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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เร่ิมประกอบธุรกิจโรงแรมตั้ งแต่เดือนกันยายน 2509  
ดว้ยทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั 40 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท  ต่อมาเดือนตุลาคม 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น      
80 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2514 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาท 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  ปี 2522 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 240 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ปี 2530 เพิ่มทุน 
จดทะเบียนเป็น 360 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2533  บริษทัเปล่ียนมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 
100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2534 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 405 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2536 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท  เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2538  
เปล่ียนมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2540 เพิ่มทุน 
จดทะเบียนเป็น 850 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559  เปล่ียนมูลค่าท่ีตราไวต่้อ
หุน้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท ส่งผลให้จ  านวนหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้ของบริษทัเพิ่มข้ึน จากเดิม 85 ลา้นหุ้น 
เป็น 850 ลา้นหุ้น    บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนประเภทริเร่ิมกิจการโรงแรมในปี 2510  ซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภาษีการน าสินคา้จากต่างประเทศ และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นระยะเวลา 5  ปี  บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2518 ในปี 2536 บริษทัไดแ้ปรสภาพจากบริษทั
จ ากดั เป็น บริษทัมหาชนจ ากดั โดยใชช่ื้อวา่บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)   

บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ีจากส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ฉบบัลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2511 
ท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 67.84 ตารางวา มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2516 ซ่ึงครบ
ก าหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2546  และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 คร้ัง คร้ังละ15 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากันใหม่ 
บริษทัก่อสร้างอาคารบนท่ีดินดงักล่าว 3 อาคารคือ อาคารส านกังานให้เช่า  11 ชั้นเน้ือท่ี 13,245.54 ตารางเมตร และ
พื้นท่ีชั้นใตดิ้น 336 ตารางเมตร อาคารโรงแรม  23 ชั้น  โดยมีห้องพกั 500 ห้อง    และ อาคาร 3 ชั้นโดยรอบ โดยมี
หอ้งพกั15 หอ้ง   ภายหลงัไดป้รับปรุงเปล่ียนแปลงเป็นการประกอบกิจการสปา 

โรงแรมดุสิตธานีได้เปิดด าเนินงานกิจการโรงแรม  ห้องอาหาร จดัเล้ียง และกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
กิจการโรงแรม เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2513   ต่อมาไดป้รับปรุงเป็นห้องแลนด์มาร์ค (ห้องสูทเล็ก) โดยรวมห้อง
มาตรฐานบางส่วนจาก 2 ห้องเป็น 1 ห้อง คงเหลือห้องพกัทั้ งหมด  285 ห้อง  ในปี 2524 ได้สร้างอาคาร E-wing   
13 ชั้ น มีจ านวน 232 ห้อง รวมเป็นห้องพักจ านวน 517 ห้อง และในปี 2525 ได้ก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถ 5 ชั้ น                              
เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม 2545 บริษทัไดล้งนามต่อสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมอาคารคร้ังท่ี 1 โดยมีระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยบนท่ีดิน 18 ไร่ 1 งาน 18.50 ตารางวา มีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี 
เม่ือครบสัญญา 30 ปี บริษทัมีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าท่ีดินไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 15  ปี 

  เม่ื อว ัน ท่ี  22  ธันวาคม  2559 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่ าท่ี ดินกับส านักงานทรัพย์สิ น 
ส่วนพระมหากษตัริย ์(“สัญญาเช่าฉบบัใหม่”)โดยสัญญาเช่าฉบบัใหม่มีก าหนดระยะเวลา  30 ปี และมีบริษทัสิทธิ 
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ต่ออายุสัญญาเช่าดงักล่าวออกไปอีก 30 ปี ซ่ึงระยะเวลาการเช่าตามสัญญาน้ีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567  ทั้งน้ี
บริษทัมีระยะเวลาในการก่อสร้างรวมทั้งส้ิน 7 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป เน่ืองจากการลงนามใน
สัญญาเช่าฉบบัใหม่น้ี บริษทัจึงไดต้กลงสละอายุการเช่าท่ีเหลือ ท่ีมีอยุต่ามสัญญาเช่าฉบบัปัจจุบนั รวมทั้งสละสิทธิ
ในการต่อสัญญา อีก 15 ปี ออกไปดว้ย 

 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเม่ือปี  2518                         
ในปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจ ากัด เป็น บริษัทมหาชนจ ากัด โดยใช้ช่ือว่าบริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด  
(มหาชน)  และช่ือภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใชช่ื้อยอ่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยว์า่ DTC 

ธุรกิจหลักของ บมจ. ดุสิตธานี คือ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการ
ด าเนินการภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  “ดุสิตธานี” (Licensing)  ธุรกิจการศึกษาและธุรกิจอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี   

บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
ธุรกจิโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

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

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

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

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

- รับจ้างบริหารโรงแรมท่ี เปิ ดแล้ วในประเทศ ได้แก่  ดุ สิ ตดี ทู  
เขาใหญ่ 

- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีเปิดแลว้ในต่างประเทศ  ไดแ้ก่ ดุสิตดีทู โฮเต็ล 
คอนสแตนซ์ พาซาดีน่า สหรัฐอเมริกา 

- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในประเทศ ไดแ้ก่ ดุสิตดีทู ภูเก็ต อารียา 
- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ดุสิตธานี ลากูน่า 
สิงคโปร์ 

-  ให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้า 4 แห่ง ได้แก่ ดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท 
เชียงราย ดุสิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท ดุสิตธานี เรสซิเดน้ซ์ ดาเวา และ 
ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ เซบู ซิต้ี ฟิลิปปินส์ 

Philippine Hoteliers, Inc. - เป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ดุสิตธานี มะนิลา ซ่ึง
บริหารงานโดย บ.ดุสิต เวลิด์วายด์ 



                                                                                                                                                         แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
 3 
 

บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

- รับจ้างบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในประเทศฟิลิปปินส์  ได้แก่  ดุสิต 
ปร๊ินเซส เอ็นเอไอเอ การ์เด้นส์ มะนิลา  ดุสิตดีทู ดาเวา ดุสิตธานี รูบิ 
ไอซ์แลนด์ ดุสิตปร๊ินเซส เซบู ซิต้ี ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ เซบู ซิต้ี และ 
ดุสิตดีทู เวฟ ซานฮวน 

 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  - เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. รอยลั ปร๊ินเซส และบ. ดุสิต 
โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552 

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

- ให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้า 2 แห่ง ได้แก่  ปทุมวนั ปร๊ินเซส และ               
รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 

Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรมท่ี เปิดแล้วในต่างประเทศได้แก่  ดุสิตธานี  
อาบู ดาบี  ดุ สิตธานี  ดูไบ รวมถึง อพาร์ทเม้นท์  (Unfurnished) ณ  
ดุสิตธานี ดูไบ เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์ โฮเต็ล อพาร์ทเม้นท์ ดุสิตธานี  
เลคววิ ไคโร และดุสิตดีทู ไนโรบี 

- รับจ้างบริหารโรงแรมท่ีจะเปิดในต่างประเทศ ได้แก่ ดุสิตโฮเต็ล  
แอนด์ สวีท โดฮา ดุสิตเดวาราณา มลัดีฟส์ ดุสิตธานี ซามาร่า ซูสส์
ดุสิตธานี บรู๊ควอเตอร์ ดุสิตธานี คมัรานห์ ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ ย่างกุง้ 
ดุสิตดีทู ทิมพู  ดุสิตธานี เจดดาห์ ดุสิตธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ค 
โฮเต็ล แอนด์ คาสิโน ดุสิตดีทู อูลานบาตอร์ ดุสิตดีทู พูนาคา ดุสิตดีทู 
ปาล์ม มอลล์ มสักตั ดุสิตดีทู ซัลวา โดฮา ดุสิตปร๊ินเซส เอเซส ดูไบ 
ดุสิตธานี ศรีลงักา บาลาพิทิยา บีชฟร้อนท ์ดุสิตดีทู คูตา้ บีช บาหลี 
ดุสิตดีทู ซนัเซ็ท โร๊ด บาหลี ดุสิตธานี เรสซิเดน้ซ์ มสัลกั อิสตนับลู 
และดุสิตธานี ยา่งกุง้ 

- ให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้า 3 แห่ง ได้แก่  ดุสิตเรสซิ เด้นซ์  ดูไบ  
มารีน่า ดุสิตดีทู เคนซ์ ดูไบ และ ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ อัล แมนซัล  
อาบูดาบี 

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

-  เน่ืองด้วยบริษัทและ Bird Hospitality Services Private Limited  มีแผน 
กลยุทธ์การลงทุนในประเทศอินเดียท่ีแตกต่างกัน ในปี 2559 ทั้ งสอง
บริษทัจึงมีมติเห็นชอบร่วมกนัท่ีจะปิดบริษทัร่วมทุนดงักล่าว และจะ
ช าระบญัชีตามกฎหมายของประเทศอินเดียต่อไป 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์

- เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี 
ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หัวหิน เพื่อรองรับการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ 
สิทธิการเช่าดุสิตธานี 

- เป็นเจา้ของโรงแรม 2 แห่งไดแ้ก่  ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิตดีทู 
เชียงใหม่  

- เป็นเจา้ของสิทธิการเช่าท่ีโรงแรม ดุสิตธานี หวัหิน  
DMS Property Investment Private 
Limited 

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

Dusit USA Management Inc. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีมลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
รับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีเปิดแล้วในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 
ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว  ดุสิตธานี ฟูดู ฉิงเฟิง ฉางโจว ดุสิตธานี 
ตงไถ่ เจียงซู ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด์ สปา ฉงฮัว่ กวาง
โจว และดุสิต ปร๊ินเซส รีสอร์ท พานจือหวั เสฉวน 

- รับจา้งบริหาร 25 โรงแรมท่ีจะเปิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
Dusit Saudi LLC - กิจการร่วมทุนระหว่าง Dusit Overseas Company Limited และ 

Dyar Hotels and Resorts Limited ด าเนิน ธุรกิ จ รับจ้างบ ริหาร
โรงแรมในประเทศซาอุดิอาระเบีย เขตตะวนัออกกลาง และเขต
แอฟริกาเหนือ 

- รับจา้งบริหาร 2 โรงแรมท่ีจะเปิดในประเทศซาอุดิอาระเบีย และ
ประเทศกาตาร์ 

บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ - เป็นส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค ให้บริการบริหารโรงแรมแก่วิสาหกิจ
ในต่างประเทศเช่น ดุ สิตธานี  มะนิลา  ดุ สิตธานี  มัลดีฟส์  และ        
โรงแรมภายใตก้ารบริหารของ Dusit Overseas Co., Ltd. 

