารสินทรัพย ์
2. การบริหารโรงแรม และสปา 
3. การศึกษา 
4. สาํนกังานส่วนกลาง 
 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

� ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย 
- ฝ่ายปฏิบติัการ 
- ฝ่ายขายเเละการตลาด 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- สปา 
 
   
 

� ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย 
- ฝ่ายวเิคราะห์การลงทุน  
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์ 
- ฝ่ายการเงิน 
    

� ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย 

- วทิยาลยัดุสิตธานี 
- บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 

- Philippine Hoteliers 
International  Center for 
Hospitality Education, Inc. 

� ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย 

- สาํนกังานเลขานุการบริษทั  
- ฝ่ายกฎหมายและการจดัการ 
- ฝ่ายบญัชีเเละการเงิน 
- ฝ่ายบญัชีโรงเเรมเเละควบคุม 
- ฝ่ายจดัซื&อกลาง 
- ฝ่ายบริหารความเสี ยง 
- ฝ่ายอาคารสาํนกังาน 
- ฝ่ายบริการเทคนิค 
- ฝ่ายพฒันาโรงเเรม 

บริหารสินทรัพย์ บริหารโรงแรมและสปา การศึกษา สํานักงานส่วนกลาง 

เลขานุการบริษัท 
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1. การบริหารสินทรัพย์ 
การบริหารสินทรัพย ์มีวตัถุประสงคเ์พื อเพิ มมูลค่าสินทรัพยใ์ห้มากที สุดดว้ยการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และพิจารณาการลงทุนในกิจการโรงแรมและธุรกิจที เกี ยวขอ้ง เพื อให ้       
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ปัจจุบนับริษทัเป็นเจา้ของโรงแรม 7 แห่ง ดงันี&  

- ภายใตเ้ครื องหมายการคา้ ดุสิตธานี เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีทั&งหมด 4 โรงแรม คือ  
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
2. โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
3. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
4. โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

- ภายใตเ้ครื องหมายการคา้ดุสิตปริcนเซส เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว มีทั&งหมด 3 โรงแรม คือ 
1. โรงแรมดุสิตปริcนเซส เชียงใหม่ 
2. โรงแรมดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ 
3. โรงแรมดุสิตปริcนเซส โคราช 

ดุสิต อินเตอร์เนชั นแนล ได้จดัตั& งทีมงานเพื อพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั& งนี&  การพิจารณา       
การลงทุน บริษทัไดค้าํนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและความเสี ยงควบคู่ไปดว้ย 
2. การบริหารโรงแรมและสปา  

การบริหารโรงแรมและสปา มีวตัถุประสงคเ์พื อลดสายการบงัคบับญัชาและเพิ มการกระจายอาํนาจ เพื อให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ซึ งจาํเป็นต่อธุรกิจที ก ําลังขยายตวัและ                 
มีการแข่งขนัที สูง แต่ทั&งนี& เพื อความโปร่งใส และให้เป็นไปตามหลกัการควมคุมดูแลกิจการที ดี บริษทัไดก้าํหนด
ขอบเขตอาํนาจหนา้ที ในการอนุมติัรายการต่างๆ ไวใ้หผู้บ้ริหารสามารถดาํเนินการไดภ้ายในขอบเขตอาํนาจที ไดรั้บ 
หากรายการใดเกินกว่าอาํนาจหน้าที จะตอ้งดาํเนินการขออนุมติัตามขั&นตอนที กาํหนดไว ้โดยฝ่ายการรับบริหาร
โรงแรมประกอบดว้ยแผนกต่างๆ ดงันี&  

o ฝ่ายปฏิบติัการ 
o ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด 
o ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
o สปา 
หลงัจากมีการ Re-Branding ดุสิต อินเตอร์เนชั นแนลไดจ้ดัทาํมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ การออกแบบ และ

การบริการสําหรับโรงแรมในแต่ละเครื องหมายการคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเครื องหมายการคา้ในธุรกิจโรงแรมของ
ดุสิต อินเตอร์เนชั นแนล ประกอบไปด้วย 5 เครื องหมายการค้า ได้แก่ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปริc นเซส” “ดุสิตดีทู”             
“ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” โรงแรมในแต่ละเครื องหมายการคา้ จะมีเอกลกัษณ์ที แตกต่างกนัออกไป 
เพื อตอบสนองความตอ้งการที แตกต่างและหลากหลายของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม                         
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เทวารัณย์ สปา  
สถานบริการดา้นสุขภาพ (สปา) ที มุ่งสร้างสรรค์ และพฒันาการบริการดา้นสปา ในโรงแรมระดบั 5 ดาว 

โดยเนน้ความพิถีพิถนัในทุกขั&นตอนของการบริการ เทวารัณย ์สปา เนน้การบาํบดัที ผสมผสานระหวา่งศาสตร์ของ
ตะวนัออก และตะวนัตกซึ งถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเทวารัณย ์รูปแบบการตกแต่งจะเนน้บรรยากาศที ผอ่นคลาย
เสมือนอยู่ในสวนสวรรค์ ซึ งเป็นกรอบความคิดและที มาของเทวารัณย์ สปา ทําให้เทวารัณย์ สปา เป็นสปา                      
ชั&นแนวหนา้ของทวปีเอเชีย ประกอบดว้ย 

• เทวารัณย ์สปา กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

• เทวารัณย ์สปา พทัยา โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 

• เทวารัณย ์สปา หวัหิน โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 

• เทวารัณย ์สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

• เทวารัณย ์สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 

• เทวารัณย ์สปา มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

• เทวารัณย ์สปา ไนโรบีโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี  

• เทวารัณย ์สปา กวม โรงแรมดุสิตธานี กวม  

• เทวารัณย ์สปา ไคโร โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร 
 

นํhา สปา 
เป็นสถานบริการดา้นสุขภาพ (สปา) สําหรับโรงแรมระดบั 4 - 5 ดาว โดยกรอบความคิดของนํ& า สปาเน้นถึง

ความเรียบง่าย และความไม่ซบัซอ้นของการตกแต่งและการบริการ ประกอบดว้ย 

• นํ&า สปาโคราช โรงแรมดุสิตปริcนเซส โคราช 

• นํ&า สปาอาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี 

• นํ&า สปาดูไบ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ 
 

3. การศึกษา 
เพื อใหท้รัพยากรบุคคลมีการพฒันาและเติบโตอยา่งมั นคง และเป็นการเตรียมบุคลากรที มีคุณภาพ สําหรับรองรับ

การขยายตวัของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทั วโลก บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  
จึงจดัตั&งฝ่ายการศึกษาขึ&นโดยมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นที จะขยายธุรกิจดา้นการศึกษาและการฝึกอบรมไปยงัจงัหวดั
ต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศที มีโรงแรมดุสิตธานีตั&งอยู่ ทั&งนี&  เพื อเป็นการผลิตแรงงานที มีคุณภาพเข้า
ทาํงานในโรงแรมโดยเฉพาะอยา่งยิ งโรงแรมในกลุ่มดุสิต ปัจจุบนัธุรกิจดา้นการศึกษาของกลุ่มไดรั้บการยอมรับและ                      
มีการเติบโตอยา่งต่อเนื อง 
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ฝ่ายการศึกษาของกลุ่มดุสิตธานีประกอบดว้ย 
(1) วทิยาลยัดุสิตธานี 
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตวิทยาลยัดุสิตธานี เปิดสอนใน

ระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทด้านการครัว การท่องเที ยว การบริหารโรงแรม และอื นๆ ที เกี ยวข้องในธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเที ยว 

 

(2) บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากดั 
บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จาํกดั จดัตั&งขึ&นโดยการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

กับ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั นแนล ภายใต้บริษัทร่วมทุนนี& ได้จดัตั& งโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร            
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขึ& น ซึ งได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทําการเรียนการสอนครั& งแรก            
เดือนกรกฎาคม 2550 โดยทุกหลกัสูตรที โรงเรียนเปิดสอนไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

(3) บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากดั 
บริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จาํกดั ดาํเนินธุรกิจโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม สอนวิชาชีพดา้นการ

โรงแรมในระดบัวุฒิบตัรและประกาศนียบตัร เปิดสอนเพื อให้ความรู้และทกัษะการให้บริการในสาขางานต่างๆ ของ
ธุรกิจโรงแรม แก่เยาวชนที ตอ้งการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมหรือผูส้นใจและผูที้ กาํลงัทาํงานเพื อเพิ มทกัษะใน
การประกอบอาชีพ  

หลกัสูตรที ใช้ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที ยวแห่งอาเซียน เพื อรองรับขอ้ตกลงการเคลื อนยา้ยแรงงานในอาเซียนที จะมีขึ&นอย่างเป็นทางการ                 
ในปี 2558 ซึ งครอบคลุมสาขางานในธุรกิจโรงแรม คือ ฝ่ายผลิตอาหารและขนมอบ ฝ่ายการให้บริการอาหารและ
เครื องดื ม และฝ่ายการใหบ้ริการหอ้งพกั (งานแม่บา้นและงานตอ้นรับส่วนหนา้) 

(4)   Philippine Hoteliers International  Center for Hospitality Education, Inc.   
Philippine Hoteliers International  Center for Hospitality Education, Inc. ดาํเนินธุรกิจดา้นการศึกษา 

จดทะเบียนบริษทัที สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื อวนัที  15 กรกฎาคม 2558 จะเปิดสอนวิชาชีพดา้นการโรงแรม

ในระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรสาขาการจดัการโรงแรม (Hospitality Management) และหลกัสูตรระยะสั& น 

ไดแ้ก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการดาํเนินธุรกิจโรงแรม (Hotel Operations)  

4.  สํานักงานส่วนกลาง 
เป็นการบริหารจดัการในดา้นนโยบาย กาํหนดกลยุทธ์ วิสัยทศัน์ ทิศทางของบริษทั รวมทั&งกาํหนดกฎระเบียบ 

และการปฏิบัติงาน ควบคุมภายใน เพื อให้อยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องกันทั& งกลุ่ม การแบ่งแยกงาน และ                   
ความรับผิดชอบงานส่วนดังกล่าวออกจากงานใน 3 ส่วนข้างต้น เพื อแบ่งแยกอาํนาจหน้าที ให้ชัดเจน ทําให้เกิด         
ความคล่องตวัในการบริหารงาน และเพื อผลประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของการบริหารองค์กร การบริหารจดัการ
ส่วนกลางขึ& นตรงกับประธานเจ้าหน้าที บริหาร (CEO) และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางการเงิน (CFO) ยกเว ้น                    
ฝ่ายตรวจสอบภายในที ขึ&นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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สาํนกังานส่วนกลางประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ ดงันี&  
• สาํนกังานเลขานุการบริษทั 
• ฝ่ายกฎหมายและการจดัการ 
• ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
• ฝ่ายบญัชีโรงแรมและควบคุม 
• ฝ่ายจดัซื&อกลาง 
• ฝ่ายบริหารความเสี ยง 
• ฝ่ายอาคารสาํนกังาน 
• ฝ่ายบริการทางเทคนิค 
• ฝ่ายพฒันาโรงแรม 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 บริษทัมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานที ปรึกษา นายขวญัแกว้ วชัโรทยั 
และนายศักดิn  เกี ยวการค้า เป็นที ปรึกษาคณะกรรมการ ท่านผู ้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย  เป็นผู ้ก่อตั& งและที ปรึกษา
คณะกรรมการ นายชาตรีโสภณพนิช เป็นประธานกิตติมศกัดิn  เเละคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบัที� รายชื�อคณะกรรมการ 
 

ตาํเเหน่ง 
 

การเข้าร่วมประชุม (ครัhง) 

คณะกรรมการบริษัท ประชุมโดยไม่มี
ฝ่ายบริหาร 

1. นายอาสา สารสิน* กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 6/6 1/1 

2. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  

8/8 1/1 

3. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

8/8 1/1 

4. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  

8/8 1/1 

5. นายบนัเทิง ตนัติวทิ* กรรมการ 2/6 -/1 
6. นายวชิิต ชินวงศว์รกลุ* กรรมการ 5/6 1/1 
7. นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการ 7/8 -/1 
8. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการ 6/8 1/1 
9. นายเคน็เน็ท  กอศิริโสภณ กรรมการ 1/8 -/1 
10. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ* กรรมการ 2/2 -/1 
11. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 8/8 - 

12. นางสินี  เธียรประสิทธิn  กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ /  เลขานุการบริษทั 7/8 1/1 
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หมายเหตุ * นายอาสา สารสิน   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ เมื อวนัที  24 มีนาคม 2558 และ 
      ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ เมื อวนัที  1 เมษายน 2558  
 นายบนัเทิง ตนัติวทิ   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เมื อวนัที  28 เมษายน 2558 
 นายวชิิต ชินวงศว์รกุล   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เมื อวนัที  28 เมษายน 2558 
 นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เมื อวนัที  1 ตุลาคม 2558 
 กรรมการบางท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมทุกครั& งได ้เนื องจากติดภารกิจ 
 บริษทัมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ งมีจาํนวนและคุณสมบติัเป็นไปตาม
ประกาศที เกี ยวขอ้งกาํหนด 
 กรรมการที ไม่เป็นผูบ้ริหาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม เมื อวนัที  9 พฤศจิกายน 2558 
 

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ. ดุสิตธานี ของกรรมการและผู ้เกี ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2558 

เปรียบเทียบ ณ 31 ธนัวาคม 2557 
 

หมายเหตุ * นายอาสา สารสิน   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ เมื อวนัที  24 มีนาคม 2558 และ 
      ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ เมื อวนัที  1 เมษายน 2558  
 นายบนัเทิง ตนัติวทิ   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เมื อวนัที  28 เมษายน 2558 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

ที  ชื อ 

การถือครองหลกัทรัพย ์

ถือโดยตนเอง ถือโดยผูเ้กี ยวขอ้ง รวม เพิ มขึ&น 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 (ลดลง) 

1 นายอาสา สารสิน* - - - - - - - 
2 ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี - - - - - - - 
3 ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ        5,406 5,406         58,910            61,660         64,316  67,066  (2,750) 
4 นางปราณี ภาษีผล - - - - - - - 
5 นายบนัเทิง ตนัติวทิ* - -   9,918,600  -   9,918,600  -   9,918,600  
6 นายวชิิต ชินวงศว์รกลุ* 3,158,800  -   2,043,100  -   5,201,900  -   5,201,900  
7 นางปรารถนา มงคลกลุ - - - - - - - 
8 นางวรางค ์ไชยวรรณ - -   2,191,108   2,191,108    2,191,108    2,191,108  - 
9 นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ - -   8,731,772   8,731,772    8,731,772   8,731,772          - 
10 นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ* - - - - - - - 
11 นายชนินทธ์ โทณวณิก      52,600     52,600  

42,338,944  42,338,944  42,447,568  42,447,568   -  
12 นางสินี เธียรประสิทธิn       56,024     56,024  

รวม (หุน้) 3,272,830 114,030  65,282,434  53,323,484  68,555,264  53,437,514  15,117,750  



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  83 

 นายวชิิต ชินวงศว์รกุล   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เมื อวนัที  28 เมษายน 2558 
 นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เมื อวนัที  1 ตุลาคม 2558 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัคือ นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธิn  นางวรางค ์

ไชยวรรณ นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือชื อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  
 

8.2 ผู้บริหาร   
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ประวติัผูบ้ริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ 1) 
ลาํดับที� รายชื�อผู้บริหาร ตําเเหน่ง 

1. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที บริหาร 
2. นายลาส เอทวคี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการศึกษา 
3. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
4. นางจงกลนี ฉนัทวรกิจ* รองประธานฝ่ายบญัชีและการเงินสาํนกังานใหญ่ 
5. นางสาววารุณี เอนกฤทธิn มงคล รองประธานฝ่ายบญัชีและการเงินส่วนโรงแรมในประเทศ 
6. นายยดิูชทรา เจกานาธาน รองประธานฝ่ายบญัชีและการเงินส่วนโรงแรมต่างประเทศ 
7. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ รองประธานฝ่ายสาํนกังานเลขานุการบริษทั 
8. นายเอียน นิวตนั บริวสิ รองประธานฝ่ายบริการเทคนิค 
9. นายรัสตอม อเล็กซิส วคิเกอร์ รองประธานฝ่ายการพฒันาธุรกิจโรงแรม 

รองกรรมการ
ผู้จัดการ 

ฝ่ายพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ 

รองประธานฝ่าย
บริการเทคนิค 

รองประธานฝ่าย
บัญชีและการเงิน

ส่วนโรงแรม
ต่างประเทศ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการศึกษา 

รองประธานฝ่าย
บัญชีและการเงิน
ส่วนโรงแรมใน

ประเทศ 

รองประธานฝ่าย
บัญชีและการเงิน
สํานักงานใหญ่ 

รองประธานฝ่าย
สํานักงาน

เลขานุการบริษัท 

รองประธานฝ่าย 
การพฒันาธุรกิจ

โรงแรม 

กรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
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หมายเหตุ * นางจงกลนี ฉนัทวรกิจ เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที เป็นผูจ้ดัการฝ่าย
ขึ&นไปหรือเทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ในปี 2558 ผูบ้ริหารที ไม่ไดเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไม่มีการถือครองหรือซื&อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
8.3 เลขานุการบริษัท 

วนัที  11 สิงหาคม 2551  ที ประชุมคณะกรรมการครั& งที  4/2551 มีมติแต่งตั& ง นางสินี เธียรประสิทธิn  เป็น
เลขานุการบริษทั โดยมีผลตั&งแต่วนัที  11 สิงหาคม 2551 ประวติัและหนา้ที ความรับผดิชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษทัได้กาํหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการที เป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณา      
ค่าตอบเเทนทาํหนา้ที ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ 
สถานะทางการเงินของบริษทัเเละเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยกาํหนดค่าตอบเเทน 
ประจาํปี 2558 ดงันี&  
8.4.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน 

1. ค่าตอบเเทนการประชุม 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ 
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท กรรมการท่านอื น เดือนละ 10,000 บาท 
- ค่าตอบเเทนรายครั& ง ประธานกรรมการ ครั& งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื น ครั& งละ 15,000 บาท 

ค่าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ไดเ้เก่ 
� คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื น เดือนละ 10,000 บาท  
- ค่าตอบแทนรายครั& ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่านอื น ครั& งละ 10,000 บาท 

� คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
- ค่าตอบเเทนรายครั& ง ประธานกรรมการ ครั& งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื น ครั& งละ 10,000 บาท 

2. ค่าตอบเเทนประจําปี  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปีอนุมติัโดยที ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ในปี 2558 สรุปค่าตอบเเทนที กรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดงันี&  
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รายชื�อกรรมการ 

ปี 2558 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการอื�น* 

รวมค่าตอบเเทน ค่าตอบเเทน 
รายเดอืน 

ค่าตอบเเทน 
รายครัhง 

ค่าตอบเเทน 
ประจาํปี 

ค่าตอบเเทน 

1. ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย** 
2. นายชาตรี โสภณพนิช 
3. นายอาสา สารสิน*** 
4. ร.ต.ท.ฉตัรชยั บุณยะอนนัต ์
5. นางปรารถนา มงคลกุล 
6. นางวรางค ์ไชยวรรณ 
7. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ 
8. นายชนินทธ์ โทณวณิก 
9. นางสินี เธียรประสิทธิn  
10. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี 
11. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ 
12. นายศกัดิn  เกี ยวการคา้ 
13. นางปราณี ภาษีผล 
14. นายสรดิษ  วญิญรัตน์ 
15. นายบนัเทิง ตนัติวทิ*** 
16. นายวชิิต ชินวงศว์รกุล*** 
17. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ*** 

- 
45,000 

137,581 
40,000 

120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
90,000 

120,000 
25,484 
80,000 
80,000 
30,000 

- 
- 

140,000 
15,000 

105,000 
105,000 
15,000 

120,000 
120,000 
135,000 
135,000 
75,000 

135,000 
- 

30,000 
90,000 
30,000 

10,892 
130,700 

- 
65,350 
54,458 
65,350 
65,350 
65,350 
65,350 
65,350 
65,350 
65,350 
65,350 
65,350 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

260,000 
400,000 
260,000 
220,000 

- 
- 
- 
- 

10,892 
175,700 
277,581 
120,350 
279,458 
290,350 
200,350 
305,350 
305,350 
580,350 
720,350 
490,350 
540,350 
90,834 

110,000 
170,000 
60,000 

รวม (บาท) 1,488,065 1,250,000 849,550 1,140,000 4,727,615 
* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
** ท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย ดาํรงตาํแหน่งกรรมการถึงวนัที  24 กุมภาพนัธ์ 2557 
*** นายอาสา สารสิน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ แทนนาย สรดิษ วิญญรัตน์ ที ลาออก มีผลวนัที  24 มีนาคม 

2558 และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ แทนนายชาตรี โสภณพนิช ที ลาออก มีผล
วนัที  1 เมษายน 2558 

        นายบนัเทิง ตนัติวทิ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทน นายชาตรี โสภณพนิช ที ลาออก มีผลเวนัที  28 เมษายน 2558 
        นายวชิิต ชินวงศว์รกุล ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทน ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ ที ถึงแก่อนิจกรรม มีผลวนัที  

28 เมษายน 2558 
        นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนนายศกัดิn  เกี ยวการคา้ ที ลาออก มีผลวนัที  1 ตุลาคม 2558 
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ค่าตอบเเทนกรรมการ 

ค่าตอบเเทน* 
จํานวนเงิน (บาท) 

ปี 2557 ปี 2558 
ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายครั& ง 2,740,000 3,878,065 
ค่าตอบเเทนรายปี 827,767 849,550 

รวม 3,567,767 4,727,615 
*ไม่รวมค่าตอบเเทนที�ปรึกษาคณะกรรมการ 

นอกจากนี& ยงัมีวงเงินสําหรับใชเ้ป็นค่ารับรองท่านละ 120,000 บาทต่อปี ซึ งเป็นวงเงินที ใชม้าตั&งแต่ปี 2548 
ดงันั&น ที ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั& งที  6/2558 วนัที  30 กนัยายน 2558 จึงมีมติอนุมติัเพิ มวงเงินค่ารับรองเป็น
ท่านละ 240,000 บาทต่อปี โดยมีผลตั&งแต่วนัที  1 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป และปี 2558 ค่ารับรองที กรรมการทุกท่าน
ใชไ้ปจริงมีจาํนวน 1.38 ลา้นบาท  

ค่าตอบเเทนผู้บริหาร 
ปี จํานวน(คน) 

 
จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

 
เงินเดือนและโบนัส ค่าสวสัดิการอื#น รวม 

2557 
2558 

5 
8 

23.92 
28.67 

0.96 
3.84 

24.88 
32.51 

ในปี 2558ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหาร 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนอื�น 
 ค่าตอบแทนอื�นของกรรมการ 

- ไม่มี - 
 ค่าตอบแทนอื�นของผู้บริหาร 
 บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนสํารองเลี& ยงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยใน
ปี 2558 บริษทัไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 2 ราย จาํนวน 0.56 ลา้นบาท 
 

8.5 บุคลากร  
� จํานวนพนักงานทัhงหมด  

บริษทัมีพนกังานทั&งหมด 3,621 คน ซึ งประกอบดว้ยพนกังานและผูบ้ริหารในส่วนของสํานกังานใหญ่
และ พนกังานโรงเเรมของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงพนกังานของโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี มีทั&งสิ&น 10 เเห่ง 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 
ปี 2558 บริษทัไดจ้่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจาํนวนทั&งสิ&น 645.91 ลา้นบาท ซึ งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

เงินโบนสั ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื องแบบพนกังาน ค่าอาหารกลางวนั กองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ  เป็นตน้ นอกจากนี&บริษทัยอ่ย
ไดจ้่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 998.11 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัต่อไปนี&  
 

ปี 2558 บมจ.
ดุสิตธานี 

บมจ.
ไทยพร็อพ
เพอร์ตีhส์ 

บ.ดุสิต   
แมนเนจ

เม้นท์ 

บ.ดุสิต
เวิล์ด
วายด์ 

บ. ดุสิตธานี
การโรงแรม

ศึกษา 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

DMS Property 
Investment 

Private 
Limited 

วทิยาลัย
ดุสิตธานี 

รวม 

พนกังานปฏิบตัิการ/บริการ (คน) 1,121 462 874 - 27 313 - 239 293 3,329 
พนกังานบริหาร (คน) 12 3 3 4 1 1 - 1 1 26 
พนกังานในสาํนักงานใหญ่ (คน) 213 7 - 41 - 3 2 - - 266 
รวม (คน) 1,346 472 877 45 28 317 2 240 294 3,621 
ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 645.91 160.53 294.73 76.60 8.91 169.35 5.40 147.10 135.49 1,644.02

 
หมายเหตุ บริษทัไม่มีการเปลี�ยนแปลงจาํนวนพนักงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยสําคัญในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  88

นโยบายในการพฒันาบุคลากร  
 บริษทัเชื อมั นวา่ความเจริญเติบโตขององคก์รนั&นขึ&นอยูก่บัพนกังานที มีคุณภาพ บริษทัจึงมีนโยบายมุ่งเน้นที จะ
พฒันาระบบการบริหารให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล พฒันาความรู้ของพนกังานทุกฝ่ายอย่างสมํ าเสมอ 
เพื อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ในการดาํเนินธุรกิจ เเละสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง 
อยา่งเตม็ที  รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ที การงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กบัความสาํเร็จของบริษทั  
พฒันาทกัษะพนักงานอย่างต่อเนื�อง  
 การพฒันาพนกังานถือเป็นหวัใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัจึงไดมุ้่งเนน้ให้พนกังานทุกระดบั
ได้เขา้ฝึกอบรมอย่างต่อเนื อง เพื อให้มีความรู้ ความชาํนาญสูงสุดในสายอาชีพเพื อรองรับทิศทางการดาํเนินธุรกิจใน
อนาคต โดยกําหนดงบประมาณการฝึกอบรมประจําปีของพนักงานแต่ละคนเท่ากับ ร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างทั& งปี 
ของพนักงาน   นอกจากนี& เพื อให้พนักงานระดับเจ้าหน้าที และระดับปฎิบัติการได้พ ัฒนาคุณภาพในการทํางาน 
อย่างต่อเนื อง ทางบริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมฝึกอบรมตามความต้องการโดยอิงจากแบบประเมิน 
ความตอ้งการฝึกอบรมซึ งจดัทาํเป็นประจาํทุกปี 
 บริษัทจะเป็ นผู ้ก ําหนดเเนวทางในการพัฒ นาพนั กงาน ทั& งในรูปเเบบการฝึ กอบรมที เหมาะสม  
การหมุนเวียนเปลี ยนหน้าที ความรับผิดชอบเพื อให้พนักงานสามารถพฒันาทกัษะความชาํนาญจากประสบการณ์ใน 
ตาํเเหน่งหน้าที ใหม่ เช่น หลักสูตร Mini MBA in Hospitality Management for Dusit International Executives เพื อเพิ มพูน
ความรู้ ความสามารถใหพ้นกังานระดบัสูงของเครือดุสิตธานี ดา้นวชิาการบริหารธุรกิจโรงแรมโดยครอบคลุมทุกสาขาวชิา
ที เกี ยวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจในอนาคต เป็นตน้ ตลอดจนการเเต่งตั&งเเละเลื อนระดบัพนักงานให้เหมาะสมกบัหน้าที  
ความรับผดิชอบ 
 เพื อทาํให้มั นใจไดว้า่พนกังานแต่ละคนไดรั้บการพฒันาที ต่อเนื องและครอบคลุมทุกดา้น บริษทัจึงกาํหนดให้มี
การทาํแผนการฝึกอบรมเป็นประจาํทุกปี เพื อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนกังาน และเป็นเครื องมือที ช่วยยืนยนัไดว้่า 
การฝึกอบรมพนักงานของบริษทัได้ถูกจดัทาํอย่างถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ มีการวางแผนการไวล่้วงหน้า เป็นระบบ  
โดยบริษทักาํหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมให้ได้ตามแผนการฝึกอบรมประจาํปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของแผนการ 
ที วางไว ้ ในการกาํหนดแผนการฝึกอบรมประจาํปีนั&น ทางบริษทัจะให้ความสําคญักบัผลของการฝึกอบรมที ช่วยพฒันา
ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ มากกวา่จาํนวนชั วโมงในการฝึกอบรมของพนกังาน ดงันั&นบริษทัจึงไดมี้แนวทางในการ
กาํหนดโครงการสร้างฝึกอบรม ดงันี&  

- พนกังานระดบั 1-3 จะให้ความสําคญักบัการอบรมเฉพาะบุคคลที ช่วยพฒันาทกัษะของพนกังานแต่ละคน 
หลกัสูตรการฝึกอบรมที จดัโดยสาํนกังานใหญ่และหลกัสูตรการฝึกอบรมหลกัของบริษทั 

- พนักงานระดบั 4-5 ที เป็นพนักงานส่วนหน้าจะมุ่งเน้นความสําคญัไปที การฝึกอบรมเชิงปฎิบติัการโดย
กาํหนดให้มีชั วโมงการฝึกอบรมต่อคนไม่นอ้ยกวา่ 2 ชั วโมงต่อเดือน ขณะที พนกังานฝ่ายสนบัสนุนนั&นจะ
ใหค้วามสาํคญักบัการฝึกอบรมในแผนกและหลกัสูตรหลกัของบริษทั 
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ตารางแสดงหลักสูตรหลกัของดุสิต 
ระดบั NSO DTG DSS FLL OPT HG PA MD 

18 ชั วโมง 3 ชั วโมง 18 ชั วโมง 30 ชั วโมง 12 ชั วโมง 3 ชั วโมง 6 ชั วโมง 6 ชั วโมง 
1 X X X   X X X 
2 X X X   X X X 
3 X X X X X X X X 
4 X X X X X    
5 X X X X     

 
NSO   หลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
DTG   หลกัสูตรความสง่างามอยา่งไทยในรูปแบบของดุสิต 
DSS  หลกัสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต 
FLL  หลกัสูตรพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน 
OPT  หลกัสูตรทกัษะการสอนงาน 
HG  หลกัสูตรการรับมือกบัความคบัขอ้งใจของพนกังาน 
PA   หลกัสูตรการประเมินผลการปฎิบติังาน 
MD   หลกัสูตรการรักษาวนิยัของพนกังาน 

 

พฒันาพนักงานโดยกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน 
บริษทัมุ่งเน้นให้ผูบ้ริหารเเละพนักงานในทุกระดับร่วมกันกาํหนดเเผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางเเละ

เป้าหมายขององค์กร ซึ งจะส่งผลให้การดาํเนินธุรกิจทั วทั&งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันั&น บริษทัจึงได้กาํหนดวิสัยทศัน์ (Vision) เเละ ทิศทางองค์กร (Direction) เป็นประจาํทุกปี เพื อให้เเต่ละสายงาน
กาํหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื อที พนกังานในเเต่ละสายงานจะไดน้าํไป
กาํหนดวตัถุประสงคเ์เละตวัชี&วดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลใหส้อดรับกบัทิศทางการดาํเนินงาน
ขององคก์ร เเละหนา้ที ความรับผดิชอบของพนกังาน  ตวัชี& วดันี& จะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน
เเต่ละคน 

 

9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที ดี ซึ งจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้การ
เจริญเติบโตที ย ั งยืน เพิ มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความเชื อมั นให้แก่ผูถื้อหุ้น  
นกัลงทุนและผูเ้กี ยวขอ้งทุกฝ่าย จึงกาํหนดนโยบายสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการที ดีโดยครอบคลุมหลกัสาํคญัดงันี&  

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders)  
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
3. การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
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คํานิยามที�สําคัญ  
คําที�ใช้ ความหมาย 

ประธานเจา้หนา้ที บริหารของกลุ่ม
บริษทั (Group CEO) 
 

ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 

กรรมการที เป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารที ไดรั้บแต่งตั&งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทั 
กรรมการที ไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริษทัที ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระ กรรมการบริษทัที มีคุณสมบติัตามที กฎหมายกาํหนด และมีความเป็นอิสระใน

การแสดงความคิดเห็นเพื อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจดัการบริษัท  ให้มี
ความกา้วหนา้ โปร่งใส มีการกาํกบัดูแลที ดี  

คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการกลุ่มย่อยที คณะกรรมการตั& งขึ& นมาเพื อให้ ช่วยศึกษาและ
กลั นกรองงานในดา้นใดดา้นหนึ ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยที คณะกรรมการตั& งขึ& นเพื อทําหน้าที ก ํากับดูแล                
การปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีระบบการจัดทํา
รายงานทางการเงินที มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นที น่าเชื อถือ มีการเปิดเผย
ขอ้มูลสาํคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามหลกัสากล มีระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในที มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดยอ่ยที คณะกรรมการตั&งขึ&นเพื อทาํหนา้ที พิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและประธานเจา้หนา้ที บริหารของกลุ่มบริษทั 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา คณะกรรมการชุดย่อยที คณะกรรมการตั&งขึ&นมาเพื อทาํหน้าที สรรหากรรมการ
และประธานเจา้หนา้ที บริหารของกลุ่มบริษทั และกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน
ของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานให้เป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที ดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมาย 
ที เกี ยวข้อง รวมทั& งพิจารณานโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการแสดง 
ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั 

เลขานุการบริษทั บุคคลที คณะกรรมการแต่งตั&งขึ&นเพื อจดัทาํและเก็บรักษาหนงัสือนัดประชุม
และรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นรวมถึงเอกสารสําคญั
อื นๆ ตามที ไดรั้บมอบหมายหรือกฎหมายกาํหนด 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิโดยเท่าเทียมกนั ทั&งนี&บริษทัส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของ

ผูถื้อหุน้รวมทั&งนกัลงทุนสถาบนั และจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี&  
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1.1  ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามจาํนวนหุ้นที ตนเองถืออยู่ และได้รับสิทธิพื&นฐาน
ต่างๆ เช่น สิทธิในการซื&อขายหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งอิสระ การไดรั้บเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั การเขา้ร่วมประชุม 
ผูถื้อหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเรื องสําคญัของบริษทั เช่น
การเลือกตั&งกรรมการ การแต่งตั&งผูส้อบบญัชี การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมติัธุรกรรมที สาํคญัของ
บริษทั 

1.2 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั&งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล เพื อเปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการตามที ตอ้งการเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.3 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น หรือเสนอชื อบุคคลเพื อเขา้รับการสรรหาเป็น
กรรมการและส่งคาํถามล่วงหน้าเกี ยวกับวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนัสิ&นสุดรอบปีบญัชี  
โดยผูถื้อหุ้นที จะเสนอเรื องดงักล่าวต้องมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของ
จาํนวนหุน้ที ออกจาํหน่ายแลว้ทั&งหมดของบริษทั  

1.4 บริษทักาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีภายใน 4 เดือนหลงัจากสิ&นรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัท ในวนั เวลาและสถานที ที เหมาะสมโดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุมที มีรายละเอียดความเป็นมา วตัถุประสงค์ และความเห็นของกรรมการในเรื องต่างๆ  
ตามวาระที นาํเสนอ ถูกตอ้งและเพียงพอ และแจง้ล่วงหนา้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  

นอกจากนี&  หากมีเหตุการณ์สําค ัญที เกิดขึ& นระหว่างปีและต้องขอมติจากที ประชุมผูถื้อหุ้น บริษทั
จะจดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

1.5 ในการประชุมผูถื้อหุน้ มีการปฏิบติัดงันี&  
- จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โคด้ที แสดงเลขทะเบียนของผูถื้อหุ้นแต่ละราย เพื อให ้
ผูถื้อหุน้ไดรั้บความสะดวก และทาํใหข้ั&นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
- ให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงแต่ละวาระได้อย่างเต็มที   โดยบริษทัใช้วิธีการนับคะแนน 
ที โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลคะแนนใหที้ ประชุมทราบโดยทนัที 
- ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ที เขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ริ มประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสาํหรับ
วาระที อยู่ในระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมติ และนบัเป็นองค์ประชุมตั&งแต่วาระที ได ้
เขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป 
- เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั&งคาํถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อน 
การลงมติ และบนัทึกคาํถามคาํตอบไวอ้ย่างชดัเจน ทั&งนี&  บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลรายละเอียดในเรื องดงักล่าว
อย่างเพียงพอแก่ผูถื้อหุ้น ในวาระที ผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษทัได้จดัเตรียมกรรมการหรือ
บุคลากรที เกี ยวขอ้งเป็นผูใ้หค้าํตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั  
- หลงัจากการประชุมผูถ้ือหุ้นสิ&นสุดลง บริษทัจดัทาํรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นอย่างละเอียด
ครบถว้นพร้อมทั&งคะแนนเสียงที เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที ตอ้งมีการ
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ลงคะแนนเสียง และจดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั หลงัจาก 
วนัประชุม พร้อมทั& งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที  www.dusit.com เพื อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้  

1.6  กรรมการและผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น จึงถือเป็นหน้าที ที ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
เพื อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดซ้กัถามปัญหาที เกี ยวกบับริษทั 

2)   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัให้ความสําคญัและปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ ้นทุกรายในฐานะที เป็นเจา้ของบริษทัอย่างเท่าเทียมกนั  

โดยไม่มีผูถื้อหุน้รายใดไดรั้บสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอื น ดงันี&  
2.1   บริษทัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ งหุน้ต่อหนึ งเสียง 
2.2     บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั&งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้

เสนอชื อกรรมการก่อนการประชุมสามญัประจาํปี 
2.3  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิที จะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเกี ยวกบัการประกอบกิจการที สําคญัของบริษทั เช่น 

ผลประกอบการของบริษทั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ งทรัพยสิ์น รายการที เกี ยวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของ ตลท. 
หรือคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) อยา่งเท่าเทียมและพร้อมกนั ซึ งบริษทัจะเผยแพร่
ข่าวสารในเวบ็ไซตข์องบริษทัและ ตลท. 

2.4  บริษทัอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นที ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง สามารถมอบอาํนาจให้
ผูอื้ นหรือกรรมการอิสระเป็นผูเ้ข้าประชุมเเละลงมติแทนได้ โดยบริษทัได้จดัทาํหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที  
ผูถื้อหุ้นกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดต้ามแบบที กระทรวงพาณิชยก์าํหนด และจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
นัดประชุมผูถ้ือหุ้นพร้อมทั&งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รวมถึงการแจง้สิทธิของผูถื้อหุ้นใน
การเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ เพื อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

2.5 บริษทัประกาศกาํหนดการประชุมและวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหน้า
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม 

2.6  หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ
เพื ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นต่างชาติ นอกจากนี&  ผูถื้อหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือนัดประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะ จากเวบ็ไซตข์องบริษทัที  www.dusit.com 

2.7  บ ริษ ทั กําห น ดน โยบ ายให ้กรรม การและผูบ้ ริห ารระด ับ สูงแจ ้งต่อคณ ะก รรม การห รือ 
ผูที้ คณะกรรมการมอบหมายเกี ยวกบัการซื&อขายหุ้นของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซื&อขาย 

3)  การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความสําคญัต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั& งภายในเเละภายนอก เพื อให้ได้รับการปฏิบัติตามความ

เหมาะสมและเสมอภาค โดยบริษทัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที เกี ยวขอ้ง เพื อให้สิทธิของ 
ผูมี้ ส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดี เพราะบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู ้มี ส่วนได้เสียต่างๆ ที จะสร้าง
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ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรให้กบับริษทั ซึ งถือเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษทัโดยบริษทัไดก้าํหนด
นโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ แยกได ้ดงันี&  

3.1 พนักงาน  
- ดูแลความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งสมํ าเสมอ 
- จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี& ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามที 

กฎหมายกาํหนด  
- สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้และความกา้วหนา้ใหก้บัพนกังานทุกระดบัอยา่งทั วถึงและต่อเนื อง 
- สนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ที  
- ใหโ้อกาสกา้วหนา้ในหนา้ที การงาน และเติบโตไปพร้อมกบัความสาํเร็จของบริษทั 
- จดัโครงการต่างๆ เพื อใหค้วามรู้ความสามารถกบับุคลากรในองคก์ร 
- ให้ผลตอบแทนที เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน และ

ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัทั&งในระยะสั&น และระยะยาว    
3.2 ลูกค้า 

- ปฏิบติัต่อลูกคา้ถูกตอ้งตรงตามเงื อนไขที ตกลงกนั 
- ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
- รักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพฒันาการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้แบบย ั งยนื 
- รับขอ้เสนอแนะและ/หรือรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ 
- ดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพของลูกคา้ 
- ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้อยา่ง ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์  
- รักษาความลบัของลูกคา้ รวมทั&งไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและผูที้ เกี ยวขอ้งโดยมิชอบ 

3.3 คู่แข่ง 
- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที ดี  
- รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั  
- ไม่ใชว้ธีิไม่สุจริตเพื อทาํลายคูแ่ข่ง 

3.4 คู่ค้า 
- ดาํเนินธุรกิจที ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอนัดีงาม  
- ปฏิบติัตามสัญญา เงื อนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
- ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม 
- กาํหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากความเชี ยวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมั นคง ไม่มี

ประวติัการละทิ&งงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานและสินคา้ตามกาํหนด  คุณภาพของงานและสินคา้ได้
มาตรฐาน และมีราคาที เหมาะสมตามราคาตลาด 
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3.5 เจ้าหนีh 
- ปฏิบติัตามสัญญา เงื อนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
- ปฏิบติัต่อเจา้หนี& ทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม 
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที ไม่สุจริต  

3.6 สังคม ทรัพยากร และสิ�งแวดล้อม  
- เขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการต่าง  ๆที เป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพฒันาความเป็นอยูข่องสังคมหรือชุมชน  
- สนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมือกบัรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคมและสถาบนัการศึกษา  
- ส่งเสริมใหพ้นกังานของกลุ่มบริษทัมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ งแวดลอ้ม 
- จดัใหพ้นกังานมีกิจกรรมหรือเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมที เกี ยวขอ้งกบัสิ งแวดลอ้ม 
- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกี ยวกบัสิ งแวดลอ้มเพื อการรักษาสิ งแวดลอ้มอยา่งย ั งยนื 
- สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในโครงการต่างๆ ที มีวตัถุประสงคเ์พื ออนุรักษแ์ละรักษาสิ งแวดลอ้ม 
- ใชท้รัพยากร วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
- ควบคุม ดูแล วสัดุและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน เพื อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

3.7 สิทธิมนุษยชน 
- มีนโยบายที จะไม่เกี ยวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
- ไม่สนบัสนุนกิจกรรมที ละเมิดสิทธิมนุษยชน   

3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา  
- ปฏิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้ นทุกประเภทรวมถึง 

สิทธิบตัร เครื องหมายการคา้และลิขสิทธิn  
- ไม่สนบัสนุนให้พนกังานของบริษทันาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้ นไปทาํซํ& า ดดัแปลง หรือกระทาํการใดๆ เพื อ

ประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื อประโยชน์ของผูอื้ น 
3.9 การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน 

- สนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั น 
- ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื นใดจากผูเ้กี ยวขอ้งทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับอนัเนื องจากการให้

ตามประเพณีนิยม โดยตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
3.10 คณะกรรมการจดัให้มีช่องทางที ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเรื องที อาจทาํให้เกิด

ความเสียหายต่อบริษทัโดยให้ทาํเป็นหนงัสือถึงผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน หรือกรรมการตรวจสอบ และมีนโยบาย
ในการปกป้องผูแ้จง้เบาะแสในการกระทาํผดิ 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
           บริษทัตระหนกัดีวา่ ขอ้มูลของบริษทัทั&งที เกี ยวกบัการเงินและที ไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูล้งทุน และผูที้ มีส่วนไดเ้สียของบริษทั จึงไดก้าํหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลให้ครบถ้วนถูกตอ้ง โปร่งใส 
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ทั วถึง และทนัเวลาเพื อให้มั นใจว่าผูถื้อหุ้นสามารถหาขอ้มูลประกอบการพิจารณาได้ทนัสถานการณ์ ซึ งฝ่าย
บริหารของบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด ดงันี&  

4.1  บริษทัมีการเปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้อยา่งโปร่งใส  
4.2  รายงานประจาํปีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไว ้ดงันี&  

- ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั 
- ความเสี ยงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
- ประวติัของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
- การระบุวา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
- การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
- นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 
- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 
- การเปิดเผยจาํนวนครั& งของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 

4.3  บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งครบถว้น โดยระบุชื อของบุคคลที มีการ
ทาํรายการระหวา่งกนั ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เงื อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ นอกจากนี&  
ในกรณีที มีการทาํรายการที เกี ยวโยงกนัที เขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติัจากผูถื้อหุ้น    ตามขอ้กาํหนด
ของ ตลท.  บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํรายการใหผู้ถื้อหุ้นทราบก่อนที จะทาํรายการ 

4.4  บริษทักาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครอง และ/หรือ เปลี ยนแปลง หลกัทรัพยต่์อ 
กลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวลแกไ้ขเพิ มเติม
ถึงปี 2551) 

4.5 บ ริษัท กําห นดให้กรรมการต้องรายงาน การถือครองห ลักทรัพย์ของบ ริษัทให้ ที ประชุม
คณะกรรมการทราบเป็นประจาํทุกปี 

4.6  หากบริษทัมีขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อนัเกี ยวเนื องกบักิจการของบริษทั เช่น การเขา้ทาํรายการใดๆ หรือ
มีเหตุการณ์สําคญัเกิดขึ&น และผูถื้อหุ้นควรจะรับทราบ แมว้่าไม่เขา้หลกัเกณฑ์การขอมติจากที ประชุมผูถื้อหุ้นหรือ
กฏหมายไม่ไดบ้งัคบัให้เปิดเผย บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลนั&นให้ผูถื้อหุ้นหรือนกัลงทุนอื นๆ ทราบผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัหรือ ตลท.  