- ให้บริการด้านการตลาดทั้ งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศส าหรับ
วสิาหกิจในเครือ  

บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล - ถือหุน้ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 

บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์   
(เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชัน่แนล) 

- ลงทุนในบริษทัต่าง  ๆ 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

                                                                                            ธุรกจิการศึกษา 

- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา - ประกอบธุรกิจดา้นการศึกษา 

- วทิยาลยัดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวทิยาลยัดา้นการบริหารและการจดัการโรงแรม 

- บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนดา้นศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝ์ร่ังเศส 

- Philipine Hoteliers International 
Center for Hospitality Education, 
Inc. 

- ประกอบธุรกิจดา้นการศึกษา 

ธุรกจิอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจให้เช่าส านกังานช่ือ อาคารพาณิชย ์ดุสิตธานี  
บ. เทวารัณย ์สปา - ประกอบธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ (Spa) 
บ. วมิานสุริยา - เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ

บริษทั 
บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี - เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ

บริษทั 
บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์ - เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ

บริษทั 
บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี  
แมนเนจเมน้ท ์

- เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษทั 

 
1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม    

 วสัิยทศัน์ 
 “เป็นองคก์รชั้นน าในธุรกิจการใหบ้ริการของเอเชียส าหรับลูกคา้ พนกังาน และ ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกบั
บริษทั” 
 พนัธกจิ 
“สร้างประสบการณ์เหนือระดบัความคาดหวงัส าหรับทุกการบริการ”  
 คุณค่าหลกัของดุสิต 
ใส่ใจ         จริงใจ         เคารพ   อ่อนนอ้ม 
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 ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2559  คณะกรรมการบริษทัมีมติปรับปรุง
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าหลกัขององคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยใหเ้ร่ิมใช้
ในปี 2560 ดงัน้ี 

 วสัิยทศัน์ 
 “ภูมิใจในความเป็นไทย มอบบริการจากใจอนังดงาม สร้างความประทบัใจทัว่โลก” 
 

 พนัธกจิ 
“สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย...ตลอดเวลา”  
 

 คุณค่าหลกัของดุสิต 
        “เราใส่ใจ” กบัทุกคน 
 “เราเตม็ท่ี” กบัทุกส่ิง 
 “เราท าได”้ ทุกทุกอยา่ง  
 

 วตัถุประสงค์ทางธุรกจิ 
บริษทัมีรายไดเ้ติบโตในระยะยาว มีธุรกิจท่ีหลากหลายเพื่อกระจายความเส่ียง และสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
 

 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยใชน้โยบายเชิงรุก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกบัการบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริหารโดย         
เพิ่มจ านวนโรงแรมท่ีรับบริหารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระจายความเส่ียง ในขณะเดียวกนั 
ยงัได้พิจารณาช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการท่ี เก่ียวข้องควบคู่กับการขยายตัว                     
ในการรับบริหาร โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการรับบริหารโรงแรมและ
การลงทุนในกิจการโรงแรมในระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 
 

 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
1. บริหารจัดการทรัพย์สินท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม           

เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาด 
2. ขยายฐานธุรกิจดา้นการรับบริหารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได ้ 
3. เล็งหาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เพื่อกระจายความเส่ียง  
4. ขยายฐานลูกคา้ และสร้างความแข็งแกร่งให้กบัเคร่ืองหมายการคา้เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีจดจ า 

รวมทั้งขยายช่องทางการตลาด  
5. เสริมสร้างทีมงานบริหารและปฏิบติัการใหมี้ความเขม้แขง็เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกีย่วกบัอ านาจในการควบคุมบริษัทในปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิในปีทีผ่่านมา 
1. จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่จ  านวน 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั วมิานสุริยา จ ากดั และบริษทั 

สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 บริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท์ จ  ากดั 
เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 และบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเม้นท์ จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

2. คณะกรรมการบริษทัมีมติให้ปิดบริษทัร่วมทุน Dusit Bird Hotels Private Limited ท่ีบริษทัลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 กับ Bird Hospitality Services Private Limited (“Bird Group”) ประเทศ
อินเดีย เพื่อด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย ดว้ยทุนจดทะเบียน 28.6 ลา้นรูปี 
เน่ืองดว้ยปัจจุบนับริษทัและ Bird Group มีแผนกลยทุธ์การลงทุนท่ีแตกต่างกนั คณะกรรมการทั้ง
สองบริษัท จึงมีมติเห็นชอบร่วมกันท่ีจะปิดบริษัทร่วมทุนดังกล่าว และจะช าระบัญชีตาม
กฎหมายของประเทศอินเดียต่อไป อยา่งไรก็ดี ดว้ยความสัมพนัธ์อนัยาวนานหลายปี ประกอบกบั
บริษทัยงัคงเล็งเห็นศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจในประเทศอินเดีย บริษทัจึงจะร่วมลงนามใน
สัญญาการเป็นพนัธมิตรทางการขายและการตลาดร่วมกบั Bird Group และพิจารณาท่ีจะจดัตั้ ง
ส านกังานขายภูมิภาค ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เพื่อหาทางขยายแบรนด์ของดุสิตในภูมิภาคน้ี
ต่อไป 

 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์ส าคัญอื่น 
ในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 23/2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติั
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั จากเดิมหุ้นละ  10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) รวมทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมบริคณห์สินธิ ขอ้ 4 และแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นนั้ น บริษัท 
ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ส่งผลให้จ  านวนหุ้นสามญัท่ีช าระแล้ว
ของบริษัทเพิ่มข้ึน จากเดิม 85,000,000 หุ้น (แปดสิบห้าล้านหุ้น) เป็น 850 ,000,000 หุ้น  
(แปดร้อยห้าสิบลา้นหุ้น) โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้คงเดิมคือ 850 ,000,000 บาท 
(แปดร้อยหา้สิบลา้นบาท) 
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 รางวลัทีดุ่สิต อนิเตอร์เนช่ันแนล ได้รับในปี 2559 

1. Certificate of Excellence 2016 by Trip Advisor: โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ไดรั้บการคดัเลือกจาก 
Trip Advisor ใหรั้บประกาศนียบตัรยอดเยีย่ม นบัเป็นใบประกาศอนัทรงเกียรติประจ าปี 2559 โดย
ตดัสินจากการลงคะแนน และบทความผา่นเวบ็ไซต ์www.tripadvisor.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบั
การท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และสามารถยืนยนัความเป็นเลิศในการให้บริการของโรงแรม
ดุสิตธานี หวัหิน 

2. EarthCheck GOLD Certified: โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
ไดรั้บรางวลั “EarthCheck GOLD Certified” ปี 2559 จากเอิร์ธเช็ค ซ่ึงเป็นองคก์รชั้นน าผูเ้ช่ียวชาญ 
และประเมินผลมาตรฐานการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้กบัองคก์รในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทัว่โลก 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ได้ผ่านการประเมินผลในการ
เสริมสร้าง ให้ความส าคญั และรักษามาตรฐานระดบัสูง ดา้นการประหยดัพลงังานและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืไดอ้ยา่งดีเยีย่ม รวมถึงการจดัการขยะเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3. ASEAN Green Hotel 2016: โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ไดรั้บรางวลั ASEAN Green Hotel 2016 เพื่อ
เป็นการรับรองว่าได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการด าเนินการส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม 
ท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของอาเซียน 

4. Thailand MICE Venue Standard Award by Thailand Conventiom Exibition Bureau: TCEB 
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา และโรงแรมดุสิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท ไดรั้บรางวลัมาตรฐานสถานท่ี
จดังานแห่งประเทศไทย โดยส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
หรือ ทีเส็บ ดว้ยบทบาทผูน้ าของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคท่ีพร้อมผลกัดนัสถานประกอบการ
ไมซ์ไทยยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการห้องประชุมท่ีมีอุปกรณ์พร้อมทั้ง 
ดา้นภาพและเสียงเพื่อรองรับการเติบโตทางดา้นธุรกิจ 

5. Thailand Tatler Best Restaurant 2016 by Thailand Tatler magazine: ห้องอาหารเบญจรงค ์ 
และ 22 Kitchen & Bar โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้รับรางวลั ”ห้องอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี 
2559” จากนิตยสารไทยแลนด ์แททเลอร์ ซ่ึงเป็นนิตยสารเก่ียวกบัไลฟ์สไตลข์องสังคมชั้นสูง  

6. Best Thai Restaurant by FACT Abu Dhabi: ห้องอาหารเบญจรงค์ โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี 
ไดรั้บรางวลัหอ้งอาหารไทยท่ีดีท่ีสุดของอาบูดาบี จากนิตยสารแฟคท ์อาบูดาบี เป็นปีท่ี 2  ซ่ึงเป็น
นิตยสารวฒันธรรมมาตรฐานสากลของการออกแบบท่ีเหนือชั้นเล่มแรกของประเทศ  