4.7  บริษทัไดว้่าจา้งผูส้อบบญัชีที มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื อถือ และเป็นผูส้อบบญัชีที ได้รับ
ความเห็นชอบจาก กลต. 

4.8  เพื อให้ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกและเท่าเทียมกนั บริษทั
จึงจดัไหมี้การสื อสารขอ้มูลของบริษทัผา่นช่องทางดงัต่อไปนี&  
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- รายงานประจาํปี 
- เวบ็ไซตข์องบริษทั 
- การพบปะกบันกัวเิคราะห์ 
- การจดัทาํจดหมายข่าวที นาํเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษทั 
- เวบ็ไซตข์อง ตลท. 

4.9  บริษทัมีเวบ็ไซต ์www.dusit.com ที นาํเสนอขอ้มูลที ทนัเหตุการณ์เกี ยวกบับริษทั 
4.10 ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพนัธ์นั&น บริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หน้าที ฝ่ายการเงิน (CFO) 

ทาํหนา้ที ติดต่อสื อสารกบัผูล้งทุน สถาบนัการเงิน รวมทั&งนกัวเิคราะห์และภาครัฐที เกี ยวขอ้ง   
5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลที มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนด

นโยบายของบริษทัร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง การวางแผนดาํเนินงาน การบริหารความเสี ยง และภาพรวมขององคก์ร บริษทั
จึงกาํหนดนโยบายและความรับผดิชอบของคณะกรรมการไว ้ดงันี&  

5.1  คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 
5.2  คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน

ของบริษทั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์องบริษทั  
5.3  คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณา ทบทวน และอนุมติัวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

การลงทุน และงบประมาณของบริษทัทุกปีตามที ประธานเจา้หน้าที บริหารของกลุ่มบริษทัและฝ่ายจดัการเสนอมา 
ตลอดจนกาํกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจดัการดาํเนินงานให้เป็นไปตามที ได้อนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื อใหบ้ริษทัมีกาํไร และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

5.4  คณะกรรมการเป็นผู ้พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหน้าที  และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน รวมทั&งมีการสื อสารบทบาท หนา้ที 
และความรับผดิชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษทั   

5.5  คณะกรรมการเป็นผูก้าํกบัดูแลให้ประธานเจา้หนา้ที บริหารของกลุ่มบริษทัดาํเนินการตามนโยบายและ
ขอ้บงัคบัที กาํหนดไว ้

5.6  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน
ไม่เกิน 5 บริษทั  

5.7  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของประธานเจา้หนา้ที บริหารของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัจดทะเบียนอื นไม่เกิน 2 บริษทั และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  

       นอกจากนี&  ตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอื นที ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ 
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และไดแ้จง้ให้ที ประชุม 
ผูถื้อหุน้ทราบก่อนที จะมีมติแต่งตั&ง 
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ทั&งนี&  ขอ้กาํหนดขา้งตน้ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
5.8  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวค้ราวละไม่เกิน  

3 ปี เมื อครบกาํหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอชื อต่อที ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั&งเป็น
กรรมการต่อเนื องได ้

5.9  คณะกรรมการมีหนา้ที กาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ของ กลต. และ ตลท. 

5.10 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการ
เงินที ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ&นตามมาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและ
ประมาณการที ดีที สุดในการจดัทาํ รวมทั&งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

5.11  คณะกรรมการกาํหนดให้ประธานเจา้หนา้ที บริหารของกลุ่มบริษทัตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานที 
เกิดขึ&นจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายให้คณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพื อให้ผลการดาํเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที วางไว ้รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหนา้ของการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ  

5.12  คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทั&งในระดบับริหารและระดับปฏิบติังาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดภาระหน้าที  อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติัหน้าที ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที ผูป้ฏิบัติงาน 
ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสมและ 
ใหม้ั นใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที จะดาํรงรักษาไวซึ้ งทรัพยสิ์น และ
เพื อใหท้ราบจุดอ่อนเพื อป้องกนัการทุจริตหรือการดาํเนินการที ผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าที ตรวจสอบการปฏิบติังานและกิจกรรมทางการเงินสําคญัของบริษทัว่า 
ไดด้าํเนินตามแนวทางที กาํหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที เกี ยวขอ้งกบับริษทั (Compliance Control)   

5.13  คณะกรรมการกาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เเละจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ที  

5.14  คณะกรรมการจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยคณะกรรมการไดใ้ห้ขอ้มูลของบริษทั 
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงขอ้มูลอื นๆ ที เกี ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

5.15  กรรมการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมในหลกัสูตรที เกี ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที กรรมการ 
5.16  คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที เป็น 

การเพิ มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื อง 
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5.17   คณะกรรมการกาํหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยจดัให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั& งต่อปี  
ในกรณีที บริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัจะส่งรายงานผลการดาํเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที 
ไม่ไดม้ีการประชุมเพื  อให้คณะกรรมการสามารถกํากบั ควบคุม และดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ 
ไดอ้ยา่งต่อเนื องและทนัการ  

กรรมการตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ าเสมอ เพื อรับทราบและพิจารณาอนุมติัเรื อง
ที ประธานเจา้หน้าที บริหารของกลุ่มบริษทัและฝ่ายบริหารเสนอ โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า หากมีวาระ
พิจารณาเรื องพิเศษ นอกเหนือจากที กาํหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นครั& งๆ ไป เลขานุการบริษทัจะจดัส่ง
หนงัสือนดัประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วนัทาํการ เพื อให้
คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  

เมื อสิ& นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผูมี้หน้าที จ ัดทํารายงานการประชุม โดยเสนอให้ที ประชุม
คณะกรรมการรับรองในวาระแรกของการประชุมครั& งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือชื อรับรอง 
ความถูกตอ้ง ทั&งนี&  กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด
ถูกตอ้งมากที สุดได ้ 

รายงานการประชุมที ไดรั้บการรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั&นความลบัของ
บริษทั ณ สาํนกังานเลขานุการบริษทั 

5.18  กรรมการที ไม่เป็นผูบ้ริหารได้มีการประชุมระหว่างกนัเองตามความจาํเป็น เพื ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี ยวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย 

5.19 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการบริหารความเสี ยงเพื อปรับใช้ทั&งองค์กร และจดัทาํคู่มือการ
บริหารความเสี ยงเพื อใหทุ้กหน่วยงานนาํไปใชเ้ป็นเเนวทางในการจดัการบริหารความเสี ยง  

5.20  คณะกรรมการดูแลอยา่งรอบคอบเมื อเกิดรายการที อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการ
เกี ยวโยงกนัเกิดขึ&น โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั& ง และหากตอ้งมีการลงคะแนนเสียงใน
วาระนั& นๆ กรรมการที มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั& งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ กลต. และตลท.  
และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

5.21  ในการดูแลเรื องการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที ทราบข้อมูล
ภายใน นาํขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที ไม่มีหน้าที ไม่เกี ยวขอ้ง และห้ามทาํการซื&อขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใช้ประโยชน์จากขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงไม่ซื&อขายหลกัทรัพย ์เเละห้ามซื&อขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนที งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน  

5.22  คณะกรรมการกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของของตนเองและ
บุคคลที เกี ยวขอ้งตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวล
แกไ้ขเพิ มเติมถึงปี 2551) เป็นประจาํทุกปีและ/หรือ ทุกครั& งที มีการเปลี ยนแปลงขอ้มูล 

5.23  คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ 
ฝ่ายจดัการไวช้ดัเจน 
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5.24  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจาํปีของตนเองเป็นประจาํทุกปีตามแนวทางของ ตลท. 
เพื อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

5.25  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจาํปีของประธานเจา้หน้าที บริหารของกลุ่มบริษทัซึ งเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามแนวทางของ ตลท. 

5.26  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าที พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทั และบริษทัย่อย พิจารณารายชื อและคุณสมบติัผูเ้หมาะสมที จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ
กรรมการของบริษทัย่อย ทั&งนี&  โครงสร้างคณะกรรมการตอ้งมีความหลากหลายทางด้านทกัษะ วิชาชีพ  
ความเชี ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นตน้ รวมทั&งทาํหน้าที คดัเลือกและเสนอชื อบุคคลที มีคุณสมบติัเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการ เพื อดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง เพื อให้มั นใจว่าบริษทัมีผูบ้ริหารที มีความรู้ ความสามารถ 
สามารถสืบทอดตาํแหน่งที สาํคญัต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี&  ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมีหน้าที จ ัดทํา Board Skill Matrix เพื อกําหนด
คุณสมบติัและทกัษะของกรรมการที ตอ้งการสรรหา ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นธุรกิจโรงแรม ดา้นบญัชีการเงิน 
ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ และดา้นกฎหมาย โดยพิจารณาจากทกัษะที จาํเป็นที ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ ความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  และใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหา
กรรมการใหม่  

5.27  ประธานกรรมการของบริษทัเป็นกรรมการอิสระ และมิไดป้ฏิบติัหน้าที เป็นผูบ้ริหารหรือพนักงาน
ประจาํของบริษทั 

5.28  ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ที บริหารของกลุ่มบริษทั โดยมีบทบาท 
อาํนาจ และหน้าที แบ่งแยกออกจากกนัอย่างชัดเจน เพื อสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารและการกาํกบัดูแล
กิจการ 

5.29  คณะกรรมการกาํหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กลต. และเปิดเผยไวใ้ห้
เป็นที ทราบไวใ้นรายงานประจาํปี 

5.30  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการถ่วงดุลอาํนาจของกรรมการ ดงันี&   
- คณะกรรมการตอ้งประกอบไปด้วยกรรมการที ไม่ได้เป็นผูบ้ริหารไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั&งหมด 
- คณะกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั&งหมด  
5.31 คณะกรรมการมีหน้าที รับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลให้มีระบบที สนับสนุน      

    ต่อตา้นการคอร์รัปชั น เพื อใหม้ั นใจวา่ฝ่ายบริหารใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชั น 
5.32 คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั&งคณะอนุกรรมการเพื อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ดงันี&  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน  

ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั& งจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบตัิตามที สําน ักงาน
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คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ
ประสบการณ์ เพียงพอที จะทาํหน้าที ในการสอบทานความน่าเชื อถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน 
แต่งตั&งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที เห็นสมควร 

2) ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี อยู่ในตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการ
บริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอื น  

 3) มีการเปิดเผยประวติัและคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 
 4) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกวา่ปีละ 4 ครั& ง และเปิดเผยจาํนวนครั& งของการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปี 

หน้าที�และความรับผดิชอบ: 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั& ง โยกยา้ย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
และกฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกบุคคลซึ งมีความเป็นอิสระ เพื อเสนอแต่งตั&ง และเลิกจา้ง เพื อทาํหน้าที เป็นผูส้อบบญัชีและ
เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั&งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครั& ง 

5. พิจารณารายการที เกี ยวโยงกันหรือรายการที อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั&งนี&  เพื อใหม้ั นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเสี ยง (Risk Management) อยา่งเพียงพอ 
7. สอบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั น 
8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครั& ง 
9. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ งรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี&  
9.1 ความเห็นเกี ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที เชื อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
9.2 ความเห็นเกี ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
9.3 ความเห็นเกี ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ                  

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
9.4 ความเห็นเกี ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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9.5 ความเห็นเกี ยวกบัรายการที อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
9.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
9.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที ตามกฎบตัร (Charter) 
9.8 รายการอื นที เห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที และความรับผิดชอบที ไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
10. ปฏิบติัการอื นใดตามที คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
11. ในการปฏิบัติหน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดังต่อไปนี&  ซึ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื อดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

11.1 รายการที เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
11.2 การทุจริตหรือมีสิ งผดิปกติหรือมีความบกพร่องที สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมาย 

ที เกี ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ ง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหนึ งต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์

12. ในกรณีที ผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามที กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื อดาํเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื&องตน้ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที ไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีถึงพฤติการณ์อนัควรสงสัยที ตอ้งแจง้ดงักล่าว และ
วธีิเพื อใหไ้ดม้าซึ งขอ้เทจ็จริงเกี ยวกบัพฤติการณ์นั&น ใหเ้ป็นไปตามที คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
1)  บริษทักาํหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็น

ส่วนใหญ่ และได้รับการแต่งตั&งจากคณะกรรมการบริษทั มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็น
กรรมการอิสระ   

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งติดตามการเปลี ยนแปลงของผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างสมํ าเสมอเพื อ
นาํมาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทน ตอ้งสามารถปฏิบติัหนา้ที และแสดงความคิดเห็น รวมทั&งรายงานผล
การปฏิบติังานตามหนา้ที ที ไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 
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2)  ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  อยู่ในตําแหน่งได ้                   
ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอื น 

3)  ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกวา่ปีละ 2 ครั& ง และเปิดเผยจาํนวนครั& งของ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้น
รายงานประจาํปี 

หน้าที�และความรับผดิชอบ: 
1. เสนอนโยบายและวธีิการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ที คณะกรรมการบริษทัแต่งตั&ง ทั&งที เป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน 
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที บริหารของกลุ่มบริษ ัท ทั&งที 

เป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัก่อนนาํเสนอขออนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 

3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี ยนแปลงและแนวโนม้ในเรื องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
รวมทั&งคณะจดัการของบริษทัอยา่งสมํ าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัชั&นนาํอื นๆที ประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนัเพื อเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 

4. ปฏิบติัหนา้ที อื นๆ ตามที คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
1)  บริษทักาํหนดให้มีคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั& งจาก
คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตอ้งมีความรู้เรื องบรรษทัภิบาล  สามารถปฏิบติัหนา้ที และแสดงความคิดเห็น 
รวมทั&งรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าที ที ไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา และคดัเลือก
บุคคลผูที้ สมควรไดรั้บการเสนอชื อใหม้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการที หมดวาระหรือกรณีอื นๆ 

2)  ให้ประธาน และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตาํแหน่งได ้             
ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอื น 

3)  ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 ครั& ง และเปิดเผยจาํนวนครั& งของการ
ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไวใ้น
รายงานประจาํปี 

หน้าที�และความรับผดิชอบ: 
1.  กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ และการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที ดี สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษทั และกฎหมายที เกี ยวขอ้ง 
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2.  กาํหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที ดีใหท้นัสมยัอยา่งสมํ าเสมอ 

3.  พิจารณานโยบายและแผนการดาํเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัเพื อ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการ 

4.  พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
5.  พิจารณารายชื อและคุณสมบติัผูที้ เหมาะสมที จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
6.  พิจารณากลั นกรองผูที้ เหมาะสมที จะดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที บริหารของกลุ่มบริษทั และ 

จดัทาํแผนในการสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที บริหารของกลุ่มบริษทั 
7.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆเป็น

ประจาํ เพื อนาํขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
8.  ปฏิบติัหนา้ที อื นๆ ตามที คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทแต่งตั& งแผน กบ ริห ารความเสี ยง และคณ ะกรรมการบริหารความเสี ยงซึ งประกอบ ด้วย 

ประธานเจา้หน้าที บริหารของกลุ่มบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงจากฝ่ายปฏิบติัการ 1 ท่าน ฝ่ายการศึกษา 1 ท่าน และ
สํานกังานส่วนกลาง 2 ท่าน เพื อทาํหนา้ที บริหารความเสี ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปัจจยั
ความเสี ยงทั& งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) และ                                    
ด้านทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั& งนี& แผนกบริหารความเสี ยงมีหน้าที จดัทาํรายงานการบริหาร 
ความเสี ยง และนาํเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเสี ยงต่อที ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี ยงทุกไตรมาส 
นอกจากนี&  แผนกบริหารความเสี ยงไดจ้ดัฝึกอบรมเกี ยวกบัการบริหารความเสี ยงสําหรับพนักงานระดบัหัวหน้างานใน
โรงแรมทั&งหมด ทั&งนี& เพื อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและนโยบายการบริหารความเสี ยงทั วทั&งองคก์ร 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการแต่งตั& งเลขานุการบริษัทตั& งแต่ว ันที  11 สิงหาคม 2551 ซึ งมีหน้าที และความรับผิดชอบ                      

ในการจดัทาํและเก็บรักษาเอกสารต่างๆให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ดาํเนินการอื นๆ ตามที คณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั และ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 
จริยธรรมทางธุรกจิของบริษัท 

เพื อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที ดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ โปร่งใส ความซื อสัตยสุ์จริต 
คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมั น เพื อความเจริญเติบโต และความมั นคงของกิจการ การมีส่วนร่วมการทาํงานเป็นทีม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) จึงกาํหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไวด้งัต่อไปนี&  
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จริยธรรมทางธุรกจิ 
1. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใสโดยยึดมั นในความรับผิดชอบ 

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้างผลตอบแทนที เหมาะสมแก่ ผูล้งทุน รวมทั&งสร้างความกา้วหนา้และเติบโตมั นคง 
2. ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติต่างๆ ให้ดียิ งขึ& นอย่างต่อเนื องเพื อเพิ มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งขึ&น 
3. ปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบติัที ดีเกี ยวกบัการดาํเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน 
4. รับผิดชอบต่อสังคมทั&งด้านสิ งแวดล้อม และการสนับสนุนการพฒันาที ย ั งยืนโดยเข้าไปมีส่วนร่วมตาม

สถานภาพของบริษทั 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
1. ความรับผดิชอบต่อองค์กร    
1.1  ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั    
1.2  ปฏิบติัหนา้ที ตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที ประชุมผูถื้อหุน้    
1.3  ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที เกี ยวข้องของ                

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และหน่วยงานอื นที 
เกี ยวขอ้ง  

1.4  ปฏิบติัหนา้ที ดว้ยความรับผดิชอบ ซื อสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความระมดัระวงั เพื อประโยชน์ของบริษทั    
1.5  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบติัหน้าที เพื อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระทาํการใดๆ  

ที จะนาํความเสื อมเสียชื อเสียงมาสู่บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม    
1.6  ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษทัรวมทั& งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้กาํหนดที เกี ยวข้องที มีผลต่อ         

การปฏิบติัหนา้ที ในฐานะกรรมการ    
2. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น    
2.1  ปฏิบติัหน้าที ตามมติที ประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซื อสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั&งในระยะสั&นและระยะยาว 
2.2  รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั    
2.3  กาํกบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
2.4  กาํกบัดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลที สําคญัของบริษทัและการปฏิบติัอื นๆ อยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้น อยา่งสมํ าเสมอและทนัเวลา     
3. ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย    
3.1  กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั    
3.2  กาํกบัดูแลใหมี้ระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพที ดีต่อลูกคา้ และพนกังาน    
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3.3  กาํกบัดูแลและส่งเสริมใหบ้ริษทัปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัที ดีอยา่งเป็นธรรม     
3.4  ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ  ที ไม่สุจริต รวมทั&งไม่สนบัสนุนใหมี้การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เพื อเป็น

การใหไ้ดม้าซึ งผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง    
3.5  สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆเพื อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อได ้      
3.6  ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม หรือ

ขอ้กาํหนดต่างๆ    
3.7  ให้ ความช่ วยเหลื อและร่วมมื อกับรัฐและชุ มชน ในกิ จกรรมของสั งคมชุ มชน สิ งแวดล้อม 

สถาบนัการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั&งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ นที บริษทัตั&งอยู ่   
3.8  สร้างจิตสํานึกให้พนักงานของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อม รวมทั& ง            

สร้างความเขา้ใจกบัสังคมชุมชนในบริเวณที บริษทัตั&งอยู ่เพื อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั    
3.9  ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งสมํ าเสมอ  
3.10  รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั    
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล    
4.1  ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และไม่ เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อ

บุคคลภายนอก    
4.2  เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑต่์างๆ ที กาํหนด 
4.3  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้งจากตาํแหน่งหนา้ที และขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั    
4.4  ระมดัระวงัในการทาํรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท         

เป็นสําคญั และตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการและขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเขา้ข่ายเป็นรายการเกี ยวโยงตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด    

4.5  กรรมการและผูบ้ริหารที มีส่วนได้เสียกับรายการที ข ัดแยง้ทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเกี ยวข้อง                 
ในการพิจารณาตดัสินใจ และตอ้งออกจากที ประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเรื องดงักล่าว 

4.6  ไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื นที ก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท เวน้แต่จะได้รับ             
การอนุมติัจากที ประชุมผูถื้อหุน้ 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
 1. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น    
1.1  ปฏิบติัหน้าที ตามตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

ความซื อสัตยสุ์จริต มีความยติุธรรม และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั&งในระยะสั&นและระยะยาว 
1.2  ปฏิบัติหน้าที ด้วยความซื อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ ด้วยจิตอนับริสุทธิn   

(good faith) และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั&งรายใหญ่และรายยอ่ยเพื อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 
1.3  ไม่บริหารองคก์รอยา่งขาดความระมดัระวงัหรือขาดความย ั&งคิด  
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1.4.  เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั&งปวงที จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา
องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

1.5  ปฏิบติัหน้าที โดยการประยุกตค์วามรู้และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งเต็มความสามารถ เพื อประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษทั 

1.6  จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัเสื อมค่าผดิปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.7  รายงานสถานะและผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งครบถว้นถูกตอ้งตามความจริงต่อคณะกรรมการและ 

ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
1.8  ไม่อาศยัตาํแหน่งหนา้ที แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง พวกพอ้ง และผูอื้ น 
1.9  แจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ (prospect) ในอนาคตขององคก์รทั&งทางดา้นบวก

และดา้นลบ ซึ งจะตอ้งอยูบ่นพื&นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
1.10  ไม่ดาํเนินการใดๆในลกัษณะซึ งอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัโดยมิไดแ้จง้ให้

บริษทัทราบ 
1.11  ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 
1.12  ไม่กระทาํการใดที ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และชื อเสียงของบริษทั 
2. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า    
2.1  สนองความตอ้งการของลูกคา้ / ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑที์ มีคุณภาพและบริการที ดีเลิศ 
2.2  กาํหนดระดบัคุณภาพของสินคา้และการบริการใหเ้ป็นที ยอมรับไดแ้ก่ลูกคา้ 
2.3  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เกี ยวกบัสินคา้ และบริการอย่างครบถ้วนถูกตอ้ง 

เป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
2.4  ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้กาํหนดอนัเหมาะสม 
2.5  ไม่ส่งมอบสินคา้และการบริการให้แก่ลูกคา้ทั&งๆที รู้วา่สินคา้และบริการนั&นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย หรือ

อาจเกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคา้หรือบริการที มีคุณภาพตํ ากวา่มาตรฐานตกถึงมือลูกคา้ 
2.6  จดัระบบการบริการลูกคา้ ใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินคา้และบริการไดโ้ดยสะดวก และ

กาํหนดใหมี้การดาํเนินการอยา่งดีที สุด เพื อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
2.7  พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้ต ํ าสุดแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที ได้มาตรฐาน

ตลอดเวลา 
2.8  รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจงัและสมํ าเสมอ รวมถึงไม่นํามาใช้เพื อประโยชน์ของตนเองและ

ผูเ้กี ยวขอ้งโดยมิชอบ 
2.9  แสวงหาวธีิการต่าง  ๆเพื อเป็นการใหบ้ริการต่อลูกคา้อยา่งต่อเนื องตลอดเวลา 
2.10  ปฏิบติัตามเงื อนไขหรือสัญญาต่างๆ ที มีกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
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2.11  หากมีกรณีที ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงใดๆ กับลูกคา้ได้ ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้าเพื อ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 

2.12  จดัใหมี้ระบบที ใหค้วามปลอดภยัต่อลูกคา้ เช่นระบบป้องกนัอคัคีภยั ป้องกนัการถูกโจรกรรม 
2.13  ไม่ควรคา้กาํไรเกินควรเมื อเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่กาํหนดเงื อนไขการคา้ 

ที ไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
3. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน   
3.1  ให้ผลตอบแทนที เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

แต่ละคน 
3.2  ส่งเสริมพฒันา และเพิ มพนูความรู้ความสามารถของพนกังาน ใหมี้ความกา้วหนา้ และความมั นคงในอาชีพ 
3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการกาํหนดทิศทางการทาํงาน และการแกไ้ขปัญหาของบริษทั 
3.4  ดูแลรักษาสภาพสิ งแวดล้อมในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามยั และการกระทาํ 

ดว้ยความสุจริต 
3.5  การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื&นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมและกระทาํ 

ดว้ยความสุจริต 
3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆเกี ยวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน 
3.7  บริหารงานพนักงานโดยหลีกเลี ยงการกระทาํใดๆโดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซึ งมีผลกระทบต่อ

ความกา้วหนา้และมั นคงในอาชีพการงานของพนกังาน 
3.8  ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื&นฐานของศกัดิn ศรีของความเป็นมนุษย ์และใหค้วามเคารพต่อสิทธิหนา้ที ส่วนบุคคล 
4. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนีh    
4.1  ปฏิบัติตามข้อตกลงที มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี& อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื องวตัถุประสงค์การใช้เงิน 

การชาํระคืน การดูแลคุณภาพของหลกัทรัพยค์ ํ&าประกนั และเรื องอื นใดที ใหข้อ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี&  กรณีที จะไม่สามารถปฏิบติั
ไดต้อ้งรีบเจรจากบัคู่คา้และเจา้หนี& เป็นการล่วงหนา้ เพื อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

4.2  ใหข้อ้มูลทางการเงินที ถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3  ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆที ไม่สุจริตในการคา้กบัลูกคา้หรือเจา้หนี&  ถา้หากวา่ มีขอ้มูลวา่ 

มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆที ไม่สุจริตเกิดขึ&น พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หนี&  เพื อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
4.4  รายงานขอ้มูลทางการเงินที ถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนี&อยา่งสมํ าเสมอ 
5. ความรับผดิชอบต่อการแข่งขันทางการค้า 
5.1  แข่งขนัทางการคา้ขายในกรอบกติกาของการแข่งขนัที เป็นธรรม 
5.2  ไม่แสวงหาขอ้มูลที เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการที ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมผดิกฎหมาย 
5.3  ไม่ทาํลายชื อเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระทาํการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
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6. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล้อม    
6.1  ใหก้ารสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
6.2  คืนผลกาํไรส่วนหนึ งขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมที จะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสมํ าเสมอ 
6.3  ไม่กระทาํการใดๆที จะมีผลเสียหายต่อชื อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดลอ้ม 
6.4  ไม่กระทาํการใดๆที ช่วยเหลือและสนบัสนุน หรือยอมเป็นเครื องมือที จะทาํใหเ้กิดการหลีกเลี ยงการปฏิบติั

ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมั นคงของประเทศ 
6.5  ปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ&นในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนื องและจริงจงั 
6.6  ปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที เกี ยวขอ้ง 

ที ออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล 
6.7  ไม่นาํเงินของผูถื้อหุน้ไปสนบัสนุนทางการเมือง 
จรรยาบรรณของพนักงาน 
ความรับผดิชอบของพนักงานต่อบริษัท 
1.  ปฏิบติัหนา้ที ดว้ยความรับผิดชอบ ซื อสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เพื อความกา้วหนา้และความมั นคงของบริษทั

และตวัพนกังานเอง 
2.  ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีและความเป็นนํ& าหนึ งเดียวกนัในหมู่พนักงาน ร่วมกนั

ทาํงานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที การงานของบริษัทด้วยความเสียสละ อดทน เพื อสร้างบริษัทให้มีคุณภาพ                

มีประสิทธิภาพ มีกาํไรและพฒันาบริษทัไปสู่ความเป็นเลิศ 
4.  ใช้ทรัพย์สินของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบาํรุงรักษาไม่ให้เสื อมค่าปกติหรือสูญหาย 

รวมทั&งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื อประโยชน์ส่วนตวั 
5.  รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
6.  ร่วมมือและช่วยเหลือในการทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกคน เพื อประโยชน์ของบริษทั และเคารพในสิทธิของ

พนกังานอื นที ร่วมบริษทัเดียวกนั 
7.  เอาใจใส่และช่วยเหลือดําเนินการใดๆที จะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที ดีในการทาํงาน               

ใหมี้ความสะอาดปลอดภยั และน่ารื นรมยอ์ยูเ่สมอ 
8.  ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทํางานแก่ผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัท 

เป็นสาํคญั 
9.  ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั/ผูบ้ริหาร และเพื อนพนกังานโดยปราศจากซึ งความจริงและไม่เป็นธรรม 
10.  แจง้หน่วยงานที เกี ยวขอ้งและผูบ้ริหาร หากพบวา่มีการกระทาํใด ใๆนบริษทัโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย 
11.  ไม่อาศยัตาํแหน่งหนา้ที แสวงหาผลประโยชน์เพื อตนเองและผูอื้ นโดยมิชอบ 
12.  ไม่กระทาํการใดที ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และชื อเสียง 
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13.  เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั&งปวงที จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันาองคก์ร
ไปสู่ความเป็นเลิศ 

14.  ไม่รับของขวญั เวน้แต่เป็นการรับอนัเนื องจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา
ทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั& งที เกี ยวกับการเงินและที ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ            
การตดัสินใจของผูล้งทุน และผูที้ มีส่วนไดเ้สียของบริษทั จึงไดก้าํหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลให้ครบถว้น ถูกตอ้ง 
โปร่งใส เเละทั วถึง ซึ งฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัและยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ในส่วนของ
งานนกัลงทุนสัมพนัธ์นั&น บริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายการเงิน (CFO) ทาํหนา้ที ติดต่อสื อสารกบัผูล้งทุน 
สถาบนัการเงิน รวมทั&งนกัวเิคราะห์และภาครัฐที เกี ยวขอ้ง  

ผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลไดท้างเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทยที  www.set.or.th เเละของบริษทัที  
www.dusit.com/investor  
 กรณีที นกัลงทุนเเละผูเ้กี ยวขอ้งมีขอ้สงสัยเเละตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงัหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
โทรศพัทห์มายเลข  +66 2 200 9999 ต่อ 3671 หรืออีเมลล:์ ircontact@dusit.com  
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
� โครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เเละคณะอนุกรรมการ จาํนวน 4 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการ
บริหาร โดยมีประธานเจา้หนา้ที บริหารของกลุ่มบริษทัเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั บริหารจดัการผา่นคณะผูบ้ริหารโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี&  
คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 ท่าน มีหนา้ที และความรับผดิชอบ ดงันี&  
หน้าที�เเละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. อนุมติัแต่งตั&งและกาํหนดค่าตอบแทน CEO ของกลุ่มบริษทั  
2. ประเมินผลงานประจาํปีของ CEO ของกลุ่มบริษทั 
3. อนุมติัโครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่มบริษทั 
4. อนุมติั วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจาํปีของกลุ่ม

บริษทั และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงาน และงบประมาณที อนุมติัไว ้
5. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัอย่างสมํ าเสมอ รวมถึงการกาํหนด

ค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน 
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6. อนุมติัรายการเกี ยวโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ งสินทรัพย ์และอื นๆ ตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของ กลต. และ ตลท. 

7. อนุมัติเรื องการก่อหนี&   ภาระผูกพนั  และการคํ& าประกันของกลุ่มบริษัท และมอบอาํนาจให้ฝ่ายจัดการ
ดาํเนินการไดต้ามความเหมาะสม 

8. พิจารณาเรื องขอ้พิพาท  และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ที มีทุนทรัพยเ์กินกวา่ 5 ลา้นบาท 
9. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที ไม่อยู่ในงบประมาณประจาํปีในวงเงินที เกินกว่าอาํนาจอนุมัติของ

คณะกรรมการบริหาร 
10. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัที เกินกวา่งบประมาณที เกินกวา่อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริหาร 

11. อนุมติัการเช่าและการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ ที มีระยะเวลาเกินกวา่ 3 ปี 

12. พิจารณาแต่งตั& งและกําหนดอํานาจหน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  
กรรมการที เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการบริหาร 

13. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเรื องที ตอ้งเสนอที ประชุมผูถื้อหุ้นเพื ออนุมติั 

14. อนุมติัเรื องที คณะกรรมการบริหารนาํเสนอตลอดจนเรื องที กฎหมาย หรือ กลต. หรือ  ตลท. กาํหนดให้ตอ้ง
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

15. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ งหรือหลายคนหรือบุคคลอื นใด ปฏิบติัการอยา่งหนึ งอยา่งใด
แทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายเพื อให้บุคคลมีอาํนาจ
ตามที คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ งคณะกรรมการ 
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี ยนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที ไดรั้บมอบหมายนั&นๆไดเ้มื อเห็นสมควร ยกเวน้รายการ
ไดม้าและจาํหน่ายไปซึ งทรัพยสิ์นและรายการเกี ยวโยงจะตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้กาํหนดของ กลต. 
และ ตลท. 

ทั&งนี&  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหน้าที ในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที ของคณะกรรมการบริหาร ซึ งการมอบอาํนาจนั&น ตอ้งไม่
เป็นรายการที ตนหรือบุคคลที อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อื นใดทาํ
กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 

วาระการดํารงตําแหน่ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) หมวดที  4 คณะกรรมการ ขอ้ 14 ถึงขอ้ 18 
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บทบาทหน้าที�ของประธานกรรมการ 
1. มีหนา้ที ในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการในการดูแลการดาํเนินงานของบริษทั ให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงาน

ที กาํหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั และควบคุมใหก้ารประชุมดงักล่าวเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามพรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั และพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชี& ขาดในกรณีที ที ประชุมคณะกรรมการและที ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีการลงคะแนน

เสียง และมีคะแนนเสียงเท่ากนั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
จดัตั& งขึ& นเมื อวนัที  24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระการดาํรง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั& งที  6/2558 วนัที  30 กันยายน 2558  มีมติอนุมัติโดยมีผลตั& งแต่ 
วนัที  1 ตุลาคม 2558 ดงันี&   

1. แต่งตั&งศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. อนุมัติการลาออกจากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบของนายศักดิn  เกี ยวการค้า และแต่งตั& งนายศกัดิn  เกี ยวการค้า  

เป็นที ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทาํใหปั้จจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และที ปรึกษา 1 ท่าน 
 

รายชื อและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนมกราคมถึงกนัยายน 2558 ดงันี&  
ลาํดับ รายชื�อคณะกรรมการ ตําเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(ครัhง) 

1. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 
2. นายศกัดิn  เกี ยวการคา้ กรรมการตรวจสอบ 8/8 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 8/8 

 

รายชื อและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 2558 ดงันี&  

ลาํดับ รายชื�อคณะกรรมการ ตําเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(ครัhง) 
1. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 2/2 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ 2/2 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 2/2 
* นายศกัดิn  เกี ยวการคา้ ที ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 

 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินสาํนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
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องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทุกคนตอ้งเป็น

กรรมการอิสระได้รับการแต่งตั& งจากคณะกรรมการบริษัท และ  มีคุณสมบัติตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด อยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและประสบการณ์เพียงพอที จะทาํหนา้ที ใน
การสอบทานความน่าเชื อถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั&งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที เห็นสมควร 
หน้าที�และความรับผดิชอบ 

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

ที เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั&ง โยกยา้ย เลิกจา้งและพิจารณาความดีความชอบหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื นใด
ที รับผดิชอบเกี ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
และกฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกบุคคลซึ งมีความเป็นอิสระ เพื อเสนอแต่งตั&ง และเลิกจา้ง เพื อทาํหน้าที เป็นผูส้อบบญัชีและ
เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั&งเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั& ง 

5. พิจารณารายการที เกี ยวโยงกันหรือรายการที อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั&งนี&  เพื อใหม้ั นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเสี ยง (Risk Management) อยา่งเพียงพอ 
7. สอบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั น 
8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครั& ง 
9. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ งรายงานดงักล่าว 

ตอ้งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี&  
9.1 ความเห็นเกี ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที เชื อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
9.2 ความเห็นเกี ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
9.3 ความเห็นเกี ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
9.4 ความเห็นเกี ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
9.5 ความเห็นเกี ยวกบัรายการที อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
9.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที  ตามกฏบัตร 
(Charter) 
9.8 รายการอื นที เห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที และความรับผิดชอบ
ที ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10. ปฏิบติัการอื นใดตามที คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
11. ในการปฏิบัติหน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดังต่อไปนี&  ซึ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื อดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

11.1 รายการที เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
11.2 การทุจริตหรือมีสิ งผดิปกติหรือมีความบกพร่องที สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
กฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหนึ งต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์
 12. ในกรณีที ผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทได้กระทาํความผิดตามที กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื อดาํเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบื&องตน้ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชี
ทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที ไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี ถึงพฤติการณ์อนัควรสงสัยที ตอ้งแจง้ดงักล่าว และวิธีเพื อให้
ไดม้าซึ งขอ้เทจ็จริงเกี ยวกบัพฤติการณ์นั&น ใหเ้ป็นไปตามที คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
อาํนาจหน้าที� 

1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วย หรือพนกังานของบริษทัหารือหรือตอบคาํถามคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. สามารถขอคําปรึกษาจากผู ้เชี ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที ปรึกษา หรือผู ้เชี ยวชาญภายนอกได้หากมี 

ความจาํเป็น 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี อยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทั
จะมีความเห็นเป็นอยา่งอื น 
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นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมื อ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที สุด หรือคาํสั งที ชอบดว้ยกฎหมายให้จาํคุก เวน้แต่ความผิดที กระทาํดว้ย

ความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ท ําเป็นหนังสือยื นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั& งนี&  

การลาออกจะมีผลนบัตั&งแต่วนัที หนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้บริษัทแจ้ง 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที กรรมการตรวจสอบที ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี& แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้

ในกรณีที ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบพ้นจากตาํแหน่งทั& งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบที พ้นจากตาํแหน่ง            
ตอ้งอยูรั่กษาการในตาํแหน่งเพื อดาํเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ที  

ในกรณี ที ต ําแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลง  เพราะเหตุ อื นนอกจากถึ งคราวที ออกตามวาระให ้            
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั&งบุคคลที มีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื อใหก้รรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบ
ตามกาํหนด โดยบุคคลที เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที เหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบ
ที ตนแทน 
การประชุม และองค์ประชุม 

ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 ครั& ง 
ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยคาํสั งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื น หรือกาํหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั&นก็ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมในเรื องต่างๆ ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจาํนวน

กรรมการตรวจสอบทั& งหมดที คณะกรรมการบริษัทแต่งตั& งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยูใ่นที ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที ได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบ
คนหนึ งเป็นประธานในที ประชุม 
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การวินิจฉัยชี& ขาดของที ประชุมให้ ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ งให้ มี เสี ยงหนึ งเสียง                           
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึ งมีส่วนไดเ้สียในเรื องใดเรื องหนึ งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั&นๆ 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที ประชุมออกเสียงเพิ มขึ&นอีกหนึ งเสียงเป็นเสียงชี&ขาด 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ าเสมอ โดยได้รายงานผลการดาํเนินงานเป็นระยะ และ             
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื องความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั&งผูส้อบบญัชีและ
ค่าตอบแทนของปี 2558 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

จดัตั&งขึ&นเมื อวนัที  14 พฤษภาคม 2545 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั&งหมด แต่ละท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
คราวละ 3 ปี ที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั& งที  6/2558 วนัที  30 กันยายน 2558  มีมติอนุมัติแต่งตั& งนางปราณี ภาษีผล  
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายศกัดิn  เกี ยวการคา้ ที ลาออก โดยมีผลตั&งแต่วนัที  1 ตุลาคม 2558 ทั&งนี&  ตั&งแต่
วนัที  1 ตุลาคม 2558 ถึง วนัที  31 ธนัวาคม 2558 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

รายชื อและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2558 ดงันี&  

ลาํดับ รายชื�อคณะกรรมการ ตําเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครัhง) 
1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน -/- 
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินสาํนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
อนึ ง ปี 2558 นายศกัดิn  เกี ยวการคา้ เมื อครั& งดาํรงตาํแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนจาํนวน 4 ครั& ง 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

บริษัทกําหนดให้มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
และไดรั้บการแต่งตั&งจากคณะกรรมการบริษทั มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งติดตามการเปลี ยนแปลงของผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างสมํ าเสมอเพื อ
นาํมาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทน ตอ้งสามารถปฏิบติัหน้าที และแสดงความคิดเห็น รวมทั&งรายงาน 
ผลการปฏิบติังานตามหนา้ที ที ไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 
หน้าที�และความรับผดิชอบ 

1.  เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยที คณะกรรมการบริษทัแต่งตั&ง ทั&งที เป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน 
2.  เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ CEO  ของกลุ่มบริษทั  ทั&งที เป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยให้
สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัก่อนนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 
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3.  พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี ยนแปลง และแนวโน้มในเรื องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษทั รวมทั&งคณะจดัการของบริษทัอย่างสมํ าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัชั&นนําอื นๆที ประกอบธุรกิจ 
อยา่งเดียวกนั เพื อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 
4.  ปฏิบติัหนา้ที อื นๆ ตามที คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอาํนาจหน้าที ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอาํนาจเรียก สั งการให ้          

ฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษทัที เกี ยวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที เห็นว่า
เกี ยวขอ้งจาํเป็น นอกจากนั&นในการปฏิบติัหนา้ที ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอ
คาํปรึกษาจากที ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ชี ยวชาญในวชิาชีพอื นๆ หากเห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบริษทัจะ
เป็นผูรั้บผดิชอบเรื องค่าใชจ่้ายทั&งหมด 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

ใหป้ระธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี อยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ 
เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอื น 

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่งเมื อ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที สุด หรือคาํสั งที ชอบดว้ยกฎหมายให้จาํคุก เวน้แต่ความผิดที กระทาํดว้ย

ความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ทาํเป็นหนงัสือยื นต่อประธานกรรมการบริษทั ทั&งนี&

การลาออกจะมีผลนบัตั&งแต่วนัที หนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีที ตาํแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่งทั&งคณะ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที  

พน้จากตาํแหน่งตอ้งอยูรั่กษาการในตาํแหน่งเพื อดาํเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุด
ใหม่จะเขา้รับหนา้ที  

ในกรณีที ตาํแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื นนอกจากถึงคราวที ออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั&งบุคคลที มีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื อให้กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนมีจาํนวนครบตามกาํหนด  โดยบุคคลที เขา้เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที 
เหลืออยูข่องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที ตนแทน 
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การประชุม และองค์ประชุม 
 ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามที คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรือประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 ครั& ง 
 ในการเรียกประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ใหป้ระธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคาํสั งของประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แจง้ไปยงักรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื น หรือกาํหนด
วนัประชุมเร็วกวา่นั&นก็ได ้
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรจดัใหมี้การประชุมในเรื องต่างๆ ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที  

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ งหนึ งของจาํนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั&งหมดที คณะกรรมการบริษทัแต่งตั&งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ให้กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนซึ งมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ งเป็นประธานในที ประชุม 

การวินิจฉยัชี&ขาดของที ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ งให้มีเสียงหนึ งเสียงใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที ประชุมออกเสียงเพิ มขึ&นอีกหนึ งเสียงเป็นเสียงชี& ขาด กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนซึ งมีส่วนไดเ้สียในเรื องใดเรื องหนึ งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั&นๆ 

ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมสมํ าเสมอ และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบติัหนา้ที ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ไดโ้ดยไม่ถูกจาํกดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลไดโ้ดยไม่จาํกดั  
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา จดัตั&งขึ&นเมื อวนัที  14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั&งหมดแต่ละท่านมีวาระการ

ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  ทั& งนี&  ที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั& งที  5/2556 ว ันที  9 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติจัดตั& ง
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาเดิมเป็นคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาทั&งชุด 

ที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั& งที  6/2558 ว ันที  30 กันยายน 2558  มีมติอนุมัติแต่งตั& งนางปราณี  ภาษีผล  
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายศักดิn  เกี ยวการค้า ที ลาออก โดยมีผลตั& งแต่วนัที  1 ตุลาคม 2558  
ทั&งนี&  ตั&งแต่วนัที  1 ตุลาคม 2558 ถึง วนัที  31 ธนัวาคม 2558 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

 

รายชื อและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาในปี 2558 ดงันี&  
ลาํดับ รายชื�อคณะกรรมการ ตําเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครัhง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 5/5 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 5/5 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา -/- 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินสาํนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
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อนึ ง ปี 2558 นายศกัดิn  เกี ยวการคา้ เมื อครั& งดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหาจาํนวน 5 ครั& ง 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

บริษทักาํหนดให้มีกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหา 1 คน โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และไดรั้บการแต่งตั&งจากคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตอ้งมีความรู้เรื องบรรษทัภิบาล สามารถปฏิบติัหนา้ที และแสดงความคิดเห็น 
รวมทั&งรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าที ที ไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา และคดัเลือก
บุคคลผูที้ สมควรไดรั้บการเสนอชื อใหม้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการที หมดวาระหรือกรณีอื นๆ 
หน้าที�และความรับผดิชอบ 

1.  กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที ดี สอดคลอ้ง
กบันโยบายของบริษทั และกฎหมายที เกี ยวขอ้ง 
2.  กาํหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที ดีใหท้นัสมยัอยา่งสมํ าเสมอ 
3.  พิจารณานโยบายและแผนการดาํเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัเพื อ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการ 
4.  พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
5.  พิจารณารายชื อและคุณสมบติัผูที้ เหมาะสมที จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
6.  พิจารณากลั นกรองผูที้ เหมาะสมที จะดาํรงตาํแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษทั และจดัทาํแผนในการสืบทอด
ตาํแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษทั 
7.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ               
เป็นประจาํ เพื อนาํขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
8.  ปฏิบติัหนา้ที อื นๆ ตามที คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอาํนาจหน้าที ให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีอาํนาจเรียกสั งการให ้
ฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษทัที เกี ยวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที เห็นว่า
เกี ยวขอ้งจาํเป็น นอกจากนั&นในการปฏิบติัหนา้ที ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาอาจ
ขอคาํปรึกษาจากที ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ชี ยวชาญในวิชาชีพอื นๆ หากเห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบริษทั
จะเป็นผูรั้บผดิชอบเรื องค่าใชจ่้ายทั&งหมด 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตําแหน่งได ้                 
ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอื น 
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นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาพน้จากตาํแหน่งเมื อ 
1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที สุด หรือคาํสั งที ชอบดว้ยกฎหมายให้จาํคุก เวน้แต่ความผิดที กระทาํดว้ย

ความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหท้าํเป็นหนงัสือยื นต่อประธานกรรมการบริษทั 

ทั&งนี&การลาออกจะมีผลนบัตั&งแต่วนัที หนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีที ตาํแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาพน้จากตาํแหน่งทั&งคณะ ให้กรรมการบรรษทัภิบาลและ 

สรรหาที พน้จากตาํแหน่งตอ้งอยูรั่กษาการในตาํแหน่งเพื อดาํเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการบรรษทัภิบาล
และสรรหาชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ที  

ในกรณีที ตาํแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาวา่งลง  เพราะเหตุอื นนอกจากถึงคราวที ออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั& งบุคคลที มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา เพื อให้กรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหามีจาํนวนครบตามกาํหนด โดยบุคคลที เขา้เป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา อยูใ่นตาํแหน่ง
ไดเ้พียงเท่าวาระที เหลืออยูข่องกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาที ตนแทน 
การประชุม และองค์ประชุม 

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตามที คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาหรือ
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม ตอ้งจดัให้มีการประชุมไม่นอ้ย
กวา่ปีละ 2 ครั& ง 

ในการเรียกประชุมกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา หรือ
เลขานุการกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาโดยคาํสั งของประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา แจง้ไปยงั
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุม
โดยวธีิอื น หรือกาํหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั&นก็ได ้

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาควรจดัใหมี้การประชุมในเรื องต่างๆ ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที  
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามาประชุมไม่นอ้ย

กว่ากึ งหนึ งของจาํนวนกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาทั&งหมดที คณะกรรมการบริษทัแต่งตั&งจึงจะเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีที ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่อยูใ่นที ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที ได ้ใหก้รรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหาซึ งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนหนึ งเป็นประธานในที ประชุม 
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การวินิจฉยัชี&ขาดของที ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนหนึ งให้มีเสียงหนึ งเสียงใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที ประชุมออกเสียงเพิ มขึ& นอีกหนึ งเสียงเป็นเสียงชี& ขาด กรรมการ 
บรรษทัภิบาลและสรรหาซึ งมีส่วนไดเ้สียในเรื องใดเรื องหนึ งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั&น  ๆ

ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบติัหน้าที ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ

สรรหาไดโ้ดยไม่ถูกจาํกดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลไดโ้ดยไม่จาํกดั 
คณะกรรมการบริหาร 
ที ประชุมคณะกรรมการ ครั& งที  5/2558 วนัที  8 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั& ง นายชนินทธ์ โทณวณิก  

ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
ที ประชุมคณะกรรมการ ครั& งที  8/2558 วนัที  21 ธนัวาคม 2558 มีมติอนุมติัแต่งตั&งคณะกรรมการบริหาร โดยมีผล

ตั&งแต่วนัที  1 มกราคม 2559 ดงันี&   

ลาํดับที� รายชื�อคณะกรรมการ ตําเเหน่ง 
1. นายชนินทธ์  โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสินี  เธียรประสิทธิn  กรรมการบริหาร 
3. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ กรรมการบริหาร 

 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั&งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัจาํนวนหนึ งที มี
คุณสมบติัเหมาะสม 
อาํนาจและหน้าที�ของประธานคณะกรรมการบริหาร: 

1. กาํกบัดูแลการทาํงานของคณะกรรมการบริหาร 
2. ใหค้าํแนะนาํฝ่ายจดัการในการดาํเนินธุรกิจ 
3. กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
4. ปฏิบติัหนา้ที อื นๆ ตามที คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

หน้าที�เเละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณาวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจาํปี  
ของกลุ่มบริษทัตามที  CEO ของกลุ่มบริษทัเสนอ เพื อใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
2. อนุมัติการลงทุน แผนกําลังคน การจ่ายโบนัส และการขึ& นเงินเดือน ภายใต้งบประมาณประจําปี 
ที คณะกรรมการอนุมติั 
3. พิจารณาขอ้พิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษทัที มีทุนทรัพยไ์ม่เกิน 5 ลา้นบาท 
4. อนุมติัแต่งตั&ง ปลด และกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบั MD และ CFO และ COO  
5. อนุมติัโครงสร้างและการบริหารระดบัคณะบริหารลงมา 
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6. อนุมติัโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนกังานและผูบ้ริหาร 
7. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายที กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และไม่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
8. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัที ไม่อยูใ่นงบประมาณประจาํปีในวงเงินที เกินกวา่อาํนาจอนุมติัของ CEO 
ของกลุ่มบริษัท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั& งนี&   
ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้กาํหนดของ กลต. และ ตลท. 
9. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัที เกินกว่างบประมาณร้อยละ 5  แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที ได้รับ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 30 ล้านบาท แล้วแต่จาํนวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั&งนี&  ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้กาํหนดของ กลต. และ ตลท. 
10. อนุมติัการเช่าและการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ที ไม่เป็นการดาํเนินงานโดยปกติ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
11. ปฏิบติัหนา้ที อื นๆ ตามที คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

วาระการดํารงตําแหน่ง 
กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งเมื อ 
1. พน้จากตาํแหน่งกรรมการ  และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั 
2. ยื นใบลาออก 
3. ที ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 
ในกรณีที ตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกผูซึ้ งมีคุณสมบติัเหมาะสมเข้าเป็น

กรรมการบริหารแทน 
นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษทัยงัได้มีการเเต่งตั&งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเรื อง เพื อทาํหน้าที ในการ

พิจารณาเเละจดัการในเรื องต่างๆ ภายในบริษทัให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล
สูงสุดต่อบริษทั ดงัต่อไปนี&  

� คณะกรรมการจดัการของกลุ่มปฏิบติัการ 
� คณะกรรมการบริหารความเสี ยง 
� คณะกรรมการบริหารสปา 
� คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ 
� คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
� คณะกรรมการ IT 
� คณะกรรมการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
� คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและออกแบบ 
� คณะกรรมการฝ่ายการตลาด 
� คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
� คณะกรรมการฝ่ายการลงทุนและพฒันา 
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� รายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบที�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ ใน
การสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าว 

ศาตราจารยหิ์รัญ รดีศรี และนางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบที มีความรู้ดา้นบญัชีและประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินของบริษทั และเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีคุณวฒิุการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ทาํงานของ
กรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
หน้าที�เเละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหารของกลุ่มบริษัท 

1. กาํหนด วสิัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจาํปี
ของกลุ่มบริษทั เพื อใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนาํเสนอคณะกรรมการเพื ออนุมติั 
2. ควบคุมดูแลบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจาํปีของกลุ่มบริษทัที ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เพื อให้บรรลุ
เป้าหมายที วางไวโ้ดยสามารถเพิ ม Shareholders value ทาํใหก้าํไรสุทธิต่อหุน้สูงขึ&น 
3. ควบคุมดูแลบริหารจดัการงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั ง มติที ประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ มติที ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ตลอดจนติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการเพื อรายงานความกา้วหนา้ของ
ผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ าเสมอ 
4. กาํหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษทัและสนับสนุนการดาํเนินงานใน 
ทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษทั เพื อใหส้ามารถพฒันา และใชศ้กัยภาพที มีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
5. อนุมติัเลื อนขั&น เลื อนตาํแหน่ง พนกังานระดบับริหาร 
6. สร้างวสิัยทศัน์ของการเป็นผูน้าํใหฝ่้ายบริหารทุกระดบั 
7. ให้คาํแนะนาํและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานเพื อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
8. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน  การประเมินความเสี ยงทางการเงิน และการลงทุนในโครงการต่างๆ 
ของกลุ่มบริษทั เพื อลดความเสี ยง โดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี ยง รวมถึงติดตามและประเมินผล
เพื อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  
9. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัที ไม่อยูใ่นงบประมาณประจาํปีในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ต่อการพิจารณา
ใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั&งนี&  ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้กาํหนดของ กลต. และ ตลท.  
10. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัที เกินกว่างบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ5 ของวงเงินที ไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือ 10 ลา้นบาท แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั&งนี&  ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้กาํหนดของ กลต. และ ตลท.  
11. บริหารจดัการดา้นการเงินและการใชจ่้ายงบประมาณของกลุ่มบริษทั เพื อใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
12. ปฏิบติัหนา้ที อื นๆ ตามที คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจาํทุกปีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ซึ งกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองจะกาํหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผูก้รอกแบบประเมิน  
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคือ นําคะแนนเฉลี ยของแต่ละหัวข้อมาคาํนวณผลคะแนนเฉลี ยรวม และแจ้งผลการ
ประเมินที ไดใ้ห้ที ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ เพื อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื อปรับปรุง
ต่อไป 

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํปี 2558 คณะกรรมการมีความเห็นวา่มีการดาํเนินการในเรื องต่างๆ  อยูใ่นระดบัดี 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจาํทุกปีตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพื อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื อปรับปรุงต่อไป ผลการประเมินปี 2558 
อยูใ่นระดบัดี 

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองแลว้ ผลการประเมิน ปี 2558 
อยูใ่นระดบัดี 

3. คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองแลว้ ผลการประเมินปี 
2558 อยูใ่นระดบัดี 
การประเมินของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลงานประจาํปีของประธานเจา้หน้าที บริหารซึ งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ
องคก์รโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผลการประเมินปี 2558 อยูใ่นระดบัดี 
การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวชิาชีพของคณะกรรมการ 

ในปี 2558 กรรมการที เขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพ สรุปไดด้งันี&  
กรรมการ หลกัสูตร สถาบนั วนัเดอืนที�อบรม 

นางปราณี ภาษีผล - DCPU รุ่นที  3 
- Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP15) 
- Role of Compensation Committee 

(RCC) รุ่น 20/15 
- CG Forum 2/2015 
- Risk Management Program for 

Corporate Leaders Class 1/2015 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

17-18 มีนาคม 2558 
29 พฤษภาคม 2558 
 
15-16 มิถุนายน 2558 
 
21 มิถุนายน 2558 
6 และ 13 กรกฎาคม 
2558 

นายวชิิต ชินวงศว์รกลุ DCP รุ่นที  212/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 14 กนัยายน 2558 ถึง 
16 ธนัวาคม 2558 

นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 10 กนัยายน 2557 ถึง 
24 กนัยายน 2558 
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9.3 การสรรหาและแต่งตัhงกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
(1) กรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษทัมี 4 ท่าน ดงันี&   
1. นายอาสา สารสิน 
2. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี 
3. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ 
4. นางปราณี ภาษีผล 

� หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการอสิระ 
o คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
ตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั&งคณะ และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
บริษทัไดก้าํหนดนิยามของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดย หากถือหุน้บริษทั ตอ้งถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % 

ของจาํนวนหุ้นที มีสิทธิออกเสียงทั&งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั ทั&งนี&  ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูที้ เกี ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั&นๆ ดว้ย ส่วนคุณสมบติัขอ้อื นให้
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 

o กระบวนการสรรหา หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกและแต่งตัhงกรรมการอสิระ 
การคดัเลือกกรรมการอิสระไดก้าํหนดใหผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติ ประสบการณ์  ทั& งนี&  จะต้องไม่ขัดกับข้อกําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. เมื อผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาแล้ว จึงนําเสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบเพื อเสนอผูถื้อหุ้นอนุมติั
ต่อไป 

ทั&งนี&  กรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือใหบ้ริการทางวชิาชีพกบับริษทั 
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน และผูบ้ริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์8 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทั และ 8.2 ผูบ้ริหาร 
 

� หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
o คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัของ

บริษทัและกฎหมายอื นๆ ที เกี ยวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน 
o กระบวนการสรรหา หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกและแต่งตัhงกรรมการ 
ในการแต่งตั&งกรรมการ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน มี

หนา้ที รับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลั นกรองบุคคลที มีคุณสมบติัเหมาะสมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
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จาํกัด พระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อบงัคบัของบริษทัและกฎหมายอื นๆ ที เกี ยวข้องกับบริษทั 
จดทะเบียน และเป็นผูเ้สนอชื อผูที้ มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื อให้ไดก้รรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลายโดยพิจารณา
จากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื อขอความ
เห็นชอบจากกรรมการ จากนั&นจะนําเสนอรายชื อกรรมการดงักล่าวต่อที ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั&งกรรมการตาม
หลกัเกณฑต่์อไป 

จํานวนกรรมการที�มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นบริษัทเกนิกว่าร้อยละ 10 รวมผู้ที�เกี�ยวข้อง มีดงันี&   
1. กลุ่มท่านผู ้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย  และผู ้เกี ยวข้อง มีจ ํานวน 2 คน ได้แก่  นายชนินทธ์ โทณวณิก และนางสินี  

เธียรประสิทธิn  
 2. PIONEER INETWORK LIMITED มีจาํนวน 1 คน ไดแ้ก่ นายเคน็เน็ท  กอศิริโสภณ 
 3. บริษทั เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั มีจาํนวน 1 คน ไดแ้ก่ นายบนัเทิง ตนัติวทิ 

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตัhงกรรมการ 
บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื อบุคคลที มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื อเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ

ล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัสิ&นสุดรอบปีบญัชี โดยผูถื้อหุ้นที จะเสนอเรื องดงักล่าวตอ้งมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้น
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 ของจาํนวนหุน้ที ออกจาํหน่ายแลว้ทั&งหมดของบริษทั 

การแต่งตัhงกรรมการผ่านที�ประชุมผู้ถือหุ้น 
ที ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั&งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั&งกรรมการใหถื้อปฏิบติัดงันี&  
1. ผูถื้อหุน้คนหนึ งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ งหุน้ต่อหนึ งเสียง 
2. การเลือกตั& งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั& งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนครั& งเดียวเต็มตามจาํนวน

กรรมการทั& งหมดที จะต้องเลือกตั& งในคราวนั& นก็ได้ ทั& งนี& ตามแต่ที ประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง
ลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั&งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที ผูถื้อหุน้ออกเสียงเลือกตั&งจะไดรั้บคะแนน
เสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นที ผูถื้อหุ้นนั&นมีอยูท่ ั&งหมดตาม 1. โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูห้นึ ง
ผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3.  บุคคลซึ งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั&งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั&งในครั& งนั&น ในกรณีที บุคคลซึ งไดรั้บการเลือกตั&งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน
กรรมการที จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั&งในครั& งนั&น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี&ขาด 

ในกรณีที ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกผูใ้ดผูห้นึ ง
ซึ งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซึ งเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระที เหลืออยูข่องกรรมการที ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนกรรมการ 
ที ยงัเหลืออยู ่
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o กระบวนการสรรหา หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกและแต่งตัhงผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัแต่งตั&งและกาํหนดค่าตอบแทน CEO โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลและสรรหา ซึ งมีหน้าที กลั นกรองสรรหาบุคคลที มีคุณสมบติัครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ และประสบการณ์ที เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั เขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และสามารถ
บริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้และคณะกรรมการบริหารเป็นผูอ้นุมติั
แต่งตั&งและกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบั MD และ CFO และ COO ส่วนระดบัถดัลงมา CEO เป็นผูอ้นุมติัแต่งตั&งและ
กาํหนดค่าตอบแทน  
9.4 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 (1) กลไกในการกํากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที�อนุมัติโดย
คณะกรรมการ 
 - การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 หากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทาํรายการใดๆ บริษทัตอ้งดูแลรับผดิชอบดว้ย  ดงันั&น บริษทัจึงส่งตวัแทนกรรมการของ
บริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัย่อยเพื อควบคุมดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั ทั&งในเรื องการ
ดาํเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษทัย่อยเขา้ที ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพื อให้บริษทั
รับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี และก่อนที กรรมการตวัแทนจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื องสําคญัในบริษทั
ยอ่ย ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  
 นอกจากนี&  ตอ้งดูแลรายการเกี ยวโยงหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ งทรัพยสิ์นที เขา้เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือรายการที ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั กรรมการตวัแทนดงักล่าวจะตอ้งรวบรวม
ขอ้มูลและแจง้บริษทั และกาํกบัดูแลให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือรายการที ต้องปฏิบติัตาม
นโยบายและมติคณะกรรมการบริษทัดว้ย 
 ทั& งนี&  การส่งตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและต้องได้รับมติอนุมัติจาก 
ที ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 - การกาํกบัดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการทาํรายการต่าง  ๆของบริษัทย่อย 
  1. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจและหน้าที ในการสอบทานให้บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีรายงานทางการเงินที จดัทาํขึ&นตามมาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ 
ครบถว้น และเป็นที เชื อถือได ้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที เกี ยวกบัธุรกิจของบริษทั 
  2. การทาํรายการกบับุคคลเกี�ยวโยง  
  การทาํรายการกบับุคคลเกี ยวโยง บริษทัยอ่ยตอ้งใหบ้ริษทัอนุมติัรายการดงักล่าวและปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ ง
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คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการสอบทานราคา หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หน้าที ของบริษทัและผูต้รวจสอบ
ภายในวา่เป็นราคาที สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้ 
 3. การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ 
  บริษทัได้กาํหนดนโยบายการทาํรายการระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้กี ยวขอ้ง ที เป็นรายการได้มาหรือ
จาํหน่ายไปซึ งสินทรัพย ์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และตอ้ง
ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
  4. การทาํรายการสําคัญอื�น 
  การทํารายการสํ าคัญอื น  บริษัทย่อยจะปฏิ บั ติ ให้ ถู กต้องตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือเกณ ฑ์ ของ                            
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และมีการขออนุมติั
จากที ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที ประชุมผูถื้อหุน้ตามที กฎหมายกาํหนดไว ้
 - การกาํหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย 
  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัมีหน้าที และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี ยวกบั
ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี ยง และการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั&งสอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
ทางการ สําหรับการตรวจสอบบริษทัย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้าํการตรวจสอบปีละ 1 ครั& ง โดยเน้นตรวจสอบดา้น
การเงินเป็นหลกั รวมถึงการสอบทานรายการที เกี ยวโยงกนัตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของ
บริษทัยอ่ยวา่สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย อนัเกิดจากการที ผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่
มีอาํนาจอยา่งเพียงพอ 
 - กลไกอื�น  ๆ
  กลไกอื นๆในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย เช่น การอนุมติัการเพิ มทุนหรือลดทุนของบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บมติอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั และผา่นการอนุมติัจากที ประชุมคณะกรรมการและที ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย และปฏิบติั
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
 (2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกบัผู้ถือหุ้นอื�นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  - ไม่มี - 
9.5  การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

ข้อมูลภายในที สํ าคัญจะถือเป็นเอกสารลับไม่พึ งเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลที เกี ยวข้องเท่ านั& น เช่น                           
ผูต้รวจสอบบญัชี ที ปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นเฉพาะเรื อง และในเวลาที เหมาะสม
เท่านั&น และห้ามผูบ้ริหาร กรรมการและพนักงานผูเ้กี ยวขอ้งนาํขอ้มูลลบัภายในของบริษทัไปใช้เพื อประโยชน์ส่วนตน 
มิฉะนั& นจะถือว่าเป็นความผิด โดยใช้วิธีพิจารณาลงโทษเป็นกรณีไป หากมีขอ้มูลที ไม่โปร่งใสรั วไหลออกไป ทั&งนี&  
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สามารถเเจ้งเบาะเเสได้ที คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที บริหารของกลุ่มบริษัท เลขานุการบริษัท หรือ
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที อยูที่ ระบุไวบ้นเวบ็ไซต ์www.dusit.com/investor หวัขอ้ การแจง้เบาะแส 

นอกจากนี&  ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที ทราบขอ้มูลภายใน นาํขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที ไม่มีหน้าที ไม่เกี ยวขอ้ง และห้ามทาํการซื&อขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้ประโยชน์จากขอ้มูลภายใน
ของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงไม่ซื&อขายหลกัทรัพย ์เเละห้ามซื&อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนที งบการเงิน
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

บริษัทกําหนดให้ผู ้บริหารที อยู่ 4 อันดับรองจากกรรมการผู ้จ ัดการ รวมทั& งกรรมการผู ้จ ัดการรายงาน 
การเปลี ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นอกจากนี&  ไดมี้การรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น บมจ. 
ดุสิตธานีของกรรมการและผูเ้กี ยวขอ้งต่อที ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพนัธ์เป็นประจาํทุกปี  
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ปี 2558 บริษทัชาํระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี&  
� ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมการค้าในประเทศ คือ  
บ. เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี  คิดเป็นมูลค่ารวมทั&งสิ&น 4.09 ลา้นบาท 

2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัร่วมการคา้ในต่างประเทศ  
-  R.G. Manabat & Co. (บ ริษัทสมาชิกในเครือข่ายของ เคพี เอ็ม จี) ที  Makati City, Philippines  

คิดเป็นมูลค่ารวมทั&งสิ&น 700,000 เปโซ 
-  KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั&งสิ&น 9,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
-  KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of China คิดเป็นมูลค่า

รวมทั&งสิ&น 250,000 หยวน 
� ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น  

บริษัท 
- ค่าที ปรึกษาด้านภาษีสําหรับการลงทุนในต่างประเทศ ซึ ง บ. สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

ไดใ้หบ้ริการและบริษทัไดช้าํระค่าบริการจาํนวน 320,000 บาทแลว้ 
บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
- ค่าที ปรึกษาการนาํส่งภาษี ซึ ง KPMG, Male, Republic of Maldives ไดใ้ห้บริการและบริษทัยอ่ยได้

ชาํระค่าบริการจาํนวน 2,444 ดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ในปี 2558 และ จะตอ้งชาํระในปี 2559 อีก 
5,144 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  129

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ในปี 2558 บริษทัมีการปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามหลกัเกณฑ์โครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในเรื องอื นๆ นอกจากเรื องที เปิดเผยไวข้า้งตน้ ดงันี&  

1.  บริษทัจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้และเปิดเผยไวใ้น
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  

 2. บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 
 3. กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที บริหารไดก้ล่าวถึงนโยบายดา้น CSR ในสารจากกรรมการผูจ้ดัการ

และประธานเจา้หนา้ที บริหาร 
 ในเรื องการกําหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดย่อย บริษัทกําหนดไวว้่า               
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั& ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ งในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที จะแบ่งออก
ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้ สุดกบัส่วนหนึ งในสาม กรรมการที ออกตามวาระนั&นอาจถูกเลือกเขา้
มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้นอกจากนี&  กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหา มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี อยู่ในตาํแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็น 
อยา่งอื น  
 คณะกรรมการเห็นวา่เงื อนไขดา้นเวลาไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที ของกรรมการ แต่จะพิจารณาจากความสามารถ
และความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที  รวมทั&งคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายที เกี ยวขอ้งเป็นเกณฑ ์
 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

10.1 นโยบายภาพรวม CSR ของบริษัท 

ในฐานะองคก์รที เป็นหนึ งในผูน้าํดา้นธุรกิจโรงแรมและการท่องเที ยว บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
มีความมุ่งมั นที จะพฒันาและขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ จึงดาํรงตนเป็นองค์กรธุรกิจและผูใ้ห้บริการที สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ดินทางทั&งในประเทศและต่างประเทศ เพื อการพฒันาทั&งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมควบคู่ไปกับการพฒันาสินค้าและบริการที เป็นมิตรต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ยิ งไปกว่านั& นยงัมีนโยบาย
ส่งเสริมกิจกรรมที เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ด้วยความเชื อมั นว่าการเติบโตโดยคาํนึงถึงผลกระทบ
ทั&งทางบวกและทางลบอย่างรอบด้าน จะนาํมาซึ งการพฒันาอย่างย ั งยืนในอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทศัน์
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัที จะมุ่งสร้างสรรค์บริการอย่างไทยอันทรงคุณค่า ต่อยอดการพัฒนา

ด้วยความรับผิดชอบ เพื�อการเติบโตอย่างยั�งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมของประเทศ  

เพื อบรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าว จึงเป็นภารกิจของบริษทัที จะตอ้งประกอบกิจการโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม

อย่างรอบด้าน และมีส่วนร่วมเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั�งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม

ของประเทศ ซี งปรากฏเป็นหลกัการในการประกอบกิจการโดยสรุปดงันี&  
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- ประกอบธุรกิจโดยยึดหลกัความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมการประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า  คู่แข่ง  คู่ค ้า  เจ ้าหนี&  รวมถึงสังคม ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม 
เพื อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงทางเศรษฐกิจและความย ั งยนืของธุรกิจ 

- ต่อตา้นและไม่ยอมรับการคอร์รัปชั นทุกรูปแบบ 
- เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานให้ความสําคญั

ต่อสวสัดิภาพ ความปลอดภยัในการทาํงานและสุขอนามยัของบุคคล ปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
โดยคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์

- ยึดมั นในพนัธสัญญาที จะส่งมอบสินคา้และบริการที มีคุณภาพ และราคาที เหมาะสมโดยคาํนึงถึง 

ความปลอดภยั สุขอนามยัและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั  

- บริษทัเล็งเห็นว่าความย ั งยืนทางสิ งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารจดัการโรงแรม 
โดยถือเป็นภารกิจที จะคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ งแวดลอ้มรวมถึงเสริมสร้างความสัมพนัธ์อย่างต่อเนื องกบัชุมชน
และสังคมโดยรอบเพื อความย ั งยนื 

- ยึดมั นและบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที ดี โดยได้จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการที ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และกาํหนดให้มีการทบทวนอย่างสมํ าเสมอ 

 

10.2  การดําเนินงานและการจัดทาํรายงาน 
(1) กระบวนการจัดทาํรายงาน 

บริษัทได้จ ัดทาํรายงานโดยรวบรวมข้อมูลจากแนวนโยบาย คู่มือ รวมถึงการปฏิบัติที เกิดขึ& นจริง
ในดา้นต่างๆ ที เกี ยวขอ้ง โดยคาํนึงถึงผูม้ีส่วนได้เสียทั&งทางตรงและทางออ้ม กล่าวคือ คู่คา้ พนักงาน ชุมชน
และสังคม สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดไปจนถึงสิ งแวดล้อม นอกจากนี&  เพื อเน้นย ํ&าถึงเป้าหมายขององค์กร
ที มีต่อสังคมโดยรวม ในปี 2558 บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ได้จดัทาํรายงานเพื อความย ั งยืน (Sustainability 
Reporting) ต าม แ น ว ท างก ารรายงาน ข อง  Global Reporting Initiative (GRI) รุ่น ที   3.1 ระ ด บั  C โด ย ใ ห้
รายละเอียดเกี ยวกบัการจดัการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดลอ้ม รวมทั&งนโยบายการดาํเนินงานเชิง
ปฏิบตัิการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2558 เพื  อเปิดเผยผลกระทบและผลลพัธ์ ทั&งเชิงบวกและลบ และ
แนวทางการจดัการของบริษทัที มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดลอ้ม ทั&งนี&  รายงานความย ั งยืนซึ งให้ขอ้มูลการ
ดาํเนินงานตลอดปี 2558 ได้แสดงไวใ้นหัวข้อรายงานความย ั งยืน และเว็บไซต์ของบริษทั www.dusit.com/investor หัวข้อ 
รายงานความย ั งยนื 
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 (2) การดําเนินงาน 

(2.1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัและประโยชน์ของการประกอบกิจการ
ดว้ยความเป็นธรรมทั&งต่อภาครัฐและเอกชน และไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมาปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ทั&งในรูปแบบ
ของนโยบาย แนวทางการปฏิบติังาน และการสนบัสนุนส่งเสริมผา่นการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ 
เพื อให้พนักงาน คู่คา้ และผูเ้กี ยวขอ้งได้ทราบถึงแนวนโยบายของบริษทัในเรื องดงักล่าว และยอมรับปฏิบติั
ในทิศทางเดียวกนั ตลอดไปจนถึงกระบวนการประกอบกิจการ และการตดัสินใจในแต่ละขั&นตอนจะมุ่งเน้น
ทั&งในบริบทดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบติัต่อลูกคา้และคู่คา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมภายใตก้รอบ
กติกาของการแข่งขนัที เท ่าเทียมกนั ไม่แสวงหาขอ้มูลที เป็นความลบัของคู่แข่งด ้วยวิธีการที  ไม่สุจริต 
หรือไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายชื อเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย บริษทัไดด้าํเนินกิจการโดยคาํนึงถึง
การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมในแง่มุมต่างๆ ดงันี&   

- กิจกรรมการจดัซื&อจดัจา้งภายในบริษทัจะดาํเนินการโดยฝ่ายจดัซื&อภายใตร้ะเบียบวิธีการจดัซื&อ
จดัจ้างที เป็นแบบแผนเดียวกัน ซึ งบริษทัได้กาํหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบเปรียบเทียบราคา
อย่างเป็นระบบและนาํไปปฏิบติัจริงโดยหน่วยงานที เกี ยวขอ้ง  

- บริษทัมีนโยบายห้ามพนกังานรับ หรือเรียกร้องของขวญั เงิน หรือสิ งอื นใดจากบุคคลอื นหรือคู่คา้
ที ร่วมทาํธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับอนัเนื องจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบและ
ปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 

-  ส่งเสริมใหมี้การร่วมกนัพฒันาสินคา้ บริการ การอบรม รวมถึงการสร้างผลกาํไรร่วมกนั 
-  บริษทัให้ความเคารพในสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล ไม่สนบัสนุนการละเมิดลิขสิทธิn

ทุกประเภท และปฏิบตัิตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงาน
ของบริษทัล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้ นไม่ว่าโดยรูปแบบหรือวิธีการใดๆ 

แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมในดา้นต่างๆ ของบริษทั
กาํหนดขึ&นโดยความเชื อมั นว่าการเจริญเติบโตและการพฒันาไปขา้งหน้าของบริษทัจะดาํเนินไปอย่างย ั งยืน
หากมีรากฐานที เขม้แข็ง ตั&งอยู่บนพื&นฐานของความถูกตอ้ง ชอบธรรม โปร่งใส และเคารพต่อบทบญัญติั
ทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที เกี ยวขอ้ง 

(2.2)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

การทุจริตคอร์รัปชั นเป็นปัญหาที บั นทอนความเจริญก้าวหน้าและการพฒันาขององค์กรในทุกระดบั 
ซึ งจะส่งผลเสียต่อการดาํเนินงาน และผลประกอบการ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององค์กร
และจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที สุด บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั(มหาชน) เล็งเห็นถึง
ความสําค ัญของปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั นที จะป้องกัน แก้ไข ไม่ส่งเสริมและไม่เกี ยวข้องกับ
การคอร์รัปชั นไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ที ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั& งที  5/2556 วนัที  9 สิงหาคม 2556 
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จึงมีมติอนุม ัติการเข ้า ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบ ัติ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ที ประชุมคณะกรรมการครั& งที  6/2557 วนัที  27 ตุลาคม 2557 มีมติ
อนุมตัินโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั นของบริษทั และที ประชุมคณะกรรมการครั& งที  4/2558 วนัที  13 สิงหาคม 
2558 มีมติอนุมตั ิแบบประเม ินตนเองเกี  ยวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั  นที  ผ า่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และให้นาํส่งแบบประเมินดงักล่าวต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
เพื อเขา้สู่กระบวนการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิและขอรับประกาศนียบตัร และเดือนตุลาคม 2558 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทย มีมติให้การรับรองบริษัท ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต โดยใบรับรองมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที  16 ตุลาคม 2558 

 (2.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัท ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิ
ขั&นพื&นฐานของมนุษย์ และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานสําค ัญของการอยู่ร่วมก ัน
อย่างผาสุก ซึ งมีส่วนสําคญัในการเพิ มคุณค่าของทรัพยากรบุคคล นบัเป็นปัจจยัสําคญัของธุรกิจในการสร้าง
มูลค่า เพิ  มและเพิ  มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบ ัติ ส่ง เสริมความเท่า เทียมและความเสมอภาค
ภายในองคก์ร เคารพในสิทธิทางการเมืองอันพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ
และชนชั&น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี&  

- สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัไม่มีนโยบาย ไม่กระทาํและไม่มีส่วน
เกี ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่กระทาํและไม่สนับสนุนการบังค ับใช้แรงงานหรือ
การใช้แรงงานต่างดา้วที ผิดกฎหมาย รวมถึงต่อตา้นการใช้แรงงานเด็ก 

- ส่งมอบสินค้าและบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชื&อชาติ ศาสนา
อยา่งเท่าเทียมกนั 

- เปิดโอกาสดา้นการจา้งงานบุคคลรวมไปถึงการจา้งงานคนพิการอยา่งเท่าเทียมกนั 
- บริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายจดัการ

มีพนัธสัญญาในการป้องกนัและกาํจดัการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิให้เกิดขึ&นได ้
- บริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงคใ์นเรื องสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน 
ยิ งไปกว่านั&น บริษทัได้จดัให้มีการป้องก ันการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

แล ะแส ดงให ้เห็น ถึงแน วน โยบ ายที ไม่ยอม รับ  และไม่ยอม อ่อน ข ้อต่อการคุกคามท างเพ ศ ไม่ว ่าใน 
รูปแบบใดๆ โดยแสดงแน วนโยบายและการบงัคบัใช ้อย ่างเป็น รูปธรรมในเอกสาร HR Policy and 
Operation Manual และจาํกัดความการกระทาํที ถือเป็นการคุกคามทางเพศโดยสรุป ดังนี&  

- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเกี ยวกบัเรื องเพศอย่างไม่พึงประสงค์ เช่น 
การวิพากษ์วิจารณ์เกี ยวกบัเรื องรสนิยมทางเพศของผูอื้ น 
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- การกระทาํใดๆ ที เกี ยวข้องกับเรื องทางเพศที สร้างความเป็นปรปักษ์ หรือ ข่มขู่ในที ทาํงาน 
หรือการกระทาํใดๆ ที เขา้ข่ายไม่พึงประสงค์ในเรื องเพศ  การเผยแพร่เรื องขาํขนัเชิงลามกในสถานปฏิบติังาน 
แสดงติดประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายขอ้มูลที มีเนื&อหาหรือรูปภาพที แสดงถึงการคุกคามทางเพศ 

บริษทักาํหนดบทลงโทษสาํหรับผูที้ กระทาํความผิดในเรื องดงักล่าวในระดบัสูงสุด กล่าวคือ เลิกจา้ง 
และไดจ้ดัให้มีช่องทางในการแจง้เบาะแส ร้องเรียนผา่นฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ผูจ้ดัการทั วไปของโรงแรม 
โดยขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั 

(2.4)  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ให้ความสําคญัต่อศกัดิn ศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั&นพื&นฐาน
ของบุคคลซึ ง เป็นรากฐานแนวคิดที บริษัทยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู ้มี ส่วนได้เสียทุกคน
อย่างเท่าเทียมกนั โดยเล็งเห็นว่าสวสัดิภาพและความเป็นอยู่อนัดีของพนักงานคือความเขม้แข็งขององค์กร 
การปฏิบติัต่อพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตสาํนึก
และพลงัในการให้ความร่วมมือ และสนบัสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานและให้บริการแก่ลูกคา้ 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาํเนินการดงันี&  

- จดัให้มีระบบการทาํงานที มุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที ทาํงานอย่างเหมาะสม 
เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษที อาจเกิดขึ&นในระหว่างการปฏิบตัิงาน การจดัให้มีสถานที ทาํงานที สะอาด
เพื อความปลอดภยัจากอนัตรายที อาจเกิดขึ&นทั&งจากอุบติัภยัและโรคภยั 

- พฒันาพนักงานเพื อฝึกฝนทกัษะและเพิ มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้
ผ่านการทาํงาน การฝึกอบรมที เหมาะสมกบัแต่ละบุคคลอย่างสมํ าเสมอ การฝึกฝนผ่านการปฏิบตัิงานจริง 
และเลื อนตาํแหน่งเมื อมีผลงานและโอกาสที เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกนั 

- จัดให้มีเงื อนไขการจ้างงานที เป็นธรรมสาํหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน
ที เหมาะสมตามศกัยภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนที เป็นอยู่ในธุรกิจเดียวกนั 

- จดัใหมี้กระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสาํหรับพนกังานที ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
- จดัให้มีการดูแลในเรื องสวสัดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจาํปี 

การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาํปี และห้องพยาบาลสาํหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน มื&ออาหาร
ในช่วงเวลาปฏิบ ัติงาน สิทธิการเข้าพกัในโรงแรมของบริษ ัทและโรงแรมในเครือในราคาพนักงาน และ
อตัราค่าห้องพกัพิเศษสาํหรับครอบครัวและมิตรสหาย 

- ให้ขอ้มูลสําคญัแก่พนักงานและตวัแทนพนักงานเพื อให้ทราบผลการดาํเนินงาน สถานะ และ
แผนงานในอนาคตของบริษทัผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็นตน้ 

- ส่ ง เส ริม ให้พ นัก งาน มีดุล ยภาพ ใน การใช้ชีวิตระห ว่าง ชีวิตก ารทาํงาน แล ะชีวิต ส่ วนต ัว  
จดัให้มีการท่องเที ยวประจาํปี งานปีใหม่พนกังาน และกิจกรรมร่วมกนัระหว่างพนกังาน รวมไปถึงการทาํบุญ
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ร่วมกนัหรือทาํกิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ เช่น การทาํบุญใส่บาตรร่วมกนัในเทศกาลสงกรานต ์การจดักิจกรรม
ประดิษฐ์กระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง 

- จดัให้มีการให้รางวลัตอบแทนและแสดงความชื นชมในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานที ทาํหน้าที 
ได้เป็นอย่างดี หรือปฏิบัติงานให้บริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green Employee Award, 
Long Service Award เป็นตน้ 

- จัดสรรสวสัดิการต่างๆ โดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางเชื&อชาติ และศาสนา ภายในองค์กร
เพื อความเท่าเทียม ตรงต่อความตอ้งการที แทจ้ริงของพนกังานและมีความทั วถึง 

(2.5)  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 แน วท างป ฏิบ ัติด้าน ค วาม รับ ผิด ชอบ ต่อผู ้บ ริโภ ค  มีฐ าน คว าม คิดม าจ ากสิ ท ธิข องผู ้บ ริโภ ค 
โดยบริษัทในกลุ่มดุ สิตธานี  คาํนึงถึงสิทธิของผู ้บริโภคหรือลูกค้า เป็นสําค ัญ และยึดหลักการบริการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อคาํมั นสัญญาที ได้ทาํการประชาสัมพนัธ์ไว ้ โดยมีช่องทางการให้ข้อมูลเกี ยวกับ
การบริการที หลากหลาย ลูกคา้จึงมีสิทธิได ้รับขอ้มูล เพียงพอที จาํ เป็นต่อการตดัสินใจเลือกใช ้บริการ 
สามารถเข้าถึงการติดต่อสื อสารกับบริษัทได้ง่ายและสะดวก และหากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า  บริษทั
จะรีบดาํเนินการโดยเร็วที สุด นอกจากนี&  บ ริษ ัทมีระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทาํหน้าที พิจารณาและจดัการในเรื องต่างๆ ในบริษทัให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื อรักษามาตรฐานการบริการด้วยปรัชญาการให้บริการ
ของดุสิตที ได้ปฏิบัติ ต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ สมํ า เสมอ ทาํให้โรงแรมในกลุ่มดุสิต
ซึ งเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารงานด้วยคนไทย ได้รับการยอมรับในระดบัสากล 

(2.6) การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 
ปัจจุบันสิ งแวดล้อมมีการเปลี ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรรมชาติ ปัญหาโลกร้อนและ         

การเปลี ยนแปลงของสภาพอากาศ ดงันั&นคุณภาพของสิ งแวดลอ้มนั&นไม่วา่จะเกิดจากธรรมชาติหรือถูกสร้างขึ&นมา
โดยมนุษยต่์างก็มีผลต่อคุณภาพชีวติทั&งสิ&น ในฐานะสมาชิกคนหนึ งในโลกใบนี&  จึงควรมีส่วนร่วมในการสร้างและ
ปกป้องรักษาสภาพแวดลอ้มเอาไวใ้หดี้ที สุด 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูน้าํดา้นธุรกิจโรงแรมของเอเชีย เล็งเห็นถึงความสาํคญัของการ
อนุรักษ์สิ งแวดล้อม ทั& งนี&  บริษทัยงัมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือที ตั& งอยู่ท ั& งในประเทศไทยและต่างประเทศ  
ซึ งโรงแรมแต่ละแห่งตั&งอยูใ่นสถานที ท่องเที ยวที มีทศันียภาพงดงาม จึงมีการอนุรักษ์สิ งแวดลอ้มและการจดัการ
ดา้นพลงังานที เหมาะสม เพื อรักษาสภาพความงดงามของสถานที นั&นๆให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน การจดัการ
สิ งแวดลอ้มของกิจการที มีความรับผดิชอบต่อสังคม ถือเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารจดัการโรงแรมในกลุ่มดุสิต 
บริษทัไดพ้ฒันามาตรการดา้นการรักษาสิ งแวดลอ้มให้สูงขึ&นและไดด้าํเนินงานสู่พนัธกิจ การเป็นองคก์รผูน้าํดา้น
การประหยดัพลงังานและอนุรักษ์สิ งแวดลอ้มอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเขา้ร่วมโครงการเอิร์ธเช็ค(EarthCheck) 
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จดัขึ& นโดย  EC3 Global  ซึ งเป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์สิ งแวดล้อมที มีมาตรฐานเป็นที ยอมรับในระดบัสากล  
เอิร์ธเช็คเป็นโครงการที ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ งได้รับรองและเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานองค์กรต่างๆ 
มากกวา่ 1,300 องค์กรในกว่า 70 ประเทศ เป็นโครงการที จดัตั&งขึ&นเพื อดูแลสิ งแวดลอ้มโดยได้รับการสนบัสนุน
อยา่งกวา้งขวางในแวดวงวิทยาศาสตร์ระดบัโลก มีการประมาณค่าจากตวัชี& วดัทางสิ งแวดลอ้มที สําคญั อาทิเช่น 
การใช้นํ& าและพลงังาน ปริมาณการปล่อยของเสีย รวมทั&งสัญญาประชาคมว่าดว้ยการรักษาสิ งแวดลอ้ม สําหรับ 
การประยุกต์หลักการเอิร์ธเช็คมาใช้ในภาคธุรกิจ ทางโรงแรมต้องทําข้อตกลงในการพัฒนาองค์กร โดย
เปรียบเทียบกบัสภาพสิ งแวดลอ้มชุมชนและปัจจยัทางสังคม รวมทั&งการอนุรักษ์สภาพชีววิทยา การลงทุนด้าน
สิ งแวดล้อม และการเพิ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน สามารถหาข้อมูลเพิ มเติมได้ที  
www.earthcheck.org 

ปี 2552 นบัเป็นกา้วสําคญัที บริษทัไดผ้ลกัดนัโรงแรมในเครือทั&งในและต่างประเทศให้เขา้ร่วมโครงการ
เอิร์ธเช็ค โดยโรงแรมทั& งหมดที เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็คจะต้องดําเนินงานภายใต้ข้อปฏิบัติสําหรับอนุรักษ์
สิ งแวดลอ้มที ทางเอิร์ธเช็คกาํหนดไว ้ภายใตก้ารสนบัสนนุนของผูบ้ริหารระดบัสูงและกลุ่มผูป้ระสานงานเอิร์ธเช็ค
รวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดาํเนินทางดา้นสิ งแวดลอ้มหรือกรีนทีม (Greenteam) ในแต่ละโรงแรม 
ทั&งนี&  หากมีการจดัการด้านพลังงานและการควบคุมมลพิษที ดีก็จะได้รับเกียรติบตัร ซึ งโรงแรมในเครือดุสิต 
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระดับทองจากทางเอิร์ธเช็คได้แก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี ดูไบ  
ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี พัทยา ดุสิตปริc นเซส โคราช ดุสิตปริc นเซส ศรีนครินทร์  
ดุสิตปริc นเซส เชียงใหม่ ดุสิตดีทู  เชียงใหม่  และในระดับเงินได้แก่ ดุสิตธานี มะนิลา ดุสิตธานี มัลดีฟส์  
ดุสิตธานี เลควิว ไคโร รวมทั&งสิ&น 12 แห่ง เพื อผลกัดันให้อนุรักษ์สิ งแวดล้อมและจดัการพลงังาน จนถึงสร้าง
ภาพลกัษณ์ที ดีในฐานะโรงแรมที เป็นมิตรกบัสิ งแวดลอ้ม 

 

 (2.7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม โดยการพฒันาบุคลากร 

 โครงการหลกัสูตรผู้บริหาร (Management Trainee)  