7. Condé Nast Traveller Readers’ Choice Award 2016: โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ได้รับรางวลั 
Condé Nast Traveller Middle East Readers’ Choice Awards 2016 จากผลโหวตผู ้อ่ านนิตยสาร 
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Condé Nast Traveller ทัว่โลก ให้เป็นโรงแรมท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด (Favourite Hotel) หรือ รีสอร์ท
ส าหรับครอบครัว (Resort for Families) ในภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

8. Ranna Award by Baa Atoll Council: โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดรั้บรางวลั จากสภาบาอะตอล 
ส าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยรางวลัแรกท่ีไดรั้บจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงของมลัดีฟส์ คือรางวลัส าหรับ “ความช่ืนชมและขอบคุณส าหรับการสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือให้กบัสภาบาอะตอล” รางวลัท่ีสองท่ีไดรั้บเป็น “รางวลัการบริการชั้นเยี่ยม” ให้
ส าหรับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองเพื่อชุมชนและสภาบาอะตอล รางวลัน้ีเป็นรางวลัส าหรับ 
รีสอร์ทท่ีท าประโยชน์มากท่ีสุดและมีความทุ่มเทในกิจกรรมของชุมชน โดยโรงแรมดุสิตธานี  
มลัดีฟส์ เป็นโรงแรมแห่งเดียวท่ีไดรั้บรางวลัน้ี 

9. ประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” โดยสถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ องค์กรร่วมด าเนินงานในความริเร่ิมสากล
ด้านการประเมินความย ัง่ยืน หรือ Global Initiative for Sustainability  Rating (GISR) ได้ประเมิน
ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 

ของบริษัทจดทะเบียน โดยคัดเลือก บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) ให้อยู่ในกลุ่ม
หลกัทรัพย ์ESG100 ประจ าปี 2559 และมอบประกาศนียบตัร “Certificate of ESG100 Company”  

เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษทั  
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1.3        โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท       
บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

   โครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 

     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                       
                                                                                           
        
 
  
                     
                           
                                                                                                                               
  

                        
 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
             

     
  
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ 1 Dusit Bird Hotels Private Limited อยูใ่นระหวา่งกระบวนการปิดกิจการและช าระบญัชีตาม             
                   กฎหมายของประเทศอินเดีย  
                2 Dusit Saudi LLC ไดจ้ดัตั้งเป็นนิติบุคคลแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมประกอบกิจการ 

บมจ. ดุสิตธาน ี
(DTC) 

 

Philippine 
Hoteliers, Inc. 

 

ธุรกจิโรงแรม 
 

Philippine Hoteliers 
International Center for 

Hospitality Education, Inc. 
 

99.70% 

อืน่ๆ  
 

99.99% บ. เทวารัณย ์สปา 
 

บ. วมิานสุริยา 99.70% 

บ. ศาลาแดง 
พร็อพเพอร์ต้ี 
แมนเนจเมน้ท ์

บ. สวนลุม  
พร็อพเพอร์ต้ี 

99.70% 

บ. พระราม 4  
เดเวลอปเมน้ท ์

99.70% 

100 % 

วทิยาลยัดุสิตธานี 

ธุรกจิการศึกษา 
 

บ. ดุสิตธานี 
การโรงแรมศึกษา 

บ. เลอ กอร์ดอง   
เบลอ ดุสิต 

 

 49.99% 

99.99% Dusit USA 
Management Inc. 

 

บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์
 

ธุรกจิรับจ้างบริหารโรงแรม 
 

99.99% 

Dusit Overseas  
Co., Ltd. 

 

100 % 

Dusit Saudi  
LLC 2 

 

51.00% 

บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 

 

99.99% 

Dusit Fudu Hotel 
Management 

(Shanghai) Co., Ltd.  
  

45.00% 

Dusit Bird Hotels  
Private Limited 1 

 

50.00% 

40.00% 

0.55% 

บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 

99.99% 

บมจ. ดุสิต ไทย 

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 3  

 

2.75% 
 84.05% 

100% DMS Property 
Investment 

Private Limited 
 

65.00% 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี 

99.99% บ. ดุสิต  แมนเนจเมน้ท ์
 

88.01% 

30.02% 
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            3 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเป็นกรรมการของบมจ. ดุสิตธานี ดงัน้ี 
 

ช่ือ 
สัดส่วนการถือหุ้นใน 

บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ (ร้อยละ) 
1. นายชนินทธ์ โทณวณิก       0.00004 
2. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 0.01 
3. บริษทัไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน)  
ซ่ึงนางวรางค ์ไชยวรรณ เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.63 

4. นายวชิิต ชินวงศว์รกุล 0.000001 
5. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 0.000001 

 
        ทั้งน้ี โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

2.1 โครงสร้างรายได้ 

 แยกตามสายผลิตภณัฑ ์

โครงสร้างรายไดแ้ละโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยในระยะ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         
                                                                                             (หน่วย : พนับาท)  

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
 (ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม         
1.1 รายไดค้่าหอ้งพกั 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 653,897 12.64 823,280 15.33 836,212 15.41 
 2. Philippine Hoteliers, Inc.   88.00 429,831 8.31 381,412 7.10 449,787  8.29  
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   86.79 256,436 4.96 270,377 5.04 281,421  5.19  
 4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์   99.99 785,802 15.18 746,099 13.90 715,399  13.19  
 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. (1)   56.41 483,014 9.33 485,530 9.04 468,091  8.63  

รวมรายได้ค่าห้องพกั  2,608,980 50.42 2,706,698 50.41 2,750,910  50.71  

1.2 รายไดค้่าอาหารและ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 512,931 9.91 606,055 11.29 563,363  10.38  
เคร่ืองด่ืม 2. Philippine Hoteliers, Inc.   88.00 239,568 4.63 254,429 4.74 299,095  5.51  
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   86.79 183,384  3.54 185,882 3.46 175,730  3.24  
 4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์   99.99 364,893 7.05 353,862 6.59 333,328  6.14  
 5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. (1)   56.41 179,439 3.47 183,300 3.41 201,411  3.72  

รวมรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่  1,480,215 28.60 1,583,528 29.49 1,572,927  28.99  

                                                                  (หน่วย : พนับาท) 
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ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
 (ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1.3 รายไดอ่ื้นๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 35,710 0.69 57,084  1.06  47,196  0.87  
 2. Philippine Hoteliers, Inc.   88.00 16,303 0.32 13,186  0.25  13,276  0.24  
 3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   86.79 10,522 0.20 8,060  0.15  8,868  0.16  
 4. บ. เทวารัณย ์สปา   99.99 10,896 0.21 -  -    -  -    
 5. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์   99.99 27,948 0.54 28,210  0.53  30,131  0.56  
 6. DMS Property Investment Pvt. Ltd. (1)   56.41 57,895 1.12 50,653  0.94  50,006  0.93  

รวมรายได้อื่น ๆ  159,274 3.08 157,193  2.93  149,477  2.76  

รวมรายได้จากธุรกจิโรงแรม  4,248,469 82.10 4,447,419  82.83  4,473,314  82.46  

2. รายไดจ้ากการรับจา้ง 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00             5,907  0.11 5,734  0.10  6,258  0.12  
 บริหารโรงแรม 2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์   86.79             3,000  0.06 3,000  0.06  3,000  0.06  
 3. Dusit Overseas Company Limited   99.99 107,202  2.07 115,385  2.15  96,399  1.78  
 4. Dusit USA Management Inc 100.00 -  - -  - 41,961  0.76  
รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม  116,109 2.24 124,119  2.31  147,618  2.72  
3. รายไดจ้ากธุรกิจอาคารใหเ้ช่า         
 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 77,537 1.50 76,289  1.42  77,553  1.43  
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  77,537 1.50 76,289  1.42  77,553  1.43  
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                                                                  (หน่วย : พนับาท) 
ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 

 (ทางตรงและทางอ้อม) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

4. รายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 36,980  0.71  32,191  0.60  21,841  0.40  
  2. วทิยาลยัดุสิตธานี   86.79 377,161  7.29  403,067  7.51  412,650  7.61  
 3. บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา   99.99  -     -    1,338  0.02  7,503  0.14  
รวมรายได้จากธุรกจิการศึกษา  414,141  8.00  436,596  8.13  441,994  8.15  

5. รายไดอ่ื้น ๆ เงินปันผลรับ 14,720  0.28  14,451  0.27  15,764  0.29  
 ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย(2) 74,694  1.44  40,625  0.76  22,080  0.41  

 รายไดอ่ื้น 229,028  4.44  230,091  4.28  246,809  4.54  
รวมรายได้อืน่ ๆ  318,442  6.16  285,167  5.31  284,653  5.24  

รวมรายได้ทั้งหมด  5,174,698  100.00  5,369,590  100.00  5,425,132  100.00  

 (1) ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) ลงทุนเพิ่มใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ อีกร้อยละ 5 โดยการซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 1,925,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,435,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65.00 และร้อยละ 60.00 ของหุ้นใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
และใบหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดน้ าไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

(2) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 

และ Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.  
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 แยกตามโรงแรม 

 โครงสร้างรายไดร้วมจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซ่ึงเป็นรายไดร้วมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ไดรั้บรู้รายไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทั) ประกอบดว้ย รายไดค้่าหอ้งพกั รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดอ่ื้นๆ จากธุรกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    

(หน่วย : พนับาท) 

โรงแรม ด าเนินการโดย % การถือหุ้น 
(ทางตรงและทางอ้อม) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

   รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ รายได้รวม ร้อยละ 

ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 659,679 15.12 897,161 19.70 915,120            19.90  
ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 606,573 13.90 619,089 13.59 583,262            12.68  
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 703,810 16.13 680,761 14.94 780,080            16.96  
ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 118,408 2.71 142,214 3.12 146,758              3.19  
ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 208,302 4.77 218,742 4.80 221,024              4.81  
ดุสิตปร๊ินเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  86.79 125,582 2.88 111,972 2.46 109,051              2.37  
ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 416,235 9.54 450,402 9.89 419,437              9.12  
ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 643,620 14.75 542,630 11.91 530,949  11.55  
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 124,069 2.84 152,090 3.34 154,570  3.36  
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 56.41 757,716 17.36 740,176 16.25 738,209  16.06  
รายได้รวมจากการด าเนินธุรกจิโรงแรมทีอ่ยู่ภายใต้กลุ่มดุสิตธาน ี 4,363,994 100.00 4,555,237 100.00 4,598,460  100.00  
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2.2 การประกอบธุรกจิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจดา้นโรงแรม และใหบ้ริการอ่ืน  ๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ดงัน้ี 
 1. ธุรกจิโรงแรม 

 บริษทัด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี 5 เคร่ืองหมายการคา้ ไดแ้ก่  
  ดุสิตธานี 
 ดุสิตเดวาราณา 
 ดุสิตดีทู 
 ดุสิตปร๊ินเซส 
 ดุสิตเรสซิเดน้ซ์ 

โรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการคา้จะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างและหลากหลายของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม 

การด าเนินธุรกิจโรงแรมของบริษทัแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ก. ธุรกจิโรงแรมทีบ่ริษทัเป็นเจ้าของ 

 ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) เป็นโรงแรมระดบัหา้ดาวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ดุสิตธานี 
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีห้องพกัจ านวน 517 ห้อง แบ่งเป็น Superior 

232 ห้อง Deluxe 138  ห้อง Executive Suite 71 ห้อง Club Executive Suite 36 ห้อง Junior Suite (Thai Heritage Suite) 23 
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 ห้อง นอกจากน้ี ยงัให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” Dusit 
Shop ร้านบูติกท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ์ และสินคา้นานาชนิด รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ี
ช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานท่ี บริการ 
รับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็ก บริการตดัผม บริการซักอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ให้บริการ
โทรศพัท ์เป็นตน้ 
  ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ มีทั้งนักท่องเท่ียว และนักธุรกิจ มีการจดัประชุมสัมมนา จาก
บริษทัในประเทศไทยและการจดัประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลูกคา้นกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาในระหว่างเดือนตุลาคมถึง
มีนาคมของปีถัดไปซ่ึงเป็นช่วง High Season ส่วนระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เป็นช่วง Low Season จะมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางมานอ้ย 
  โรงแรมตั้งอยู่บนท่ีดินซ่ึงเช่าจาก ส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยมีสัญญาเช่าใน
ช่วงแรก เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2516  ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 บริษทัไดรั้บสิทธิในการต่อสัญญา
เช่าท่ีดินได้อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 15 ปี โดยบริษัทได้ต่อสัญญาเช่า ส าหรับช่วง 15 ปีแรกโดยสัญญามีอายุตั้ งแต่วนัท่ี  
1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
  เม่ือวนัท่ี  22 ธันวาคม 2559  บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าท่ีดินกับส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์(“สัญญาเช่าฉบบัใหม่”)โดยสัญญาเช่าฉบบัใหม่มีก าหนดระยะเวลา  30 ปี และบริษทัมีสิทธิต่ออายุ
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สัญญาเช่าดงักล่าวออกไปอีก 30 ปี ซ่ึงระยะเวลาการเช่าตามสัญญาน้ีนับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567  ทั้งน้ีบริษทัมี
ระยะเวลาในการก่อสร้างรวมทั้งส้ิน 7 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป เน่ืองจากการลงนามในสัญญาเช่า
ฉบบัใหม่น้ี บริษทัจึงไดต้กลงสละอายุการเช่าท่ีเหลือ ท่ีมีอยู่ตามสัญญาเช่าฉบบัปัจจุบนั รวมทั้งสละสิทธิในการต่อ
สัญญา อีก 15 ปี ออกไปดว้ย เพื่อด าเนินการตามโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม (Project Mixed Use) 

- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท 
มีห้องพกั จ านวน 457 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 304 ห้อง Club Room 58 ห้อง Club Grand Room 42 ห้อง Family Suite 24 ห้อง 
One Bedroom Suite 15 ห้อง Cabana Room 9 ห้อง  Dusit Suite 3 ห้อง Royal Princess Suite 2 ห้อง นอกจากน้ี ยงัให้บริการ
ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สนามเทนนิส 
สระว่ายน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกาย  ช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” Dusit Shop ร้านบูติกท่ี 
รวบรวมผลิตภณัฑ์และสินคา้นานาชนิด รวมทั้งร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ีช่ือ 
“Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับ
เล้ียงเด็ก บริการตดัผม บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ใหบ้ริการโทรศพัท ์เป็นตน้  

  โรงแรมตั้งอยูบ่นท่ีดินซ่ึงเช่าจากบริษทั สิริพทัยา จ ากดั โดยสัญญาเร่ิมแรกระหวา่งบริษทั สิริพทัยา 
จ ากดั กบั บริษทั แลนด์มาร์ค โฮเต็ล จ  ากดั  สัญญาเร่ิม 1 ตุลาคม 2530 ส้ินสุด 30 กนัยายน 2560 ต่อมาเม่ือ  24 มกราคม 
2543 ไดมี้การจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่า จาก บริษทั แลนด์มาร์คโฮเต็ล จ  ากดั ให้บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั สัญญา เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2537 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อน่ึง ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัไดท้  าการต่อสัญญาเช่า
ท่ีดินล่วงหน้าเป็นเวลาอีก 10 ปี โดยได้ยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินฉบับเดิมและท าสัญญาเช่าฉบับใหม่ ซ่ึงได้ท าการ 
จดทะเบียนท่ีส านกังานท่ีดินจงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2549 สัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570  

 ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ จ ากัด (มหาชน) เป็นโรงแรมระดบัส่ีดาว ภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ ดุสิตปร๊ินเซส ไดแ้ก่ 

- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ตั้งอยูบ่ริเวณถนนชา้งคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดบั 
4 ดาว มีหอ้งพกัจ านวน 198 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง 

- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ตั้ งอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรม
ระดบั 4 ดาว มีหอ้งพกัจ านวน 198 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง 

- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ตั้ งอยู่ท่ีจงัหวดันครราชสีมา เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพัก 
จ านวน 186 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและบริการจดัเล้ียง มีสปาในเครือโรงแรมดุสิต 
ปร๊ินเซส ภายใตช่ื้อ “น ้าสปา”   

 ภายใต้ Philippine Hoteliers, Inc. 
   เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
ตั้งอยู่กลางกรุงมะนิลาในเขต Makati City มีห้องพกัจ านวน 538 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 406 ห้อง Grand Room  62 ห้อง 
Club Room 44 ห้อง Corner Room 23 ห้อง Ambassador Suite 2 ห้อง Presidential Suite 1 ห้อง  นอกจากน้ียงัให้บริการดา้น
อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน  ๆ เช่น สระวา่ยน ้ า ศูนยบ์ริหาร
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ร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา ” ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึก ร้าน
ขายขนมเบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจดัทัวร์นอกสถานท่ี 
บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็กทารก บริการตดัผม บริการซักอบรีด รับส่งไปรษณีย ์ให้บริการ
โทรศพัท ์บริการดูแลรถ (Valet Service) บริการทางการแพทย ์(Medical Clinic) เป็นตน้ 

 ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited 
  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์                    

ตั้งอยู่ท่ีเกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมลัดีฟส์ มีวิลล่า จ  านวน 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 นอกจากน้ี ยงัให้
บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิ งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนย์กีฬาทางน ้ า                                
ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมืองและของ
ท่ีระลึก บริการเคร่ืองบินน ้า (Seaplane) ระหวา่งสนามบินมาเล่และโรงแรม 

ข. ธุรกจิโรงแรมทีอ่ยู่ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

 ภายใต้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ  ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งบริษทัข้ึนเพื่อประกอบกิจการโรงแรมเพื่อรองรับการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี โดยบริษทัดงักล่าวไดเ้ช่าโรงแรม 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานีท่ี
เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสิทธิการเช่า 
(Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน มาเพื่อด าเนินการ 

 ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)  
  วนัท่ี 21 ธันวาคม 2553 บริษัทได้จดัตั้ งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี                                     
ซ่ึงมีขนาด 4,094 ลา้นบาท โดยบริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 
บริษัทได้โอนกิจการของโรงแรมดุสิตธานี  ลากูน่า ภู เก็ต โรงแรมดุสิตดีทู  เชียงใหม่  และจดสิทธิการเช่า                                   
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ใหก้บักองทุนรวม  

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทย
ร่วมสมยัมีหอ้งพกัจ านวน 226 หอ้ง และวลิล่าส่วนตวัจ านวน 28 หลงั ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้ง
ประชุมและการจดังานส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัในโรงแรม บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดย
วธีิการประมูลจากบริษทั ลากูน่า  รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนรวมทั้งส้ินมูลค่า 2,715 ลา้น
บาท และไดโ้อนกิจการดงักล่าวใหก้องทุนรวมเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัทั้งส้ิน 131 
หอ้งภายใตบ้รรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นไทย  
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- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบ 
รีสอร์ท มีหอ้งพกัจ านวน 296 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและการจดังานส าหรับแขก
ผูเ้ขา้พกัในโรงแรม และแขกทัว่ไป 

 

 การตลาดและการแข่งขัน 
การบริหารจัดการรายได้ 

1. ด้วยความต้องการในการมุ่งผลักดันระบบการจองโรงแรมของดุสิต โครงการริเร่ิมหลากหลาย
โครงการไดถู้กสร้างข้ึนเพื่อสร้างความเติบโตในยอดการจองห้องผา่นช่องทางออนไลน์โดยมีผูอ้  านวยการฝ่าย
บริหารรายได้ของโรงแรมเป็นผูค้วบคุมโครงการโดยได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองและแนวทางจาก
ส่วนกลางของบริษัท เพื่อให้ได้อตัราค่าห้องท่ีเท่าเทียมกัน และมีข้อมูลเน้ือหาในเว็บไซต์ท่ีสมบูรณ์แบบ 
ส าหรับช่วงเวลาเดือนมกราคม – ธันวาคม จ านวนห้องท่ีจองผ่านเวบ็ไซต ์dusit.com ไดเ้พิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 19 
และการจองผา่น Application โทรศพัทมื์อถือเพิ่มข้ึนในอตัรา 3 เท่าหรือกวา่ร้อยละ 298 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