จากการสนบัสนุนของภาครัฐบาลดา้นการท่องเที ยว ที ไดทุ้่มเทงบประมาณเพื อส่งเสริมการท่องเที ยว
ใน ป ระ เท ศ ไท ย ทําให ้ธ ุรก ิจ ก ารท ่อ ง เที  ย ว  โรงแ รม แ ล ะ รีส อร์ท  ข ยายต วั อย ่างรว ด เร็ว  แ ล ะทําให้ 
ดุสิต อินเตอร์เนชั นแนล มีการขยายตวัอย่างมากทั&งในประเทศและต่างประเทศ บริษทัเห็นควรพฒันา
บุคลากรรุ่นใหม่เพื อรองรับความตอ้งการของตลาดการท่องเที ยวและโรงแรม รวมถึงพฒันาบุคลากรเพื อสร้าง
ผูบ้ริหารที เปี ยมดว้ยคุณภาพสําหรับบริษทัต่อไปในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงรับสมคัรและคดัเลือก
บุคลากรในกลุ่มนกัศึกษาจบใหม่ผูม้ ีใจรักในงานดา้นธุรกิจบริการ  เพื  อเขา้อบรมในหลกัสูตรผูบ้ ริหาร 
ระยะเวลาอบรม 1 ปี โดยผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งเขา้รับฟังการบรรยายและเรียนรู้รายละเอียดในการบริหารงาน
โรงแรมเป็นเวลา 3 เดือน จากนั&นอีก 9 เดือนจึงเขา้ร่วมปฏิบติังานจริงกบัแผนกต่างๆของโรงแรมในเครือดุสิต 
ใน 15 แผนก อาทิ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายอาหารและเครื องดื ม ฝ่ายสํารองห้องพกั  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจดัเลี& ยง และอื นๆ เพื อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากงานในแผนกต่างๆ หลงัจากนั&นผูที้ มี
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ความโดดเด่นจะได้รับการคดัเลือกเขา้ร่วมงานกบัโรงแรมในเครือของดุสิตในแผนกที ผูเ้ขา้อบรมมีความ 
โดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ งผูที้ เขา้อบรมโครงการนี& จะไดฝึ้กอบรมและไดร่้วมปฏิบติังานจริงกบัโรงแรมในเครือดุสิต 
และไดเ้ป็นส่วนหนึ งของบุคลากรที มีคุณภาพของบริษทัต่อไป  

 (2.8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม  
นวตักรรมที แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ทาํให้สิ งแวดล้อมและความเป็นอยู่

ของมนุษยม์ีคุณภาพสูงขึ&น อีกทั&งสามารถสร้างประโยชน์ ขีดความสามารถทางการแข่งขนั และมูลค่าเพิ ม 
ทั&งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กนั ในปี 2555 บริษทัไดเ้ปิดโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ อย่างเป็นทางการ 
โรงแรมนี&ตั&งอยูใ่นสาธารณรัฐมลัดีฟส์ที ไดรั้บการยอมรับวา่มีธรรมชาติที สมบูรณ์และสวยงามและเป็นจุดหมาย
อนัดบัตน้ๆ ของนกัท่องเที  ยว การออกแบบของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ไดร้ับแรงบนัดาลใจมาจาก
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอนังดงามและสมบูรณ์ของมลัดีฟส์ เพื อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการดาํเนินงาน
ของโรงแรมจะสร้างผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมให้น้อยที สุดเพื อรักษาความสมดุลทางชีวภาพของมลัดีฟส์
เพื  อ ก ารพ ฒั น าอ ย ่างย ั  ง ย ืน  ก ารดํา เน ิน งาน ทั&งห ม ด ข อ ง โรงแ รม ม ีว ตั ถ ุป ระ ส ง ค ์เพื  อ ล ด ก ารป ล ่อ ย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให ้เหลือเท่ากบัศูนย ์หรือที เรียกกนัว่า โปรแกรมคาร์บอนสมดุล โดยโรงแรม 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ ถือไดว้่าเป็นผูน้าํในการนาํเอาพลงังานทดแทนมาใช้ในส่วนต่างๆ ของการดาํเนินงาน และ
เลือกใช้นวตักรรมประหยดัพลงังานผ่านเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการดาํเนินงาน ยกตวัอย่างเช่น 

- วางระบบมาตรวดัหน่วยกาํล ังไฟ (กิโลวตัต์) มาตรวดัช่วงเวลาที ใช้กาํล ังไฟสูงสุด (PEAK) 
และมาตรวดันํ& า ในทุกพื&นที การดาํเนินงานของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการซักอบรีด หรือ 
ส่วนห้องครัว ซึ งเป็นระบบที ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- เลือกระบบปรับอากาศที ประหยดัพลังงานสูงสุด และการใช้เลือกใช้ผลิตภัณท์ประหยดันํ& า
ในหอ้งพกัของโรงแรม   

- ในส่วนของตูมิ้นิบาร์และตูเ้ก็บไวน์ในห้องพกัโรงแรม เป็นระบบ Absorption Type ซึ งเป็นระบบ
ที ไม่ก่อใหเ้กิดสาร CFC แทนระบบ Compressor ที ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อสิ งแวดลอ้ม 

- งดการใชถุ้งพลาสติก ขวดนํ&า หรือ ขวดพลาสติกทุกชนิด โดยใชข้วดแกว้บรรจุแทน  
- วางระบบผลิตนํ&าจืดจากนํ&าเคม็ที มีประสิทธิภาพและประหยดัไฟสูงสุด  
- วางระบบการรีไซเคิลนํ& าที ใช้แล้วมารดนํ& าตน้ไม ้และรีไซเคิลวตัถุดิบจากครัวมา ใช้ทาํปุ๋ยหมกั 

หรือปุ๋ยคอก 
- ใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีมากกว่าร้อยละ 80 และลดการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยจุดเทียน

แทนการเปิดไฟส่องสวา่งในพื&นที บริการอาหารคํ าของโรงแรม และสถานบริการสปา ในช่วงกลางคืน  
- วางระบบการเผาขยะที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม โดยการเผาขยะในเตาที ออกแบบมาเป็นพิเศษ

เพื อให้เขา้กบัลกัษณะของขยะคือ มีอตัราความชื&นสูง และมีค่าความร้อนที แปรผนัได ้การเผาไหม้
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ตอ้งมีการควบคุมที ดีเพื อป้องกนัไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ งแวดลอ้ม เช่น ก๊าซพิษ เขม่า และกลิ น เป็นตน้ 
ก๊าซซึ งเกิดจากการเผาไหมจ้ะไดรั้บการกาํจดัเขม่าและอนุภาคก่อนที จะปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

- เลือกใช้รถพลงังานไฟฟ้าสาํหรับใช้ภายในโรงแรม ในระบบชาร์จไฟขณะเบรค ซึ งเป็นระบบใหม่
ที ประหยดัพลงังานสูง และเลือกใช้เรือสปีดโบต้เครื องยนต์ 4 จงัหวะ ที ประหยดัพลงังานและ
ไม่ปล่อยสารพิษลงสู่ทะเล แทนเครื องยนต ์2 จงัหวะ ที มีราคาตํ ากวา่ 

- วางระบบนาํความร้อนเหลือใช้จากเครื องปัcมความร้อนกลบัมาใช้ในการตม้นํ& าร้อน เพื อทดแทน
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

นอกจากนวตักรรมประหยดัพลงังานผ่านเทคโนโลยีใหม่ดงักล่าว โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ตั&งอยู่
บนเกาะ Mudhdhoo ใน Baa Atoll และอยู่ในพื&นที ใกลเ้คียงกบัเขตสงวนชีวมณฑลของโลกที ไดรั้บการประกาศ
และคุม้ครองโดยองค์การยูเนสโกอีกดว้ย ในการนี&  โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดเ้ขา้ร่วมกบัองค์การยูเนสโก 
โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลที หลากหลาย โดยนักชีววิทยาทางทะเลท้องถิ น
ของโรงแรมดุสิตธานี ม ัลดีฟส์ เป็นผูป้ระสานงานในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์พนัธุ์ เต่าทะเล 
ปลากระเบน ปลากระเบนนก ฉลามวาฬ รวมทั&งกิจกรรมอนุรักษ์พนัธุ์ฉลามโดยรณรงค์งดการบริโภคหูฉลาม 
กิจกรรมงดใช้ถุงและขวดพลาสติกเนื องจากเป็นสาเหตุให้สัตว์ทะเลสูญพันธ์ุ นอกจากนี& ย ังมีกิจกรรม
ที ให้ความรู้และส่งเสริมให้นกัท่องเที ยวร่วมอนุรักษ์และปกป้องสิ งแวดลอ้มทางทะเล เช่น กิจกรรมเยี ยมชม
แนวปะการังใกลเ้กาะ และเยี ยมชมเขตสงวนชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก จากความร่วมมือและกิจกรรม
ดงักล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานการอนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลให้กบัโรงแรมและรีสอร์ทพื&นที 
ติดทะเลอื นๆ ก่อให้เกิดความย ั งยืนแก่สังคมและสิ งแวดลอ้ม รวมทั&งเป็นการร่วมพฒันาและเผยแพร่นวตักรรม
ที ดาํเนินการแลว้ประสบความสาํเร็จสู่สาธารณชน เพื อเป็นแนวทางกบัผูอื้ นต่อไป 

10.3 การดําเนินงานธุรกจิที�มีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
-ไม่มี -  

10.4 กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (After process) 

  กิจกรรมเพื อประโยชน์ต่อสังคมและสิ งแวดล้อม  (After process) หมายถึง กิจกรรมที มีผลต่อสังคม     
และสิ งแวดลอ้มที ไม่เกี ยวกบัการดาํเนินงานขององคก์รโดยตรง ในฐานะองคก์รหนึ งบริษัทตระหนักดีว่าบริษัทคือ
ส่วนสําค ัญในการแบ่งปันและส่งเสริมหลักปฏิบ ัติเบื&องต ้นของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม      
ซึ งเกิดจากความใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสังคมที เพิ มมากขึ&น รวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที มีอยู ่และ
ดว้ยความตั&งใจที จะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็นอยู่ที ดีของชุมชนโดยรอบที ได้เขา้ไป
ใช้พื&นที ดาํเนินธุรกิจ บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ได้ริเริ มกิจกรรมการกุศลในรูปแบบของการบริจาค   
ที หลากหลายภายในโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั&งธุรกิจในเครือดุสิตที กระจายอยู่ท ั วโลก  

ในปัจจุบนัความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ไดเ้ป็นเรื องของการกระทาํสิ งที ถูกตอ้งโดยบุคคลใดบุคคลหนึ ง
เท่านั&น แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของแขกผูเ้ขา้พกั พนัธมิตรทางธุรกิจ และพนกังานของบริษทัให้ยึดหลกัปฏิบติั
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อนัทรงคุณค่า กิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมนี& จึงเป็นเครื องยนืยนัไดว้า่บริษทัมีความตั&งใจและจิตสํานึกที ดี 
อีกทั& ง ยงัส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกในเรื องดังกล่าวให้กับทุกคนในองค์กรอีกด้วย ผลการดาํเนินงานด้าน 
ความรับผดิชอบต่อสังคมโดยสรุปแบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 2 ดา้น ดงันี&   

(1) กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคม 
� ดุสิต สไมล์  (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิhมแห่งความสุขของเด็กๆ   
ดุสิต สไมล์ เป็นหนึ งในโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมที ริเริ มขึ&นสําหรับเด็ก ซึ งไดพ้ฒันาเป็น

โครงการการกุศลระดบัสากลที นาํมาปฏิบติัทั วทุกบริษทัในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการมอบรอยยิ&มให้แก่
เด็กๆ รวมทั&งเสริมสร้างโลกให้เป็นสถานที ที น่าอยู่มากขึ&น ดว้ยการร่วมมือกบัมูลนิธิสร้างรอยยิ&ม ประเทศไทย
(www.operationsmile.org) ซึ งเป็นองค์กรที รวบรวมกลุ่มผูเ้ชี ยวชาญทางการแพทย์ ที มีจิตอาสามาให้บริการ 
การรักษาและแกไ้ขโดยวิธีผา่ตดัที ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพแก่เด็กที มีใบหนา้ผิดรูปโดยกาํเนิด หรือที เรียกว่า  
โรคปากแหวง่และเพดานโหว ่เป็นตน้ 

ดว้ยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใตโ้ครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจดัหากองทุนเพื อสนบัสนุน
การปฏิบติังานต่างๆ เท่านั&น แต่บริษทัยงัเน้นย ํ&า ถึงความสําคญัของโครงการเพื อยกระดบัความเขา้ใจของแขก 
ผูเ้ข้าพัก องค์กรพันธมิตร และพนักงาน ผ่านทางการฝึกอบรม การดูงาน งานสื อมวลชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์  
การสื อสารการตลาด และช่องทางอื นๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เริ มก่อตั& งในปี 2553 มีการระดมเงิน
บริจาคผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริจาคในห้องพกัแขก การหักจากเงินเดือนพนกังานที เต็มใจมอบเงินบริจาค 
การจดักิจกรรมเพื อการกุศล และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วนธุรกิจทั&งในและต่างประเทศ เป็นต้น สรุปยอดเงิน
บริจาคนับแต่เริ มโครงการจนถึงปี 2558 มียอดรวมทั&งสิ&น 7,430,784  บาท และได้ทาํการผ่าตดัเด็กที มีภาวะ 
ปากแหวง่เพดานโหวท่ั&งสิ&น 400 คน 

ดุสิตอินเตอร์เนชั นแนล ประกอบดว้ยโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตปริcนเซส เชียงใหม่ และ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เขา้ร่วมปฏิบติัภารกิจทางการแพทยส์ําหรับเด็กที มีปากแหว่งเพดานโหว่ที แม่สอด
จงัหวดัตากในวนัที  4-5 พฤศจิกายน 2558 ซึ งมูลนิธิสร้างรอยยิ&ม ประเทศไทยได้มีการจัดการที จะทําผ่าตัด 
สาํหรับเด็ก 120 คน 

 

- จัดกจิกรรมวิ�งการกุศล "2015 Dusit Smiles Charity Run" 
โรงแรมดุสิ ตป ริc น เซส  ศรีน คริน ท ร์ จัดกิจกรรมวิ งการกุศล  "2015 Dusit Smiles Charity Run" ณ  

สวนหลวง ร.9 เมื อวนัที  1 พฤศจิกายน 2558 รายไดท้ั&งหมดหลงัหักค่าใชจ่้าย จาํนวน 129,633.94 บาท มอบให้แก่
มูลนิธิสร้างรอยยิ&ม ประเทศไทย เพื อช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสที ประสบปัญหาปากแหวง่เพดานโหวท่ั วประเทศ 

- บริจาคเงิน  
โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ มอบเงินบริจาค 5,000 เหรียญสหรัฐใหก้บัมูลนิธิสร้างรอยยิ&ม  
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- กจิกรรมเพื�อสังคมเนื�องในโอกาสครบรอบ 27 ปีของโรงแรม  
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ไดจ้ดัจาํหน่ายเสื&อโปโลสีขาวและสีฟ้า พร้อมตราสัญลกัษณ์ครบรอบ 27 ปี ของ

ทางโรงแรม ซึ งรายไดห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้ายทั&งหมด จาํนวน 15,000 บาท มอบให้มูลนิธิสร้างรอยยิ&ม ประเทศไทย 
เพื อสนันสนุนการผ่าตดัสําหรับเด็กด้อยโอกาสปากแหว่งเพดานโหว่ และเด็กผูมี้ความพิการทางใบหน้ามาแต่
กาํเนิด  

 

� บริจาคปฎทินิที�ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิตปรืcนเซส โคราช ร่วมกันบริจาคปฎิทินตั&งโต๊ะที ไม่ใช้แล้ว

จาํนวน 700 อนั ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ เพื อนาํไปทาํสื อการเรียน
การสอนแก่นกัเรียนผูพ้ิการทางสายตา  

 

� ให้โอกาสในการฝึกงานกบันักศึกษากลุ่มอาการดาวน์  
โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ไดรั้บนกัศึกษาฝึกงานที มีกลุ่มอาการดาวน์จากฟิวเจอร์ เซ็นเตอร์ อินสติติวชั น 

มาฝึกงานกบัทีมเบเกอรี  ทาํให้ไดรั้บประสบการณ์ที มีประโยชน์ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้นกัศึกษากลุ่มอาการดาวน์ 
ไดรั้บทกัษะเพิ มเติม แต่ที สาคญัไปกวา่นั&นคือ การไดช่้วยใหน้กัศึกษากลุ่มอาการดาวน์มีอิสระในชีวติมากขึ&น 

 

� กิจกรรม ”รับบริจาคโลหิต” และได้โลหิต มากกว่า 60 ถุงเพื�อมอบให้กับสภากาชาดไทย 
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา จดักิจกรรมบริจาคโลหิตขึ&นภายในโรงแรม โดยคณะผูบ้ริหารพร้อมดว้ยพนกังาน 

ไดโ้ลหิตทั&งหมดมากกวา่ 60 ถุง ส่งมอบใหก้บัสภากาชาดไทย เพื อใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป่้วยที ตอ้งการเลือด 
อยา่งเร่งด่วน 

 

� สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนเตรียมอนุบาล Dhonfanu 
โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ร่วมกบัสภาของเกาะ และคณะกรรมการโรงเรียน Dhonfanu ช่วยกนัก่อสร้าง

โรงเรียนเตรียมอนุบาล สาํหรับเด็กๆ ในทอ้งถิ น ซึ งทางโรงแรมไดบ้ริจาควสัดุก่อสร้างมูลค่า 20,000 เหรียญสหรัฐ 
(308,400 รูเฟียมลัดีฟส์) เพื อสร้างหอ้งเรียน หอ้งพกัครู หอ้งเก็บของ หอ้งนํ&าและระเบียง โดยโครงการแลว้เสร็จ 
ในเดือนมิถุนายน 2558  

 

� ร่วมกนัสร้างรอยยิhมให้น้องๆ บ้านเด็กดี 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ร่วมกบัมูลนิธิเดอะ เคบิน และสตูดิโอกรุ๊ป ร่วมกนัจดังาน “เปิดทา้ยขายของ

เพื อการกุศล” ภายใตชื้ องาน “Drugs or Drink & Driving kills” ซึ งไดรั้บยอดบริจาคทั&งสิ&น 25,100 บาท เงินจาํนวน
ดังกล่าวได้นําไปบริจาค เพื อช่วยเหลือแก่เด็กกําพร้าพร้อมเลี& ยงอาหารกลางวนั และจัดกิจกรรมร่วมสนุก  
ณ สถานสงเคราะห์เด็กกาํพร้า บา้นเด็กดี เชียงใหม่ ซึ งเปิดรับเลี& ยงและอุปการะเด็กที กาํพร้าพ่อแม่ที ติดสุราหรือ 
ติดยาเสพติด 
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� กจิกรรมเพื�อสังคม 
โรงแรมดุสิตปริcนเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ร่วมกนัจดักิจกรรมเพื อสังคม ในวนัที   

16 มิถุนายน 2558 โดยคณะผูบ้ริหารและพนกังานจากทั&งสองโรงแรมไดน้าํอาหารกลางวนัไปเลี&ยงผูพ้ิการซํ& าซอ้น 
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย ์ จงัหวดัเชียงใหม่ และในวนัที  17 มิถุนายน 2558 ไดจ้ดักิจกรรมบริจาคโลหิตใหแ้ก่
สภากาชาดไทย ซึ งไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานทั&งสองโรงแรมเป็นอยา่งดี  

� เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินเพื�อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 
นายชชัวาล ศุภชยานนท ์ ผูจ้ดัการทั วไป โรงแรมดุสิตธานี พทัยา นาํผูแ้ทนพนกังานโรงแรมดุสิตธานี 

พทัยา เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิชยัพฒันา จาํนวน 200,000 บาท เพื อให้ความช่วยเหลือแก่ผูด้อ้ยโอกาสและครอบครัวใหส้ามารถ
ดาํรงชีวิตโดยพึ งพาตวัเองได ้ 

(2) กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสิ�งแวดล้อม   
� Earth Hour ปิดไฟ...ให้โลกพกั         
กิจกรรม Earth Hour เป็นกิจกรรมร่วมงดใช้ไฟฟ้าระดับนานาชาติโดยจดัขึ& นพร้อมกันทั วโลก 

โดยในปี 2558 โรงแรมแต่ละแห่งในเครือของบริษทั ได้กาํหนดวนัที จะมีการปิดไฟ 1 ชั วโมงในส่วนที ไม่
จาํเป็นตามบริเวณอาคารหลัก ร้านอาหาร ห้องโถงหลัก รวมไปถึงพื&นที โดยรอบบริเวณโรงแรมที ประสงค์
ร่วมกิจกรรม อีกทั&งส่งจดหมายแจ้งให้แขกผูเ้ข ้าพกัทุกท่านได้ร่วมปิดไฟ และงดใช้พลังงานไฟฟ้าที ไม่
จาํเป็นภายในห้องพกัในวนัดังกล่าวอีกด้วย 

� นํhาใจ สู้ นํhามัน 
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ร่วมมือร่วมใจกนัทาํความสะอาดหนา้ชายหาดโรงแรม จากเหตุคราบนํ&ามนัและ

ขยะลอยเขา้มายงัหาด ส่งผลกระทบต่อผืนชายหาด และไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ที คอยดูแลเฝ้าระวงัอยา่งต่อเนื อง เพื อ
ช่วยรักษาและลดผลกระทบจากเหตุไม่พึงประสงค ์อีกทั&ง เพื อความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการ 

� กจิกรรมการทาํความสะอาดชายหาดป่าตอง 
โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการทาํความสะอาดชายหาดป่าตองร่วมกบัโรงแรมอี นๆ 

ในป่าตอง และหาดกะหลิมซึ งอยูติ่ดกบัหาดป่าตอง ซึ งเป็นแหล่งจูงใจนกัท่องเที ยว ทาํใหพ้ื&นที บริเวณดงักล่าว
สะอาด และมีสิ งแวดลอ้มที ดี  

� กจิกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนลุมพนีิ 
ผูบ้ริหารและพนกังานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ร่วมทาํกิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นบริเวณสวนลุมพินี เพื อ

ช่วยลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์สิ งแวดลอ้มให้สวยงามย ั งยืน ตลอดจนเพื อให้เป็นการสร้างความสามคัคี และ
แสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 
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� เพิ�มพืhนที�สีเขียวให้เมืองเชียงใหม่ 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ พร้อมดว้ยทีมผูบ้ริหาร และพนกังานโรงแรม ร่วมงาน "มือเยน็ เมืองเยน็  

ร่วมฟื& นคืนไมพ้ื&นถิ นสู่เมือง" โดยร่วมมือกบัเทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปลูกตน้ไมบ้ริเวณ 
รอบคูเมือง เพื อช่วยกนัเพิ มพื&นที สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ และใหต้น้ไมไ้ดเ้ติบโตเป็นร่มเงาให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน
ของชาวเชียงใหม่สืบไป 

� สนับสนุนวนัลดโลกร้อน  
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ให้การสนบัสนุนวนัลดโลกร้อน ในวนัที  28 มีนาคม 2558 โดยเริ มตน้กิจกรรม

ของวนัดว้ยการเชิญชวนผูเ้ขา้พกัทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์เทียนเจลเพื อเป็นแสงสว่างช่วงกลางคืน ซึ งเทียนดงักล่าว
สามารถนาํมาเป็นส่วนลดค่าอาหารมื&อค่ามูลค่า 60 บาทต่อเทียน 1 แท่ง พร้อมทั&งร่วมรณรงคใ์ห้พนกังานทุกแผนก
ช่วยกันปิดไฟและอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ที ไม่จาํเป็น ระหว่างช่วงเวลา 20:30 - 21:30 น. เพื อส่งเสริมการลด 
โลกร้อนพร้อมกนัทั วโลก 

� วนัต้นไม้แห่งชาติ และกจิกรรมวนัสิ�งแวดล้อมโลก  
วนัที  10 มิถุนายน 2558 พนักงานโรงแรมดุสิตธานี  ลากูน่า ภู เก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื องใน 

วนัตน้ไมแ้ห่งชาติ และกิจกรรมวนัสิ งแวดลอ้มโลก ภายใตแ้นวคิด “รวมพลงั พลิกฟื& น ผืนป่าภูเก็ต ป่าไมม้ั นคง 
ประชาชนมั งคั ง อยา่งย ั งยืน” ในพื&นที ผนืป่าจาํนวน 5 ไร่ ณ สวนป่าบางขนุน อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เพื อเพิ มผืน
ป่าสีเขียวใหก้บัชุมชนต่อไป 
 

นอกเหนือจากโครงการที กล่าวมา บริษัทและโรงแรมในเครือได้ดาํเนินกิจกรรมที เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและสิ งแวดลอ้มเป็นประจาํทุกปี ดงันี&  

กจิกรรมเพื�อสังคม 

1. การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสภากาชาดไทยได้จดั  
การรับบริจาคเลือดจากพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพนักงานจากส่วนสํานักงานใหญ่ รวมถึง
พนักงานจากบริษัทต่างๆ ในอาคารพาณิชย์ดุสิตธานี เป็นประจาํทุกปี ในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมเมื อวนัที   
2 กรกฎาคม 2558 โดยใช้พื&นที บริเวณห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จากกิจกรรมครั& งนี& ไดรั้บบริจาค
เลือดเป็นจาํนวนทั&งสิ&น 120 ถุง 

2. กิจกรรมวนังดสูบบุหรี  (วนัดุสิตพิชิตบุหรี  (Dusit No Tobacco Day) เนื องในวนังดสูบบุหรี โลก)
เพื อใหพ้นกังานและประชาชนทั วไปไดท้ราบถึงโทษภยัของบุหรี และกระตุน้การเลิกสูบบุหรี อยา่งย ั งยนื  

กจิกรรมเพื�อสิ�งแวดล้อม 

กิจกรรม Earth Day โดยผูบ้ ริหารและพนักงานร่วมกนัทาํกิจกรรมเนื องในวนัคุม้ครองโลก เช่น 
ความสะอาดพื&นที โดยรอบโรงแรม การมอบกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า รวมทั&งปฏิทินตั&งโต๊ะ ให้แก่โรงเรียน
สอนคนตาบอด เป็นตน้ 
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10.5 การป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการคอร์รัปชั�น 

(1) นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการคอร์รัปชั�น 

บริษทั ดุสิตธานี  จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัดีวา่การทุจริตเป็นอุปสรรคสําคญัทั&งในระดบัหน่วยธุรกิจและ
ระดบัประเทศ และมีความตั&งมั นในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั นทุกรูปแบบ จึงกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกคนปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื องการต่อตา้นการติดสินบน 
และการคอร์รัปชั นอยา่งเคร่งครัด รวมถึงระมดัระวงัการกระทาํการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุสนบัสนุนการคอร์รัปชั น
ในองค์กรหรือหน่วยงานอื นๆ บริษทัมีนโยบายที ชัดเจนในการสนับสนุนมาตรการทั&งของรัฐและเอกชน
ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั นโดยในปี 2556 ที ประชุมคณะกรรมการบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
ได้มีมติอนุม ัติการเข้า ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และที ประชุมคณะกรรมการครั& งที  6/2557 วนัที  27 ตุลาคม 2557 
ได้มีมติอนุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั นของบริษทั ซึ งตั&งอยูบ่นแนวปฏิบติัหลกั ดงันี&  

- ไม่เสนอ เรียก รับ หรือให้ค่าตอบแทนหรือสินบน จากบุคคลหรือหน่วยงานทั&งภายในและภายนอก
องคก์รในทุกรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมุ่งหวงัให้มีการตอบแทนการปฏิบติัที เอื&อประโยชน์ต่อกนั 
หรือหวงัผลประโยชน์เกี ยวกบังานของบริษทั 

- ไม่ทาํธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ งเกี ยวขอ้งกบัเจา้หน้าที ภาครัฐ หน่วยงานอื น หรือบุคคลอื น
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

- ไม่บริจาคเงิน ให้ของขวญั ประโยชน์ หรือสิ งตอบแทน เพื อก่อให้เกิดความสะดวกไม่ว่ากรณีใดๆ 
- มีการกาํหนดขั&นตอนควบคุมการเบิกจ่าย และแสดงวตัถุประสงค์ที ชดัเจน พร้อมระบบจดัเก็บ

ขอ้มูลที สามารถติดตามตรวจสอบได ้
- มีการสื อสารประชาสัมพนัธ์ถึงนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั นของบริษทัและรณรงคใ์ห้ทุกฝ่ายตระหนกัถึง

ความสําคญัในเรื องดังกล่าว ผ่านกลไกและสื อต่างๆ อาทิ การอบรมโดยผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
การรณรงคผ์า่นสื อประชาสัมพนัธ์ต่างๆ อาทิ เวบ็ไซตข์องบริษทั และ Intranet เป็นตน้ 

- จดัให้มีช่องทางและวิธีการที ปลอดภยัในการแจง้เรื องร้องเรียน หรือเบาะแสเกี ยวกบัการคอร์รัปชั น
ผา่นกล่องรับเรื องร้องเรียนภายในองคก์ร หรือสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยงักรรมการตรวจสอบได ้

 (2) การดําเนินการ 

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที ระบุในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)  ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซึ งบริษทัไดร่้วมลงนาม โดยสรุปดงันี&  

-  จดัให้มีการประเมินความเสี ยงที เกี ยวขอ้งกบัการทุจริต รวมถึงกาํหนดนโยบายเกี ยวกบัการต่อตา้น
การทุจ ริตแล ะแ ผน ก ารกําก บั การป ฏิบ ตั ิง าน  และจดัให ้ม ีคู ่ม ือห รือแน วท างใน ก ารดํา เนิน ธุรกิจแ ก่       
ผูบ้ริหารและพนกังาน 
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-  เปิดเผย มีส่วนร่วม หรือแลกเปลี ยนนโยบาย ประสบการณ์ แนวปฏิบติัที ดีและแนวทางความสําเร็จ
ในการสนับสนุนให้เกิดการทาํรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกตอ้งและโปร่งใสในประเทศไทย  

-  ให้ความร่วมมือกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั คู่คา้ และผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มอื นๆ โดยการสร้าง
แนวร่วมปฏิบติั และการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่อตา้นการทุจริต  
กิจการของบริษัทที�มีผลต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) 

ตลอดระยะเวลาที ผ่านมาบริษทัได้ดาํเนินกิจการโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย สังคมและ
สิ งแวดล้อมโดยควบคุมและพฒันาให้เกิดผลกระทบทางลบน้อยที สุด ทั&งในรูปแบบของ CSR-in-process อาทิ 
นโยบายการควบคุมผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการคอร์รัปชั น และ 
การพฒันาความสามารถและสวสัดิการของบุคลากร ฯลฯ ประกอบกบักิจกรรมในรูปแบบของ CSR-after-process 
กล่าวคือ การร่วมสนับสนุน รณรงค์ และการบริจาคในรูปแบบต่างๆ เพื อให้ธุรกิจของบริษทัและสังคมโดยรอบ
สามารถเจริญเติบโตร่วมกนัได้อย่างย ั งยืน อย่างไรก็ตาม การดาํเนินการดงักล่าวมิได้เกี ยวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจหลกั ในปี 2558 บริษทัไดข้ยายธุรกิจโดยบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้กบัธุรกิจหลกัของบริษทั 
โดยพิจารณาถึงการประกอบกิจการที มีธุรกิจหลกั (Core Business) ที จะตอบสนองความตอ้งการของสังคมไป
พร้อมๆ กบัการสร้างรายได ้จึงไดเ้ปิดโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ซึ งเป็นสถาบนัเผยแพร่ พฒันาความรู้ และเพิ ม
โอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพโรงแรมเพื อตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนนักศึกษาที มีเพิ มมากขึ&นใน
ประเทศไทย รวมถึงผลิตบุคลากรที มีคุณภาพเพื อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมโรงแรมทั&งในประเทศไทยและ
ประเทศในกลุ่ม AEC กิจการเพื อการศึกษาดงักล่าวจะเป็นหน่วยธุรกิจหนึ งของบริษทัที จะขบัเคลื อนบทบาทดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมควบคู่ไปกบัการตอบโจทยท์างดา้นธุรกิจเพื อการพฒันาที ย ั งยนื  

 

 

10.6  รายงานความยั�งยนื 
บริษัทได้จัดทํารายงานความย ั งยืนขึ& นโดยมีวตัถุประสงค์เพื อสื อสารนโยบาย การบริหารจัดการ             

และการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดลอ้ม ระหว่างวนัที  1 มกราคม ถึงวนัที  31 ธันวาคม 2558  
ตามรอบเวลาในการปรับปรุงขอ้มูลรายปีที บริษทักาํหนด ซึ งจดัทาํขอ้มูลครั& งสุดทา้ยวนัที  31 ธันวาคม 2558 
โดยการจดัทํารายงานนี& ใช้แนวทางการรายงานด้านการพฒันาที ย ั งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI)          
รุ่นที  3.1 (G3.1) ระดบั C และเป็นการเก็บขอ้มูลในระหว่างปี 2558 เท่านั&น และสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของ
บริษทั www.dusit.com  
สอบถามข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง  
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี 946 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10500  
โทร 02 200 9999  
www.dusit.com 
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ขอบเขตเนืhอหาของข้อมูล 
รายงานฉบบันี& ครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการดาํเนินงานเพื อความย ั งยืนของบริษทั ดุสิตธานี 

จาํกดั (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 8 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริcนเซส เชียงใหม่ 
โรงแรมดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิตปริcนเซส โคราช สาํหรับขอ้มูลนอกเหนือจากรายงานฉบบั
นี& จะแสดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2558 

บริษทัไดท้าํรายงานความย ั งยืนตามแนวทางการรายงานดา้นการพฒันาที ย ั งยืนของ Global Reporting 
Initiative (GRI) รุ่นที  3.1 (G3.1) ระดบั C โดยมีคณะกรรมการบริหารจดัการสู่ความย ั งยืนทาํหน้าที กาํหนด
สาระสําคญั กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็นชอบประเด็นที มีนยัสําคญัที ส่งผลกระทบต่อความย ั งยืน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดลอ้มของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็นระยะ ทั&งนี& เพื อทาํให้
มีการกาํหนดเนื&อหาอย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

ระดับการแสดงข้อมูลตามดัชนีชีhวดั  (GRI Application level Criteria)  

 

*บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) จดัทาํรายงานความย ั งยนืในระดบั C 
ขอบเขตของขอ้มูลและวิธีการที ใช้ในการรายงานครั& งนี& เป็นแบบเดียวกบัที ใช้ในการจดัทาํรายงาน

ความย ั งยืนประจาํปี 2557  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รคือ บุคคลหรือกลุ่มคนที สร้างผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนิน
ธุรกิจหรือกิจกรรมที เกี ยวขอ้งขององค์กร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านี& ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ พนกังาน 
สังคมและหน่วยงานรัฐ ที มีความเชื อมโยงเกี ยวกบัการสร้างผลกระทบ และ/หรือไดรั้บผลกระทบจากองคก์ร  
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ความรับผดิชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน    � บริหารงานอยา่งโปร่งใส 
�  ใหผ้ลตอบแทนที เหมาะสมกบัการลงทุน 
�  สร้างมูลค่าเพิ มใหก้บับริษทั 

2. ลูกค้า     
นกัท่องเที ยว นกัธุรกิจ ผูม้าประชุมสัมมนา  
ผูม้ารับบริการของโรงแรม 

 

� มาตรฐานการบริการ 
� ความพึงพอใจและความปลอดภยั 
� สินคา้และบริการคุม้ค่ากบัราคา 
� ไม่เอาเปรียบลูกคา้ 
� รักษาความลบัของลูกคา้ 
� ส่งเสริมการพฒันาดา้นการบริการและหลงัการบริการ 
� การใหข้อ้มูลเกี ยวกบัการบริการผา่นช่องทางที หลากหลาย 
� การใหบ้ริการอยา่งเตม็ที โดยไม่ตอ้งรอใหมี้การร้องขอจากลูกคา้ 
� รักษาความต่อเนื องของธุรกิจและการใหบ้ริการในสถานการณ์

ฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษ  
� หากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้จะรีบดาํเนินการโดยเร็วที สุด 

3. พนักงาน    
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 

� สวสัดิการและค่าตอบแทนที ดี 
� ความมั นคงและความเจริญเติบโตในหนา้ที การงานของพนกังาน 
� โอกาสใน การพฒั น าและเข ้าฝึกอบรมเพื  อ เพิ  มทกัษ ะ

อยา่งเท่าเทียมกนั 
� พิจารณาพนกังานปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรกเมื อมีตาํแหน่งงาน

ที สูงขึ&น 
� จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มที ดีในที ทาํงาน 

4. สังคม  
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
สถาบนัการศึกษา    

� การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื อสังคม 
� เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการที คาํนึงถึงสิ งแวดลอ้ม 
� การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
� การกาํจดัของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 
� การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์

5. หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานราชการผูก้าํหนดนโยบาย 

� สนบัสนุนและปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งครบถว้นและเคร่งครัด 
� เผยแพร่เอกลกัษณ์และวฒันธรรมที ดีงาม 
� สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล 

บริษทัไดก้าํหนดให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่านี& เป็นหนึ งในองค์ประกอบที ตอ้งคาํนึงถึงและให้ความสําคญั
ในการดาํเนินนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม การดาํเนินงานของบริษทัจะเป็นไปอยา่งมีความรับผิดชอบ 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  146

ซื อสัตย์ โปร่งใส โดยให้ความสําคัญกับสิทธิของผู ้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับก าร มีบ ท บ า ท แ ล ะ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั 
หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถ้ือหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี&  คู่แข่งทางการคา้ สังคมและสิ งแวดลอ้ม ภาครัฐ
และหน่วยงานที เกี ยวขอ้ง อย่างเหมาะสม ทั&งสิทธิที ให้ไวโ้ดยกฎหมาย หรือภายใตข้อ้ตกลงที ทาํระหว่างกนั 
โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน ไวใ้นนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการที ดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน เพื อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และได้สื อสารผ่านเว็บไซต์
ของบริษทั เพื อสร้างความมั นใจว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม  

 

ประเด็นสําคัญและความเกี�ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

บริบทของธุรกิจ 

บริษ ัทและโรงแรมในเครือมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ มจาํนวนโรงแรมที รับบริหารทั&งในประเทศและต่างประเทศมากขึ&น 
ในขณะเดียวกนั ยงัไดพ้ิจารณาเพิ มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา เพื อดาํรงมูลค่าของธุรกิจ

ความสําคัญต่อดุสิต 

คว
าม

สํา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส่
วน

เสีย
 

 
สํา

คัญ
มา

ก 

สําคัญ สําคัญมาก 
� ทาํใหลู้กคา้พึงพอใจและรู้สึกปลอดภยั

เมื อเขา้มารับบริการ และรู้สึกคุม้ค่า 
� ใหผ้ลตอบแทนที เหมาะสมกบั        

ยอดกาํไรสุทธิ 
� การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน                    

อยา่งถูกตอ้ง 
� การประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ

ก่อนและหลงัการขายอยา่งรับผดิชอบ 

� มาตรฐานของสินคา้และการบริการ  
� การใหบ้ริการอยา่งเตม็ที โดยไม่ตอ้งรอ

การร้องขอจากลูกคา้ 
� การเป็นบริษทัธรรมาภิบาล 
� การสรรหาผลิตภณัฑแ์ละบริการที รักษา    

สิ งแวดลอ้ม 
 

สํา
คัญ

 

� การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็น
พลเมืองที ดีในการกาํกบัดูแลกิจการ  
ต่อสังคมและในชุมชนใกลเ้คียง 

� การป้องกนัอุบติัเหตุและภยัพิบติั         
ที อาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต 

� การตอบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

� การดูแลพนกังาน และการให้ความมั นคง
และความเจริญเติบโตในหนา้ที การงาน 

� การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
� การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ 
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ในระยะยาวบนพื&นฐานการเผยแพร่วฒันธรรมความเป็นไทย และเพื อขยายธุรกิจที มีบทบาทต่อสังคมใน
บริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) บริษ ัทเล็ง เห็นว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยปัจจุบ ันประสบ
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที มีความรู้ความสามารถในการดาํเนินงาน ขณะเดียวกันโอกาสทางการศึกษา
และสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจการโรงแรมในประเทศไทยยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
นัก ศึก ษ าใน ป ระ เท ศ ในเดือนสิงหาคม 2558 จึงได้จดัตั& งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมภายใต้บริษัท ดุสิตธานี 
การโรงแรมศึกษา จาํกดั ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี และบริษทัมีนโยบายที จะขยายโรงเรียนที มีลกัษณะ
เช่นเดียวกนันี& ในภูมิภาคอื นๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน  เนื องจากเล็งเห็นว่าเป็นการช่วยขยาย
โอกาสทางการศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน ตอบสนองความ
ต้องการของเยาวชนในประเทศและระดับภูมิภาค และผลักดันการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาชีพ การโรงแรม ของไท ย ทั& งย งั เป็น การช่วย เพิ  มบุคลากรที มีความ รู้ความสามารถใน ธุรกิจการ
โรงแรมโดยตรงออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ งจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสสรรหาบุคลากรที มีความรู้โดยตรงใน
สาขาวิชาชีพการโรงแรมมากขึ& น ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจการโรงแรมโดยรวมในอนาคต 
นอกจากนี&  เพื  อให้การบริหารงานของบริษทัดาํเนินไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจึงมีคณะกรรมการ 
ฝ่ายต่างๆ ทาํหน้าที พิจารณาและจดัการในเรื องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ยิ งไปกว่านั&นเพื อให้
เกิดความย ั งยืนทางสังคม บริษทัไดด้าํเนินการพฒันาศกัยภาพพนกังานเพื อให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที การงาน
และมีความมั  นคงในอาชีพอนัจะนําไปสู่ความมั  นคงของครอบครัวรวมถึงสังคม ต ลอด ไป ถึงการให้
ความสาํคญักบัชุมชนที อยู่โดยรอบของโรงแรม การให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐและช่วยเหลือสังคมเมื อมี
โอกาส การให้ความรู้เรื องสิ งแวดลอ้มกบัพนกังาน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเลือกใช้อุปกรณ์เครื องใช้ใน
โรงแรมที เป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม และการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าทุกกระบวนการ เพื อให้อนุชนรุ่นหลงัไดมี้
ทรัพยากรที อุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป 

 

ความยั�งยืนทางเศรษฐกิจ 

เพื อบรรลุตามเป้าหมายของบริษทั ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงสังคมโดยรวม 
และดาํรงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว บนพื&นฐานของการเพิ มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกบัการขยายไปสู่
ธุรกิจที มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) มากยิ งขึ& น ในปี 2557 คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติดาํเนินการโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี เนื องจากเป็นกิจการที จะเผยแพร่ความรู้ 
พฒันามาตรฐานธุรกิจและการบริการดา้นการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึงเพิ มโอกาสทางการศึกษาให้ก ับ
นักเรียนนักศึกษา ทั& งในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน การขยายกิจการด้านการศึกษาเป็นการ
สร้างความย ั งยืนทางเศรษฐกิจทั&งต่อธุรกิจของบริษทัและต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการของสังคมโดยรวม 
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การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ  

บริษทัถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจา้งขั&นตํ าซึ งกาํหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื&นที ตั&งของโรงแรมเป็นแนวทาง
ค่าจา้งสาํหรับพนกังานแรกเขา้ทั&งเพศชายและหญิง ซึ งในทางปฏิบติั ค่าจา้งของพนกังานแรกเขา้จะสูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจา้งของโรงแรมในระดบัเดียวกนัในทอ้งถิ นเดียวกนั และเพศไม่ได้มีผล
ต่อการกาํหนดเกณฑ์ค่าจา้งแต่อย่างใด 

บริษทัมีการปรับค่าจา้งและผลตอบแทนให้กบัพนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการ ดังนั& น พนักงานทุกเพศ 
ทุกระดบั จะไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี&  ยงัไดก้าํหนดโครงสร้าง
เงินเดือนและสวสัดิการอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั   

บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังาน อาทิ ค่าครองชีพ โบนสัประจาํปี อาหารและขนมหวาน
รวมถึงเครื องดื ม 2 มื&อต่อวนั วนัหยุดพกัร้อน วนัลาป่วย เงินกองทุนสํารองเลี& ยงชีพ ประกนัชีวิตแบบกลุ่มและ
สวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบประกนัสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง
ประกันการเดินทางกรณีที ต้องเดินทางเพื อปฏิบติัหน้าที  เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเมื อบิดา
มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีได ้รับผลกระทบจากภยัภิบัติ สวสัดิการ 
ค่าห้องพักโรงแรมในเครือในราคาพนักงานและสามารถให้เครือญาติเข ้าพ ัก ใ น รา ค า พิเศ ษ สิทธิลดหย่อน 
ค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจดังานแต่งงานของพนกังานหรือบุตรที 
โรงแรมในเครือ สวสัดิการการกูเ้งินอตัราดอกเบี&ยพิเศษกบัธนาคารที เขา้ร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ 
เป็นตน้ 

นอกจากนี&  ยงัมีการตรวจสุขภาพประจาํปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยจดัให้มีบุคลากรจากโรงพยาบาล 
มาให้บริการตามสถานที ที จดัไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจดัแพทยม์าให้คาํแนะนาํเมื อพนักงานมีขอ้สงสัย
หรือขอ้สอบถามเรื องสุขภาพ 

 

ความยั�งยนืทางสิ�งแวดล้อม 

ความย ั  งย ืน ท างสิ งแวดล ้อมถือ เป็น หัวใจสําค ัญ ของการบริห ารจ ัด การโรงแรมใน กลุ่ม ดุสิ ต 

โรงแรมภายใต้การบริหารทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพฒันาด้านสิ งแวดล้อมและสังคมที ย ั งยืน

จากเอิร์ธเช็ค โดยบริษทัและโรงแรมในกลุ่มให้คาํมั นสัญญาที มีสาระสําคญัว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อม

และสังคมอย่างต่อเนื องโดยใช้เครื องมือวดัที ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการอนุรักษ์

และการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรนํ& า การอนุรักษ์และการจดัการสภาพแวดลอ้ม 

การจดัการด้านสังคมและวฒันธรรม การวางแผนและการจดัการการใช้พื&นที  การป้องกนัคุณภาพอากาศ

และการควบคุมเสียง การจ ัดการนํ& า เสีย การจ ัดการขยะมูลฝอย การจ ัดเก็บวตัถุที มีพิษต่อสิ งแวดล้อม 
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ทั&งนี& บริษทัไดด้าํเนินการจดัการดา้นสิ งแวดลอ้มให้ตรงตามมาตรฐานที เอิร์ธเช็คกาํหนด และไดป้ฏิบตัิตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัที เกี ยวกบัสิ งแวดลอ้ม และจะพยายามอย่างที สุดเพื อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

บริษทัได้แต่งตั&งผูอ้าํนวยการด้านเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื อให้ผูป้ระสานงานเอิร์ธเช็ค และทุกโรงแรม

มีคณะทาํงานทีมสีเขียว ทาํหน้าที ติดตามการทาํงานดา้นสิ งแวดลอ้ม ประเมินความเสี ยง บนัทึกและติดตาม

ผลกระทบรวมทั&งกาํหนดมาตรการเพื อการพฒันาสภาพแวดลอ้มและสังคมอย่างย ั งยืน รวมทั&งพิจารณาจา้ง

พนกังานและผูร้ับเหมาที มีภูมิลาํเนาในทอ้งถิ น จดัซื&อและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการจากชุมชนทอ้งถิ นที 

คาํนึงถึงสิ งแวดลอ้มเป็นหลกั นอกจากนี& ไดก้ระตุน้ให้พนกังานนาํเสนอต่อแขกที มาพกั ผูส่้งสินคา้และบริการ 

ผูร้ับเหมาและตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ ถึงพนัธสัญญาที เกี ยวขอ้งกบัการพฒันาสิ งแวดลอ้มและสังคมที ย ั งยืน 

รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใตกิ้จกรรมเอิร์ธเช็คอีกดว้ย  

นอกจากนี&  บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัในเรื องการคดัเลือกวสัดุเครื องใช้ในโรงแรมและห้องพกัที เป็นมิตร

กบัสิ งแวดลอ้ม อาหารที สดสะอาด  ผ่านการคดักรองคุณภาพจากแผนกจดัซื&อ เพื อให้ลูกคา้มั นใจในคุณภาพ 

ทุกครั& งเมื อมาใช้บริการ 

พลงังานไฟฟ้า   

เพื อเป็นการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าที มีประสิทธิภาพและย ั งยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการที 

ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงไดเ้ริ มดาํเนินการเปลี ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยดัไฟฟ้าและ

รักษาสิ งแวดลอ้มแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี 

นับแต่ปี 2555 นอกจากนี& ยงัได้ติดตั& งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั& งระบบตรวจจับเมื อเปิดประตูและตั& งเวลา

อตัโนมตัิ วางระบบเครื องทาํนํ& าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที เพิ มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและ

เปลี ยนพลงังานความร้อนมาใช้สําหรับเครื องปัcมความร้อน มีระบบโซลาร์เซลล์สําหรับทาํนํ& าร้อน เครื องทาํ 

ความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนนํ& ามนัเชื&อเพลิงดีเซลสําหรับทาํนํ& าร้อน เปลี ยนมอเตอร์และระบบควบคุม

หรือเปลี ยนอุปกรณ์ตวัใหม่ สําหรับการซักอบรีด ครัวทาํอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงาน

เพื อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและสามารถนาํมาปฎิบติัได ้

นอกจากนี& ยงัมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกนัลดการใช้พลงังานดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บนัไดแทนลิฟต ์ 

ปิดเครื องคอมพิวเตอร์ขณะพกัเที ยง หรือขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั&งเวลาปิดเปิดเครื อง

ทาํความเยน็อตัโนมติั  รวมทั&งเชิญชวนให้ลูกคา้และพนกังานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour) ซึ งจดัเป็น

ประจาํทุกปี ในปี 2558 ค่าเฉลี ยการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อแขก 1 คน จาํนวน 206.10 ลา้นจูน ลดลงร้อยละ 7.9 จากปี 

2557 
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นํhา    

เนื องจากธุรกิจโรงแรมมีความจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรนํ&าเป็นจาํนวนมาก ดงันั&นการใชน้ํ&าอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช้วิธีบริหารจดัการนํ& าเป็นอย่างดี ทุกโรงแรมมี

มาตรการจดัการลดการใช้นํ& าอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ ตรวจสอบความเสื อมโทรมของท่อประปา มาตรวดันํ& า และ

ดาํเนินการเปลี ยนท่อที ชาํรุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภณัฑ์ ก๊อกนํ& า และฝักบวัชาํระแบบประหยดันํ& า  

ใช้เกลือคลอรีนสาํหรับสระว่ายนํ&า และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื อความเขา้ใจถึงหลกัการในการใช้นํ&าอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ทั&งนี& โรงแรมในกลุ่มมีเป้าหมายการใชน้ํ& าอยา่งมีประสิทธิภาพเพื อลดปริมาณการใชท้รัพยากรนํ& าใน

ทุกกิจกรรมอยา่งต่อเนื อง ในปี 2558 ค่าเฉลี ยการใชน้ํ& าต่อแขก 1 คน จาํนวน 750.54  ลิตร ลดลงร้อยละ 17.7 จากปี 

2557 

การกาํจัดของเสียแบบฝังกลบ   

เพื อให้การจดัการลดจาํนวนขยะ และการกาํจดัของเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการทีมสีเขียวจึงได้รณรงค์โครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทั& ง

ส่วนกลางรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น การใช้กระดาษโดยใช้ทั&ง 2 หน้า การจดัเก็บเอกสารในแผ่นบนัทึก

ความจาํแทนการบนัทึกบนแผ่นกระดาษ การใช้ภาชนะ จาน ชาม ถ้วย ที ทาํจากวสัดุคงทน การแยกขยะเป็น

หมวดหมู่ ทุกโรงแรมมีวิธีการจดัการกาํจดัของเสียให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและแยกขยะออกเป็น 2 ประเภท 

คือ ขยะที สามารถนําไปใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น กระดาษที ใช้แล้ว แก้ว อลูมิเนียม  

ขวดพลาสติก จะรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ และส่งไปเขา้กระบวนการทาํลายและผลิตใหม่ เศษอาหาร ผกั ผลไมน้าํไป

หมกัทาํปุ๋ยอินทรีย ์และขยะที ตอ้งส่งไปฝังกลบ เช่น แบตเตอรี  เพื อให้มีการกาํจดัอย่างถูกวิธีไม่เป็นอนัตราย 

ต่อผูอื้ น ในปี 2558 ค่าเฉลี ยการนาํของเสียไปฝังกลบต่อแขก 1 คนเป็นจาํนวน 3.86 ลิตร เพิ มขึ&นร้อยละ 34 จากปี 

2557 เนื องจากมีงานจดัเลี&ยงในโรงแรมเพิ มขึ&น 
 

สรุปผลการปฏิบัติการด้านสิ�งแวดล้อมปี 2558 

กระบวนการใชปี้ 2558 เปรียบเทียบปี 2557 จาํนวนเปอร์เซ็นต ์: จาํนวนแขกที มาใชบ้ริการ  

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า                                                     7.9 % 

ดา้นการใชน้ํ&า                                                                                           17.7 %                                    

ดา้นการนาํของเสียไปฝังกลบ                                                 34.0 %   
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จาํนวน ต่อ การบริการแขก 1 คน 2556 2557 2558 เป้าหมายของแต่ละปี 

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (ลา้นจูน) 193.42 223.75 206.10 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                      -6.0% +15.7% -7.9% 

ดา้นการใชน้ํ&า  (ลิตร) 690.22 911.68 750.54 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                      -1.5% +32.0% -17.7% 

ดา้นการนาํของเสียไปฝังกลบ (ลิตร) 2.87 2.88 3.86 
ลดลง 10% 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                 -1.8% +0.3% +34% 
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ในปี 2558 บริษทัและโรงแรมในเครือไดด้าํเนินการดา้นสิ งแวดลอ้มที เป็นรูปธรรม โดยดาํเนินการดงันี&  
1.   ติดตั&งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื อประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัดาํเนินการเสร็จสิ&นมากกว่า

ร้อยละ 75 ของโรงแรมในเครือทั&งหมด 
2. ติดตั& งอุปกรณ์การประหยดันํ& า ณ ปัจจุบนัดาํเนินการเสร็จสิ&นมากกว่าร้อยละ 60 ของโรงแรม 

ในเครือทั&งหมด 
3. ตรวจเช็คบาํรุงรักษาและติดตั&งเครื องทาํนํ&าร้อนมากกวา่ร้อยละ 90 ของโรงแรมในเครือทั&งหมด 
4. มีการทาํใหสิ้ งของเหลือใชน้าํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก (Recycling) ร้อยละ 90 ของแต่ละโรงแรม 
5. แผนกแม่บ ้านตั& งอุณหภูมิห้องที  26 องศาเมื อไม่มีลูกค ้าอยู่ในห้องพกัและประหยดันํ& า

หรือใช้ผา้ม่านที ลดการถ่ายเทความร้อนไดง่้าย 
6. ในการซัก รีด เน้นการประหยดัการใช้นํ& า และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน 

รวมทั&งการนาํนํ&าซกัลา้งผา่นการบาํบดัและนาํกลบัมาใชใ้หม่ เช่น นาํมารดตน้ไม ้เป็นตน้ 
7. เปลี ยนเครื องทาํนํ&าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซึ งเชื อมกบัระบบหมุนเวยีนความเยน็ภายในอาคาร 
8. ติดตั&งอุปกรณ์เกี ยวกบัการควบคุมระบบพลงังานไฟฟ้าและเปลี ยนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื อเพิ ม

ประสิทธิภาพ การทาํงานที ดีกว่าและประหยดัพล ังงาน ณ ปัจจุบนัดาํเนินการเสร็จสิ&น
มากกว่าร้อยละ 68 ของโรงแรมในเครือทั&งหมด 

9. เลือกใช้ผลิตภัณท์อนุ รักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ งเป็นผู ้เชี ยวชาญเพื อ
สิ งแวดลอ้มที ย ั งยนื สาํหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซกัรีด โดยพฒันาระบบและ
ใชผ้ลิตภณัทซ์กัลา้งสาํหรับนํ&าเยน็ในการซกัเครื องแทนนํ&าร้อนเพื อประหยดัพลงังาน 

10. เปลี ยนระบบฆ่าเชื&อในสระว่ายนํ& าดว้ยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื อลดการใช้สารเคมี ปัจจุบนั
ดาํเนินการเสร็จสิ&นมากกวา่ร้อยละ 80 ของโรงแรมในเครือทั&งหมด 
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รายงานด้านสิ�งแวดล้อม 

ที� ตัวชีhวดัการดาํเนินงาน การกาํหนดแนวปฏิบัติ เป้าหมาย การปฏิบัติ 

1 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
(EN5) 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า > ลดการใช้พลงังานงานไฟฟ้าในทุกประเภท
อย่างมีประสิท ธิภาพภ ายในระยะเวลา 5 ปี 
นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดไดถึ้งร้อยละ 8  

> ติดตั& งระบบควบคุมแสงไฟฟ้า
รวมทั& งระบ บตรวจจับ เมื อ เปิ ด
ประตูและตั&งเวลาอตัโนมติั 

   > ดาํเนินการเปลี ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นแบบ 
LED ร้อยละ 100  ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 
2555 

> เปลี ยนและติดตั& งหลอดไฟฟ้า 
ปั& ม ทําความร้อนสําหรับนํ& าร้อน 
ระบบโซล่าร์เซลลส์าํหรับทาํนํ& าร้อน 
เครื องทาํความร้อนใชก๊้าซแอลพีจี 
แทนนํ& ามนัเชื&อเพลิงดีเซลสําหรับ
ทาํนํ&าร้อน 

    > เป ลี ย น ม อ เต อ ร์ แ ล ะ ร ะ บ บ
ควบคุมหรือเปลี ยนอุปกรณ์ตัว
ใหม่  สําหรับการซักอบรีด ครัว
ทาํอาหารและลิฟท ์

    > อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื อความเข้าใจถึงหลักการในการ
ลด ก ารใช้ พ ลั งงาน ไฟ ฟ้ าแ ล ะ
สามารถนาํมาปฎิบติัได ้

2 ปริมาณการใชพ้ลงังานนํ&า (EN8) ลดการใชพ้ลงังานนํ&า >  ลดการใชพ้ลงังานงานนํ&าในทุกกิจกรรม การใช้
อย่างมีประสิท ธิภาพภ ายในระยะเวลา 5 ปี 
นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดไดถึ้งปีละร้อยละ 8 

> ตรวจสอบความเสื อมโทรมของ
ท่ อ ป ระ ป า  ม าต รวัด นํ& า  แ ล ะ
ดาํเนินการเปลี ยนท่อที ชาํรุดหรือ
แตกหกั 

    > เลือกใชโ้ถสุขภณัฑ ์ก๊อกนํ&า และ
ฝักบวัชาํระแบบประหยดันํ&า 

    > ใชเ้กลือคลอรีนสาํหรับสระวา่ยนํ&า 

    

 
 

> อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื อความเขา้ใจถึงหลกัการในการ
ลดการใชพ้ลงังานนํ& าและสามารถ
นาํมาปฎิบติัได ้
> เลื อ ก ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ท์ อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน ตามมาตรฐาน ECOLAB 
เพื อสิ งแวดลอ้ม  

3 การนาํขยะไปฝังกลบ (EN22) ลดปริมาณขยะไปพื&นที ฝังกลบ > การจัดการกบัขยะอย่างมีประสิทธิภาพและลด
ปริมาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรม
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 และแต่ละปี
ลดไดร้้อยละ 10 

> จัดโปรแกรมรณ รงค์ Reduce, 
Reuse and Recycle 

> จดัพื&นที แยกประเภทของขยะ 

    > นํา ข ย ะ ป ร ะ เภ ท เปี ย ก  เช ่น        
เศษอาหาร ผกั ผลไม้นําไปหมัก  
ทาํปุ๋ยอินทรีย ์

    > การจัดการการขนยา้ยขยะเพื อ
ไปพื&นที ฝังกลบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    > ใชภ้าชนะและบรรจุภณัฑที์ เป็น
มิตรต่อสิ งแวดล้อมและสามารถ
ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย เช่น 
ถุงพลาสติกทาํจากแป้งขา้วโพด 

    > อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื อความเขา้ใจถึงหลกัการในการ
ลดปริมาณขยะและสามารถนาํมา
ปฏิบติัได ้
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ความยั�งยนืทางสังคม 

ด้วยปณิธานของท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผูก่้อตั&งดุสิตธานี และวิทยาลยัดุสิตธานี ที เห็นความสาํคญั
ของการพฒันาสังคมที ย ั งยืนดว้ยการศึกษา ทาํให้ ณ วนันี& บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) เป็นเพียงบริษทัเดียว
ที บริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษาควบคู่กนัและสร้างบุคลากรที มีคุณภาพเขา้สู่สายอาชีพการโรงแรมและ
การบริการดว้ยความภูมิใจ นอกจากนี&บริษทัยงัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาทั วไปเขา้มาฝึกงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิต
เพื อเพิ มศกัยภาพในการเรียนรู้อีกดว้ย  

พนักงานเป็นทรัพยากรสาํคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ั งยืนของสังคม ดงันั&นพนักงานทุกคน
จึงไดรั้บการพฒันาเพื อเตรียมพร้อมสําหรับการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรั้บการพฒันา
ท ักษะการทาํงาน และ ด้านภาษาอ ังกฤษ นอกจากนี& บ ริษ ัทได้เปิดหล ักสูตร Executive Trainee Program 
เพื อพฒันาศกัยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเลื อนตาํแหน่งที สูงขึ&น หรือเขา้ทาํงานในโรงแรมในเครือทั&งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือแม้แต่บณัฑิตจบใหม่ที สนใจงานด้านโรงแรม โดยจดัโครงการ Management Trainee Program 
เพื อเปิดโอกาสให้ผูที้ เพิ งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเขา้รับการฝึกงานโดยจะ
ไดร้ับการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลกัของบริษทั เพื อเรียนรู้ถึงการปฏิบติังานในบริษทัแบบองค์รวม และ
สามารถเขา้ทาํงานกบับริษทัและโรงแรมในเครือในฝ่ายที มีความถนดัและสนใจ  

การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหนึ งที สําคญั ซึ งบริษทัได้จดักิจกรรมและปฏิบตัิต่อเนื อง
เป็นประจาํทุกปี อาทิ  

- การจดัใหพ้นกังานบริจาคโลหิตและมอบใหก้บัสภากาชาดไทย 
- การจดักิจกรรมใหก้บัเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม 
- การรณรงคเ์รื องความสะอาดและทาํความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม 

- การรณรงคอ์นุรักษพ์ลงังานโลก 
 

การพฒันาบุคลากร   
บริษทัเล็งเห็นว่าพนกังานคือทรัพยากรที สําคญัขององค ์กร การพฒันาศกัยภาพพนกังานถือเป็น

นโยบายสาํคญั โดยบริษทัไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั&งปีของแต่ละโรงแรม 
เพื อใช้ในการฝึกอบรมพนกังานโรงแรมทุกคน และกาํหนดให้แต่ละบุคคลตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมโดยแบ่งเป็น 
2 ภาค คือหลกัสูตรภาคบงัคบัตามตาํแหน่งที บริษทักาํหนดขึ&น และตามสายอาชีพซึ งพนกังานสามารถออกไป
ฝึกอบรมกบัสถาบนั ฝึกอบรมเพื  อพฒั นาตนเอง โดยการฝึกอบรมถือเป็นหนึ งในตวัชี& วดั  (KPIs – Key 
Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเเต่ละคนซึ งจะมีการประเมินใน
ไตรมาสที  4 ของทุกปี 

สําหรับพนักงานแรกเข้าทุกคน จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ซึ งแบ่งเป็น 3 หลักสูตรคือ 
หลกัสูตรแรกเขา้ ทาํงานครบ 60 วนั และ 365 วนั ตามลาํดบั โดยมีวตัถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ
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ระเบียบปฏิบตัิในการทาํงาน ขอ้ปฏิบตัิ นโยบายขององค์กร รวมทั&งความรู้เกี ยวกบัผลิตภณัฑ์และสถานที ตั&ง
ของแต่ละโรงแรม เพื อเตรียมความพร้อมที จะเขา้ร่วมงานกบัผูอื้ น 

แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ 
Type Grade 1-2 Grade 3 Grade 4-5 

Compulsory 

Training 

• New Staff Orientation 

• Dusit Guest Experience 

Module1 

• Performance Appraisal  

• Behavior-based interview 

• Professional Trainer 

• Handing Grievance 

• Maintain Discipline 

• Dusit Guest Experience 

M. 1 & 2 

• Frontline Leadership 

(Some modules) 

• Behavior-based 

interview 

• Operational Trainer 

• Handling Grievance  

• Maintain Discipline  

 

• New Staff Orientation  

• Product Knowledge  

• Position Skill (SOPs)  

• Dusit Guest Experience 

M.1 & M.2  

• Frontline Leadership 

(For Grade 4)  

• Operational Trainer  

(For Grade4) 

Career Training • Management courses 

Related to individual 

development plan 

 

• Management Courses 

Related to individual 

development plan 

• Competency 

Development (Related 

to position skills, 

language, and 

computers) 

Competitive 

Training 

• Finance for Non Finance  

• Revenue Management  

• Entrepreneurship  

• Budgeting, P&L, Financial 

Analysis  

• Leadership Profiling and 

influencing  

• Situational Leadership the 

core plus 

• High Impact Presentation 

• Presentation Skill  

• Training topics based on 

business and functional 

needs 

• Training topics based on 

business and functional 

needs 

• Other languages 

required  

• Up Selling Trainings 

Corrective 

Training 

• Handling Complaint • Handling Complaint • Handling Complaint 

 

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  ตามกฎกระทรวงที กาํหนดให้โรงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั
ในที ทาํงานและสถานประกอบการ ดงันั&นทุกโรงแรมในเครือดุสิตไดจ้ดัใหพ้นกังานที เกี ยวขอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 
3 หวัขอ้อยา่งครบถว้น ดงันี&   

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ที ความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรับหวัหนา้งาน 
2. หลกัสูตรเจา้หนา้ที ความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรับผูบ้ริหาร 
3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรับคณะกรรมการ  

ทั&งนี&  ทุกโรงแรมไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน ทาํหน้าที สํารวจความปลอดภยั 
การจดัทาํขอ้บงัคบั คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน การวางระบบการรายงานสภาพ การทาํงาน
ที ไม่ปลอดภยั การประเมินผลการดาํเนินงานด้านความปลอดภยัในการทาํงาน และการประชุมการติดตามงาน 
เป็นตน้  
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สัดส่วนพนักงานทัhงหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภัยในการทาํงาน ปี 2558 มีดังนีh 

ชื�อโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลี�ย (%) 
1 ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 13 615 2.11 
2 ดุสิตธานี พทัยา 11 499 2.20 
3 ดุสิตธานี หวัหิน 7 376 1.86 
4 ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 7 368 1.90 
5 ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 10 133 7.52 
6 ดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ 7 188 3.72 
7 ดุสิตปริcนเซส โคราช 7 148 4.73 
8 ดุสิตปริcนเซส เชียงใหม่ 7 138 5.07 

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการทาํงาน 

เพื อให้พนกังานทาํงานอย่างปลอดภยั และลดการสูญเสียที อาจเกิดขึ&น พนกังานจะไดร้ับการอบรม
เรื องการทาํงานอย่างปลอดภยัอย่างสมํ าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงานไดม้ีการเก็บขอ้มูล
สวสัดิภาพของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการทาํงาน วนัทาํงานที สูญเสีย และ
การขาดงาน ไดด้งันี&   

 

หมายเหตุ: 1. การบาดเจ็บจากการทาํงาน เป็นกรณีที�พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทาํงานและต้องหยุดงาน
อย่างน้อย 1 วันขึQนไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล  

 2. วันทาํงานที�สูญเสีย คือ จาํนวนวันที� เสียไปเนื�องจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการทาํงาน 
โดยจะเริ� มนับตัQงแต่หยุดงานในวันถัดไป 

ที  ผลการดาํเนินงานดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ปี 

2557 2558 

1 จาํนวนกรณีการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน (กรณี) 0 0 

2 จาํนวนกรณีการบาดเจบ็จากการทาํงาน (กรณี) 32 22 

3 จาํนวนพนกังานเสียชีวติจากการทาํงาน (คน) 0 0 

4 อตัราการบาดเจบ็จากการทาํงาน ( injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชั วโมง) 1.09 0.73 

5 อตัราวนัทาํงานที สูญเสีย (Lost Day Rate) (วนัต่อ200,000 ชั วโมง) 8.85 8.95 

6 อตัราการขาดงาน(Absent Rate) (วนัต่อจาํนวนวนัทาํงานของพนกังานทั&งหมด) 0.24 0.02 

7 จาํนวนพนกังาน ณ วนัที  31 ธนัวาคม (คน) 2,535 2,465 
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 3. การขาดงาน คือ จาํนวนวันที�พนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ทัQงที� สืบเนื�องจากการทาํงาน
และนอกการทาํงาน แต่ไม่รวมถึงวันหยดุตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ  

 

คอร์รัปชั�นและสิทธิมนุษยชน   

บริษทัและโรงแรมในเครือสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานทุกคนไดมี้ความรู้เกี ยวกบัสิทธิมนุษยชน
ขั&นพื&นฐานและการต่อตา้นการคอร์รัปชั น โดยไดก้าํหนดให้พนกังานทุกคนตอ้งผ่านการฝึกอบรมเรื องสิทธิ
มนุษยชนและการต่อตา้นการคอร์รัปชั น ผูบ้ริหารและพนกังาน ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวฒันธรรมที แตกต่างกนัในแต่ละประเทศและเชื&อชาติที ดุสิตเขา้ไปเกี ยวขอ้ง เคารพหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน รวมทั&งไม่สนบัสนุนกิจการที ละเมิด
หลกัสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2558 พนกังานทุกคนของโรงแรมในเครือไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรต่อตา้น
การคอร์รัปชั นและสิทธิมนุษยชนซึ งมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั วโมง บรรลุตามเป้าหมายที ตั&งไวใ้นปีที แลว้  
 

การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า 

TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence Hall of Fame: ในโอกาสครบรอบปีที  5 ของเวบ็ไซต์ TripAdvisor  
เว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการจัดตั& งรางวลัแห่งเกียรติยศ TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence Hall of Fame  
เพื อมอบรางวลัยอดเยี ยมแห่งปี 2558 ใหธุ้รกิจที มีความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ เป็นการประกาศเกียรติภูมิและยกยอ่ง
เชิดชูผูที้ ได้รับรางวลัยอดเยี ยมต่อเนื องกนัถึง 5 ปี โดยโรงแรมดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ ได้รับเกียรติรับมอบ
รางวลัดงักล่าว และถือเป็นรางวลัที ยืนยนัวา่โรงแรมในเครือดุสิตมีการให้บริการที ดีเลิศมาอยา่งต่อเนื อง และไดรั้บ
การยอมรับในระดบัสากลมาโดยตลอด 
 

TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence: เวบ็ไซต์ TripAdvisor ซึ งเป็นเวบ็ไซต์ท่องเที ยวรายใหญ่ที สุดของ
โลกได้ประกาศรางวลัโรงแรมยอดเยี ยมแห่งปี 2558 (TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence) โดยรางวลันี&
คดัเลือกจากสายธุรกิจที มีความเป็นเลิศในการให้บริการที พกัแรมพร้อมห้องอาหารชั&นยอดที ไดรั้บผลคะแนนดี
เยี ยมในดา้นต่างๆ จากนกัเดินทางทั วโลก และคะแนนที ไดรั้บจะตอ้งไม่ต ํ ากวา่ระดบั 4 ดาวจากทั&งหมด 5 ดาว ทั&งนี&  
โรงแรมในเครือดุสิตธานีจาํนวน 11 โรงแรม ไดรั้บเกียรติรับมอบรางวลัดงักล่าว ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน โรงแรมดุสิตธานี กระบี  บีช รีสอร์ท โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท โรงแรมดุสิตปริcนเซส เชียงใหม่  โรงแรมดุสิตปริcนเซส 
โคราช โรงแรมดุสิตปริcนเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมปทุมวนั ปริcนเซส 
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World Luxury Hotels Award: รางวลัระดับโลกที มอบให้กับโรงแรมที มีความป็นเลิศในประเภทต่างๆ โดย
โรงแรมที ไดร้างวลัจะตอ้งไดรั้บการคดัเลือกมาจากกลุ่มโรงแรมชั&นนาํในหลากหลายประเภท ที มีมาตรฐานการ
ให้บริการที ยอดเยี ยมรวมถึงสิ งอาํนวยความสะดวกที ครบครัน และยงัเป็นการแสดงความยินดีกบัโรงแรมที ไดรั้บ
รางวลัว่าเป็นโรมแรมที ได้รับการยอมรับระดับแนวหน้า ที ได้ส่งมอบและเพิ มมาตรฐานการบริการอย่าง 
เหนือชั&นในสายธุรกิจให้กบัผูเ้ขา้พกั การประกาศรางวลัในปี 2558 นี& ไดจ้ดัเมื อวนัที  24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม
ฮาร์เบอร์แกรนด์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีโรงแรมในเครือดุสิตไดรั้บรางวลั
ดงัต่อไปนี&  
  

• Luxury Diplomatic Hotel 2015 - โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 

• Luxury Romantic Hotel 2015 - โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี 

• Luxury Business Hotel 2015 - โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี 

• Luxury Boutique Hotel 2015 - โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี 
 

ดว้ยปรัชญาการให้บริการของดุสิตธานีที ได้ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกท่านดว้ยความอ่อนน้อมจริงใจ สมํ าเสมอ ทาํให้
โรงแรมในเครือดุสิตธานีซึ งเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารดว้ยคนไทยไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล นบัเป็น
ความภาคภูมิใจของคณะผูบ้ริหารและพนักงานดุสิตธานีทุกคน และจะร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งและนํา 
ดุสิตธานีใหย้นือยูใ่นระดบัโรงแรมชั&นนาํของโลกต่อไป 
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ตัวบ่งชีhการดําเนินงาน 

ตัวชีhวดั รายละเอยีด หน้า 
เศรษฐกจิ 

EC5 ระดบัมาตรฐานค่าจา้งโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานค่าจา้งขั&นตํ าและค่าจา้งในทอ้งถิ น
ที ปฏิบติังาน 

148 

สิ�งแวดล้อม 
EN22 นํ&าหนกัรวมของของเสียแบ่งตามประเภทและวธีิการกาํจดั 150-153 

EN5 การประหยดัพลงังานเนื องจากการอนุรักษแ์ละการปรับปรุงที มีประสิทธิภาพ 149-153 

EN8 การใชน้ํ&าตามแหล่งกาํเนิดนํ&า 150-153 

สังคม 

SO3 อตัราส่วนพนกังานที ไดรั้บการฝึกอบรมเรื องนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและขอ้ปฏิบติั 157 

การปฏิบัติงานและการทาํงานที�ดี 
LA6 อตัราส่วนร้อยละของลูกจา้งทั&งหมดเป็นตวัแทนในการจดัการสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน

ร่วมกนัและความปลอดภยั คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้คาํแนะนาํดา้นอาชีวอนามยั
และโปรแกรมดา้นความปลอดภยั และการฝึกอบรมพนกังานที เกี ยวขอ้งในเรื องการรักษา
ความปลอดภยั 

 

156 

LA7 อตัราการบาดเจ็บ โรคที เกี ยวกบัการทาํงาน พนกังานสูญเสียวนัลา เนื องจากการเจ็บป่วย
เกี ยวกบัการปฏิบติังาน การขาดงาน และจาํนวนอุบติัเหตุที เกิดขึ&นเนื องจากการทาํงาน
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

156-157 

LA10 การฝึกอบรม ชั วโมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดบัของพนกังาน 154-155 

สิทธิมนุษยชน 

HR8 อตัราส่วนร้อยละของเจา้หน้าที รักษาความปลอดภยัที ไดรั้บการอบรมตามนโยบายของ
องคก์รหรือวิธีการเกี ยวกบัแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเรื องของการปฏิบติัการรักษา
ความปลอดภยั 

155-157 

ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 

PR5 การปฏิบติัที เกี ยวขอ้งต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้รวมถึงผลของการสํารวจการวดั
ความพึงพอใจของลูกคา้ 

157-158 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง  
11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าที และความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไวซึ้ งระบบ 
การควบคุมภายใน ซึ งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกบัดูแล การปฏิบติังานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที เกี ยวข้อง และการบริหารความเสี ยง ดังนั& น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจและหน้าที ในการสอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ  
สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการ
ประเมินความเสี ยงและการบริหารความเสี ยงที เหมาะสมและสอบทานให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที เกี ยวกบัธุรกิจของบริษทั ทั&งนี&  โดยมี 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ งของบริษทัทาํหนา้ที ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี ยง 
และการกาํกบัดูแลกิจการ 

ระบบการควบคุมภายในที บริษทัไดจ้ดัไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษทัมีความมั นใจอยา่งสมเหตุสมผล 
(Reasonable Assurance) ที จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นเรื อง ต่อไปนี&    

− ระบบขอ้มูล และรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเชื อถือได ้ 

− ไดมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย วธีิปฏิบติังานของบริษทั และกฎหมายที เกี ยวขอ้ง 

− ทรัพยสิ์นของบริษทัมีอยูจ่ริงและไดมี้การควบคุมดูแล จดัเก็บ รักษา เป็นอยา่งดี 

− การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั&งมีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั& งที  1/2559 เมื อวนัที  25 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ ง
รวมถึงการบริหารจดัการความเสี ยงที จดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตามกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในทั&ง 5 ส่วนดงันี&  (แบบประเมินดงักล่าวไดมี้การขยายความ   
แต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ) 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี ยง (Risk Assessment) 
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)  
4. ระบบสารสนเทศและการสื อสารขอ้มูล (Information & Communication)  
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
โดยประกอบกบัข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร เห็นว่าบริษทั            

มีระบบการควบคุมภายในที เพียงพอ ถึงแมว้่าบริษทัอาจตอ้งมีการยกระดบัปัจจยัควบคุมตามหลกัการยอ่ยบางส่วนให้มี
ความครบถ้วนและชัดเจนมากขึ&น ส่วนรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ปรากฏขอ้บกพร่องเกี ยวกบัระบบควบคุม
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ภายในที เป็นนัยสําคัญ นอกจากนี&  ผูส้อบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด  
เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี 2558 ไม่ไดมี้ขอ้สังเกตในขอ้บกพร่องที มีสาระสําคญัเกี ยวกบัระบบควบคุมภายใน
ทางดา้นบญัชีการเงินของบริษทั  

 ฝ่ายบริหารมีความเชื อมั นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัรัดกุมเพียงพอ และการจดัให้มี
บุคลากรอยา่งเพียงพอที จะดาํเนินการดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการป้องกนั รักษาทรัพยสิ์นจากความเสียหายที อาจ
เกิดขึ& นจากการใช้  หรือการจาํหน่ายโดยไม่ได้รับการอนุมติั  และมีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยว่า 
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย อนัเกิดจากการที กรรมการหรือผูบ้ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือ 
โดยไม่มีอาํนาจอยา่งเพียงพอ 

ทั&งนี&  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัมีหน้าที และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระ
เกี ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี ยง และการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั&งสอบทานให้บริษทัปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของทางการโดยเฉพาะเรื องรายการที เกี ยวโยงกัน  ฝ่ายงานมีอตัราบุคลากรรวม 6 อตัรา โดยในปีที ผ่านมา 
ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของปี 2558 โดยโรงแรมขนาดใหญ่ทาํการ
ตรวจปีละ 1-2 ครั& ง และโรงแรมขนาดเล็กทาํการตรวจปีละ 1 ครั& ง แต่ละครั& งจะให้นํ& าหนกัในดา้นการตรวจสอบทางการเงิน 
(Financial Audit) ค่อนขา้งสูง โดยครอบคลุมถึงวงจรรายได ้การรับเงินและนาํฝาก การจดัซื&อและ การเบิกจ่ายสินคา้คงเหลือ
และการควบคุมต้นทุน การปรับปรุงรายการบัญชี และทรัพย์สินถาวร เป็นต้น ส่วนที เหลือเป็นการสอบทาน 
การดาํเนินงาน (Operational Audit) รวมถึงรายการที เกี ยวโยงกนัตามแนวขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และการปฏิบติั
ตามกฎหมายที เกี ยวกบัธุรกิจโรงแรมตามความเหมาะสม ส่วนการตรวจสอบสํานักงานใหญ่ และบริษทัย่อยต่างๆ นั&น  
ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้าํการตรวจสอบปีละ 1 ครั& ง โดยเนน้ตรวจสอบดา้นการเงินเป็นหลกั รวมถึงการสอบทานรายการที 
เกี ยวโยงกนัตามความเหมาะสม นอกจากนี& ฝ่ายงานไดพ้ฒันาเครื องมือการวิเคราะห์ขอ้มูลมาช่วยใหก้ระบวนการตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพมากขึ&น โดยเฉพาะอย่างยิ งในดา้นวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนเปรียบเทียบระหว่างเดือนและแบ่งแยกเป็น
หน่วยยอ่ยๆได ้วิเคราะห์เปรียบเทียบบญัชีแยกประเภทสําคญัต่างๆไดห้ลากหลายรูปแบบ วิเคราะห์พฤติกรรมการบนัทึก
บญัชีในแต่ละประเภทเอกสารสุ่มเลือกเอกสารเพื อทดสอบการควบคุม เป็นตน้ ซึ งเครื องมือดงักล่าวจะช่วยวิเคราะห์และ
บ่งชี&ความผดิปกติของ การบนัทึกบญัชีและรายงานทางการเงินได ้

นอกจากนี&  ตั&งแต่ปลายปี 2549 บริษทัไดจ้ดัตั&งทีมงานบริหารความเสี ยงขึ&นเพื อนาํผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ
ของ PricewaterhouseCoopers FAS (“PwC”) ไปใช้ในการดาํเนินกิจกรรมการบริหารความเสี ยงทั&งในระดับองค์กร และ
ระดบัโรงแรม ซึ งจะช่วยเสริมใหร้ะบบการควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพมากขึ&น ซึ งในปัจจุบนั ทีมงานบริหาร
ความเสี ยงซึ งมีบุคลากรจาํนวน 2 ตาํแหน่ง ไดท้าํหนา้ที ให้คาํปรึกษาและประเมินความเสี ยงของโรงแรมต่างๆ และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี ยงเป็นระยะ ซึ งถือได้ว่ากระบวนการบริหารความเสี ยงของบริษัทมีการพฒันา 
อยา่งต่อเนื อง 
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11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีี�มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 - ไม่มี – 
 

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
� หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ในปี 2544 ที ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการแต่งตั&งนายวิจกัษณ์ ธมัปราชญ ์ให้ดาํรงตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัตั& งแต่วนัที  2 มกราคม 2544 เนื องจากคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่นายวิจกัษณ์ ธมัปราชญ ์เป็นผูมี้ความรู้โดยจบการศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาการบญัชีมีความชาํนาญ
และประสบการณ์ในงานดา้นการตรวจสอบสถาบนัการเงินหลายแห่ง รวมทั&งงานดา้นการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน
ของสถาบนัการเงินและบริษทัหลักทรัพยเ์ป็นเวลาหลายปี เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรที เกี ยวข้องกับการ
ปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน Value Added Business Control: 
The Right Way to Manage Risk การตรวจสอบการดาํเนินงาน การบริหารความเสี ยงแบบทั วทั&งองคก์รการกาํกบัดูแล
กิจการที ดี เป็นตน้ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของธุรกิจหลายประเภท จึงเห็นว่า มีความ
เหมาะสมที จะปฏิบติัหนา้ที ดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
 ทั&งนี&  การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั&ง ถอดถอน โยกยา้ย ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของ                
ผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
� หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
  บริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทั คือ นางสินี เธียรประสิทธิn  ทาํหน้าที กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทัภายใตก้ารกาํกบัของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา โดยนางสินี เธียรประสิทธิn  มีคุณสมบติัปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 
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12.  รายการระหว่างกนั  
12.1   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลที�อาจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2557 และปี 2558 ดังต่อไปนีh 

บริษัท/บริษัทย่อยที�ทาํรายการ ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื�อนไขราคา และความจําเป็น 
ปี 2557 ปี 2558 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. แอคมี พรินติ&ง ซึ งมีนางสินี  
เธียรประสิทธิn  เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

จดัพิมพป์ฏิทินประจาํปีและ
รายงานประจาํปีของบริษทั 

1.58 / 1.87 1.36 / 1.63 บริษทัว่าจา้งให้ บ. แอคมี พรินติ&งโดยใช้วิธีประกวดราคา
แข่งขนักับบริษัทอื น เพื อเปรียบเทียบเงื อนไขและราคาที 
เส น อม าโด ยพิ จารณ าถึ งป ระ โยช น์ สู งสุ ด แก่ บ ริษัท 
โดยผูเ้กี ยวโยงไม่มีส่วนไดส้่วนเสียในการตดัสินใจ 

   

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั บมจ. 
เอม็ บี เค  ซึ งมีนายชนินทธ์ โทณวณิก 
และนางสินี เธียรประสิทธิn  เป็นผูถ้ือหุน้ 

รายได้ค่าบริหารโรงแรม
และอื นๆ 

- / 0.79 0.02 / 1.48 เงื อนไขราคา และค่าบริการ ในด้านการขายและการตลาด  
คิดในอตัราที ใกลเ้คียงกบัที คิดกบัโรงแรมอื น 

เงินปันผลรับ - / 13.42 - / 13.41 ตามราคาที ประกาศจ่าย 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. ปิยะศิริ ซึ งมีกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ 
ปิยะอุย เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

ค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล - / 0.09 - / 0.02 เงื อนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทั วไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซึ งมีนายชนินทธ์ 
โทณวณิก เป็นผูถ้ือหุ้น 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้ริการ และอื นๆ 

8.92 / 30.39 5.35 / 62.38 บ ริษัท ทําสั ญ ญ าก ารจําห น่ าย ห้ อ งพัก  กับ  บ . เจ ที บี  
(ประเทศไทย) เพื อดาํเนินการจดัจาํหน่ายห้องพกัโรงแรม
โดยรายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนบัสนุนทางธุรกิจปกติ 
และมีเงื อนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทั วไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยที�ทาํรายการ ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื�อนไขราคา และความจําเป็น 
ปี 2557 ปี 2558 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
ธนาคารกรุงเทพ ซึ งมีนายชาตรี  
โสภณพนิช เป็นประธานกรรมการ 

ราย ไ ด้จาก ก ารข าย แ ล ะ 
การใหบ้ริการ 

- / 1.29 - / 0.22 เงื อนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทั วไป 

เงินปันผลรับ และดอกเบี&ยรับ - / 0.52 - / 0.42 เงื อนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทั วไป/ตามราคาที ประกาศจ่าย 
ค่าใช้ จ่ายในการขายและ
การบริหาร 

- / 1.01 - / 1.63 เงื อนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทั วไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. นิวแอตแลนติก ซึ งมีกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์
ปิยะอุย เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

รายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการ 

- / 0.03 - / 0.07 เงื อนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทั วไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั บมจ. 
นวกิจประกนัภยั ซึ งมีศาสตราจารยห์ิรัญ 
รดีศรี เป็นกรรมการ 

ค่าใชจ้่ายค่าเบี&ยประกนัภยั - / 0.34 0.01 / 1.42 เงื อนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทั วไป 

บริษทัยอ่ย และบุคคลเกี ยวโยง
คณะกรรมการของบริษทั 

ค่าเช่าบา้นพกัพนกังาน - / 0.09 - / - เงื อนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทั วไป 

ที ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั& งที  2/2559 ได้พิจารณาแลว้ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกนัขา้งตน้เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื อนไข
เป็นไปตามการคา้โดยปกติทั วไป 
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12.2 รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
นอกจากรายการที เป็นการทาํธุรกรรมตามปกติซึ งไดเ้ปิดเผยไวที้ หมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้

นั&น บริษทัได้กาํหนดนโยบายการทาํรายการระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้กี ยวขอ้ง ที เป็นรายการที 
ได้มาและจําห น่ายไป ซึ งสิ นท รัพ ย์ และ รายการให้ความช่วยเห ลือทางการเงิน ที เข้าเกณ ฑ์ ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯได้เสนอต่อคณ ะกรรมการตรวจสอบพิ จารณ าก่อนนําเสนอแจ้งเพื อทราบต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีการทาํรายการที เกี ยวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ และ รายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยซึ งเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั&งนี&  การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษทัย่อยนั&นมีเงื อนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการ
เปลี ยนแปลงของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกูย้ืมไดด้งันี&  
 

บริษัทย่อย ยอดเปลี�ยนแปลง 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

รายละเอยีดของ            
รายการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 
1. บ. ดุสิต ไชน่า 

แคปปิตอล  
1.80 36.70 1.80 38.50 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั&น 
0.12 0.83 0.12 0.83 ดอกเบี&ยรับของบริษทั 

 
12.3 มาตรการหรือขัhนตอนการทาํรายการระหว่างกนั 

ในการเขา้ทาํรายการระหว่างกนับริษทักาํหนดนโยบาย เงื อนไขของรายการระหว่างกนัดงันี&                            
1. ราคาซื&อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหวา่งกนัมีเงื อนไขเป็นไปตามการคา้ปกติ   
2. รายการเกี ยวโยงที เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้เสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดาํเนินการตามขั&นตอนเพื อความสมเหตุสมผลของรายการ
ดงักล่าวและเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแล้ว ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการ
สอบทานราคา หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ที ของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในวา่ 
เป็นราคาที สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้  
3. บริษทัมีขั&นตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหวา่งกนัโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการจดัซื&อ 

จดัจา้งโดยทั วไปของบริษทั และผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นไม่มีส่วนไดเ้สียในรายการระหวา่งกนั และไม่
มีส่วนในการอนุมติัในเรื องดงักล่าว 
4.   ใน การเขา้ทํารายการระหวา่งกนับริษทัไดป้ฏิบ ตั ิตามขอ้กําห นดและกฎเกณ ฑ ์ของ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด 
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ทั&งนี&  คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี ยวกบัความเหมาะสมของรายการและ
ราคา โดยให้ไดร้าคาที ยุติธรรม เพื อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

บริษทัปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที เกี ยวโยงกนัและ/
หรือการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ งสินทรัพย ์ของบริษ ัทจดทะเบียนซึ งจะมีการแก้ไขเพิ  ม เติมการ
ปฏิบ ัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั ผูล้งทุนทั  วไปและหน่วยงานที เกี ยวขอ้ง
รวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีการขออนุมติัจากที ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที ประชุม 
ผูถื้อหุน้ตามที ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

การทาํรายการระหวา่งกนัที อาจเกิดขึ&นในอนาคตจะตอ้งเป็นไปตามมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ ซึ ง
รวมถึงรายการระหวา่งกนักบั บ. แอคมี พรินติ&ง และ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ และ/หรือ บริษทัอื น ซึ ง
อาจมีความขดัแยง้ 
12.5   เหตุผลที�บุคคลที�อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการ
ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง 
 บริษทัไม่มีบุคคลที อาจมีความขดัแยง้ที ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เกินกวา่ร้อยละ 10  แทนการ
ถือหุน้ของบริษทัโดยตรง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1  

167 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

ส่วนที� 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ        
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 
 

สินทรัพย์ 2556  2557  2558 
   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวยีน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 161,398  3.66  179,870  4.20  189,995  4.64 
ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื น 209,361  4.75  207,891  4.85 219,593  5.37 
สินคา้คงเหลือ 24,776  0.56  23,898  0.56  22,342  0.55 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั&นแก่บริษทัยอ่ย -  -  1,800  0.04  38,500  0.94 
ค่าเช่าที ดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            