2. ส าหรับอตัราค่าห้องพกัท่ีดีท่ีสุดของดุสิต (Dusit Best Available Rates) รวมถึงแพค็เกจ และช่องทาง 
อีคอมเมิร์ซอ่ืนๆ เป็นส่วนท่ีเราให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกเพื่อสร้างความเติบโตและส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กบรรจุ
เป็นส่วนหน่ึงของตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) แก่ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารรายไดข้องโรงแรม เพื่อใหเ้กิดการ
ผลกัดนัรายไดใ้นแต่ละโรงแรม ทั้ง 3 ส่วนน้ีจะช่วยให้รายไดเ้พิ่มข้ึนกวา่ปีก่อน ดงัผลท่ีปรากฏดงัน้ี (มาจากผล
การด าเนินงานท่ีแทจ้ริงในช่วงมกราคม – ธนัวาคม 2559) 

  อตัราค่าห้องพกัท่ีดีท่ีสุดของดุสิต (Dusit Best Available Rates) ไดจ้  านวนห้องพกัต่อ
คืนเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 แต่รายไดล้ดลงร้อยละ 6 เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนของค่าห้อง
เฉล่ียพกัต่อคืน (ADR: Average Daily Rate)  

 แพค็เกจ ไดจ้  านวนหอ้งพกัต่อคืนเพิ่มข้ึนร้อยละ 17 และรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 7 
 อีคอมเมิร์ซ ไดจ้  านวนหอ้งพกัต่อคืนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 และรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 16 

3. เพื่อให้เกิดอตัราท่ีเท่าเทียมกนัและกระบวนการจองท่ีมีประสิทธิภาพ ได้มีการเซ็นสัญญาเช่ือมต่อ
โดยตรงกับบริษัทผูใ้ห้บริการขายห้องพกัโรงแรมทีละมากๆ รายใหญ่ และเว็ปไซต์จองห้องพกัออนไลน์ 
(Online Travel Agencies) ดว้ยโครงการน้ีเป็นการริเร่ิมจากบริษทั และเร่ิมสร้างให้เกิดตั้งแต่กลางปี 2559 ท าให้
รายไดจ้ากช่องทางน้ีเพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 125 ปีต่อปี  

4. ลงนามในสัญญากับ TripAdvisor ผู ้ให้บริการจองห้องพักแบบทันใจ เพื่อเพิ่มยอดการจองผ่าน
ช่องทางเวป็ไซตจ์องหอ้งพกัออนไลน์ (Online Travel Agencies) ดว้ยค่าคอมมิชชัน่ท่ีราคาต ่า 

5. บริหารจดัการช่ือเสียงของโรงแรมผา่น ReviewPro อยา่งต่อเน่ืองกบัโรงแรมทุกแห่งเพื่อปรับปรุงพฒันา
สถานะแบรนดแ์ละผลิตภณัฑใ์นตลาดเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได ้ 

6. แพค็เกจส าหรับบริษทั (Corporate Packages) ไดถู้กปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและเปิดตวัใหม่
ผา่นการผลกัดนัยอดจองผา่นทางการท าการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ท่ีวางไว ้
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7. สรุปสัญญากลุ่มกบัโปรแกรมการขาย Nor1 เพื่อผลกัดนัรายไดจ้ากห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม และ
อ่ืนๆ ส าหรับก าหนดการน าเอาระบบน้ีไปใชแ้ละการอบรมจะเร่ิมตน้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560  

E-Business 
1. พฒันากลยุทธ์ดา้นการตลาดดิจิทลัและสร้างหน่วยงานดา้นการตลาดดิจิทลัใหม่ภายใตช่ื้อ iProspect 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มการสร้างแบรนดอ์อนไลน์ เพิ่มพูนจ านวนยอดเขา้ชมใน
เว็บไซต์ท่ีมีคุณภาพเพื่อผลักดันยอดการจองในเว็บไซต์ Dusit.com เองและสร้างรายได้ผ่านแคมเปญทาง
การตลาดออนไลน์รวมถึงผ่านการตลาดช่องทางส่ือการค้นหา (Search Engine Optimization และSearch 
Engine Marketing) แบนเนอร์ดิสเพลย ์รวมถึงส่ือโฆษณาซ ้ าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีสร้างรายได้เพิ่มข้ึนมากกว่า 
ร้อยละ 75 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

2. การจดัตั้งระบบ SalesCycle ไดเ้ร่ิมข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 เพื่อเพิ่มยอดการจองผา่นเวบ็ไซต ์โดย
ตั้งแต่เปิดตวัโปรแกรมน้ีสามารถสร้างรายไดก้วา่ 20.3 ลา้นบาทผา่นการจองในเวบ็ไซต ์Dusit.com จนถึงเดือน
ธนัวาคม 2559 

3. เคร่ืองมือการจองห้องพกัรูปแบบใหม่ได้เปิดใช้งานในเดือนตุลาคม 2559 ด้วยการปรับปรุงพฒันา
หลากหลายดา้น เช่น เลยเ์อาทท่ี์สะอาดตาข้ึน ตวัหนงัสือใหญ่ข้ึน และปุ่มกดท่ีสามารถกดจองไดท้นัทีเพื่อลงตวั
กบัการใช้งานในระบบโทรศพัท์มือถือ ตั้งแต่เปิดตวั อตัราการจองผ่าน Dusit.com เพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 42.8 
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ (เดือนตุลาคม 2558)  

4. เพื่อเพิ่มการจองโดยตรงกบัช่องทางเวบ็ไซต์จองห้องพกัออนไลน์ (Online Travel Agencies) ดุสิตได้
ร่วมกบั TripAdvisor ผูใ้ห้บริการจองห้องพกัแบบทนัใจ เม่ือกลางเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงโครงการน้ีไดแ้สดง
อตัราห้องพกัของโรงแรมในเครือดุสิตและสามารถให้ผูเ้ขา้พกัจองโรงแรมโดยตรงกบัทาง TripAdvisor ได้
ทนัที ซ่ึงจะส่งต่อการจองไปท่ีระบบศูนยก์ารจองห้องพกัส่วนกลางของดุสิตแทนการจองผา่นระบบอ่ืนๆ ของ
ช่องทางเวป็ไซตจ์องหอ้งพกัออนไลน์ (Online Travel Agencies)  

ฝ่ายขายระดับนานาชาติ 
1. ส านักงานขายนานาชาติ (Global Sale Office: GSO) และส านักงานขายภูมิภาค (Regional Sales 

Office: RSO) สร้างจ านวนห้องพกัต่อคืนกวา่ร้อยละ 21 ของจ านวนห้องพกัต่อคืนของโรงแรมทั้งหมดในเครือ 
Dusit International ในปี 2559 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 15 ของปีก่อน  

หมายเหตุ: GSO และ RSO รวมถึงส่วนท่ีสร้างรายไดส้ าหรับโรงแรม ไดแ้ก่ dusit.com, Dusit Gold และ
Global Distribution System (ระบบส าหรับการจองสายการบินและหอ้งพกัโรงแรม)  

2. ยอดขายรวมของส านักงานขายนานาชาติ (Global Sale Office: GSO) และส านักงานขายภูมิภาค 
(Regional Sales Office: RSO) ท าให้จ  านวนห้องพกัต่อคืนเพิ่มข้ึน 85,168 ห้อง (มากกว่าร้อยละ 54) หรือคิด
เป็นเงิน 566 ลา้นบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ 66) เทียบกบัรายไดเ้ม่ือปีก่อน และยอดขายเหล่าน้ีครอบคลุมตลาดเกิด
ใหม่ท่ีมีศกัยภาพ เช่น จีน ซาอุดิอาระเบีย และเกาหลีผ่านช่องทางการออก Roadshow และการขายตรงทาง
โทรศพัท ์
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3. โรงแรมในเครือ Dusit International เข้าร่วมงานเทรดโชวแ์ละโรดโชว์กว่า 12 คร้ัง เพื่อป้อนความ
ตอ้งการของตลาด จ านวนของบญัชีลูกคา้ accounts เพิ่มข้ึนร้อยละ 132 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จาก
กิจกรรมต่างๆ ในรอบปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

4. จ านวนหอ้งพกัท่ีขายไดจ้ากงาน Discovery Thailand เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
5. ยอดขายรวมขยายตวัมากข้ึนในช่วงงานโรดโชวท่ี์ประเทศจีนท่ีจดัข้ึน 2 คร้ัง ในเดือนมีนาคม และ

กนัยายน โดยไดจ้ดังานดงักล่าวท่ีเมืองปักก่ิง เซียงไฮ ้และตลาดท่ีมีศกัยภาพเช่น ตา้เหลียน เทียนจิน หนานจิง 
ฉางซี เฉิงตู เหวินโจว หังโจว ซูโจว หนิงป่อและ คุนหมิง เพื่อสร้างธุรกิจจากเมืองท่ีเป็นอนัดบัสองเหล่าน้ี 
จ  านวนห้องพกัต่อคืนในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559 จากประเทศจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัปีท่ีแลว้  

6. ส านักงานขายภูมิภาคท่ีกรุงริยาดซ่ึงก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม 2558 ได้พฒันาธุรกิจในภูมิภาคท่ีมี
ศกัยภาพสูงอยา่งซาอุดิอาระเบีย ท าใหย้อดห้องพกัต่อคืนเพิ่มสูงข้ึนกวา่ร้อยละ 29 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีท่ี
แลว้ 