ที ถึงกาํหนดภายในหนึ งปี 74,067  1.68  74,067  1.73  74,067  1.81 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื น 29,250  0.66  1,589  0.03  1,767  0.04 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 498,852  11.31  489,115  11.41  546,264  13.35 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน         
เงินลงทุนเผื อขาย 322,422  7.31  337,485  7.88  241,662  5.91 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 944,153  21.40  1,001,353  23.37  1,091,352  26.67 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 29,830  0.68  29,830  0.70  29,830  0.73 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,229,203 27.86  1,229,203 28.69  1,229,203  30.04 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื อการเงินลงทุน 210,028  4.76  194,766  4.55  179,838  4.39 
ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 832,658  18.87  722,058  16.85  577,022  14.10 
ค่าเช่าที ดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 240,717  5.46  166,650  3.89  92,583  2.26 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื น 58,354  1.32  52,923  1.23  43,172  1.05 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,225  0.96  33,188  0.77  32,614  0.80 
เงินมดัจาํเพื อใหไ้ดสิ้ทธิในการบริหาร
โรงแรม 

-  
- 

 25,270  
0.59 

 25,270  
0.62 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื น 3,127  0.07  3,062  0.07  3,401  0.08 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,912,717  88.69  3,795,788  88.59  3,545,947  86.65 
รวมสินทรัพย์ 4,411,569  100.00  4,284,903  100.00  4,092,211  100.00 
            
            

(หน่วย : พนับาท) 
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168 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม (ต่อ) 

          (หน่วย : พนับาท) 
 2556  2557  2558 

หนีhสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น   %    %    % 
หนีhสินหมุนเวยีน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั&น            

จากสถาบนัการเงิน   610,700   13.84  593,000  13.84  390,000   9.53 
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื น 246,666 5.59  236,930 5.53  245,785 6.01 
หนี& สินตามสญัญาเช่าการเงินที ถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหนึ งปี 
 

699 0.02 
  

- - 
  

- - 
ภาระหนี& สินจากการคํ&าประกนั 74,129 1.68  86,308 2.01  - - 
กาํไรจากการขายสินทรัพยที์ มีไวเ้พื อขาย 

รอการรับรู้ 
 

6,904 0.16 
  

6,904 0.16 
  

- - 
หนี& สินหมุนเวยีนอื น 17,690 0.40  22,055 0.52  22,744 0.55 
รวมหนีhสินหมุนเวยีน 956,788 21.69  945,197 22.06  658,529 16.09 
หนีhสินไม่หมนุเวยีน      
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 96,297 2.18  99,713 2.33  112,932 2.76 
หนี& สินไม่หมุนเวยีนอื น 19,259 0.44  17,308 0.40  19,337 0.47 
รวมหนีhสินไม่หมุนเวยีน 115,556 2.62  117,021 2.73  132,269 3.23 
รวมหนีhสิน 1,072,344 24.31  1,062,218 24.79  790,798 19.32 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุนที ออกและชาํระแลว้ 850,000 19.27  850,000 19.84  850,000 20.77 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000   37.24  1,643,000   38.34  1,643,000   40.15 
ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื&อคืน 16,950   0.38  16,950   0.40  16,950   0.41 
 กาํไรสะสม      
       จดัสรรแลว้ – ทุนสาํรองตามกฎหมาย 85,000   1.93  85,000   1.98  85,000 2.08 
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 598,737 13.57  470,147 10.97  598,159 14.62 
องคป์ระกอบอื นของส่วนของผูถื้อหุน้ 145,538 3.30 157,588   3.68 108,304   2.65 
รวมส่วนของบริษัท 3,339,225 75.69 3,222,685 75.21 3,301,413 80.68 
รวมหนีhสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,411,569 100.00  4,284,903 100.00  4,092,211 100.00 
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169 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบกาํไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน)  
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 

                   (หน่วย: พนับาท) 
 2556  2557  2558 
   %    %    % 
รายได้           
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,565,733  76.62  1,289,597  71.15  1,573,012  73.42 
รายไดค้่าบริหารงาน 64,415    3.15  62,934    3.47  64,094    2.99 
ดอกเบี&ยรับ 1,649    0.08  610    0.03  1,708    0.08 
เงินปันผลรับ 139,329  6.82  165,735  9.14  160,353  7.48 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 351  0.02  -  -  1,683  0.08 
รับรู้กาํไรจากสินทรัพยที์ มีไวเ้พื อขาย 
รอการรับรู้       

 
- - 

  
- 

 
- 

  
6,904 0.32 

รายไดอื้ น 271,955  13.31  293,532  16.21  334,789  15.63 
รวมรายได้ 2,043,432   100.00  1,812,408   100.00  2,142,543   100.00 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 929,753  45.50  831,755  45.89  924,208  43.14 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเสื อมราคา             
     และค่าตดัจาํหน่าย 210,666  10.31  225,425  12.43  229,204  10.70 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 231,578  11.33  202,733  11.19  229,039  10.69 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 575,656  28.17  548,951        30.29  485,874             22.68 
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ -  -  10  -  -  - 
ค่าเสื อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 21,349  1.05         23,681  1.31         23,238  1.08 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 19,688  0.96  17,418  0.96  14,434  0.67 

รวมค่าใช้จ่าย 1,988,690  97.32  1,849,973  102.07  1,905,997  88.96 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 54,742  2.68  (37,565)  (2.07)  236,546  11.04 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 1,829  0.09  (6,025)   (0.33)  (15,023)  (0.70) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 56,571  2.77  (43,590)  (2.40)  221.523  10.34 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัhนพืhนฐาน           

- ส่วนที�เป็นของบริษัท  (บาท)                                        0.67                                       (0.51)                                       2.61 
จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วงนํhาหนัก  (หุ้น)        85,000,000              85,000,000            85,000,000 

 
 
 



  แบบ 56-1  

170 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน)  

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 
                                                  (หน่วย : พนับาท) 

 2556  2557  2558 

กาํไรสุทธิ (ขาดทุน) สําหรับปี 56,571  (43,590)  221,523 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื#น      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั      

   สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน -  -  (10,639) 

การเปลี ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื อขาย             51,429  15,062  (61,604) 

ภาษีเงินไดเ้กี ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื น (10,286)  (3,012)  14,449 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื�น 41,143  12,050  (57,794) 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 97,714  (31,540)  163,729 
การปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนที เป็นของบริษทั 97,714  (31,540)  163,729 

 97,714  (31,540)  163,729 
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171 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม  

                                                                                                                                                     (หน่วย : พนับาท) 
       2556          2557           2558 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน      
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 56,571  (43,590)  221,523 
รายการปรับปรุง   
ดอกเบี�ยรับ (1,649)  (610)  (1,708) 
เงินปันผลรับ (139,329)  (165,735)  (160,353) 
หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (19,260)  (4,932)  1,234 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย อาคารและอุปกรณ์ 207,471  222,798  226,022 
ค่าเสื�อมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 15,753  15,452  15,537 
ค่าเช่าที�ดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย 74,067  74,067  74,067 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,791  10,856  10,883 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,402  11,502  13,141 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย -  -  (43,882) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (1,829)  6,025  15,023 
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายอุปกรณ์ (351)  10  (1,684) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 8,481  1,951  1,677 
รับรู้กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นที�มีไวเ้พื�อขายรอการรับรู้ -  -  (6,904) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและภาษีหกั ณ ที�จ่าย -  856  - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 294    1 
กาํไรจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย (71)  -  - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 19,688  17,418  14,434 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 239,029  146,068  379,011 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง   
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 26,574  6,931  (12,537) 
สินคา้คงเหลือ 2,449  878  1,556 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (20,219)  2,392  (179) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 128  65  (339) 
หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)   
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (15,685) 

 
 9,039 

 
 9,517 

 ภาระหนี� สินจากการคํ�าประกนั 5,674  12,179  (86,308) 
หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (7,301)  4,365  689 
หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 3,666  (1,951)  2,029 
จ่ายคืนสาํรองผลประโยชน์พนกังาน (3,660)  (8,087)  (10,561) 
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 230,655  171,879  282,878 
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ -  9,289  80 
จ่ายภาษีเงินได ้ (10,079)  (10,663)  - 
เงนิสดสุทธิได้จากกจิกรรมดาํเนินงาน 220,576  170,505  282,958 

 



  แบบ 56-1  

172 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 
     2556         2557             2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      

ดอกเบี&ยรับ 1,649  598  1,228 

เงินสดจ่ายเพื อเงินใหกู้ย้มืระยะสั&นแก่บริษทัยอ่ย -  (1,800)  (36,700) 

เงินปันผลรับ 51,441  50,267  48,997 

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ -  24,999  29,000 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 87,888  90,469  82,357 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน -  -  78,100 

เงินสดจ่ายเพื อซื&อหุน้ของบริษทัยอ่ย (50,079) 
 

 (57,200) 
 

 (90,000) 
 เงินสดจ่ายเพื อซื&อหุน้กิจการร่วมคา้ (3,750) 

, 
 - 

, 
 - 

, เงินสดรับจากการปิดบริษทัยอ่ย 5,071  -  - 

เงินสดจ่ายเพื อซื&ออสงัหาริมทรัพยเ์พื อการลงทุน (262)  (196)  (608) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,908  1,078  2,275 

เงินสดจ่ายเพื อซื&ออุปกรณ์ (233,599)  (133,844)  (83,808) 

เงินสดจ่ายเพื อซื&อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,134)  (5,424)  (1,133) 

เงนิสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (146,867)  (31,053)  29,708 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั&นจากสถาบนัการเงิน 564,200  455,500  258,000 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั&นจากสถาบนัการเงิน (530,400)  (473,200)  (461,000) 

เงินสดจ่ายชาํระคืนหนี& สินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (284)  (699)  - 

จ่ายดอกเบี&ย (19,644)  (17,581)  (14,541) 

เงินปันผลจ่าย (85,000)  (85,000)  (85,000) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 
จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

(71,128)  (120,980)  (302,541) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึ&นสุทธิ 2,581  18,472 

161,398 
 10,125 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  1 มกราคม 158,817  161,398  179,870 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  31 ธนัวาคม 161,398  179,870  189,995 

 
 
 



  แบบ 56-1  

173 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 

     (หน่วย : พนับาท) 
สินทรัพย์ 2556  2557  2558 

   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวยีน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 847,646  9.19  859,760  9.54  714,228  7.60 
เงินลงทุนระยะสั&น 62,140  0.67  150,579  1.67  380,180  4.05 
ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื น 469,824  5.10  426,457  4.73  475,026  5.05 
สินคา้คงเหลือ 88,970  0.96  84,750  0.94  79,618  0.85 
ค่าเช่าที ดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            

ที ถึงกาํหนดภายในหนึ งปี 105,621  1.14  105,769  1.17  109,073  1.16 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื น 59,321  0.64  53,946  0.60  58,936  0.63 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,633,522  17.70  1,681,261  18.65  1,817,061  19.34 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน            
 เงินฝากธนาคารที มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 1,499  0.02  1,956  0.02  2,176  0.02 
 เงินลงทุนเผื อขาย 358,584  3.89  375,197  4.16  356,441  3.80 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,310,214  14.20  1,311,945  14.56  1,404,715  14.95 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 71,477  0.77  56,720  0.63  52,518  0.56 
เงินใหกู้ย้มืเงินระยะยาวแก่กิจการที เกี ยวขอ้งกนั -  -  -  -  39,553  0.42 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื อการลงทุน 273,462  2.97  259,856  2.88  246,500  2.63 
ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,049,902  54.73  4,876,981  54.11  5,107,900  54.36 
ค่าเช่าที ดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 311,692         3.38  224,773         2.50  154,276         1.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื น 70,037  0.76  70,702  0.79  61,766  0.66 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 129,147  1.40  110,106  1.22  100,952  1.07 
เงินมดัจาํเพื อใหไ้ดสิ้ทธิในการบริหาร
โรงแรม 

-  
- 

 25,270  
0.28 

 25,270  
0.27 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื น 16,975          0.18  17,624          0.20  26,548          0.28 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,592,989         82.30  7,331,130         81.35  7,578,615         80.66 
รวมสินทรัพย์ 9,226,511       100.00  9,012,391       100.00  9,395,676       100.00 

  
 
 
 
 



  แบบ 56-1  

174 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม  (ต่อ) 

                                                                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 
หนีhสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2556  2557  2558 

   %    %    % 
หนีhสินหมุนเวยีน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั&น            
     จากสถาบนัการเงิน 662,700  7.18  639,000  7.09  538,000  5.73 
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื น 967,654  10.49  998,634  11.08  962,429  10.24 
หนี& สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน          
      ที ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ งปี 772  0.01 935  0.01 1,152  0.01 
เงินกูย้มืระยะยาวที ครบกาํหนดชาํระ       
      ภายในหนึ งปี 185,195  2.01 241,068  2.67 324,375  3.45 
เงินกูย้มืระยะสั&นจากบริษทัที เกี ยวขอ้งกนั 13,106  0.14  4,609  0.05  5,046  0.05 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ที ครบกาํหนด            
     ภายในหนึ งปี 25,433  0.28  25,433  0.28  25,433  0.28 
ภาระหนี& สินจากการคํ&าประกนั 74,129  0.80  86,309  0.96  -  - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,370  0.10  597  0.01  2,262  0.02 
กาํไรจากการขายสินทรัพยที์ มีไวเ้พื อขาย            
     รอการรับรู้ 6,904  0.07  6,904  0.08  -  - 
หนี& สินหมุนเวยีนอื น 49,782  0.54  47,366  0.53  61,114  0.65 

รวมหนีhสินหมุนเวยีน 1,995,045  21.62  2,050,855  22.76  1,919,811  20.43 
หนีhสินไม่หมนุเวยีน         
หนี& สินตามสญัญาเช่าการเงิน -  -  3,975  0.04  3,107  0.03 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,091,913  11.84  900,391  9.99  1,177,113  12.53 
ภาระหนี& สินจากการลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  36,109  0.39 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 660,709  7.16  635,276  7.05  609,843  6.49 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 172,875  1.88  174,893  1.94  205,752  2.19 
หนี& สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หนี& สินไม่หมุนเวยีนอื น 

13,785 
24,311 

 0.15 
0.26 

 12,531 
22,360 

 0.14 
0.25 

 20,055 
19,421 

 0.21 
0.21 

รวมหนีhสินไม่หมุนเวยีน 1,963,593  21.29  1,749,426  19.41  2,071,400  22.05 
รวมหนีhสิน 3,958,638  42.91  3,800,281  42.17  3,991,211  42.48 

 
 

 



  แบบ 56-1  

175 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม (ต่อ) 
         (หน่วย : พนับาท) 

หนีhสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 2556  2557  2558 
   %    %    % 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ทุนที ออกและชาํระแลว้ 850,000 9.21 850,000 9.43 850,000 9.05 
หกั หุน้ทุนซื&อคืน (15,740) (0.17) (15,740) (0.17) (15,740) (0.17) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000 17.81 1,643,000 18.23 1,643,000 17.49 
ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื&อคืน 18,366 0.20 18,366 0.20 18,366 0.20 
กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้       
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 85,000 0.92 85,000 0.94 85,000 0.90 
กองทุนวทิยาลยัดุสิตธานี 269,784 2.92 315,887 3.51 366,376 3.90 
สาํรองอื น 15,740 0.17 15,740 0.17 15,740 0.17 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,489,818 16.15 1,342,696 14.90 1,394,120 14.84 
องคป์ระกอบอื นของส่วนของผูถื้อหุน้ 174,430 1.89 188,338 2.09 236,341 2.51 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,530,398 49.10 4,443,287 49.30 4,593,203 48.89 
ส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุม 737,475 7.99 768,823 8.53 811,262 8.63 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,267,873 57.09 5,212,110 57.83 5,404,465 57.52 
รวมหนีhสินและส่วนขอผู้ถือหุ้น 9,226,511 100.00 9,012,391 100.00 9,395,676 100.00 

 
 



  แบบ 56-1  

176 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบกาํไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 
    (หน่วย :พนับาท) 

 2556  2557  2558 
   %    %    % 
รายได้            
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4,909,706  92.10  4,675,480  90.35  4,895,150  91.16 
รายไดค้่าบริหารงาน 64,588  1.21  116,110  2.25  124,119  2.31 
ดอกเบี&ยรับ 9,386  0.17  8,430  0.16  12,962  0.24 
เงินปันผลรับ 13,333  0.25  14,720  0.29  14,451  0.27 
รับรู้รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 25,433  0.48  25,433  0.49  25,433  0.47 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 1,444  0.03  -  -  2,653  0.05 
รับรู้กาํไรจากการสินทรัพยที์ มีไวเ้พื อขาย 
รอการรับรู้ 

          
- 

 
- 

        
      - 

 
- 

        
   6,904 

 
0.13 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 91,035  1.71  74,694  1.44  40,625  0.76 
รายไดอื้ น 215,920  4.05  259,832  5.02  247,293  4.61 

รวมรายได้ 5,330,845     100.00  5,174,699     100.00  5,369,590     100.00 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย      
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 2,924,474   54.86  2,902,863   56.10  2,901,951   54.04 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเสื อมและค่าตดัจาํหน่าย 559,173   10.49  618,382   11.95  643,922   11.99 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 383,971     7.20  394,778     7.63  387,966     7.23 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,130,479  21.21  1,110,268  21.46  1,048,736  19.53 
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ -   5,122    0.10  -  
ค่าเสื อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 39,853  0.75  43,417  0.84  45,112  0.84 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 70,916  1.33  64,436  1.24  49,395  0.92 
รวมค่าใช้จ่าย 5,108,866   95.84  5,139,266   99.32  5,077,082   94.55 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 221,979  4.16  35,433           0.68  292,508           5.45 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (24,353)  (0.46)  (22,183)  (0.43)  (39,407)  (0.74) 

กาํไรสุทธิ 197,626  3.70  13,250  0.25  253,101  4.71 
- ส่วนที เป็นของส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุม (33,921) (0.63) (33,895) (0.65) (53,912) (1.00) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท 163,705 3.07 (20,645) (0.40) 199,189 3.71 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัhนพืhนฐาน            

- ส่วนที�เป็นของบริษัท  (บาท) 1.94   (0.24)   2.36  
จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วงนํhาหนัก  (หุ้น) 84,528,500   84,528,500   84,528,500  



  แบบ 56-1  

177 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 

                         (หน่วย :พนับาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2556  2557  2558 

กาํไรสุทธิ 197,626  13,250 
 

 253,101 
 กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น      

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี ยนจากการแปลงค่า      

      หน่วยงานในต่างประเทศ 67,035  3,303  118,940 

การเปลี ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื อขาย 
 

59,437  16,612  (18,755) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั      

     สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (2,939)  7,498  (16,415) 

ภาษีเงินไดเ้กี ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื น (10,664)  (5,572) 
) 

 7,317 
) กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 112,869  21,841  91,087 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 310,495  35,091  344,188 
       

การปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      

 - ส่วนที เป็นของบริษทัใหญ่ 240,976  (2,112) 
) 

 234,298 
  - ส่วนที เป็นของส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุม  69,519 

 
 37,203 

 
 109,890 

  310,495  35,091  344,188 



  แบบ 56-1  

178 
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม  

(หน่วย: พนับาท) 
 2556  2557  2558 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน      
กาํไรสุทธิสาํหรับปี        197,626         13,250  253,101 
รายการปรับปรุง   
รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้          (25,433)           (25,433)           (25,433) 
ดอกเบี&ยรับ (9,386)  (8,430)  (12,962) 
เงินปันผลรับ (13,333)  (14,720)  (14,451) 
หนี& สูญและหนี&สงสยัจะสูญ (โอนกลบั)   5,951  (7,459)  8,802 
ค่าเสื อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 588,114  647,029  673,756 
ค่าตดัจาํหน่ายค่าเช่าที ดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 103,754  105,337  106,471 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,911  14,769  15,278 
 ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ที จ่าย 12,350  203             16,611 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,852  31,214  28,826 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (91,035)  (74,694)  (40,625) 
 รับรู้กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นทีมีไวเ้พื อขายรอการรับรู้ -  -  (6,904) 
 ขาดทุน (กาํไร) จากการขายอุปกรณ์ (1,444)  5,122  (2,654) 
 ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 29,533  44,824  4,345 
โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,879)  (5,317)  - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 294  238  1 
กาํไรจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย (71)  -  - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 70,917  64,436  49,395 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24,353  22,183  39,407 
การเปลี ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี& สินดาํเนินงาน      929,074  812,552        1,092,964 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ มขึ&น) ลดลง   
ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื น (30,613)  72,359  (31,786) 
สินคา้คงเหลือ (3,568)  4,203  7,347 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื น (22,057)  (39,326)  (936) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื น (1,498)  (655)  (8,810) 
หนี& สินดาํเนินงานเพิ มขึ&น (ลดลง)   
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื น 53,217  22,436  (79,784) 
ภาระหนี& สินจากการคํ&าประกนั 5,674  12,180  (86,308) 
หนี& สินหมุนเวยีนอื น (19,146)  617  12,118 
หนี& สินไม่หมุนเวยีนอื น 3,530  20,960  (2,939) 
จ่ายคืนสาํรองผลประโยชน์พนกังาน (15,095)  (21,515)  (15,896) 
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 899,518  883,811  885,970 
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 4,854  11,335  2,425 
จ่ายภาษีเงินได ้ (52,511)  (31,980)  (25,158) 
เงนิสดสุทธิได้จากกจิกรรมดาํเนินงาน 851,861  863,166  863,237 
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม (ต่อ)  

(หน่วย: พนับาท) 
 2556  2557  2558 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
ดอกเบี&ยรับ 7,840  8,437  8,183 
เงินสดจ่ายเพื อเงินลงทุนระยะสั&น 9,996  (88,439)  (229,601) 
เงินสดจ่ายเพื อเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที เกี ยวขอ้ง -  -  (36,363) 
เงินฝากธนาคารที มีขอ้จาํกดัในการใชเ้พิ มขึ&น (121)  (457)  (221) 
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 12,000  24,999  29,000 
เงินปันผลรับ 13,333  14,720  14,451 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 87,888  90,469  82,357 
เงินสดจ่ายชาํระค่าหุน้บริษทัยอ่ย -  -  (60,830) 
เงินสดจ่ายเพื อชาํระค่าหุน้ของการร่วมคา้ (46,757)  (28,370)  - 
เงินสดจ่ายเพื อชาํระค่าหุน้บริษทัร่วม -  -  (122,768) 
เงินสดจ่ายเพื อซื&ออสงัหาริมทรัพยเ์พื อการลงทุน (186)  (283)  (544) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 5,007  337  3,903 
เงินสดจ่ายเพื อซื&ออุปกรณ์ (541,113)  (511,500)  (675,295) 
เงินสดจ่ายเพื อซื&อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,868)  (12,932)  (5,884) 
เงินสดจ่ายค่าเช่าที ดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ -  (18,265)  (31,589) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (461,981)  (521,284)  (1,025,201) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั&นจากสถาบนัการเงิน     653,989      489,500      421,000 
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั&นจากสถาบนัการเงิน (644,712)  (513,200)  (522,000) 
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั&นจากบริษทัที เกี ยวขอ้งกนั -  (8,515)  - 

เงินสดจ่ายชาํระคืนหนี& สินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (493)  (772)  (1,090) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -  50,134  515,847 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (150,233)  (191,698)  (258,001) 

จ่ายดอกเบี&ย (67,800)  (68,750)  (49,572) 

จ่ายเงินปันผล (88,115)  (90,855)  (91,002) 

เงนิสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 
จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

(297,364)  (334,156)  15,182 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึ&น (ลดลง) สุทธิ 92,517  7,726  (146,782) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  1 มกราคม 748,756  847,646  859,760 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ&นปี 6,373  4,388  1,250 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม       847,646  859,760  714,228 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.82 0.82 0.95 0.52 0.52 0.83 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.66 0.63 0.62 0.39 0.41 0.68 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.43 0.43 0.43 0.24 0.18 0.35 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี&การคา้ เท่า 16.40 16.62 20.29 20.17 18.03 23.21 
ระยะเวลาเก็บหนี& เฉลี ย วนั 22.26 21.96 17.99 18.10 20.25 15.73 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 33.04 33.42 35.31 35.76 34.18 39.97 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี ย วนั 11.05 10.92 10.34 10.21 10.68 9.13 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี&  เท่า 12.90 15.21 18.49 18.96 18.48 19.58 
ระยะเวลาชาํระหนี&  วนั 28.30 24.00 19.74 19.25 19.75 18.64 
ระยะเวลาหมุนเวยีนของเงินสด วนั 5.00 8.89 8.59 9.05 11.18 6.21 

 
 
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อตัรากาํไรขั&นตน้ % 29.05 24.69 27.56 27.16 18.02 26.67 
อตัรากาํไรสุทธิ % 3.07 (0.40) 3.71 2.77 (2.41) 10.34 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) %      3.68    (0.46) 4.41 1.70 (1.33) 6.79 

 

 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) % 3.10 1.00 3.57 1.65 (0.48) 5.95 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 14.10 11.98 16.64 26.44 19.87 55.34 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.58 0.57 0.58 0.46 0.42 0.51 
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 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
    ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558    ปี 2556    ปี 2557    ปี 2558 
อตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.75 0.73 0.74 0.32 0.33 0.24 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี&ย เท่า 12.01 13.40 17.48 11.20 9.79 19.60 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 51.63 (409.44) 42.44 150.25 (195.00) 38.37 

 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 

ต่อหุ้น      ปี 2556      ปี 2557      ปี 2558       ปี 2556     ปี 2557      ปี 2558 
มูลค่าหุน้ บาท 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
มูลค่าตามบญัชี บาท 53.60 52.57 54.34 39.29 37.91 38.84 
กาํไรต่อหุน้ บาท 1.94 (0.24) 2.36 0.67 (0.51) 2.61 
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.20 

 
 อตัราส่วนการเตบิโต 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
    ปี 2556    ปี 2557     ปี 2558     ปี 2556    ปี 2557    ปี 2558 
อตัราส่วนการขาย % 8.42 (4.77) 4.70 3.44 (17.64) 21.98 
อตัราส่วนตน้ทุนขาย % 3.12 1.08 0.70 3.78 (7.30) 9.10 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร % 9.28 (0.62) (4.54) 7.59 (6.88) (4.73) 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิ % (26.44) (112.61) 1,064.83 (64.25) (177.05) 608.20 
อตัราส่วนสินทรัพยร์วม % 1.61 (2.32) 4.25 0.40 (2.87) (4.50) 
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14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) 
14.1 ภาพรวมผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ 

 ในปี 2558 ธุรกิจการท่องเที ยวนบัเป็นธุรกิจที สร้างรายไดห้ลกัเขา้ประเทศ โดยมีนกัท่องเที ยวที เดิน
ทางเข้าประเทศเพิ มขึ& นในอตัราร้อยละ 20 ซึ งเป็นการเพิ มขึ& นจากนักท่องเที ยวในแถบเอเซียร้อยละ 36 
โดยเฉพาะนักท่องเที ยวชาวจีนที เพิ มขึ& นในอตัราที สูงมากเมื อเทียบกับชาติอื น แต่สําหรับนักท่องเที ยว 
ชาวยุโรปจะลดลงร้อยละ 9 โดยเฉพาะนกัท่องเที ยวจากรัสเซีย จากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมถึงเศรษฐกิจทั วโลกยงัคงฟื& นตวัช้า ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมประเภทรีสอร์ท เช่น 
ที มลัดีฟส์ ภูเก็ต เป็นตน้ 

  จากการที มีนกัท่องเที ยวชาวจีน และเอเซียเขา้มาทดแทนลูกคา้ชาวยโุรปและรัสเซีย ทาํให้อตัราการ
เขา้พกัสูงขึ&น แต่ด้วยพฤติกรรมการท่องเที ยวที แตกต่างกนัส่งผลให้รายได้เฉลี ยต่อห้องลดลง นอกจากนี&  
เมื อวนัที  17 สิงหาคม 2558 เกิดเหตุการณ์ระเบิดที ราชประสงค์ ส่งผลถึงการชะลอตวัของนกัท่องเที ยวจาก
นโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที ยวของรัฐบาล ประกอบกบัเป็นช่วงฤดูกาลการ
ท่องเที ยว (high Season) ทําให้รายไดธุ้รกิจโรงแรมในไตรมาสที  4 เพิ มขึ&น ทาํให้ผลประกอบการโดยรวม

ของบริษทัในปี 2558 ดีขึ&นเมื อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

นอกเหนือจากปัจจยัภายนอกที ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัแลว้ยงัมีปัจจยัภายในที ก่อให้เกิด
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยค่าเสื อมราคา เนื องจากธุรกิจโรงแรมระดบั 4 ดาว และ 5 ดาวมีความจาํเป็น
จะตอ้งปรับปรุงตกแต่งโรงแรมเพื อรักษาระดบัมาตรฐานของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงครั& งใหญ่ 
(Major Renovation) หรือการปรับปรุงบางส่วน (Touchup Renovation) ในทุกๆ ปี  ส่งผลให้มีค่าเสื อมราคา 
ปีละกวา่ 600 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายเกี ยวกบัพนกังาน ค่าบาํรุงรักษาต่างๆ การพฒันาระบบสารสนเทศเพื อใชใ้น
กิจการของบริษทั ทั& งในส่วนของกิจการโรงแรมและการบริหารการศึกษา และการทาํการตลาด เพื อให้
สามารถรองรับการขยายตวัในอนาคต ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายคงที ที ส่งผลต่อผลประกอบการ 
นอกจากนี& บริษัทมีความจาํเป็นจะต้องเพิ มช่องทางการจาํหน่ายไม่ว่าการทําสัญญาการขายผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตกบัเครือข่ายต่างๆ (on line travel agent) การตั&งตวัแทนสํานักงานขายในต่างประเทศเพื อเป็น
ตวัแทนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้บริษทั หรือแมแ้ต่การเป็นพนัธมิตรทางการคา้กบั PHG ซึ งเป็นส่วนหนึ ง
ของค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทั  นอกจากนี& บริษทัมีโครงการขยายธุรกิจการรับบริหารโรงแรมอย่าง
ต่อเนื องเพื อให้บรรลุเป้าหมายที วางไว ้จาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านการพฒันา และศึกษาโครงการ 
รวมทั&งค่าใช้จ่ายดา้นบุคคลากรที รองรับการขยายตวัของบริษทั สําหรับปี 2558 บริษทัหมดภาระคํ&าประกนั
การจ่ายค่าเช่ากับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  ในขณะที ปี  2557 ได้จ่าย                   
ค่าค ํ&าประกนัดงักล่าวไปจาํนวน 86.31 ลา้นบาท 
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จากการที บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงศกัยภาพ และโอกาสการขยายธุรกิจไปยงัประเทศจีน ซึ งเป็นการเพิ ม
เครือข่ายและช่องทางจาํหน่ายใหม้ากขึ&น โดยลงทุนใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
ซึ งรับบริหารโรงแรมในจีน แต่ดว้ยเป็นปีที  2 ของการดาํเนินการ ซึ งยงัมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายจึง
ส่งผลขาดทุนที กระทบกบังบการเงินจาํนวน 41.23 ลา้นบาท หากในอนาคตโรงแรมที รับบริหารเพิ มมากขึ&น
ตามเป้าหมาย บริษทัจะสามารถสร้างกาํไรไดใ้นอนาคต นอกจากนี& จากการเปิดดาํเนินการกิจการโรงเรียน
การโรงแรมภายใตบ้. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษาในวนัที  14 กนัยายน 2558  เป็นการเปิดการเรียนการสอน
เป็นปีแรกทาํใหมี้ผลขาดทุนจาํนวน  28.14 ลา้นบาท  

 

วเิคราะห์ผลการดําเนินการ  
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2558 ในไตรมาส1 มีการปรับปรุงขอ้มูลทางการเงินเพื อให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  11 โดยบริษทัได้จดัประเภทเงินลงทุนใน
กิจการที ควบคุมร่วมกนัใหม่เป็นการร่วมคา้ ส่งผลให้กลุ่มบริษทัได้เปลี ยนแปลงนโยบายการบญัชี
สาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้จากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็นวิธีส่วนได้เสีย ได้แก่บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต  Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. แ ล ะ  Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. จ ึง มี
ผลกระทบต่อการรับรู้สินทรัพย ์หนี& สิน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษทั  และในไตรมาส 3 
มีการลงทุนเพิ มใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. โดยบริษทัย่อยแห่งหนึ ง จาํนวน 1,925,000 
หุ้นคิดเป็นร้อยละ 5  ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ มขึ&นจากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 60   

 

ในปี 2557 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินเพื อให้สอดคล้องกบัปี 2558 ด้วยแล้ว 
 

ในปี 2558 ผลการดาํเนินงานมีการเปลี ยนแปลงสําคญัเกิดจากรายได้ที เพิ มขึ&นจากปีก่อนของ
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เพิ มขึ&น หลงัจากได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในปีก่อน  
และโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา หลงัจากการปรับปรุงห้องพกัในส่วนแรก แล้วเสร็จร้อยละ 90  เมื อเดือน
ธันวาคม 2558 ในขณะที โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก ็ต  ได ้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของ
นักท่องเที ยวยุโรปและรัสเซียที เป็นตลาดหลกั ทาํให้โรงแรมมีรายได้ลดลง 

 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 199.19 ลา้นบาทเพิ มขึ&นจากปี
ก่อนจาํนวน 219.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 110.36 สาเหตุหลกัเกิดจากรายไดข้องกิจการโรงแรมเพิ มขึ&น 
198.78 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.62  

ผลประกอบการสําหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกบัปีสิ&นสุดวนัที  31 ธันวาคม 
2557 สรุปไดด้งันี&  
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รายได้ 
บริษทัมีรายได้รวม 5,369.59 ล้านบาท เพิ มขึ&นจากปีก่อน 194.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.77 

ประกอบดว้ย 
รายได้แบ่งตามสายธุรกจิ 
ธุรกจิโรงแรม 

ณสิ&นปี 2558 บริษทัมีโรงแรมที เป็นเจา้ของจาํนวน 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นในประเทศ 8 แห่งและ 
ต่างประเทศ 2 แห่ง   

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2557 2558 ผลต่าง % 
รายได้     

- ธุรกิจโรงแรมในไทย 1,695.25 1,988.02 292.77 +17.27% 
- ธุรกิจโรงแรมในไทยภายใตก้องทุนรวม 1,081.24 1,050.56 -30.68 -2.84% 
-ธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ 1,460.15 1,409.01 -51.14 -3.50% 

รวม 4,236.64 4,447.59 210.95 4.98% 
 

อตัราการเข้าพกั อตัราค่าห้องพกัโดยเฉลี�ย และรายได้เฉลี�ยต่อห้อง (ในประเทศไทย) 
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ผลประกอบการธุรกจิโรงแรม 
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที มีรายไดห้ลกัของบริษทัโดยมีรายไดป้ระมาณร้อยละ 85 ของรายไดร้วม 

ในปี 2558 มีรายไดร้วมจากกิจการโรงแรมเพิ มขึ&นร้อยละ 5 ประกอบดว้ย 
โรงแรมในประเทศไทย  รายไดเ้ติบโตขึ&นในอตัราร้อยละ 17 เมื อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน

จากการฟื& นตวัของ อุตสหกรรมท่องเที ยวในประเทศไทย ซึ งส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที ยวจีนร้อยละ 17 
ญี ปุ่นร้อยละ 13 และ นกัท่องเที ยวชาวไทยร้อยละ 23  

โรงแรมภายใตก้องทุนรวม  มีรายไดล้ดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.8  ส่วนใหญ่จากโรงแรมดุสิตธานี 
ลากูน่า ภูเก็ต เนื องจากนกัท่องเที ยวยุโรปลดลงอยา่งต่อเนื องตั&งแต่ตน้ปี 2558 โดยเฉพาะ ชาวรัสเซียลดลง
ร้อยละ 38 ชาวองักฤษลดลงร้อยละ 17 นอกจากนี&ยงัมีกลุ่มออสเตรเลีย นกัท่องเที ยวลดลงกวา่ร้อยละ 39  

สาํหรับอตัราการเขา้พกั (Occupancy) ปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 74  เพิ มขึ&นจากปี 2557 ร้อยละ 7  เกิด
จากโรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพ มีอตัราการเข้าเพิ มขึ&นในอตัราร้อยละ 30  ส่วนอตัราค่าห้องพกัถวัเฉลี ย 
(Average Room Rate) ลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ย เกิดจากกลยทุธ์ปรับลดราคาเพื อดึงดูดการเขา้พกัใหเ้พิ มขึ&น 
และรายไดเ้ฉลี ยต่อหอ้ง (Rev Par)  สูงกวา่ปี 2557 เนื องจากอตัราการเขา้พกัที เพิ มขึ&นจากเกือบทุกโรงแรม  

 

อตัราการเข้าพกั อตัราค่าห้องพกัโดยเฉลี�ย และรายได้เฉลี�ยต่อห้อง (ในต่างประเทศ) 
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โรงแรมในต่างประเทศ  มีรายได้ลดลงในอัตราร้อยละ 3.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื องจากโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มีการปิดปรับปรุงตกแต่งโรงแรมครั& งใหญ่ทั&งห้องพกั และห้องอาหาร 
ขณะที โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์แมจ้ะมีอตัราการเขา้พกัของชาวจีนที เพิ มขึ&นมากกวา่ร้อยละ 30 ในปี 2558 
แต่ตลาดยุโรปกลบัหดตวั โดยเฉพาะลดลงอยา่งมากจากนกัท่องเที ยวรัสเซียร้อยละ 60 นกัท่องเที ยวเยอรมนั
ร้อยละ 67 และนกัท่องเที ยวญี ปุ่นร้อยละ 35   

อตัราการเขา้พกัเฉลี ยลดลง เนื องจากโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มีการปิดปรับปรุงตกแต่งโรงแรม
ครั& งใหญ่ทาํให้มีห้องพกัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ  แต่อตัราค่าห้องพกัถวัเฉลี ยเพิ มจากปี 2557  จาก
ห้องพกัที ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยและทยอยเปิดให้บริการดว้ยราคาค่าห้องพกัที สูงขึ&น จึงทาํให้รายไดเ้ฉลี ย
ต่อหอ้ง (Rev Par) สูงกวา่ปี 2557 เล็กนอ้ย 

แต่ดว้ยธุรกิจโรงแรมมีตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนคงที  ไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน และค่าเสื อมราคา 
จาํนวนสูง ทาํให้บริษทัมีกาํไรขั&นตน้ในอตัราร้อยละ 27.56 ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ และ
กาํไรก่อนดอกเบี&ยจ่ายและภาษีเงินไดจ้ากธุรกิจโรงแรมในปี 2558 มีอตัราร้อยละ 6 ของรายได ้ซึ งสูงกวา่ปี
ก่อนที มีกาํไรเพียงร้อยละ 2 ของรายได ้  

อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั ฝ่ายบริหารได้กาํหนดแนวทางการพฒันา
ช่องทางการขายเพื อสามารถสร้างรายได้ให้เพิ มขึ&น การให้บริการเป็นหัวใจสําคญัต่อธุรกิจการบริการ 
บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคคลากร รวมทั&งการบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพควบคู่ไปดว้ย  
ธุรกจิการศึกษา 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2557 2558 ผลต่าง % 
รายได้     

- ธุรกิจการศึกษา 433.51 462.92 29.41 6.78 
รวม 433.51 462.92 29.41 6.78 

 

สําห รับ ธุรกิจการศึกษาประกอบด้วยวิทยาลัยดุ สิตธานี  โรงเรียน สอน ประกอบอาห าร 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และเปิดดาํเนินการอีกแห่งในปลายปีนี& คือโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ที เปิด
สอนดา้นการให้บริการในกิจการโรงแรม นอกจากนี& ยงัมีรายไดจ้ากการรับบริหารดา้นการศึกษาโดยบริษทั
มีรายไดจ้ากการบริหารการศึกษา Lycyum ประเทศฟิลิปปินส์ และค่า Licensing Fee จาก Yayasan  ซึ งเป็น
สถาบนัการศึกษาในบาหลี อินโดนีเซีย   

ธุรกิจการศึกษานบัเป็นเป็นจุดแขง็อีกธุรกิจหนึ งของบริษทั และสามารถสร้างผลกาํไรใหก้บับริษทั 
ถึงแมว้า่จะมีรายไดเ้พียงร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของบริษทั แต่สามารถสร้างกาํไรให้บริษทั 114 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 23 ของกาํไรรวมของบริษทั 
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ผลประกอบการของธุรกิจการศึกษาสําหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2558 มีรายไดเ้พิ มขึ&นจากปี
ก่อนกวา่ 29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เป็นส่วนของวทิยาลยัดุสิตธานี จาํนวน 21 ลา้นบาท และบริษทั
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ซึ งเป็นบริษทัร่วมคา้ สอนการประกอบอาหารจาํนวน 4 ลา้นบาท บริษทั ดุสิตธานี 
การโรงแรมศึกษา จาํนวน 1 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการรับบริหารการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์เพิ มขึ&น
จาํนวน 3 ลา้นบาท แต่เมื อหกัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายแลว้บริษทัมีกาํไรจากธุรกิจการศึกษาในอตัราร้อยละ 20 
ของรายได ้เพิ มขึ&นจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 9  
ธุรกจิอื�น 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2557 2558 ผลต่าง % 
ธุรกจิอื�น     
       - ธุรกิจรับบริหารโรงแรม 116.11 124.12 8.01 6.90 
       - อื นๆ 388.44 334.97 (53.47) -13.77 

รวม 504.55 459.09 (45.46) 9.01 
รายได้รวม 5,174.70 5,369.59 194.89 3.77 
 
- ธุรกจิรับบริหารโรงแรม  
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2558 มีรายไดเ้พิ มขึ&นจากปีก่อนกวา่ 8.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 6.90 ส่วนใหญ่เกิดจาก โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ โรงแรม Dusit D2 Nairobi และโรงแรมใหม่ 2 แห่ง
คือ โรงแรม dusitD2 Phuket Resort ที เปิดดาํเนินการเมื อ กุมภาพนัธ์ 2557 และโรงแรมดุสิตธานี กระบี  บีช 
รีสอร์ท เปิดดาํเนินการเมื อ กรกฏาคม 2558 ปัจจุบนับริษทัมีค่าใชจ่้ายในดา้นการตลาดที ใชเ้ป็นช่องทางการ
จาํหน่าย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่อนขา้งสูงรายได้จากการบริหารด้านการตลาดยงัไม่เพียงพอกับ
ค่าใชจ่้าย จากการกาํหนดกลยทุธ์และนโยบายการขยายธุรกิจการบริหาร หากบริษทัมีรายไดจ้ากโรงแรมที 
รับบริหารเพิ มขึ&นและเป็นไปตามเป้าหมายบริษทัจะสามารถเฉลี ยค่าใช้จ่ายไปยงัโรงแรมที เพิ มขึ&น ทาํให้
ตน้ทุนทางดา้นการตลาดมีอตัราส่วนที ลดลงได ้อีกทั&งสามารถเพิ มกาํไรจากการรับบริหารเนื องจากบริษทั
ไดจ้ดัเตรียมระบบสารสนเทศ และอื นๆ เพื อรองรับการขยายตวัไวล่้วงหนา้แลว้ 

- อื�นๆ  
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2558 มีรายไดล้ดลงจากปีก่อนกวา่ 53.47 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
- รายไดจ้ากอาคารพาณิชยดุ์สิตธานี เพิ มขึ&นจากปีก่อน 2.88 ลา้นบาท 
- ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จากกองทุนรวม จาํนวน 53.71 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน 38.48 ลา้นบาท 
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- กาํไรจากอตัราแลกเปลี ยน รายไดค้่าบริการทางเทคนิคในโครงการโรงแรมต่างๆ และรายไดอื้ นๆ 
ของโรงแรมลดลง และการเปลี ยนแปลงวธีิการเรียกเก็บรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางการตลาดของโรงแรมต่างๆ 
ที รับบริหารโดยใหโ้รงแรมนั&นๆ ดาํเนินการโดยตรงกบับริษทัคู่คา้  
 บ ริษทั มีค ่าใช ้จ่ายใน การบริห ารส่วน กลางสุทธิจาํนวน 168 ล ้าน บาท ลดลงจากปีก่อน 
ร้อยละ 33 เนื องจากมีการควบคุมค่าใช้จ่าย และในปี 2557 บริษทัมีการจ่ายค่าค ํ&าประกนัค่าเช่าให้กบั
กองทุนรวม ซึ งในปี 2558 บริษทัหมดภาระคํ&าประกนัดงักล่าวแลว้ 
ผลการดําเนินงานของบริษัท 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2557 2558 ผลต่าง % 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4,675.48 4,895.15 219.67 4.70 
รายไดอื้ น 499.22 474.44 (24.78) (4.96) 
รวมรายได้ 5,174.70 5,369.59 194.89 3.77 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีhย ภาษีเงินได้ 
และค่าเสื�อมราคา (EBITDA) 

753.24 1,017.98 264.74 35.15 

% จากรายได้รวม 14.56 18.96   
ค่าเสื อมราคา ดอกเบี&ยจ่าย ภาษีเงินได ้ 739.99 764.87 24.89 3.25 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 13.25 253.10 239.85 94.77 
กาํไรสุทธิส่วนที เป็นของส่วนไดเ้สียที ไม่มี
อาํนาจควบคุม 

33.89 53.91 20.02 37.13 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท (20.64) 199.19 219.83 110.36 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น                        (บาท) (0.24) 2.36 2.60 110.36 

 