7. วา่จา้งผูอ้  านวยการฝ่ายขายชาวเกาหลี จ านวน 1 คนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 เพื่อสร้างความเติบโตใน
ตลาดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีโรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท ซ่ึงเป็นจุดหมายการ
ท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงส าหรับชาวเกาหลี โรงแรมของบริษทัจ านวน 8 แห่งไดเ้ขา้ร่วมโรดโชวท่ี์ประเทศเกาหลี 
ท าให้จ  านวนห้องพกัต่อคืนในรอบปีท่ีผ่านมาสูงกวา่เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 155 โดยมาจาก
โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท ร้อยละ 66 ของกลุ่มธุรกิจจากประเทศเกาหลี 

8. ส านกังานขายนานาชาติและส านกังานขายภูมิภาคยงัคงกระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคณะกรรมการการ
ท่องเท่ียว สายการบิน และพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความแขง็แกร่งในแบรนดดุ์สิตให้เป็นท่ี
รู้จกัมากข้ึน ส่งผลให้ยอดขายและการรับรู้ในแบรนด์ผา่นกิจกรรมความร่วมมือทางการตลาดเพิ่มข้ึน และท า
การส่งเสริมการขายร่วมกนัในกลุ่ม โดยเฉพาะโรงแรมแห่งใหม่ของบริษทั 

การท าการตลาดเพือ่ส่งเสริมความภักดีในแบรนด์ 
1. โปรแกรม Dusit Gold ท่ีได้ปรับโฉมใหม่ภายใตช่ื้อ www.dusitgold.com ไดร้วมสิทธิประโยชน์ของ

สมาชิกจ านวนมาก พร้อมขอ้เสนอสุดพิเศษจากโรงแรมและพนัธมิตรต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงระบบการ
ลงทะเบียนท่ีได้เปิดตวัไปเม่ือเดือนมกราคมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และท าการตลาดโปรแกรมน้ีเพื่อช่วย
ส่งเสริมการลงทะเบียนและการจองใหเ้พิ่มมากข้ึน 

2. สมาชิกของ Dusit Gold เพิ่มข้ึน 3 เท่าในปี 2559 ผา่นระบบการลงทะเบียนและแคมเปญการตลาดของ
ระบบสมาชิกท่ีหลากหลาย ยอดสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 288,215 ราย เพิ่มกว่า 3 เท่าจากปีก่อน และรายได้จาก
สมาชิกท่ีเขา้พกัเพิ่มข้ึนร้อยละ 131 เม่ือเทียบกบัปี 2558 

3. รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนมาจากการเพิ่มจ านวนห้องพกัส าหรับโครงการของ Dusit Gold รวมถึงการขายแบบ 
group-wide Private Flash Sale แบบรายเดือนท่ีไดเ้ร่ิมน ามาใช้ในเดือนพฤษภาคมและสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนกว่า 
20.2 ลา้นบาท 

http://www.dusitgold.com/
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4. เพิ่มความตระหนกัในแบรนด์ทัว่โลกดว้ยการผลิตวีดีโอเก่ียวกบัโรงแรม 7 แห่งและฉายในงานโรด
โชวใ์นสถานท่ีต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ดูไบ อาบูดาบี ไนโรบี กวม มลัดีฟส์ และกวางโจว ซ่ึงน าไปใช้ใน
การตลาดหลากหลายช่องทางรวมถึงเวบ็ไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ การน าเสนอการขาย งานเทรดโชว ์รวมถึง
ช่องโทรทศัน์ท่ีฉายในหอ้งพกัโรงแรม  

การประชาสัมพนัธ์/การส่ือสารการตลาด 
1. เพื่อสร้างแบรนด์ดุสิตให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนไดมี้เผยแพร่การแต่งตั้งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มคน

ใหม่ผา่นช่องทางการประชาสัมพนัธ์หลากหลาย ทั้งการให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชน และการจดัแถลงข่าวต่อกลุ่ม
การคา้ โรงแรมและการท่องเท่ียว ธุรกิจ การศึกษา และส่ือมวลชนกลุ่มไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งการข้ึนบรรยาย
ให้แก่ผูฟั้งกลุ่มใหญ่ในเวทีระดบัชาติ และงานอีเวนท์ทางธุรกิจระดบันานาชาติหลายแห่ง รวมถึงงานประชุม
แสดงความคิดเห็นในอุตสาหกรรมโรงแรมเอง การรายงานข่าวไดเ้ผยแพร่ไปในส่ือหลากหลายแห่งไม่วา่จะ
เป็น  Bangkok Post, The Nation, TTG Mena และ TTG แห่งเอเชียแปซิ ฟิค Business Traveler แห่ งเอ เชีย 
แปซิฟิค Travelvision.jp (ประเทศญ่ีปุ่น) และ HOTEL Magazine (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

2. มูลค่าการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือในปี 2559 เป็นจ านวน 586 ล้านบาท ท่ีมีมูลค่ามากกว่าปีก่อน 15 
ลา้นบาท โดยกลุ่มประเทศ 5 อนัดบัแรกท่ีเจาะส่ือประชาสัมพนัธ์ไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ ประเทศองักฤษ ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศจีน 

3. โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ไดเ้ปิดตวัผ่านเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ทั้งงานแถลง
ข่าว การออกข่าวประชาสัมพนัธ์ การสัมภาษณ์ รีววิจากบล็อคเกอร์ รวมถึงแคมเปญทางส่ือสังคมออนไลน์ผา่น
ทาง LINE, Facebook และ Instagram โดยได้เผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์กระจายไปยงัหลายช่องทางทั้ ง 
Matichon TV, chillpainai.com, www.facebook.com/tieweng, www.facebook.com/ninebooking 

 เพื่อส่งเสริมการตระหนกัรู้ในแบรนด์ดุสิตและโรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท ให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่ม
ตลาดหลกัอยา่งประเทศเกาหลี ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษทัไดริ้เร่ิมและลงทุนในแคมเปญการ
ส่ือสารการตลาดมากมายท่ีครอบคลุมการเผยแพร่ทางโทรทศัน์ การถ่ายท าตามสถานท่ีต่างๆ กบัเหล่าเซเลบริต้ี 
และการส่ือสารการตลาดสู่ผูบ้ริโภคตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2559 

การร่วมมือทางการตลาดและการโฆษณาส่วนกลาง 
1.  หน่ึงในวตัถุประสงค์หลักในปีน้ีคือการติดต่อคู่ค้าสายการบินหลักๆ ท่ีให้บริการไปยงัจุดหมาย

ปลายทางของโรงแรมของบริษทั เพื่อท าให้ตน้ทุนลดต ่าลงดว้ยโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) โดย
กลุ่มพนักงาน Dusit International ได้เขา้ร่วมโครงการน้ีผ่านบริษทั PHG (Preferred Hotel Group) ปีท่ีผ่านมา 
บริษทัได้ลงนามในสัญญากบัสายการบิน China Eastern, Etihad และ Singapore Airlines และปัจจุบนัไดเ้ขา้
ร่วมโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) กับสายการบินกว่า 22 แห่งและคู่ค้าท่ีท าสัญญาโดยตรงกับ 
สายการบินกว่า 11 แห่ง และบริษทัตั้งเป้าหมายท่ีจะท าสัญญาเพิ่มเติมกบัสายการบินในปี 2560 น้ี เพื่อขยาย
เครือข่ายช่องทางการขายดว้ยโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) และลดตน้ทุน 
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2.  จ  านวนห้องพกัต่อคืนจากโปรแกรม Frequent Flyer Program (FFP) ของคู่คา้สายการบินท่ีท าสัญญา
ร่วมกัน เพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 50 ในปี 2559 เม่ือเทียบกับปีก่อน ด้วยเทคนิคการเพิ่มโปรโมชั่นร่วมเพื่อสร้าง 
แบรนดแ์ละกระตุน้รายไดใ้หเ้พิ่มมากข้ึน    

3.  โปรแกรมการแลกรับรางวลัจากสายการบิน Thai Airways และ Bangkok Airways สร้างรายได้กว่า 
18.16 ล้านบาท เพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 13 เม่ือเทียบกับปีก่อน พร้อมทั้งจ  านวนโรงแรมท่ีเขา้ร่วมและกิจกรรม
โปรโมชัน่ท่ีเพิ่มมากข้ึนตลอดทั้งปี 

4.  จดัแคมเปญทางการตลาดร่วมกบัคู่คา้ เช่น ธนาคาร บตัรเครดิต และกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ส่งผล
ใหจ้  านวนหอ้งพกัต่อคืนเพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 41 และรายไดเ้พิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

5.  พฒันาแคมเปญทางการตลาดและไดเ้ปิดตวัโปรแกรมทางการตลาดในช่ือ AIS One Point เพื่อส่งเสริม
โรงแรมของไทยผา่นโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพแ์ละรวมถึงส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้ง Facebook, Privilege Line 
และ SMS ดว้ยกลุ่มผูช้มส่ือมากกวา่ 32.4 ลา้นคน คิดเป็นมูลค่า 9.2 ลา้นบาท ส าหรับโครงการกบัพนัธมิตรทาง
การค้าอ่ืนรวมถึงการท าโปรโมชั่นภายใต้ช่ือ  Aspire Life Style เจาะกลุ่มลูกค้าของ Citibank Global, UOB 
Singapore และ Porsche 

6.  จุดโฟกัสท่ีส าคัญส าหรับส่ือโฆษณาคือการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ทั้ งช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ ซ่ึงรวมถึงส่ือส่ิงพิมพ ์แบนเนอร์ดิจิทลั โดยใชส่ื้อออนไลน์ดว้ยการสนบัสนุนดา้นเทคนิคโปรโมชัน่
ต่างๆ เพื่อเขา้ถึงเป้าหมายในภูมิภาคและตลาดระดบันานาชาติ  