 บริษทัมีกาํไรก่อนหักดอกเบี& ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื อมราคา (EBITDA) จาํนวน 1,017.98 
ล้านบาท เพิ มขึ&นจากปีก่อนจาํนวน 264.74 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 35.15  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ จาํนวน 154.74 ล้านบาท  
 สําหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2558 มีดอกเบี& ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื อมราคา (รวมส่วน
ตน้ทุนบริการและค่าใช้จ่าย) จาํนวน 777.84 ล้านบาทเพิ มขึ&นจากปีก่อน 29.42 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เพิ มขึ&นจากค่าเสื อมราคาหลงัจากการปรับปรุงตกแต่ง สินทรัพยจ์ากการเสื อมสภาพ และการปรับปรุง
ให้โรงแรมมีภาพลกัษณ์ของโรงแรมระดบั 5 ดาว และมีดอกเบี& ยจ่ายลดลงจากปีก่อนจาํนวน 15.04 
ล้านบาท 
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 เมื อหักดอกเบี& ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื อมราคา แล้ว บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 253.10 ล้านบาท 
หักกาํไรส่วนที เป็นของส่วนได้เสียที ไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 53.91 ล้านบาท ทาํให้มีกาํไรสุทธิใน
ส่วน ที  เป็น ของบ ริษทั จําน วน  199.19 ล ้าน บ าท  คิด เป็น อตัราการทํากําไรเพิ  ม ขึ&น ร้อยละ 3.71 
เปรียบเทียบกบัปีก่อนมีอตัราผลขาดทุนร้อยละ 0.39 สรุปไดด้งันี&  

            หน่วย: ลา้นบาท 
รายการ จํานวนเงิน 

กาํไรขั&นตน้เพิ มขึ&น 195.04 
รายได้อื�นเพิ�มขึhน 
- รายไดค้่าบริหารงานรับ  
- กาํไรจากการอุปกรณ์ รับรู้กาํไรจากสินทรัพยที มีไวเ้พื อขายรอการรับรู้  

 
8.01 
9.55 

รายได้อื�นลดลง  
- รายไดอื้ นๆ ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผล  

 
(46.86) 

ค่าใช้จ่ายเพิ�มขึhน 
- ค่าเสื อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

 
(1.70) 

ค่าใช้จ่ายลดลง 
- ดอกเบี&ยจ่ายสุทธิ 
- ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 
- ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ 

 
19.57 
68.34 

5.12 

ภาษีเงินไดเ้พิ มขึ&นจากปี 2557 (17.22) 
ส่วนของส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ มขึ&น (20.02) 
กาํไรสุทธิเพิ�มขึhน 219.83 

 
วเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณวนัที  31ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบ
กบั ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2557 ดงันี&  

        หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 ผลต่าง % 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,681.26 1,817.06 135.80 8.08 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 7,331.13 7,578.62 247.49 3.38 
รวมสินทรัพย์ 9,012.39 9,395.68 383.29 4.25 
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รายการ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 ผลต่าง % 
หนี& สินหมุนเวยีน 2,050.85 1,919.81 (131.04) (6.39) 
หนี& สินไม่หมุนเวยีน 1,749.43               2,071.40 321.97 18.40 

รวมหนีhสิน 3,800.28 3,991.21 190.93 5.02 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,443.29 4,593.20 149.91 3.37 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,212.11 5,404.47 192.36 3.69 
รวมหนีhสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,012.39 9,395.68 383.29 4.25 

 

สินทรัพย์รวม จาํนวน 9,395.68 ล้านบาท เพิ มขึ&น 383.29 ล้านบาท ประกอบด้วย 
การเพิ มขึ&นของสินทรัพย ์จาํนวน 496.67 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั& นเพิ มขึ&น จาํนวน 84.07 ล้านบาท

จากผลประกอบการของกลุ่มบริษทัที ดีขึ&น  
- ลูกหนี& การคา้และลูกหนี& อื นเพิ มขึ&นจาํนวน 48.57 ล้านบาท จากลูกหนี& อื น-ค่าบริหารและ

ค่าบริการอื นๆ สุทธิ 15.39 ล้านบาท ลูกหนี& อื นๆ 3.10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 12.80 ล้านบาท  
เงินทดรองจ่าย 25.59 ล ้านบาท เงินมดัจาํ 8.23 ล ้าบบาท ดอกเบี& ยคา้งรับและอื นๆ 7.10 ล ้านบาท 
ในขณะที ลูกหนี& การคา้-สุทธิ ลดลง 23.64 ล้านบาท  

- สิน ท รัพ ยห์ มุน เว ียน อื  น  เพิ  ม ขึ&น  จ ําน วน  4 .99 ล ้าน บ าท  เป็ น ก ารเพิ  ม ขึ&น ของล ูกห นี&
ภาษีมูลค่าเพิ ม  

- เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิ  มขึ&น  จาํนวน 92.77 ล ้านบาท เนื องจากมีการลงทุนเพิ  มโดย 
บริษทัย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ 122.77 ล้านบาท รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิของเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียในระหว่างปี 52.36 ล้านบาท และเงินปันผลรับ 82.36 ล้านบาท   

- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที เกี ยวขอ้งกนัเพิ มขึ&น จาํนวน 39.55 ล้านบาท จากการที บริษทั 
ดุสิตไชน่า แคปปิตอล ให้ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. กู้ยืมเงิน 

- ที ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พื อการลงทุน เพิ มขึ&น จาํนวน 217.56 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับปรุงตกแต่งโรงแรม 891.32 ล้านบาท (โดยเฉพาะที โรงแรมดุสิตธานี 
มะนิลา 319.56 ล้านบาท  และบ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 176.61 ล้านบาท ซึ งได้เปิดการศึกษา
แล้วในเดือนกนัยายน 2558) และค่าเสื อมราคาตามอายุการใช้งานในระหว่างปี 673.76 ล้านบาท 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื นเพิ มขึ&น จาํนวน 9.16 ล ้านบาท ได้แก่เงินมดัจาํค่าเช่าที ดินและ
อาคารของ บริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จาํกดั 7.20 ล้านบาท และอื นๆ 1.96 ล้านบาท  

การลดลงของสินทรัพย ์จาํนวน 113.38 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 
- สินคา้คงเหลือลดลง จาํนวน 5.13 ล้านบาท  บริษทัมีการสาํรองสินคา้ตามความจาํเป็น   
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- เงินลงทุนเผื  อขายลดลง จาํนวน 18.76 ล ้านบาท เกิดจากมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย ์
เผื อขายมีมูลค่าลดลง 

- เงินลงทุนในการร่วมคา้ลดลง จาํนวน 4.20 ล้านบาท เกิดจากการส่วนแบ่งกาํไรสุทธิของเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 24.38 ล ้านบาท กําไรจากอตัราแลกเปลี ยนในการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ 0.42 ล้านบาท และรายได้เงินปันผล 29.00 ล้านบาท 

- ค่าเช่าที ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าลดลง จาํนวน 67.19 ล ้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการ 
ตดัจาํหน่ายตามอายุสัญญา 106.47 ล้านบาท ในขณะที มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเพิ มในระหว่างปี 31.59 
ล้านบาท และ กาํไรจากอตัราแลกเปลี ยนในการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 7.69 ล้านบาท 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื นลดลง จาํนวน 8.94 ล้านบาทเกิดจากการลงทุนในซอฟแวร์เพิ มขึ&น 
6.34 ล้านบาท และค่าตดัจาํหน่าย 15.28 ล้านบาท 

- สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีลดลง จาํนวน 9.16 ล้านบาท เนื องจากการลดลงของ 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 
หนีhสินรวม มีจาํนวน 3,991.21 ล้านบาท เพิ มขึ&นจาํนวน 190.93 ล้านบาท  ประกอบด้วย 

การเพิ มขึ&นของหนี& สิน จาํนวน  446.33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 
- เงินกู ้ย ืมระยะยาวที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปีและเงินกู ้ย ืมระยะยาวเพิ  มขึ&น จาํนวน 

360.03 ล้านบาท โดยบริษทัย่อยมีการกู้ยืมเพิ มขึ&นเพื อการตกแต่งโรงแรมและโรงเรียน 
- ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ มขึ&น จาํนวน 30.86 ล้านบาท ตามขอ้สมมติหลกัในการ

ประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
- ภาระหนี& สินจากการลงทุนในการร่วมคา้เพิ มขึ&น จาํนวน 36.11 ล ้านบาท จากการรับรู้ผล

ขาดทุนเกินทุนใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
- หนี& สินเงินได้รอการตดับญัชีเพิ มขึ&น จาํนวน 7.52 ล้านบาท   
- หนี& สินหมุนเวียนอื นๆ และหนี& สินไม่หมุนเวียนอื นๆ เพิ มขึ&น จาํนวน 11.81 ล้านบาท 
การลดลงของหนี& สิน จาํนวน  255.40 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั& นลดลง จาํนวน 100.55 ล้านบาท เนื องจากกลุ่มบริษทัมี

ผลประกอบการดีขึ&นจึงคืนชาํระเงินกู้ยืมระยะสั& นที เกินความจาํเป็น   
- เจา้หนี& การคา้และเจา้หนี& อื นลดลง จาํนวน 36.21 ล ้านบาท เนื องจากเจา้หนี& การคา้ ลดลง 

11.19 ล้านบาท เจา้หนี& อื นๆ ลดลง 44.56 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้า-วิทยาลยัดุสิตธานี ลดลง 5.26 
ล้านบาท และ อื นๆ ลดลง 17.11 ล้านบาท ในขณะที เจา้หนี& ค่าจดัหาสินทรัพย ์เพิ มขึ&น 7.08  ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย เพิ มขึ&น 25.48 ล้านบาท และ เงินมดัจาํรับ เพิ มขึ&น 9.35 ล้านบาท 

- ภาระหนี& สินจากการคํ&าประกนัลดลง จาํนวน 86.31 ล้านบาท จากการจ่ายคํ&าประกนัค่าเช่า
ให้แก่กองทุนรวมและบริษทัได้ถอนภาระประกนัดงักล่าวแล้วในปีปัจจุบนั 
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- กาํไรจากการขายสินทรัพยที์ มีไวเ้พื อขายรอการรับรู้ลดลง จาํนวน 6.90 ล้านบาท เนื องจาก
ได้มีการรับรู้เป็นรายได้ในงวดนี& จากการถอนภาระประกนักองทุนรวม 

- รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ลดลง จาํนวน 25.43 ลา้นบาท จากการรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาเช่า 
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัมีจาํนวน 4,593.20 ล้านบาท เพิ มขึ&น 149.92 ล้านบาท จากกาํไร

จากการดําเนินงาน 199.19 ล ้านบาท ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื  อขาย (มูลค่าราคา
ยุติธรรม) 14.90 ล้านบาท ผลต่างจากอตัราแลกเปลี ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 62.90 
ล้านบาท ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน – สุทธิจากภาษีเงินได้ 12.89 ล ้านบาท การได้มาซึ งส่วนได้เสียที ไม่มีอาํนาจควบคุมโดย
อาํนาจควบคุมไม่เปลี ยนแปลง 0.62 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายของบริษทั 85.00 ล้านบาท ส่วนที เป็น
ของส่วนได้เสียที ไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 811.26  ล้านบาท เพิ มขึ&น 42.44 ล้านบาท 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 อตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.74 ต่อ 1 หากไม่รวม
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจาํนวน 635.28 ล้านบาท อตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.62 ต่อ 
1 และส่วนของผูถ้ือหุ ้นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 4,594.00 ล ้านบาท มีมูลค่าตามบญัชี (Book Value) 
เท่ากบั 54.34 บาทต่อหุ้น 
วเิคราะห์กระแสเงินสด 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในช่วง 3 ปีที ผา่นมา ดงัต่อไปนี&  
            หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2557 2558 

กระแสเงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมดาํเนินงาน 851.86 863.17 863.24 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (461.98) (521.28) (1,025.20) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (297.36) (334.16) 15.18 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินตราต่างประเทศ 6.37 4.39 1.25 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง) 98.89 12.12 (145.53) 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบสาํหรับปี 2557 กบัปี 2558 ไดด้งันี&  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน สาํหรับปี 2558 จาํนวน 863.24 ลา้นบาทใกลเ้คียง

กบัปีก่อน เกิดจากกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี& สินดาํเนินงานเพิ มขึ&น 
280.41 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพิ มขึ&นจากกาํไรสําหรับปีไดเ้พิ มขึ&นจากปีก่อน 239.85 ลา้นบาท หนี& สูญและหนี&
สงสัยจะสูญ 16.26 ลา้นบาท ค่าเสื อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 26.71 ลา้นบาทขาดทุนจากการตดัจาํหน่าย
ภาษีเงินไดห้ักณที จ่าย 16.41 ลา้นบาท แต่ลดลงจากส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 34.07 
ลา้นบาท จากกองทุนรวมและบริษทัร่วมในต่างประเทศ กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 7.78 ลา้นบาท การรับรู้
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กําไรจากการขายทรัพย์สินที มีไวเ้พื อขายรอการรับรู้ของกองทุนรวมเมื อปลายปี 2553 จาํนวน 6.90  
ลา้นบาท บริษทัและบริษทัยอ่ย มีการคืนเงินกูบ้างส่วน ทาํให้ดอกเบี&ยจ่ายลดลงดอกเบี&ยจ่าย 15.04 ลา้นบาท 
และขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์โรงแรมและอื นๆ 40.40 ลา้นบาท เมื อรวมกบัสินทรัพยด์าํเนินงาน 
ลูกหนี& การค้าและลูกหนี& อื นเพิ มขึ& น 104.15 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 3.14 ล้านบาท สินทรัพย์
หมุนเวียนอื นลดลง 38.39 ล้านบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื นเพิ มขึ&น 8.16 ล้านบาท และลดลงจากเจา้หนี&
การคา้และเจา้หนี& อื น 102.22 ลา้นบาท ภาระหนี& สินจากการคํ&าประกนัค่าเช่าให้กบักองทุนรวม 98.49 ลา้นบาท 
หนี& สินไม่หมุนเวยีน 23.90 ลา้นบาท แต่เพิ มขึ&นจากหนี& สินหมุนเวยีนอื น 11.50 ลา้นบาท และจ่ายคืนสาํรอง
ผลประโยชน์พนกังาน 5.62 ลา้นบาท รวมเงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหน้าลดลง 8.91 ลา้นบาทและ 
จ่ายภาษีเงินไดล้ดลง 6.82 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับปี 2558 จาํนวน 1,025.20 ล้านบาทเพิ มขึ&น
จากปีก่อน 503.92 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพิ มขึ&นจากการจ่ายเพื อเงินลงทุนระยะสั& น 141.16 ล้านบาทส่วน
ใหญ่มาจากวิทยาลยัดุสิตธานี เงินสดจ่ายเพื อเงินให้กู ้ยืมระยะสั& นแก่กิจการที เกี ยวขอ้ง 36.36 ล้านบาท 
โ ด ย บ .  ด ุส ิต ไ ช น ่า  แ ค ป ปิ ต อ ล ใ ห ้ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. กู ้ย ืม  
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 8.11 ล้านบาท เงินสดจ่ายชาํระค่าหุ้นบริษทัย่อย 60.83 ล้านบาท จากการ
ลงทุนเพิ มใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. จาํนวน 1,925,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 5  เงินสดจ่าย
เพื อชาํระค่าหุ้นบริษทัร่วม 122.77 ล้านบาท จากการที  Philippine Hoteliers, Inc. ลงทุนใน Philippine 
Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. ร้อยละ 40 จ่ายค่าเช่าที ดินและอาคาร
จ่ายล่วงหน้าของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 13.32 ล ้านบาท เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเพื  อซื&อ
อุปกรณ์ 160.23 ล ้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและตกแต่งโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และ
โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ในขณะที เงินสดจ่ายเพื อชาํระค่าหุ้นของการร่วมคา้ 28.37 ลา้นบาท และ 
ในปีก่อนมีเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 4.00 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื อซื&อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื นและอื นๆ 
6.49 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปี 2558 จาํนวน 15.18 ลา้นบาทเพิ มขึ&น
จากปีก่อน 349.34 ลา้นบาท เพิ มขึ&นจากเงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว 465.71 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ 
Philippine Hoteliers, Inc. กูย้ ืมเพื อใช้ปรับปรุงและตกแต่งโรงแรม เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะ
สั& นจากบริษทัที เกี ยวขอ้งกนั 8.51 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี&ยลดลง 19.18 ลา้นบาท และใช้ไปในการจ่าย
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 66.30 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นของ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
(DMS) จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั&นจากสถาบนัการเงิน 8.80 ลา้นบาท และเงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั&น
จากสถาบนัการเงินลดลง 68.50 ลา้นบาท  
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14.2 ความสามารถในการทาํกาํไร  
         ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในระยะเวลา 3 ปีที ผา่นมามีดงันี&  

    

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
    2556 2557 2558 

อตัรากาํไรสุทธิ  ร้อยละ 3.01 (0.40) 3.71 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  ร้อยละ 3.68 (0.46) 4.41 

  

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร ในปี 2558 มีอตัรากาํไรสุทธิ เท่ากบัร้อยละ 3.71 ของ
รายได้ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) เท่ากบัร้อยละ 4.41 เพิ มขึ&นจากปีก่อน เนื องจากปี 2558 บริษทัมี
กําไรสุทธิ 199.19 ล้านบาท เพิ มขึ& นจากปีก่อนจํานวน 219.84 ล้านบาท เป็นผลให้อัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการหากําไรในปี 2558 เพิ มขึ& น เนื องจากในปี 2558 นักท่องเที ยวเริ มกลับเข้ามาใน 
ประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเที ยวจากชาวจีนและชาวเอเซีย แต่นกัท่องเที ยวยุโรป และรัสเซียที เป็น
ตลาดหลกั ยงัคงลดลงต่อเนื องจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจทั วโลก
ยงัคงฟื& นตวัช้า และบริษัทมีการควบคุมต้นทุน และค่าใช ้จ่ายในขายและในการบริหารอย่างต่อเนื อง 
จึงส่งผลบริษทัมีกาํไรสุทธิเพิ มขึ&น และความสามารถในการหากาํไรให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 4.41 เพิ มขึ&นจาก 2 ปีก่อน  

 ส่วนหนี& สินในปี 2558 เพิ  มขึ&นจากปีก่อนกว่า 190 ลา้นบาท จากกูย้ ืม เงิน 360.03 ลา้นบาท 
(Philippine Hoteliers, Inc. จ ําน วน  393.69 ล า้น บ าท  และบ . ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษ า 116.20  
ลา้นบาท ในขณะที  DMS property Investment Pvt. Ltd. มีการจ่ายชาํระเงินกูย้ืม 149.86 ลา้นบาท  

นอกจากนั&นบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างต่อเนื อง และมีนโยบายในการจ่ายเงิน 
ปันผลในอตัราไม่ต ํ ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิต่อหุ้นและที ประชุมคณะกรรมการเมื อวนัที  25 กุมภาพนัธ์ 
2559 เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 โดยจดัสรรจากกาํไรสะสมให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 102.00 ลา้นบาท 
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14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  
         ความสามารถในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย ในระยะเวลา 3 ปีที ผา่นมามีดงันี&  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

    2556 2557 2558 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี�การคา้ เท่า 16.75 16.62 20.29 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 33.53 33.42 35.31 

 

            บ ริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทตามประสิทธิภาพ เพื อก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์ และผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั มีดงันี&  

- อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี& การคา้ ในปี 2558 มีอตัราลูกหนี& การคา้ 20.29 เท่าของรายไดจ้ากการ
ขายและการให้บริการ เพิ มขึ&นจาก 2 ปีก่อน เนื องจากมีลูกหนี&การคา้เพิ มขึ&น ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี&การคา้
ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการเพิ มขึ&น 

ณ วนัที  31ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหนี& การคา้ที คา้งชาํระเกินกวา่ 3 เดือนขึ&น
ไป จาํนวน 9.57 ลา้นบาทซึ งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี& ที  เป็นตวัแทนจาํหน่าย (Agents) อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการตั&งค่าเผื อหนี&สงสัยจะสูญจาํนวน 10.85 ลา้นบาท ซึ งคาดวา่เพียงพอสาํหรับการ
ดาํเนินงาน 

- อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ ในปี 2558 มีอตัราสินคา้คงเหลือ 35.31 เท่าของตน้ทุนขาย
และการให้บริการ เพิ มขึ&นจาก 2 ปีก่อน เนื องจากมีสินคา้คงเหลือลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากสินคา้คงเหลือ
ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที มีตน้ทุนขายและการใหบ้ริการเพิ มขึ&น 
 

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
    2556 2557 2558 

อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) ร้อยละ 3.09 1.00 3.57 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ 14.10 11.98 16.64 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.59 0.57 0.58 

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยปี์ 2558 มีอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์ 
(ROA) เท่ากบัร้อยละ 3.57 เพิ มขึ&นจากปีก่อน อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเท่ากบัร้อยละ 16.64 
เพิ มขึ&นจากปีก่อน และอตัราการหมุนของสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 0.58 เพิ มขึ&นจากปีก่อน เนื องจากปี 2558 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรก่อนดอกเบี&ยสุทธิและภาษีเงินได ้(EBIT) 328.94 ลา้นบาท เพิ มขึ&นจากปีก่อน
จาํนวน 237.50 ล้านบาท สินทรัพยร์วมปี 2558 มีจาํนวน 9,395.68 ล้านบาท เพิ มขึ& นจากปีก่อน 383.29  
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที เพิ มขึ& นจากการ การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมและ
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ห้องอาหารของโรงแรมต่างๆ อยา่งต่อเนื องซึ งสินทรัพยที์ ไดรั้บการปรับปรุงเหล่านี& จะมีประสิทธิภาพใน
การสร้างรายไดซึ้ งนาํมาสู่ผลตอบแทนที สูงขึ&นในปีต่อๆ ไป  
14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 
 โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสั& น เงินกูย้ืมระยะยาว และเงินกูย้ืมระยะ
สั&นจากบริษทัที เกี ยวขอ้งกนั ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 รายละเอียดของเงินกูย้มื สรุปไดด้งันี&   

หน่วย : ลา้นบาท 
 วงเงินกู้ยมื ยอดคงค้าง อตัราดอกเบีhยต่อปี 
1. เงินกูย้มืระยะสั&นจากสถาบนัการเงิน    

- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 

1,850.00 
300.00 

390.00 
- 

MMR 
ตามธนาคารกาํหนด 

- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 300.00 148.00 MMR 
- DMS Property Investment Pvt. Ltd. 126.15 - LIBOR  +2.925%  

2. เงินกูย้มืระยะสั&นจากของบริษทยอ่ย 
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 

 
15.00 

 
- 

 
MMR 

4. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
- Philippine Hoteliers, Inc.  

 
- DMS Property Investment Pvt. Ltd. 

759.03 
 

1,495.73 

455.41 
 

929.88 

ตราสารหนี& ราย 6 
เดือน+1.50% 

LIBOR 6 เดือน+2.925% 
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 116.20 116.20 BIBOR 1 เดือน+2.20% 

รวม 4,962.11 2,039.49  
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

        2556      2557     2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.82 0.82 0.95 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.66 0.63 0.62 
 

จากอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทัปี 2558 เพิ มขึ&นจากปี 
2557 เนื องจากบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ มขึ&น 135.80 ลา้นบาท ส่วนที เพิ มขึ&นเกิดจากกระแสเงินสด
คงเหลือจากการดาํเนินงาน และเงินลงทุนระยะสั&น 84.07 ลา้นบาท ค่าเช่าที ดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ส่วน
ที ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ งปีเพิ มขึ&น 3.30 ลา้นบาท ซึ งเป็นของ DMS ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื น  48.57 
ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 5.13 ล้านบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอื น 4.99 ล้านบาท แต่มีหนี& สิน
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หมุนเวียนลดลง 131.04 ลา้นบาท ส่วนที ลดลงเกิดจาก เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั& นจากสถาบนั
การเงิน 101.00 ลา้นบาท เจา้หนี& การคา้และเจา้หนี& อื น เช่นเจา้หนี& ค่าจดัหาสินทรัพยเ์ป็นค่าตกแต่ง อุปกรณ์
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เงินมดัจาํรับ 36.21 ลา้นบาท และภาระหนี& สินจากการคํ&าประกนัค่าเช่าให้กบักองทุนรวม 
86.31 ล้านบาท ส่วนที เพิ มขึ&นเกิดจากเงินกูย้ืมระยะยาวที ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ งปี 83.31 ลา้นบาท 
และหนี& สินหมุนเวียนอื น 13.75 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื อวิเคราะห์จากสภาพคล่องของบริษัทตาม 
งบแสดงฐานะทางการเงินแลว้จะเห็นวา่บริษทัมีสภาพคล่องในอตัราส่วนที ต ํ า เป็นเพราะปัจจุบนับริษทัใช้
แหล่งกูเ้งินระยะสั& นในสัดส่วนที ค่อนขา้งสูง เนื องจากอตัราดอกเบี&ยที ค่อนขา้งตํ า อยา่งไรก็ตามบริษทัได้
พิจารณาถึงความสามารถในการชาํระหนี&  และเปลี ยนเป็นวงเงินกูร้ะยะสั&นเป็นระยะยาวตามความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ที เกิดขึ&น  

 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนีhสิน 
    2556   2557 2558 
อตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
   (ส่วนหนี& สินไม่รวม รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้)  

เท่า 0.62         0.60 0.62 

อตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.75        0.73 0.74 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี&ย เท่า 12.01      13.40 17.48 

 
ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหนี& สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 

0.74 เท่า เพิ มขึ&นจากปีก่อนที มีอตัราส่วน 0.73 เท่า และมีอตัราส่วนหนี& สินต่อผูถื้อหุ้น (ส่วนหนี& สินไม่รวม 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้) เท่ากบั 0.62 เท่าเพิ มขึ&นจากปีก่อนที มีอตัรา 0.60 เท่า สาเหตุที อตัราส่วนดงักล่าว
เพิ มขึ&น เกิดจากส่วนของหนี& สินรวมบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการกูย้ืมเงิน แต่อตัราส่วนหนี& สินต่อผูถื้อหุ้น
ดงักล่าวมีอตัราตํ ากว่าเงื อนไขที ต้องคงไวต้ามสัญญาเงินกู้เงิน ซึ งกาํหนดให้ดาํรงอตัราส่วนหนี& สินต่อ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัไม่ให้เกินอตัราส่วน 1.75 : 1 และความสามารถในการชาํระดอกเบี&ยเท่ากบั 17.48 เท่า 
เพิ มขึ&นจากปีก่อน เนื องจากในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้จากการดาํเนินงาน
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน แต่มีดอกเบี&ยจ่ายลดลง 15.04 ลา้นบาท จะเห็นวา่บริษทัยงัมีความสามารถในการชาํระ
ดอกเบี&ยไดต้ามกาํหนด อยา่งไรก็ตามเพื อเป็นการบริหารหนี& สิน บริษทัไดก้าํหนดนโยบายอตัราส่วนหนี& สิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 1 เท่า 
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14.5 ปัจจัยที�อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ปัจจัยภายนอกที�มีผลต่อธุรกจิโรงแรม 
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที อ่อนไหวต่อผลกระทบจากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทาง

การเมือง ความไม่สงบภายในประเทศ การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจภายใน และ
ภายนอกประเทศ รวมทั& งการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการทํา
ประกนัภยัคุม้ครองความเสี ยงทุกประเภท (All risks) และคุม้ครองการขาดรายไดจ้ากการหยุดดาํเนินธุรกิจ 
(Business Interruption) คุ ้มครองภ ัยจากการก่อการร้าย เพื อลดความเสี ยงจากผลกระทบดังกล่าว 
สําหรับในด้านการตลาด บริษัทไดมี้การหาลูกคา้จากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลูกคา้ในภูมิภาคที มีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ โดยการตั&งสาํนกังานขายเพิ มใน ฮ่องกง เซี ยงไฮ ้และปักกิ ง เป็นตน้  

นอกจากนี&  เพื อกระจายความเสี ยงของการกระจุกตวัของรายไดภ้ายในประเทศ จึงกาํหนดกลยุทธ์
ในการขยายการลงทุนและการรับบริหารโรงแรมไปยงัต่างประเทศในหลายๆ ภูมิภาค สาํหรับธุรกิจการ
รับจา้งบริหารโรงแรม อาจมีความเสี ยงที อาจจะถูกบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด หรือไม่ต่อสัญญาหลงั
สัญญาหมดอายุ ซึ งจะมีผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวม บริษทัและบริษทัย่อยจึงไดม้ีการจดัทาํสัญญาให้
รัดกุมมากขึ&น เพื อลดความเสี ยงที จะเกิดความเสียหายจากการที คู่สัญญายกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด 
นอกจากนี&  วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินโลกที เกิดขึ&นกบัธุรกิจโรงแรมอาจทาํให้รายไดด้งักล่าวไม่เป็นไป
ตามที คาดการณ์ อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้การจดัตั&งสํานักงานการพฒันาและการลงทุน (Development and 
Investment Office) ในดูไบ เพื อหาโรงแรมที รับบริหารเพิ มขึ&น อีกทั&งในปี 2556 ไดมี้การจดัตั&งบริษทัร่วม
ลงทุน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื อรับบริหาร
โรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ชื อทางการค้าว่า “Dusit Fudu” ในการร่วมลงทุนดงักล่าว
นอกจากบริษทัจะไดรั้บค่าเครื องหมายการคา้ (Licensing Fee) แลว้ ยงัเป็นการขยายเครื องหมายการคา้ 
และชื อเสียงของบริษทัไปยงัภูมิภาคดงักล่าว อีกทั&งยงัเป็นการเพิ มเครือข่ายดา้นการตลาดในกลุ่มดุสิต 
ทาํใหมี้ช่องทางการขายเพิ มขึ&น ซึ งสามารถสร้างรายไดเ้พิ มขึ&นในอนาคต 

ปัจจัยภายในที�อาจมีผลต่อธุรกจิ 
บุคลากรนับเป็นปัจจยัสําคญัต่อธุรกิจของบริษทั ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมขาดแคลนบุคลากร 

โดยเฉพาะในด้านการบริหารโรงแรม  และเมื อมีโรงแรมเกิดขึ&นใหม่ๆ จึงมีการหมุนเวียนพนักงานจาก
โรงแรมเดิมไปโรงแรมใหม่ บริษทัจึงได้ให้ความสําคญัต่อการพฒันาบุคลากร ด้วยการจดัฝึกอบรม 
เพื อรองรับการหมุนเวียนของพนักงานและการขยายธุรกิจทั&งโรงแรมที เป็นเจา้ของ และรับบริหารใน
อนาคต ดงันั&นการที บริษทัมีวิทยาลยัดุสิตธานีที สอนในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ดา้นการโรงแรม 
ซึ งสามารถคดัเลือกบุคลากรจากสถาบนัของบริษทัเองได ้นอกจากนี&การที บริษทัเขา้ไปบริหารใน Lyceum 
of Philippines University (LPU) สามารถช่วยตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรสําหรับขยายธุรกิจ
โรงแรมในอนาคตได ้ ในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัตั&งบริษทั ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา เพื อดาํเนินโครงการ
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โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี โดยการเปิดสอนหลกัสูตรวชิาชีพดา้นการโรงแรมที พฒันาความรู้และทกัษะ
ของนกัเรียนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื อรองรับบุคลากรของธุรกิจโรงแรม ซึ งสามารถเปิดเรียนไดใ้น
เดือนกนัยายน 2558 แลว้  

การด้อยค่าของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จากสภาวะเศรษฐกิจที ชะลอตวั ถึงแมน้ักท่องเที ยวเริ มกลบัเขา้มาในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็น

นกัท่องเที ยวจากชาวจีนและชาวเอเซีย แต่นกัท่องเที ยวยุโรป และรัสเซียที เป็นตลาดหลกั ลดลงเนื องจากมี
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจทั วโลกยงัคงฟื& นตวัช้า ประกอบกบัการ
แข่งขนัที สูง บริษทัจึงมีการพิจารณาค่าเผื อการด้อยค่าของที ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม โดยให ้
ผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของโรงแรมของบริษทั
และบริษทัยอ่ยทั&งหมด หากมูลค่าของที ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลค่าประเมิน
ตามวิธีกระแสเงินสดคิดลดดงักล่าว บริษทัจะตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
แต่ในปี 2558 มูลค่าประเมินตามวธีิกระแสเงินสดคิดลดไม่นอ้ยกวา่มูลค่าของที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การพฒันาธุรกจิและแนวโน้มในอนาคต 
ปัจจุบนับริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากภายในประเทศในอตัราร้อยละ 72 วิกฤติการณ์ทางการเมืองที 

เกิดขึ&นภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจทั&งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษัทมาโดยตลอด บริษัทจึงได ้กําหนดกลยุทธ์ การเพิ มอัตราส่วนรายได้จากต่างประเทศที สูงขึ& น  
ให้ใกล้เคียงกบัรายไดใ้นประเทศ เพื อกระจายความเสี ยงต่อการกระจุกตวัของรายได้ที เกิดขึ&นจากใน
ประเทศ โดยบริษทัมีนโยบายการขยายการลงทุนเพื อประโยชน์สูงสุดกบับริษทั  

บริษทัได้กาํหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ (Growth Strategy) ตั&งแต่ปี 2550 การขยายธุรกิจด้าน
การบริหารโรงแรมเป็นเป้าหมายหลกัเนื องจากไม่ตอ้งใช้เงินลงทุนสูง และยงัสามารถสร้างเครือข่ายเพื อ
เพิ มช่องทางการตลาดเพิ มขึ&น อย่างไรก็ตามบริษทัยงัพิจารณาลงทุนในธุรกิจโรงแรมควบคู่ไปดว้ยแต่จะ 
คดัสรรการลงทุนในภูมิภาค ประเทศที มีศกัยภาพการท่องเที ยวที สูง ไดผ้ลตอบแทนที ดี มีช่องทางในการ
ขยายธุรกิจ นอกจากนี& บริษทัไดพ้ิจารณาขยายธุรกิจดา้นการศึกษาซึ งเป็นธุรกิจที บริษทัมีศกัยภาพสูงและ
นบัเป็นจุดแข็งอีกธุรกิจหนึ งของบริษทัที สามารถแข่งขนัได ้แต่ในปี 2558 ธุรกิจการรับบริหารโรงแรมยงั
ไม่บรรลุเป้าหมายเนื องจากอุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที ถดถอยยงัไม่ฟื& นตวั หรือบางประเทศเริ มมี
ปัญหาการขยายตวัทางเศรษฐกิจเช่นประเทศจีนเป็นตน้ นอกจากนี& เจา้ของโรงแรมที ให้รับบริหารบางแห่ง
ไม่สามารถก่อสร้างโรงแรมไดต้ามกาํหนด จากปัจจยัต่างๆในหลายดา้น   ลว้นส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  
อย่างไรก็ตามการขยายธุรกิจบริษทัจาํเป็นต้องมีบุคลากร ระบบงานในทุกส่วน รวมทั&งมีค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาโครงการต่างๆ ส่งผลให้บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ  มขึ& น ในขณะที รายได้ยงัไม่
เป็นไปตามที คาดหมาย ส่วนหนึ งเกิดจากปัจจยัภายนอก หากไม่มีปัจจยัภายนอกส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของโรงแรมภายใต้บริษทั และบริษทัย่อย และโรงแรมที บริษทัไดล้งนามสัญญารับบริหาร
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ไปแลว้สามารถเปิดดาํเนินการไดต้ามเป้าหมาย บริษทัคาดวา่จะสามารถสร้างผลกาํไรจากการดาํเนินงาน
เพิ มขึ&นไดใ้นอนาคต  

การขยายกิจการในช่วง 3-5 ปีที ผา่นมา 

• ธุรกจิโรงแรม 
  นับตั& งแต่ปี  2554  บริษัทได้ลงทุนธุรกิจโรงแรมในมัลดีฟส์  เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว 
ประกอบด้วย 100 วิลล่า ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซึ งตั& งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ภายใต้ DMS Property 
Investment Pvt. Ltd. (DMS) ดว้ยเงินลงทุนทั&งสิ&น 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 38.5 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ชื อโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ โดยบริษทัได้ลงทุนโครงการดังกล่าวผ่าน บมจ. ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ ในอตัราร้อยละ 55 โรงแรมดงักล่าวไดเ้ปิดอย่างเป็นทางการในวนัที  8 กนัยายน 2555 
ในไตรมาส 3 ปี 2558 มีการลงทุนเพิ มอีกร้อยละ 5  ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้เพิ มขึ&นเป็นร้อยละ 60 และในปี 
2559 บริษทัจะลงทุนเพิ มอีกร้อยละ 5 รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั&งหมดร้อยละ 65 ในปี 2557 บริษทัมี
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการเพิ มขึ&นจากปี 2556 ร้อยละ 16 แต่ในช่วงตน้ปี 2558 จากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจของรัสเซียส่งผลใหน้กัท่องเที ยวชาวรัสเซียที เป็นตลาดหลกัลดลงอยา่งกระทนัหนั ฝ่ายบริหาร
โรงแรมจึงปรับกลยทุธ์เปลี ยนเป้าหมายกลุ่มลูกคา้เพื อเพิ มอตัราการเขา้พกั  แต่ก็ยงัมีผลกระทบทาํใหร้ายได้
ของโรงแรมลดลงร้อยละ 2  
   นอกจากนี&บริษทัยงัไดพ้ิจารณาการลงทุนในธุรกิจโรงแรม และการศึกษา ในประเทศฟิลิปปินส์
โดย Philippine Hoteliers, Inc. ซึ งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น ร้อยละ 40 ของหุ้นใน Philippine Hoteliers 
International Center for Hospitality Education, Inc. ซึ งจดทะเบียนจดัตั&งบริษทัในประเทศฟิลิปปินส์ใน
วนัที  15 กรกฎาคม 2558 และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2558 ขาดทุนจาํนวน 
1.35 ลา้นบาท 

• การรับจ้างบริหารโรงแรม 
  จากการร่วมลงทุนกบับริษทัในประเทศอินเดีย เพื  อจดัตั&งบริษทัรับบริหารโรงแรมใน
อินเดีย โดยบริษทัลงทุนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 35 ล ้านอินเดียรูปี ตั&งแต่ปี 2553 ต่อมาในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัมีการลงทุนในกิจการร่วมคา้ชื อ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., 
Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของเงินลงทุน 30 ลา้นหยวนที สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื องจากเป็นช่วงที เริ ม
เปิดดาํเนินการ จะตอ้งมีการว่าจา้งผูบ้ริหารและทีมงานสําหรับการบริหารโรงแรมในประเทศจีน ทาํให้มี
ค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง ในขณะที ยงัไม่สามารถหาโรงแรมที รับบริหารได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัท
ดงักล่าวมีผลขาดทุน 41.23 ลา้นบาท 
  สําหรับการขยายกิจการรับบริหารโรงแรม บริษทัมีสํานกังานและบุคลากรฝ่ายพฒันาและ 
การล งทุน  (Development and Investment) ทั& งในฮ่องกงและดูไบ การจัดตั& งบริษัทในรัฐเดลาแวร์ 
สหรัฐอเมริกา เพื อรองรับการบริหารโรงแรม ในปี 2558 มีโรงแรมเปิดดาํเนินการจากการที บริษทัได ้
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ลงนามสัญญารับบริหารไปแล้วคือ โรงแรมดุสิตธานี กวม เปิดดาํเนินการอย่างไม่เป็นทางการเมื อเดือน
มิถุนายน 2558 โรงแรมดุสิตธานี กระบี  บีชรีสอร์ท เปิดดาํเนินการเมื อเดือนกรกฎาคม 2558 และโรงแรม
ดุสิตดีทู ไนโรบี เปิดดาํเนินการเมื อเดือนมิถุนายน 2558 ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยลงนามในสัญญา
รับบริหารโรงแรม 9 แห่ง บริษทัร่วมทุนที สาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามในสัญญารับบริหารโรงแรมที 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 9 แห่ง อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงปฏิบติัตามแผนระยะยาวของบริษทัในการเพิ ม
จาํนวนโรงแรมที รับบริหารทั&งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้ที ภูมิภาคตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   ในปี 2558 บริษทัมีรายได้จากการรับบริหารโรงแรมจาํนวน 124.12 ล ้านบาท เพิ  มขึ&น
จากปี 2557  จาํนวน 8.01 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดค้่าบริหารงานที ไดรั้บจากโรงแรมทางตะวนัออก
กลางที เพิ มขึ&น 

• ด้านการศึกษา 
จากการเป็นผูริ้เริ มดา้นการศึกษาในการบริหารโรงแรม ครัว และอื นๆ ที เกี ยวขอ้งโดยจดัตั&ง

วทิยาลยัดุสิตธานีมาตั&งแต่เดือนพฤษภาคม 2539 และขยายวิทยาเขตพทัยาในเดือนธนัวาคม 2555 การสร้าง
ประสบการณ์จนประสบความสาํเร็จเป็นที ยอมรับทั&งในประเทศและต่างประเทศ  บริษทัได้เล็งเห็นถึง
โอกาสในการขยายธุรกิจการศึกษา  จึงกาํหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจด้านการศึกษาทั&งในส่วนของ
การลงทุน และการบริหาร ทั&งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ งในปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการบริหาร
การศึกษาให้กบั Lyceum of Philippines University (LPU) ในหลกัสูตรการบริหารโรงแรมจาํนวน 23.27  
ล้ าน บ าท  เพิ ม ขึ& น จากปี ก่ อน  1.46 ล้ าน บ าท  และ Yayasan Pusat Pengembangan Dan Pelatihan Bali 
International ตั&งอยู่ที ประเทศอินโดนีเซีย ซึ งบริษทัไดล้งนามในสัญญาให้บริการที ปรึกษาดา้นการศึกษาใน 
ปี 2557 และในปี 2558 มีรายไดจ้าํนวน 8.92 ลา้นบาท  

ในปี 2558 ได้จดัตั& งบ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เพื อ
ดาํเนินโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี โดยการเปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพดา้นการโรงแรมที พฒันา
ความรู้และทกัษะของนกัเรียนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื อรองรับการขยายการรับบริหารโรงแรมของ
บริษทัที จะขยายตวัในอนาคต อีกทั&งโรงแรมในประเทศ และต่างประเทศยงัขาดแคลนบุคลากรในระดบันี&  
โดยไดล้งนามในสัญญาเช่าที ดินและอาคาร 1 ปี ตั&งแต่วนัที  1 มกราคม 2558 ถึงวนัที  31 ธนัวาคม 2558 กบั
บุคคลที  สาม และไดท้าํสัญญาเช่าช่วงที ดินและอาคารกบัโรงเรียนจากกรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั มีระยะเวลา 
30 ปี นบัตั&งแต่วนัที  1 มกราคม 2559 และสิ&นสุดในวนัที  31 ธนัวาคม 2588 หลงัจากลงนามและจดทะเบียน
การเช่าแล้วได้เข้าไปปรับปรุงตกแต่งอาคารและสถานที ใหม่โดยใช้เงินลงทุนทั& งสิ& นประมาณ 236.20  
ลา้นบาท เริ มเปิดดาํเนินการเมื อวนัที  14 กนัยายน 2558 ในปี 2558 มีผลขาดทุนจาํนวน 28.14 ลา้นบาท 
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นอกจากนี& บริษทัมีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมทุกปี และวางแผนการปรับปรุง 
ครั& งใหญ่ทุก 5-7 ปี ทั& งนี& เพื อรักษามาตรฐานของโรงแรมรวมทั&งเพิ มศกัยภาพของโรงแรมเพื อสามารถ
แข่งขนักับคู่แข่งขนัในธุรกิจระดับเดียวกันได้ จากการใช้งบประมาณในปี 2557 ไปกว่า 512 ล้านบาท  
ในปี 2558 อีก 578 ลา้นบาท  

 

แนวโน้มในอนาคต   
ในปี 2559 บริษทัยงัคงดาํเนินธุรกิจโดยใช ้กลยุทธ์เชิงรุก (Growth Strategy) ทั&งในส่วนของธุรกิจ

การโรงแรม การรับบริหารโรงแรม และการศึกษา โดยมีเป้าหมายจะนาํพาวิถีไทย-Thai Hospitalities โดย
ขบัเคลื อนแบรนด์ “ดุสิตธานี” สู่ตลาดโลกให้เป็นผูน้าํระดบัอินเตอร์ที สามารถแข่งขนัและทดัเทียมกับ 
แบรนด์ต่างประเทศได ้ซึ งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์ั&งเดิมของผูก่้อตั&งบริษทั และสอดคลอ้งกบัผูบ้ริหาร
เดิมที ตั&งเป้าหมายไว ้     

ทั&งนี& การบริหารงานในปี 2559 จะมีการเปลี ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมบา้งแต่ยงัคงมีวตัถุประสงค์
และเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั เพื อให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้ม
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที เปลี ยนแปลง และเพื อสามารถสร้างรายไดแ้บบย ั งยนืในอนาคต   

บริษัทยงัคงมีเป้าหมายที จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมไปยงัภูมิภาคต่างๆ เพื  อ
กระจายความเสี ยง และสร้างเครือข่ายเพื อเพิ มช่องทางการจาํหน่ายให้มากขึ&น  

ธุรกิจดา้นการศึกษานบัเป็นจุดแข็งของบริษทัอีกธุรกิจหนึ งจากการสร้างสมประสบการณ์ 
จนประสบความสําเร็จของวิทยาลยัดุสิตธานี จึงเป็นโอกาสของบริษทัที สามารถขยายธุรกิจนี& ให้
เติบโตในอนาคต โดยสามารถได้เปรียบคู่แข่ง สามารถสร้างรายได้และกาํไรให้บริษทัในอนาคต 

นอกจากนี&  บริษทัได้มีการพิจารณาในการลงทุนในกิจการโรงแรมที ได้ผลตอบแทนสูง และ
ตั&งอยู ่ในแหล่งที มีศกัยภาพทางการท่องเที ยวสูง  ควบคู่กบัการมองหาช่องทางในการทาํธุรกิจที 
สอดคล้องกบัธุรกิจที มีอยู่ ศกัยภาพและจุดแข็งของบริษทัที สามารถดาํเนินการได้ นอกจากนี& บริษทั
จะทาํการบริหารทรัพยสิ์นที มีอยู่เพื  อก่อให้เกิดรายได้ อาทิเช่น พิจารณานําที ดินว่างเปล่าที บริษทั 
เป็นเจา้ของที ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไปพฒันา รวมทั&งพิจารณาการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที จะสร้าง
รายได ้เพิ  ม เต ิม ให ้บ ริษ ทั ใน อน าค ต  แต ่ทั&ง นี& ท ุก โค รงก ารต อ้งม ีก ารศ ึกษ าถึงค วาม เป็ น ไป ได้ 
อย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจ  

 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัมีความเสี ยงหากผลประกอบการโรงแรมที รับบริหารไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายอาจจะทาํให้เจา้ของโรงแรมยกเลิกสัญญา นอกจากนี&ความล่าชา้ของการเปิดดาํเนินการของ
โรงแรมที ลงนามสัญญาไปแลว้ หรือการเกิดเหตุการณ์ต่างๆที มีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที ยวโดยมิได้
คาดหมาย ลว้นเป็นปัจจยัที ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถสร้างกาํไรไดต้ามเป้าหมาย 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี&แลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ําให้ผูอื้ นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที ควรต้องแจ้งใน
สาระสาํคญั  นอกจากนี&  บริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและ           
บริษทัยอ่ยแลว้ 

2. บริษัทได้จัดให้ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที ดี  เพื อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที                    
เป็นสาระสําคัญทั& งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั& งควบคุมดูแลให้มี                    
การปฏิบติั ตามระบบดงักล่าว 

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว                 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 ต่อผูส้อบบญัชี 
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้  ซึ งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี ยนแปลงที สําคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั&งการกระทาํที มิชอบที อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการนี&  เพื อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั&งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแล้ว  
บริษทัได้มอบหมายให้  นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ เป็นผูล้งลายมือชื อกาํกบัเอกสารนี& ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใด             
ไม่มีลายมือชื อของ นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ชื อ   ตาํแหน่ง   ลายมือชื อ 
 

1. นายชนินทธ์ โทณวณิก  กรรมการ  ........................................... 
 
2. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ  กรรมการ  ........................................... 
 

 
ชื อ   ตาํแหน่ง   ลายมือชื อ 
 

ผูรั้บมอบอาํนาจ     นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ  กรรมการ  ........................................... 
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1. รายละเอยีดเกี�ยวกบั กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท              ขอ้มูล ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 

ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

1. นายอาสา สารสิน 
-  กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ 
 
วนัที ไดร้ับแตง่ตั&งเป็นกรรมการ 
24 มีนาคม 2558 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

79 - Bachelor of  Business, Boston University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Director Accreditation Program รุ่น 5/2003  
- Audit Committee Program รุ่น 19/2007 
- Finance for Non-Finance Directors รุ่น 39/2008 
- Role of Chairman Program รุ่น 32/2013 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 

 
2543 – 2555 
2538 – 2542 
2537 – 2547 
2534 – 2535 
2529 – 2531 
2525 – 2529 
2520 - 2523 

กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกิจการสงัคมเพื อการพฒันา
อยา่งย ั งยืน / กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
ตาํแหน่งในกจิการอื�น 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประสบการณ์ 
ราชเลขาธิการ 
รองประธานกรรมการ 
นายกสมาคม 
รัฐมนตรี 
เอกอคัรราชทูต 
ปลดักระทรวง 
เอกอคัรราชทูต 

บมจ. ดุสิตธานี  
 
บมจ. ผาแดงอินดสัทรี 
บมจ.  สยามแมค็โคร 
บมจ.  เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
บมจ.  ปูนซิเมนตไ์ทย 
 
 
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี  
บ.  อมตะ ซิตี&  
บ.  แม่สอดพลงังานสะอาด 
บ.  มิตซูบิชิ  เอเลเวเตอร์ เอเซีย 
บ. ไทยนํ&าทิพย ์
 
สาํนกัราชเลขาธิการ 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
สมาคมไทย-สาว 
กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจาํประเทศสหรัฐอเมริกา 
กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจาํประเทศเบลเยี ยม 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

2. ศาสตราจารยห์ิรัญ รดีศรี  
- กรรมการอิสระ 
 
วนัที ไดร้ับแต่งตั&งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2542 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Master of Business Administration, 
University of Pennsylvania  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิn ทางการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชั&นสูงทางการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Director Certification Program (0/2000) 
- Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย  
- วฒุิบตัร วปอ. 2524 
- ประกาศนียบตัรอบรมกรรมการบริษทั

โรงเรียนการจดัการ  
Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2543 - ปัจจุบนั 
2542 - ปัจจุบนั 
 
 
2546 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 

 
 
2542 - 2557 
2543 - 2551 
2533 - 2537 
2529 – 2531 
 
 

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ตําแหน่งในกจิการอื�น 
ประธานที ปรึกษาศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูเเลกิจการที ดี 
ประธานคณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ สภามหาวทิยาลยั 
 
ประสบการณ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ผูว้า่การ 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
 
บมจ. ไทยคม 
บมจ. นวกิจประกนัภยั 
 
 
ตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทย 
กรมสรรพากร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
บมจ.ดุสิตธานี 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

3. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ 

-  กรรมการอิสระ 
 
วนัที ไดร้ับแต่งตั&งเป็นกรรมการ 
28 เมษายน 2531 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

89 
 

- ธรรมศาสตรบณัฑิต  
- เนติบณัฑิตองักฤษ Lincoln’s Inn, London 
- นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิn

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 

- Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 
- วฒุิบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

ประจาํปีการศึกษา 2513 (วปอ. รุ่น 13) 

0.08 ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2539 - ปัจจุบนั 
2530 - ปัจจุบนั 
 
 
2557 - 2558 
2542 - 2557 
2534 - 2543 
 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  
 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
-ไม่มี- 
 
ตําแหน่งในกจิการอื�น 
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที  7 
กรรมการ 
 
ประสบการณ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
สมาชิกวฒุิสภา 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สภากาชาดไทย 
 
 
บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี 
วฒุิสภา 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

4. นางปราณี ภาษีผล 
-  กรรมการอิสระ 
 
วนัที ไดร้ับแต่งตั&งเป็นกรรมการ 
29 เมษายน 2556 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี- 

66 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม

เอกชน ประจาํปีการศึกษา 2546-2547 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน   รุ่นที  9 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และสาํนกังานกฤษฎีกา 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการพาณิชย์

รุ่นที  2 สถาบนัวิทยาการการคา้ 
- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรที  1 รุ่นที  

30 สาํนกังาน ก.พ. 
- ประกาศนียบตัร Chang Management Ripa International 

ประเทศองักฤษ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี  
- Director Certificate Program Update รุ่น 3/2015 
- Anti-Corruption for ExecutiveProgram 
- Role of Compensation Committee รุ่น 20/2015 
- Risk Management Program for Corporate Leaders 

Class 1/2015 
- Director Certification Program รุ่น 10/2001 
- Advance Audit Committee Programs 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

 
 

ปัจจุบนั 
 

 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2550 - 2553 
2549 
2547 
2543 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
กรรมการ 
ประธาน 
 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

ประสบการณ์ 
หวัหนา้ผูต้รวจราชการ 
ที ปรึกษาการพาณิชย ์
รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
รองอธิบดีกรมการประกนัภยั 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ 
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 

 
สาํนกังาน ก. ล. ต.  
อนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
ศูนยศ์ิลปาชีพเพื อการส่งออก 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการทดสอบ
การปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี  
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
กรรมการผูท้รงคุณวฒุิสาขาการเงินและ 
การบญัชี สาํนกังาน กพ. 
กองทุนประกนัชีวิต 
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของ
คนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย ์
 

กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

5 นายบนัเทิง ตนัติวิท 
-  กรรมการ 
 
วนัที ไดร้ับแต่งตั&งเป็นกรรมการ 
28 เมษายน 2558 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
  

71 - Master of Science (Finance) in 
Management, 
Massachusetts Institute of Technology, 
U.S.A. 

- Bachelor of Science in Electrical 
Engineering, 
Massachusetts Institute of Tecnology, 
U.S.A.  

- Director Accreditation Program 25/2004, 
Thai Institute of Directors Association 

11.67 2558 - ปัจจุบนั 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 – 2557 
2553 – 2554 
2548 – 2556 
2540 – 2549 

กรรมการ 
 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ  
 

ตาํแหน่งในกจิการอื�น 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ประสบการณ์ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 

บมจ. เอม็ บี เค  
บมจ. ทุนธนชาต 
 
 

บมจ. เอม็ บี เค รีสอร์ท 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
บ. ดีบุก 
บ. ไทยฟาร์มมิ ง 
บ. สยามพิวรรธน ์
บ. สยามพิวรรธน ์โฮลดิ&ง 
บ. บี. ว.ี โฮลดิ&ง 
 
 
บมจ. ธนชาตประกนัภยั 
ธนาคารนครหลวงไทย 
บมจ. ธนชาติประกนัชีวติ 
บล. เงินทุนธนชาต 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

6. นายวิชิต ชินวงศว์รกลุ 
- กรรมการ  
 
วนัที ไดร้ับแต่งตั&งเป็นกรรมการ 
28 เมษายน 2558 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ประถมศึกษาตอนปลาย วดันากนิมิตร 6.12 

 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545 – ปัจจุบนั 

2535 – ปัจจุบนั 

2531 – ปัจจุบนั 

กรรมการ  
กรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
 -ไม่มี- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

 นายกสมาคม 
 เลขาสมาคม 
 กรรมการบริหาร 
 รองนายกสมาคม  

 

 กรรมการ 
 รองประธาน 
ประสบการณ์ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 
 
 
 
 

บ. ชินวงศฟ์ู้ ด 
บ. ยนูิตี&ฟู้ ด 
บ. ซีเพค 
สมาคมเหยี ยวเพง้แห่งประเทศไทย 
สมาคมแตจ้ิ̈วแห่งประเทศไทย 
หอการคา้ไทย-จีน 
สมาคมวเิทศพาณิชยไ์ทย-จีน 
สมาคมตระกูลชื&อแห่งประเทศไทย 
ไทยอาสาป้องกนัชาติ 
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ 
 
บ. ชินวงศฟ์ู้ ด 
บ. ยนูิตี&ฟู้ ด 
บ. ซีเพค 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

7. นางปรารถนา มงคลกลุ 
- กรรมการ 
 
วนัที ไดร้ับแตง่ตั&งเป็นกรรมการ 
25 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Advanced Management Program 180, Harvard Business School 
- หลกัสูตร Thai Intelligent Investors รุ่น 1/2555 

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.)  รุ่น 6/2551 สถาบนั

วิทยาการตลาดทุน 
- หลกัสูตร Chief Financial Officer Certificate Program  

รุ่น 1 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย 

- Director Diploma Examination 2003, the Australian 
Institute of Directors Association 

- Director Certification Program รุ่น 37/2003  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Director Accreditation Program 2003    
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์าร 

      มหาชน รุ่น 13/2558  
     สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ 
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program 22/2016 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2554 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 - 2558 
2550 – 2554 
 
2541 - 2555 

กรรมการ 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ตําแหน่งในกจิการอื�น 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี ยง / 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที ดีและความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ งแวดลอ้ม 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการที ดีและความรับผดิชอบต่อสังคม 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการบริหารความเสี ยง 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี ยง 
กรรมการ 
 
กรรมการ / เลขานุการ / เหรัญญิก 
ประสบการณ์ 
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี
 
บ. บูติค คอนซลัติ&ง กรุ๊ป 
ธนาคารออมสิน 
 
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 
บ. ไปรษณียไ์ทย  
บ. เอฟเอน็ แฟคตอรี  เอา๊ทเ์ลท 
บ. บูติค อินเตอร์เนชั นแนล กรุ๊ป 
บ. บูติค พร๊อพเพอร์ตี&  กรุ๊ป / บ. บูติค เทรดดิ&ง กรุ๊ป 
มลูนิธิ ดร. กาํจดั-ปราณี มงคลกลุ 
 
บมจ. แมค็กรุ๊ป 
บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั นแนล 
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั น /  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป 
บมจ. โรงแรมราชดาํริ 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

8.  นางวรางค ์ไชยวรรณ 
- กรรมการ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 
 
วนัที ไดร้ับแต่งตั&งเป็นกรรมการ 
11 สิงหาคม 2552 
      
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 

48 - 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 รุ่นที  1 ของ

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย             
(Thai Financial Planners Association) 

- The Invitaion Life Insurance Top Executives 
Seminar 2008, FALIA, JAPAN 

- นกัศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รุ่นที  5 

2.57 ปัจจุบนั 
 
 
 
 

 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2550 - 2552 
2544 - 2549 

กรรมการ 
 
 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
-ไม่มี- 
 

ตาํแหน่งในกจิการอื�น 
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
กรรมการ 
Vice President  

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 
 
 
 
 
บมจ. ไทยประกนัชีวติ 
บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ 
บ. แสงโสม 
บ. กาญจนสิงขร 
บ. เฟื องฟอูนนัต ์
บ. ธนภกัดี  
บ. มงคลสมยั 
บ. ไทย จินเนบรา  เทรดดิ&ง  
บ. ว.ีซี. สมบตัิ จาํกดั 
บ. เพชรการคา้ จาํกดั 
 
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอรี  
บ. ไทยประกนัชีวติ 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

9. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ   
-  กรรมการ 
 
วนัที ไดร้ับแต่งตั&งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2546 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

45 - 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 
 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
ตาํแหน่งในกจิการอื�น 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ประสบการณ์ 
กรรมการ 

บมจ.ดุสิตธานี 
 
 

Pioneer Global Group Ltd. 
(บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) 
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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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

10. นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ 
-  กรรมการ 
-  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 
 
วนัที ไดร้ับแต่งตั&งเป็นกรรมการ 
1 ตุลาคม 2558 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การบญัชีต่างประเทศ มหาวิทยาลยั Northrop 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 

 
 

2554 – 2558 
 
 
 
2554 – 2557 
2553 – 2554 
2552 – 2553 
2550 – 2552 
2546 – 2550 

กรรมการ  
กรรมการ 
 
 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งในกจิการอื�น 
อนุกรรมการ 
 
กรรมการที ปรึกษาหลกัสูตรเยาวชนภิวฒัน์ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ 
อนุกรรมการ 
คณะกรรมการอาํนวยการการจดัการ 
ประสบการณ์ 
ประธานเจา้หนา้ที บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื อโฆษณาและธุรกิจใหม่ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
General Manager, Global Technology Services 
Client Advocacy Executive, Chairman’s Office 
General Manager and Vice President, General Business 
Country General Manager and Managing Director  

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ /                                                     
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา  /  
วิทยาลยัดุสิตธานี  /  DMS Property Investment  Pvt. Ltd.  
 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
 
คณะอนุกรรมการเตรียมตั&งบรรษทัรัฐวิสาหกิจ
แห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุิธรรม 
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
บมจ. ไทยคม 
บมจ. อินทชั 
บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ 
Shenington Investment Pte Ltd. 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
IBM ASEAN 
IBM Headquarter, New York, U.S.A. 
IBM ASEAN 
บริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย จาํกดั   
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

11. นายชนินทธ์ โทณวณิก 
- กรรมการ  
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 
 
วนัที ไดร้ับแต่งตั&งเป็นกรรมการ 
28 กมุภาพนัธ์ 2523 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- พี ชายนางสินี  เธียรประสิทธิn  

58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Master of Business Administration,  
Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Director Certification Program รุ่น 72/2006 
- Director Accreditation Program รุ่น 10/2004 
 

49.94 

รวมอยูใ่นกลุ่ม
ท่านผูห้ญิง 

ชนตัถ ์ปิยะอุย 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

2549 - 2551 
2549 - 2551 
 
2549 - 2551 และ  
2542 - 2543 
2547 - 2551 และ 
2541 – 2545 
 

2544 - 2546 

 

กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานเจา้หน้าที บริหาร   
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
อุปนายกสภาวิทยาลยั 
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
 -ไม่มี- 
ตําแหน่งในกจิการอื�น 
ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที ยวและบริการ  
หวัหนา้ทีมภาคเอกชน 
 
 
กรรมการ 
 
 

ประสบการณ์ 
สมาชิก 
กรรมาธิการ 
 
ประธาน 
 
นายกสมาคม 
 
ประธานอุตสาหกรรมบริการ 

 

บมจ. ดุสิตธานี 
Philippine Hoteliers, Inc. 
Philippine Hoteliers International Center for 
Hospitality Education, Inc. 
วิทยาลยัดุสิตธานี 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี&ส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี&ส์/ บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต/บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ 
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท/์บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 
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. / 
 
 
 

หอการคา้ไทย 
คณะทาํงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพื อขบัเคลื อน
เศรษฐกิจของประเทศ D6  การส่งเสริมการท่องเที ยว & 
MICE  
บ. ชนตัถแ์ละลูก/ บ. ปิยะศิริ/ บ. ธนจิรัง/ 
บ. เจทีบี (ประเทศไทย)  /บ. ไทย-เจแปน แกส๊ 
 
สภานิติบญัญตัิเเห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ 
การท่องเที ยว สภานิติบญัญตัิเเห่งชาติ 
Asean Hotels and Restaurants Association 
 
สมาคมโรงแรมไทย 
 
สภาหอการคา้ไทย 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกี�ยวข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

12. นางสินี เธียรประสิทธิn  
- กรรมการและเลขานุการบริษทั                                       
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 
 
วนัที ไดร้ับแต่งตั&งเป็นกรรมการ 
26 เมษายน 2522 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว         
- นอ้งสาวนายชนินทธ์ โทณวณิก 

57 - Mac Duffies Springfield, MA 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- หลกัสูตรผูป้ฏิบตัิงานเลขานุการบริษทั  
รุ่นที  29 

- หลกัสูตรพื&นฐานกฎหมายและกฎเกณฑท์ี 
เกี ยวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน 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
ท่านผูห้ญิง 

ชนตัถ ์ปิยะอุย 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ / เลขานุการบริษทั /  
เลขานุการคณะกรรมการ  
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
-ไม่มี- 
ตาํแหน่งในกจิการอื�น 
กรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี& ส์ 
บ. เทวารัณย ์สปา / บ. เลอ กอร์ดอง เบลอดุสิต 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด์ /  
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
บ.ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 
Philippine Hoteliers, Inc. 
Philippine Hoteliers International Center 
for Hospitality Education, Inc. 
Dusit Overseas Co., Ltd. 
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
Dusit USA Managament Inc. 
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  
 
 
 

บ. แอคมี พรินติ&ง / บ. ชนตัถแ์ละลูก /  
บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง 



                 เอกสารแนบ 1  

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)         225 

 

คณะผู้บริหาร และประวตัิ                          

ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

1. นายชนินทธ์  โทณวณิก รายละเอียดปรากฏอยูใ่น  ประวตัิและขอ้มลูคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
2. นายลาส เอทวีค 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

48 
 

- Master Degree (MSc) in Tourism 
Planning and Development, 
University of Surrey, United 
Kingdom 

- Degree in Hotel Administration, 
Norwegian School of Hotel 
Management (Now Stavanger 
University) 

- Diploma, Export Marketing, 
Norwegian School of Marketing, 
Oslo, Norway 

 

ไม่มี 2558- ปัจจุบนั 
2554 – 2558  
 
2552 – 2558 
 
2548 – 2552 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการศึกษา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด –  
ตลาดต่างประเทศ   
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 
 
 
 

บมจ.ดุสิตธานี 
HAAGA-HELIA Global Education 
Services Ltd., Helsinki, Finland 
HAAGA-HELIA University of Applied 
Science, Helsinki, Finland 
The Emirates Academy of Hospitality 
Management, Dubai, UAE 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

 3. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

55 - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
Montclair State College 

ไม่มี 2556 – ปัจจุบนั 
 
2555 - 2556 
2553 - 2555 
 
2548 - 2553 
 
2545 - 2548 

รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
ที ปรึกษาฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
รองประธานและประธานเจา้หนา้ที 
ฝ่ายปฏิบตัิการ  
รองประธานฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
รองประธานฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. นนัทวนั  
บ. ภูเกต็สแควร์ 
 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั นแนล 
 
บ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั น 

4. นางจงกลนี  ฉนัทวรกิจ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

62 
 
 
 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2540 - 2547 

รองประธานฝ่ายการเงินเเละบญัชี
สาํนกังานใหญ่  
กรรมการ 
 
 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
ส่วนกลาง 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
บมจ. ดุสิตธานี 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

 5. นางสาววารุณี เอนกฤทธิn มงคล 
  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

59 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- Update ระบบภาษีและบญัชี 
2555 

ไม่มี 
 
 
 
 
  

2548 - ปัจจุบนั 
 
2538 - 2548 
2536 - 2538 
2530 - 2536 
 

รองประธานฝ่ายบญัชีและการเงินส่วน
โรงแรมในประเทศ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
หวัหนา้ฝ่ายบญัชีส่วนกลาง 
หวัหนา้บญัชี 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. ดุสิตโฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท 
บมจ. รอยลั ปริcนเซส 
โรงแรมดุสิต ลากนู่า ภูเกต็ 
 

6. นายยดูิชทรา เจกานาธาน 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

44 
 
 
 

- Accounting and Fianansial 
Management Specialization 
Certificate, Educational Institute of the 
America Hotel & Lodging 
Association  

- Hospitaility Operations Ceritificate, 
Educational Insitite of the American 
Hotel & Lodging Association  

- Advanced to CPA status with the 
Australian Society of CPAs 

- Admitted as Associate Member of the 
Australian Society of CPAs 

- Bachelor of Business (Accountancy), 
Royal Melbourne Instutute of 
Technology, Australian 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
2551 - 2554 
 
2548 - 2551 
2545 - 2548 
 
2540 - 2545 

รองประธานฝ่ายบญัชีและการเงินส่วน
โรงแรมต่างประเทศ 
Regional Vice President  - Finance & 
HR for the Middle East 
Director of Finance 
Regional Director of Finance 
 
Director of Finance 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 
 
The Ritz-Carton Hotel Company, L.L.C. 
Mandara Spa Asia (a subsidiary of 
Steiner Leisure Limited) 
The Ritz-Carton Hotel Company, L.L.C. 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

7. นางสาวอมรา กลุวรเศรษฐ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

58 - บญัชีมหาบณัฑิต  สาขาวิชา 
การธนาคารและการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี 
วิทยาลยักรุงเทพ (เกียรตินิยม
อนัดบั 2) 

- Effective Minutes Taking Class 
รุ่น 13/2552 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Corporate Secretary  
Development Program 2551 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
/ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ไม่มี 
 

2552 - ปัจจุบนั 
 
2551 - 2552 
 
2549 - 2551 
 
2540 - 2549 
2534 - 2539 
2532 - 2534 

รองประธานฝ่ายสาํนกังานเลขานุการ
บริษทั  
รองประธานฝ่ายกฎหมายและบริหาร
จดัการส่วนกลาง 
ผูช้่วยรองประธานฝ่ายกฎหมายและ
บริหารจดัการส่วนกลาง 
Group Director of Treasury 
Corporate Securities  & Investment Manager  
Assistant Corporate Financial Controller 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 

8. นายเอียน นิวตนั บริวิส 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

56 -  Bachelor of Science, Hospitality      
   Management, Florida Internataional  
   University  

 

ไม่มี 
 

ปัจจุบนั 
2555 - 2558 
2545 - 2555 

รองประธานฝ่ายบริการเทคนิค 
ผูจ้ดัการทั วไป  
ผูอ้าํนวยการโครงการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
Lanson Place 
Shangri-La Hotels & Resorts  
Shangrri-la Asia Limited 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน 

9. นายรัสตอม อเลก็ซิส วิคเกอร์ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

37 - Master of  Business 
Administration, Cass Business 
School, United Kingdom  

- Hotel Management Diploma,  
Les Roches Hotel Management 
School, Switzerland 

 

ไม่มี 
 

2558 - ปัจจุบนั 
 

2554 - 2558 
 

2551 - 2554 
 

รองประธานฝ่ายการพฒันาธุรกิจ
โรงแรม 
Group Director – Hotel Business 
Development 
Assistant Director – Development 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 

Emaar Hospitality Group (Dubai, UAE) 

หมายเหตุ: ในช่วง 5 ปีที ผา่นมา ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุมที มีประวตัิการถูกลงโทษเนื องจากการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบญัญตัิสัญญาซื&อขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
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1.2 หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. หน้าที#และความรับผดิชอบตามกฎหมาย 

1.1 จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี�ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปี

ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 1.2  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
 1.3  ดาํเนินการอื�น  ๆตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 1.4  ดาํเนินการอื นๆ ตามที  พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั และ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 
 1.5 ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  และความซื�อสัตยสุ์จริต รวมทั�งตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. หน้าที#และความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 
2.1 จัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียที รายงานโดยกรรมการหรือผู ้บริหารเพื อเสนอประธาน

คณะกรรมการบริษทัและดาํเนินการตามข้อบงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ     
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.2 รายงานคณะกรรมการเกี ยวกบักฎหมายใหม่ที เกี ยวขอ้งกบักิจการของบริษทั และที แกไ้ขเพิ มเติม 
ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที 
ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวและเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบติัหน้าที และมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคบัและ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์         
แห่งประเทศไทย 

2.4 ให้คาํแนะนํา สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั& งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการที ไม่เป็นผูบ้ริหาร เพื อให้ปฏิบติัหน้าที ได้อย่างถูกตอ้ง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม 

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไดรั้บขอ้มูล เพื อการพิจารณาและ
ตดัสินใจ รวบรวม และกลั นกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที ดี รวมถึงชี&แนะประเด็นซึ งคณะกรรมการตอ้งพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ 

2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู ้จ ัดการในการจัดทําวาระการประชุม
คณะกรรมการ 
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2.7 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องกรรมการให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุปให้ที ประชุม
กรรมการทราบทุกครั& ง (วาระแจง้เพื อทราบ) 

2.8 ดาํเนินการอื นๆ ตามที คณะกรรมการมอบหมาย 
3. หน้าที�และความรับผดิชอบต่อฝ่ายจัดการ 

3.1 ติดตามใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
3.2 ดูแล ติดตามให้ฝ่ายจดัการให้ปฏิบติัตามกฎหมา ยและขอ้บงัคบัต่างๆ ที เกี ยวขอ้งกบักิจการของ

บริษทั 
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจดัการให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการกาํกบั

ดูแลกิจการที ดี 
3.4 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
4. หน้าที�และความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

4.1 ติดต่อสื อสารและให้ข้อมูลกับผู ้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

4.2 ดูแลใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 
4.3 เป็นศูนยก์ลางการติดต่อกบัสถาบนัต่างๆ และนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ งในเรื องที 

เกี ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที ดี 
5. อื�น  ๆ

5.1 ดูแล กาํกบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามที กฎหมายกาํหนด  ถูกตอ้ง และโปร่งใส 
5.2 ประสานงานกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการในการจดัทาํวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
5.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อ สื อสาร ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
หน่วยงานอื นๆ ที เกี ยวขอ้ง 
การพ้นจากตําแหน่ง 

 ในกรณีที เลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที ได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตั&งเลขานุการ
บริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัที เลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที ไดแ้ละ  
ให้คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ งปฏิบติัหน้าที แทนเป็นการชั วคราว ในช่วงเวลา
ดงักล่าว 
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2. รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2-3 4 5 6 7 8-12 13 14 15-20 21 22 23-24 25-29 30-31 32-34 35 36-38 39-40 41-42 43-46 47-51 52-54 55-57 58 59 60-62 63 64

1. นายอาสา สารสิน X X X / X

2. ศาสตราจารยห์ิรัญ รดีศรี / /

3. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ /

4. นางปราณี ภาษีผล / /

5. นายบนัเทิง ตนัติวทิ /, # X /

6. นายวชิิต ชินวงศว์รกุล / / X,@,#

7.นางปรารถนา มงคลกุล / X,# /,# / /

8.นางวรางค ์ ไชยวรรณ / / /,@ /,@,# / # /,# / #

9. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ /, # /,@,# /,# /

10. นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ /,//,@ / / / / /

11. นายชนินทธ์  โทณวณิก /, //,# / X,// / / / / / / / /, // X / / / / / X /,# / /,# /

12. นางสินี  เธียรประสิทธิn /, //,# / / / / / / / / / /, // / / / / / /,# / /,#

13. นายลาส เอทวคี @

14. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ @

15. นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ @ / / /

16. นางวารุณี เอนกฤทธิn มงคล @

17. นายยดูิชทรา เจกานาธาน @

18. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ @

19. นายเอียน นิวตนั บริวสิ @

20. นายรัสตอม อเล็กซิส  วคิเกอร์ @

บมจ.
ดุสิตธานี

รายชื�อ
บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง

 
หมายเหตุ:    / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร  @ = ผูบ้ริหาร  #  = ผูถ้ือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 10 รวมผูเ้กี ยวขอ้ง 
  ขอ้มูลของบริษทัที เกี ยวขอ้งมาจากรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารประจาํปี 2558 
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รายชื�อบริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้องที�มบีุคคลที�อาจมคีวามขัดแย้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
1. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี& ส์ 1. บ. ชนตัถแ์ละลูก 25. Cape  Nga Development Ltd.  49.     บ. สยามพิวรรธน์  
2. บ. เทวารัณย ์สปา 2. บ. ปิยะศิริ 26.      Strand Hotels International Ltd. 50.     บ. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ&ง 
3. Dusit USA Management Inc. 3. บ. ธนจิรัง 27.      Myanmar Hotel International Pte. Ltd 51.     บ. บี.ว.ี โฮลดิ&ง 
4. บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต 4.       บ. เจทีบี (ประเทศไทย) 28.      Home Inns and Hotels Management Inc. 52.     บ. ชินวงศฟ์ู้ ด 
5. บ. ดุสิตเวลิด์วายด ์ 5.       บ. แอคมี พรินติ&ง 29.      Pioneer  iNetwork Limited 53.     บ. ยนูิตี&ฟดู 
6. Dusit Bird Hotels  Pvt. Ltd. 6.       บ. บูติค คอนซลัติ&ง กรุ๊ป 30 บมจ. ไทยคม 54.     บ. ซีเพค 
7.     บ. ดุสิต  แมนเนจเมน้ท ์ 7.       บ. บูติค พร๊อพเพอร์ตี&  กรุ๊ป 31.      บมจ. นวกิจประกนัภยั 55.     ธนาคารออมสิน 
8.     บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 8.       บ. บูติค อินเตอร์เนชั นแนล กรุ๊ป 32.      บ. ไทย เอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี  56.     บ. เอฟเอน็ แฟคตอรี  เอ๊าทเ์ลต 
9.     Dusit Overseas Co., Ltd. 9.       บ. บูติค เทรดดิ&ง กรุ๊ป 33.      บ. อมตะ ซิตี&  57.     บ. ไปรษณียไ์ทย 
10.   บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี& ส์ 10.     บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี 34.     บมจ. ผาแดงอินดสัทรี 58.     บ. วี.ซี. สมบตัิ 
11.   Philippine Hoteliers, Inc. 11.     การท่าเรือแห่งประเทศไทย 35.     บมจ. สยามแมค็โคร 59.     บ.  เพชรการคา้ 
12.   DMS Property Investment Pvt. Ltd. 12.     มลูนิธิ ดร. กาํจดั-ปราณี มงคลกุล 36.     บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 60.     บ. ซี12 
13.   Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 13.     บมจ. ไทยประกนัชีวติ 37.     บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 61.     บ. ว7ี3 

14.   วทิยาลยัดุสิตธานี 14.     บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ 38.     บ. ไทยนํ&าทิพย ์ 62.     บ. โอเรียน โบรกเกอร์ 

15.   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 15.     บ. แสงโสม 39.     บ. แม่สอดพลงังานสะอาด 63.     บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
16.   บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 16.     บ. กาญจนสิงขร 40.     บ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย 64.     บ. ไทย-เจแปน แก๊ส 
17.   Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. 17.     บ. เฟื องฟอูนนัต ์ 41.     บมจ. ประกนัภยัไทยววิฒัน์  
 18.     บ. ธนภกัดี 42.    บมจ. เอส.ซี.ไอ อีเลคตริค     
 19.     บ. มงคลสมยั 43.    บมจ. เอม็ บี เค  
 20.     บ. ไทย จินเนบรา  เทรดดิ&ง 44.    บมจ. เอม็ บี เค รีสอร์ท  
 21.    บ. บา้นไทยเรียลเอสเตท 45.    บมจ. ทุนธนชาติ  
 22.    Pioneer Global Group Ltd. 46.    บมจ. ธนาคารธนชาติ  
 23.    Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd. 47.    บ. ดีบุก  
 
 

24.    Gaw Capital Partners 48.   บ. ไทยฟาร์มมิ ง   

1 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

 บริษัทย่อย 

 
รายชื�อ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี&ส์ 

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  
ไทยพร็อพเพอร์ตี&ส์ 

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

ศึกษา 

Philippine Hoteliers 
International Center 

for Hospitality 
Education, Inc. 

 
99.99% 99.99% 100% 49.99% 99.99 % 50% 99.99% 99.99% 

100% 
(Indirect) 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

60% 
(Indirect) 

45% 
(Indirect) 

100% 
(Indirect) 

30.02% 99.99% 
40% 

(Indirect) 

 1. นายชนินทธ์  โทณวณิก / X, // / / / / / / / /, // X / / / / / X 

 2. นางสินี  เธียรประสิทธิn  / / / / / / / / / /, // / / /   / / 

 3. นายคมัภีร์  สุวรรณรัต /   /   /    /   /   / 

 4.  นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์          /, //  /  /  /  

 5.  Mr. Evasio Barbero          /, //        

 6. นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ  /, //   /  /           

 7. นางวรรณวมิล  ศุภประเสริฐ          X        

 8. นางทองทา  สินาดโยธารักษ ์          /        

 9. นายวชิิต ชินวงศว์รกุล          /        

 10. นางวรางค ์ ไชยวรรณ          /        

 11. นายขวญัแกว้  วชัโรทยั              X    

12. ศาสตราจารย ์ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่              /    

13. นายภราเดช  พยฆัวเิชียร              /    

14. นายพลสัณห์ โพธิn ศรีทอง              /    

15. ดร.พิศาล สร้อยธุหรํ า              /    

16. นายภูวเรศ อบัดุลสตา              /    

17. ศาตราจารยก์ิตติคุณ ดร. โสภณ เริงสาํราญ              /    

18. ดร. สุวตัร สิทธิหล่อ              /     

19. นางวรีา พาสพฒันพาณิชย ์              /    

20. Mr. Edilberto V. Javier           /       

21. Mrs. Evelyn R. Singson           /      / 
22. AMB. Reynaldo O. Arcilla           /       
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หมายเหตุ: / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 

 บริษัทย่อย 

 
รายชื�อ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี&ส์ 

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  
ไทยพร็อพเพอร์ตี&ส์ 

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

ศึกษา 

Philippine Hoteliers 
International Center 

for Hospitality 
Education, Inc. 

 
99.99% 99.99% 100% 49.99% 99.99 % 50% 99.99% 99.99% 

100% 
(Indirect) 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

60% 
(Indirect) 

45% 
(Indirect) 

100% 
(Indirect) 

30.02% 99.99% 
40% 

(Indirect) 

23. Mr. Washington  Z. SyCip           /       

24. Mr.  Francisco H. Licuanan, III           /       

25. Ms. Lorna Perez Laurel           /       

26.  นายองัเดร  คอยน์โทร    X              

27. นายโรเจอร์  กริฟฟิธ    /              

28. นายชาร์ลส คอยน์โทร    /              

29. นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธิn      / / / / / /,//  /    /  

30. Mr. Gaurav Bhatia      /            

31. Mr. Ankur Bhatia      /            

32. Mrs. Radha Bhatia      /            

33. Mr. Ahmed Umar Maniku            /      

34. นายศุภเดช พูนพิพฒัน์            X      

 35. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล            /      

36. นางชวนิดา หาญรัตนกูล               /   

 37. นายไพรัช มิคะเสน               / 
/ 

  

 38. นางสาวธญัญาพร ตั&งอุทยัสุข               /   

 39. ตวัแทนของสาํนกังานประกนัสังคม /          
ผูร้ับมอบอาํนาจ 

   
   

 
  

 
  

 
 /   

40. Mr. Chen Li Bin             /     

 41. Mr. Giovanni Angelini             /     

 42. Ms. Erica Chen Xia 
 

            /     

 43. นายธงชยั สวสัดิสาร                /  
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 บริษัทย่อย 

 
รายชื�อ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี&ส์ 

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  
ไทยพร็อพเพอร์ตี&ส์ 

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

ศึกษา 

Philippine Hoteliers 
International Center 

for Hospitality 
Education, Inc. 

 
99.99% 99.99% 100% 49.99% 99.99 % 50% 99.99% 99.99% 

100% 
(Indirect) 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

60% 
(Indirect) 

45% 
(Indirect) 

100% 
(Indirect) 

30.02% 99.99% 
40% 

(Indirect) 

 44.  Mr. Victor B. Valdepenas                 / 

 45.  Mr. Manuel B. Villar, Jr.                 / 

 46.  Mr. Edilberto B. Bravo                 / 

 47.  Mr. Anthony Allan C. Tajanlangit                 / 

48.  Mr. Lord Irwin Chua See                 / 
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ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.1 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  
� หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นายวจัิกษณ์ ธัมปราชญ์ 
ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วนั เดือน ปี เกดิ   9 กนัยายน 2503 
การศึกษา บญัชีมหาบญัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 บญัชีบญัฑิต   มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
การอบรม เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน  

 Value Added Business Control: The Right Way to Manage Risk  
 การตรวจสอบการดาํเนินงาน  
 การบริหารความเสี ยงแบบทั วทั&งองคก์ร  
 การกาํกบัดูแลกิจการที ดี 

การถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 
ประสบการณ์ 
2544 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน   บมจ. ดุสิตธานี 
2543     ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บมจ. เอสจี สินเอเชีย 
2539 – 2541        เจา้หนา้ที อาวุโสดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ          ธนาคารเครดิตอะกริโก อินโดสุเอซ 
2537 – 2539        ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ      บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์
� หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  
นางสินี เธียรประสิทธิ~ 
ตําแหน่ง    เลขานุการบริษทั 
วนั เดือน ปี เกดิ    6 พฤษภาคม 2501 
การศึกษา            
การอบรม          
การถือหุ้นในบริษัท (%)          
ประสบการณ์        
หน้าที�ความรับผดิชอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.2 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 
ปี 2558 บริษทัมีการประเมินราคาที ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตาม

วิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริษัทและบริษัทย่อยทั& งหมด ซึ งผลการประเมิน
ปรากฎว่ามีมูลค่ามากกว่าราคาตามบญัชีของที ดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัจึงไม่ตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ซึ งมี

คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดและแนวปฏิบติัที ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยร์วมทั&งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ งมีวาระการดาํรงตาํแหน่งดงันี&  
ช่วงเดือนมกราคม-กนัยายน 2558 

1. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ       เขา้ร่วมประชุม  8/8 ครั& ง 
2. นายศกัดิn  เกี ยวการคา้                   กรรมการตรวจสอบ   เขา้ร่วมประชุม  8/8 ครั& ง 
3. นางปราณี ภาษีผล                   กรรมการตรวจสอบ   เขา้ร่วมประชุม  8/8 ครั& ง 

ช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2558 
            1.   ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี                      ประธานกรรมการตรวจสอบ    เขา้ร่วมประชุม  2/2 ครั& ง  
            2.   ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ         กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม  2/2 ครั& ง 
            3.   นางปราณี ภาษีผล                                 กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม 2/2 ครั& ง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที ตามขอบเขตที คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้กาํกบัดูแล

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี&  
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจําปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารมาร่วมประชุมเกี ยวกบัการจดัทาํงบการเงินตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและมาตรฐานการบญัชี เพื อให้มั นใจว่างบการเงินที ผูส้อบบญัชีรายงานแสดง
ความเห็นถูกตอ้ง  และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้นและเชื อถือได ้ขอ้สังเกตและขอ้แนะนาํของ
ผูส้อบบัญชีได้รับการพิจารณาและนํามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเหมาะสม นอกจากนี&  
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั& ง ผูส้อบบญัชีไดย้นืยนัวา่ ไม่มีปัญหา
ในการปฏิบติังานและมีความเป็นอิสระ รวมทั&งไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายการเงินและบญัชีสํานักงานใหญ่ให้การยืนยนัว่าระบบบญัชีของบริษทัเป็นระบบที มี
ประสิทธิผล เชื อมั นว่าไดมี้การรวบรวมและบนัทึกรายการบญัชีครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี 
จากผลการสอบทานรายงานและคาํชี& แจงของผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายงานงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ&นตามมาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไป มีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเป็นที เชื อถือได ้   

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อย โดย
พิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสมํ าเสมอ ไม่พบข้อบกพร่องที เป็น
สาระสาํคญั และฝ่ายตรวจสอบภายในไดร้ายงานวา่  ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
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ต่อการป้องกนัและคน้พบการทุจริตได ้รวมทั&งผูส้อบบญัชีไดร้ายงานว่า ระบบการควบคุมภายในทางการเงิน
ของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทั
และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม สําหรับการบริหารความเสี ยงได้พิจารณาจากแผนงานและ
รายงานของฝ่ายบริหารแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ ฝ่ายบริหารควรติดตามให้ผูบ้ริหารทุกระดบัมี
ส่วนร่วมในการบริหารความเสี ยงอยา่งใกลชิ้ด 

3. การสอบทานการเปิดเผยรายการที เกี ยวโยงกนัและการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ในปี 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยนัจากผูบ้ริหารว่า บริษทัและผูบ้ริหารได้ปฏิบติัตามกฎหมาย 
และข้อกาํหนดต่างๆ ข้างต้นแล้ว มีการเปิดเผยรายการที เกี ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด จากรายงานและคาํยืนยนัของผูบ้ริหารที รับผดิชอบ และรายงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัไดป้ฏิบตัิและมีการเปิดเผยรายการที 
เกี ยวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัหนา้ที ตามกฎบตัรไดโ้ดยไม่ถูกจาํกดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลได้
โดยไม่จาํกดั คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองแลว้ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี และเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตั& ง ถอดถอน 
โยกยา้ยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั&งสอบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 

5. การแต่งตั&งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

ผูส้อบบญัชีในปีที ผา่นมาเป็นที น่าพอใจ และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและสอบทาน

คุณสมบติัของผูส้อบบญัชีแล้ว เห็นว่าถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื อพิจารณาเสนอ 

ให้ที ประชุมผู ้ถือหุ้นแต่งตั& ง นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พ ันธ์ุ หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 

หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก หรือนางสาวปัทมาวรรณ วฒันกุล หรือนางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริ

ภิญโญ จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2559 ต่อไป 

โดยมีค่าสอบบญัชีสําหรับบริษทั จาํนวน 1,475,000 บาท และบริษทัย่อยในประเทศอีก 7 บริษทั 

จาํนวน 2,280,000 บาท  

 
                       
         (ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี) 

                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบญัชีสิ&นสุดวนัที   31 ธนัวาคม 2558 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ในประเทศ 

รายการที� ชื�อบริษทัผู้จ่าย ชื�อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี  

1 บมจ. ดุสิตธานี นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ 1,475,000  บาท 
2 บมจ. ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ตี& ส์ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ 985,000  บาท 
3 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี& ส์  นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์   110,000  บาท 
4 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 170,000  บาท 
5 บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 160,000 บาท 
6 บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์   630,000  บาท 
7 บ. ดุสิต ไชน่าแคปปิตอล นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 110,000  บาท 
8 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ    
 สิทธิการเช่าดุสิตธานี นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ 340,000 บาท 

9 บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์    115,000  บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ 4,095,000  บาท 

              
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ในต่างประเทศ 
 
รายการที� ชื�อบริษทัผู้จ่าย ชื�อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี  

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 

 
9,800  

 
USD 

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

KPMG Huazhen (Special General 
Partnership), Shanghai, People’s 
Republic of China 

 
 

250,000  

 
 
RMB 

4 Philippine Hoteliers International 
Center for Hospitality Education, Inc. 

R.G. Manabat & Co., Makati City, 
Philippines 

 
100,000 

 
Peso 

  



                                          เอกสารแนบ 6 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  242 
 

 

ค่าบริการอื�น (non-audit fee) 
 
รายการที� ชื�อบริษทัผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอื�น  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
    ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น 

ส่วนที�จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนที�จะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 บมจ. ดุสิตธานี ค่าที ปรึกษาดา้นภาษีสาํหรับ
การลงทุนในต่างประเทศ 

บ. สาํนกัภาษี เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย 

320,000 บาท - 

2 DMS Property 
Investment Pvt. 
Ltd. 

ค่าที ปรึกษาการนาํส่งภาษี KPMG, Male, Republic 
of Maldives 

2,244 USD 5,144 USD 
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

� ถู ก ต้อ งค รบ ถ้ว น แ ล้ว   ทั& ง นี&  ข้าพ เจ้าข อยืน ย ัน ว่ าไม่ มี ข้อมู ล ก ารให้ บ ริก าร อื น ที บ ริษัท 
แ ล ะ บ ริษัท ย่อ ย จ่ าย ให้ ข้ าพ เจ้า  สํ านั ก งาน ส อ บ บัญ ชี ที ข้ าพ เจ้าสั งกัด  แ ล ะ บุ ค ค ล ห รื อ 
กิจก ารที เกี ยวข้องกับ ข้าพ เจ้าแล ะสํ านัก งาน ส อบ บัญ ชี ที ข้าพ เจ้าสั งกัด  ที ข้าพ เจ้าท ราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

�  ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ         
            
เมื อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว  ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าข้อมูลทั&งหมดในแบบฟอร์มนี& แสดง
ค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอื นที บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให้ขา้พเจา้ สํานกังานสอบบญัชีที 
ขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการที เกี ยวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าว ที ถูกตอ้ง
ครบถว้น  

 
  
                                                                                     ลงชื อ      
                                                                                                (นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ) 
                                                                                           บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
                                                                                                 ผูส้อบบญัชีของ บมจ. ดุสิตธานี 

�  
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 