7.  ส าหรับการส่งเสริมการตลาดของแบรนด์ในดา้นอ่ืนๆ ยงัรวมไปถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โรงแรม
กลุ่มดุสิต ผ่านส่ือนิตยสารบนเคร่ืองบินโดยสารเช่น สายการบิน Scoot (Tigerair), Fah Thai (Bangkok 
Airways) และสิทธิพิเศษมากมายผ่านโครงการเฉลิมฉลองเทศกาลพิเศษในนิตยสาร Priority ของ Singapore 
Airline 
 

สภาพแวดล้อมเศรษฐกจิและการเมืองท้องถิ่น 

 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวป้ระมาณร้อยละ 0.6 ไตรมาสต่อไตรมาส 
ในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนเดือนกนัยายน 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ท่ีขยายตวัลดลงราวร้อยละ 0.7 ถือว่า
เป็นอตัราการเติบโตท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีมีมา การบริโภคชะลอตวัลงแต่ภาคการส่งออกปรับตวัสูงข้ึนจากการท่ี
รัฐบาลมีการลงนามในสัญญาต่างๆ เพื่อกระตุน้การใชจ่้าย 

 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ตัวเลขประมาณการจากธนาคารส าหรับดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 3.2 ในปีน้ี เทียบกบัร้อยละ 2.8 จากเม่ือปีก่อน ในระดบัประมาณการการ
ขยายตวัท่ีคาดว่าจะเป็นตวัเลขเดียวกนัส าหรับปี 2560 ซ่ึงสอดคล้องกับการคาดการณ์ของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนมาจากเร่ืองภายในประเทศ จากการท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยไดร้ะบุปัจจยัความเส่ียงท่ีตอ้งจบัตามองโดยเฉพาะการเส่ือมคุณภาพของเงินกูใ้นภาคธุรกิจและการปรับตวั
สูงข้ึนของภาวะเงินเฟ้อ การใชจ่้ายของรัฐบาลยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ ในทาง
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ตรงกันข้ามธุรกิจการท่องเท่ียวและเงินลงทุนถาวรจากภาคเอกชนชะลอตัวลง นอกจากสถานการณ์
ภายในประเทศแล้ว ภาคธนาคารได้เน้นย  ้าถึงความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและภูมิภาคยุโรป อีกทั้งการเข้ามาของนักท่องเท่ียวท่ีลดลงจากประเทศเป้าหมายหลกัอย่าง
ประเทศจีนเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงในการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ 

 ในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน ธนาคารแห่งประเทศไทยไดแ้จง้เตือนถึงปัจจยัในทางลบของสถานการณ์
เศรษฐกิจของชาติทั้งในประเทศ และต่างประเทศ แมว้า่ในขณะเดียวกนัการคาดการณ์ส าหรับการเติบโตโดย
ภาพรวมระบุวา่ยงัคงแขง็แกร่ง 

             ในช่วงตน้ไตรมาสท่ี 4 ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคท่ีจดัท าโดยสภาหอการคา้ไทยได้ลดลงจาก 74.2  
ในเดือนกนัยายนเป็น 73.1 ในเดือนตุลาคมและ 72.3 ในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัอตัราท่ีสูงข้ึนใน  
3 เดือนก่อนหนา้น้ี  

ปริมาณการใหบ้ริการหอ้งพกัและอตัราการเขา้พกัแต่ละโรงแรม มีดงัน้ี  :  
 

โรงแรม บริษัท จ านวนห้อง 
จ านวนเข้าพกั (%) 

2557 2558 2559 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ บมจ.ดุสิตธานี 517 47.39 76.89 73.9 
ดุสิตธานี พทัยา บมจ.ดุสิตธานี 457 68.55 74.11 74.9 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 538 78.61 74.87 66.6 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ DMS Property Investment Private Limited 94 65.67 63.47 67.8 
ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 198 84.71 92.21 89.4 
ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 198 74.73 74.93 76.5 
ดุสิตปร๊ินเซส โคราช บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 186 72.44 57.27 57.7 
ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 296 62.68 67.63 65.6 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 131 73.58 84.12 81.5 
ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 254 78.65 67.33 72.9 
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ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจาก 10 ตลาดหลกัทีส่ าคัญทีเ่ดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2559 
 

 
 

สภาพการแข่งขัน 
จ านวนนักท่องเท่ียวเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี  2559 ด้วยจ านวน

นักท่องเท่ียวกว่า 9.04 ล้านคน ในช่วง 3 เดือนแรก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.45 เม่ือเทียบกับปี 2558 โดยมีจ านวน
นักท่องเท่ียว 7.55 ล้านคนในช่วงไตรมาสท่ี 2 หรือเพ่ิมกว่าร้อยละ 8.23 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2558 
ขอ้มูลน้ีแสดงให้เห็นการลดจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในไทยลงเล็กน้อย (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.45 ในไตรมาสแรก 
และเทียบกบัการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.23 ในไตรมาสท่ี 2) อยา่งไรก็ดี จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในไทยในไตรมาสท่ี 3 
ไดเ้พ่ิมข้ึนกว่าไตรมาสเดียวกนัในปีท่ีผา่นมาร้อยละ 12.8  

ดว้ยมาตรการปราบปรามทวัร์ศูนยเ์หรียญของรัฐบาลท าให้ช่วงไตรมาสท่ี 3 ถึงไตรมาสท่ี 4 มีผลกระทบต่อ
จ านวนนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะท่ีมาจากประเทศจีน ซ่ึงนกัท่องเท่ียวเหล่านั้นไดถู้กเชิญชวนเขา้มาเท่ียวในประเทศ
ไทยดว้ยทวัร์ราคาถูกและเม่ือนกัท่องเท่ียวมาถึงจะถูกพนกังานน าเท่ียวพาไปซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้และคิดในราคาสูง
ลิบล่ิว การกระท าเช่นน้ีได้สร้างความไม่พอใจและเสียงเรียกร้องจากลูกคา้หลงัจากการเดินทางมาท่องเท่ียวและ
ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว  ส่ือทอ้งถ่ินรายงานว่าเจา้หน้าท่ี
ทางการท่องเท่ียวของจีนไดรั้บรายงานเร่ืองน้ีและขอให้หยุดการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีเน่ืองจากไดส้ร้างผลกระทบ
ทางลบให้กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างมาก โดยเห็นได้จากจ านวนยอดจองท่ีลดลงจากประเทศจีนในบาง 
สายการบินและโรงแรมโดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเท่ียวเช่น Golden Week ในเดือนตุลาคม เป็นตน้ 

จากตารางด้านล่างแสดงถึงจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในเมืองไทยเทียบกับปีก่อน จะเห็นว่าจ านวน
นักท่องเท่ียวเขา้มาในเมืองไทยเพ่ิมข้ึนจากปลายปี 2558 เป็น 9.04 ลา้นคนในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 และ
ไดล้ดจ านวนลงในเดือนเมษายนเป็น 7.55 ลา้นคน โดยเพ่ิมข้ึนอีกเล็กน้อยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายนเป็น 8.23 
ลา้นคน ในเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมจ านวนของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ประเทศไดล้ดลงอีกคร้ังเหลือเพียง 7.769 ลา้นคน  
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การแข่งขัน 
- ปัจจัยภายใน 
โรงแรมแต่ละแห่งไดก้ าหนดกลุ่มการแข่งขนักนัระหว่างโรงแรมท่ีอยูใ่นประเภทและระดบัเดียวกนั และมี

ท าเลใกลเ้คียงกนั เพื่อท่ีจะไดท้  าการวดัผลการด าเนินการในดา้นอตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉล่ียต่อจ านวนห้องพกัท่ีมีอยู่
ในโรงแรมทั้งหมด (RevPAR) การเขา้ถึงตลาด และอตัราค่าหอ้งพกัโดยเฉล่ีย 

ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPIs) ของแต่ละโรงแรม คือการถูกจดัอนัดบัตามกลุ่มการแข่งขนั ภายใตต้วัวดัผล
สามตวัขา้งตน้ โดยเปรียบเทียบเป็นจ านวนร้อยละท่ีเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงตอ้งมีการติดตามผลแบบ
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รายวนัและรายเดือน เพื่อรายงานต่อส านักงานส่วนกลาง วิธีดงักล่าวท าให้การติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละ
โรงแรมเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน และผลการด าเนินการน้ีมีการพิสูจน์โดยขอ้มูล STR Global (STR Global คือ 
หน่วยงานท่ีรายงานสถิติในธุรกิจโรงแรมทัว่โลก เป็นสถาบนัท่ีไดรั้บความเช่ือถือในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว)  

นอกเหนือจากส่วนแบ่งการตลาดแล้ว การน าระบบ Global Review Index มาใช้จะสามารถวดัและติดตาม
ช่ือเสียงของแต่ละโรงแรมในสังคมออนไลน์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกน าไปใชเ้พื่อปรับปรุงการใหบ้ริการและการจดัอนัดบั 

- ปัจจัยภายนอก 
ในประเทศไทยมีห้องพกัเกินความตอ้งการ โดยในกรุงเทพได้รับผลกระทบมากท่ีสุด โรงแรมใหม่มีการ

ตกแต่งและถูกออกแบบให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั และมีค่าห้องพกัไม่สูง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่  ๆ 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งประเทศ เวียดนามและพม่ามีความน่าสนใจเพิ่มมากข้ึนจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวอิสระ 
ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของไทย 

 
 

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจโรงแรมและการให้บริการอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้อง ต้องใช้บุคลากรเป็นหลักในการประกอบธุรกิจ 

นอกเหนือไปจากการจดัสถานท่ีและจดัหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่แขกผูม้าใชบ้ริการ 
ส าหรับโรงแรมในประเทศ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในประเทศท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านการ

ใหบ้ริการต่าง  ๆเป็นอยา่งดี  มีบางต าแหน่งเท่านั้นท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งวา่จา้งผูช้  านาญการชาวต่างประเทศ ส่วนโรงแรม
ในต่างประเทศ จะใชบุ้คลากรในพื้นท่ีเป็นหลกัเพื่อตอบสนองและรู้ถึงความตอ้งการของแขกในประเทศนั้น  ๆแต่ยงัคง
มาตรฐานการบริการและเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 

นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีจะพฒันานกัศึกษาของวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีเรียนจบแลว้เขา้มาท างานให้กบัโรงแรม
ในกลุ่มดุสิตอีกดว้ย 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน บริษทัจึงยึดมัน่ในแนวทางการด าเนินการท่ีมุ่งเน้นในดา้นการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอยา่งเตม็ท่ี นบัตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง หวัหนา้แผนก เจา้หนา้ท่ีและพนกังานโรงแรมทุกคนท่ีจะ
ร่วมมือกนั ท าใหส้ถานท่ีประกอบการมีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดและน่าร่ืนรมย ์เน่ืองจากน ้ าและไฟฟ้าเป็นทรัพยากรท่ี
จ าเป็นอยา่งยิ่งในการประกอบธุรกิจโรงแรม บริษทัจึงด าเนินธุรกิจโดยใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า 
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากมาตรการด าเนินการต่าง  ๆดงัน้ี 

1. บริษทัก าหนดให้แต่ละโรงแรมมีโรงบ าบดัน ้าเสีย ซ่ึงโรงแรมไดค้วบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียใหส้ามารถ
บ าบดัน ้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าน ้ าทิ้งหลงับ าบดัท่ีผ่านการเติมคลอรีนแลว้ไปใช้รดน ้ าตน้ไมท้  าความ
สะอาดพื้น อาคาร ลา้งรถ เป็นตน้ จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง พบว่า อยู่ในมาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้งจากอาคาร 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

2. บริษทัจดัการด้านพลงังานไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งเคร่ืองวดัย่อย เพื่อวดัว่าแต่ละส่วนแต่ละแผนกได้ใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้โรงแรมสามารถควบคุมการใช้พลงังานของแต่ละแผนกในแต่ละเดือนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ใชเ้คร่ืองท าความเยน็ท่ีใชส้ารซีเอฟซี ท่ีเป็นอนัตรายต่อมลภาวะและส่ิงแวดลอ้ม 
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3. บริษทัมีมาตรการในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 
- ลดขยะมูลฝอย โดยการหลีกเล่ียงสินคา้ท่ีมีการบรรจุหีบห่อท่ีเกินความจ าเป็นหรือดว้ยวสัดุท่ีไม่สามารถน า

กลบัมาใชไ้ดอี้ก 
- น าส่ิงของต่าง  ๆกลบัมาใชอี้กคร้ังหน่ึง เพื่อวตัถุประสงคเ์ดิมหรือวตัถุประสงคอ่ื์นเท่าท่ีจะสามารถท าได ้เช่น 

ขวดท่ีสามารถบรรจุของไดใ้หม่ ผา้ขนหนู ถุงใส่เส้ือผา้ส่งซกั ผา้กนัเป้ือนท่ีซักลา้งท าความสะอาดไดแ้บตเตอร่ีไฟท่ี
สามารถอดักระแสไฟฟ้าใหม่ได ้บนัทึกขอ้ความท่ีใช้ภายในโรงแรมดว้ยกระดาษท่ีใช้แลว้ แต่ยงัมีเน้ือท่ีพอจะเขียน
ขอ้ความได ้เป็นตน้ 

- น าส่ิงท่ีใช้แลว้ไปแปรสภาพเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์อีกคร้ังหน่ึง โดยวิธีการแยกประเภทขยะ โดยเร่ิม
ตั้งแต่การจดัหาภาชนะรองรับแยกตามชนิด และทางโรงแรมจะจ าหน่ายออกเพื่อเขา้สู่กระบวนการกลบัมาใชใ้หม่ เช่น 
อลูมิเนียม กระดาษใชใ้นส านกังาน อาหารและอินทรียว์ตัถุ แกว้พลาสติก กระป๋องท่ีท าดว้ยเหล็กและดีบุก เป็นตน้ 

- ปลูกจิตส านึกของพนักงานให้รู้จกัประหยดัในการใช้พลังงาน และการใช้วสัดุอุปกรณ์ส านักงาน เช่น  
การประหยดัไฟ การใชก้ระดาษ 2 หนา้ เป็นตน้ 

4. บริษทัไดว้่าจา้งให้  Excellent Energy International Co., Ltd. (Thailand) ศึกษาการเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
เป็นการประหยดัเช้ือเพลิง และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้ งเป็นการลดมลภาวะโลกร้อน โดยในปี 2551 
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติังบประมาณในการเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง  ๆเป็นเงิน 34.85 ลา้นบาท 

การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดักบั 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
ดา้นสุขอนามยั ทางบริษทัปฏิบติัตามขอ้บญัญติัส านกังานกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาลทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี 

โรงแรมในเครือส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการใบไมเ้ขียว ของมูลนิธิใบไมสี้เขียวซ่ึงจดัตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบด้วยองค์กรท่ีมีวิสัยทัศน์ ด้านการพฒันาธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม องค์กรท่ีกล่าวถึงนั้นคือ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ส านกังานการจดัการ ดา้นการใชไ้ฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการประปานครหลวง ซ่ึงโครงการใบไมเ้ขียวมีวตัถุประสงคท่ี์
จะพฒันาประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม ซ่ึงจะวดั
ระดบัมาตรฐานโดยพิจารณาถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังานของโรงแรมเทียบไดก้บั ISO 14000  

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
 -ไม่มี- 

2. ธุรกจิรับบริหารโรงแรม  
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
โรงแรมและรีสอร์ทท่ีรับบริหาร มีดงัน้ี 
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1. “ดุ สิตธานี”  โรงแรมระดับ  5 ดาว ภายใต้ ช่ือ “ดุ สิ ตธานี ” ธุ รกิจดังกล่ าวรวมถึงการให้ ใช้ ช่ื อ                 
เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตธานี” (Licensing) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษัท โดยสัญญา             
รับจ้างบริหารโรงแรมและสัญญาการให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าภายใต้ช่ือ “ดุสิตธานี” ทั้ งหมดอยู่ภายใต ้ 
บมจ. ดุสิตธานี 

 

 
โรงแรมและรีสอร์ทช้ันหน่ึง ท่ีเน้นความหรูหรา มีระดับ พร้อมด้วยบริการท่ีครบครัน ประณีต และงดงามอย่างไทย 

ดุสิตธานีเป็นแบรนด์หลักของดุสิต มอบส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหนือระดับ พร้อมการบริการและ 
การตกแต่งท่ีแสดงถึงประเพณีและวฒันธรรมของไทย 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี ตั้งอยูใ่กลก้บัยา่นใจกลางธุรกิจและสถานท่ีส าคญัต่างๆ ของจุดหมาย
ปลายทางแต่ละแห่ง มีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการท่ีเหนือระดับไวใ้ห้บริการอย่างพร้อมสรรพส าหรับ 
ทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมท่ีส าคญั  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี มีดังนี ้

 โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตธานี หวัหิน ประเทศไทย* 
 โรงแรม ดุสิตธานี  พทัยา ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตธานี ลากนู่า  ภูเก็ต ประเทศไทย** 
 โรงแรม ดุสิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท ประเทศไทย*** 
 โรงแรม ดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรม ดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 โรงแรม ดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 โรงแรม ดุสิตธานี เลคววิ ไคโร ประเทศอียปิต์ 
 โรงแรม ดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
 โรงแรม ดุสิตธานี กวม รีสอร์ท สหรัฐอเมริกา 
 โรงแรม ดุสิตธานี ตงไถ่ เจียงซู ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี ฟูดู ฉิงเฟิง ฉางโจว ประเทศจีน 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 
 โรงแรม ดุสิตธานี บรู๊ควอเตอร์ ประเทศออสเตรเลีย 
 โรงแรม ดุสิตธานี ศรีลงักา บาลาพิทิยา บีชฟร้อนท ์ประเทศศรีลงักา 
 โรงแรม ดุสิตธานี คมัรานห์ ประเทศเวยีดนาม 
 โรงแรม ดุสิตธานี ฟูซุ่น เหลียวหนิง ประเทศจีน 
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 โรงแรมดุสิตธานี ฝโูจว ฝเูจ้ียน ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี ฮุ่ยโจว กวางตุง้ ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 โรงแรม ดุสิตธานี ลากนู่า ประเทศสิงคโปร์ 
 โรงแรม ดุสิตธานี รูบิ ไอซ์แลนด ์ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรม ดุสิตธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ค โฮเตล็ แอนด ์คาสิโน ไนโรบี ประเทศเคนยา 
 โรงแรม ดุสิตธานี พานจือหวั  เสฉวน ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี ชิงหยวน กวางตุง้ ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี เรสซิเดน้ซ์ ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์*** 
 โรงแรม ดุสิตธานี เรสซิเดน้ซ์ มสัลกั อิสตนับูล ประเทศตุรกี 
 โรงแรม ดุสิตธานี ซามาร่า ซูสส์ ประเทศตูนิเซีย 
 โรงแรม ดุสิตธานี เส้าซิง ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี สุ้ยหนิง เสฉวน ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี ซูโจว เจียงซู ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี โซฮวง ชางดอง ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี ชาเป่ย เซียงไฮ ้ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตธานี ยา่งกุง้ ประเทศเมียนมาร์ 

หมายเหตุ : * เป็นสิทธิการเช่าภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
 ** เป็นโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 *** เป็นโรงแรมภายใตส้ัญญาการใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ของบมจ. ดุสิตธานี     

 

2. “ดุสิตเดวาราณา” ดุสิตเดวาราณา มอบความมีชีวิตชีวาและโดดเด่นดว้ยรสนิยมชั้นเลิศส าหรับตลาด
เฉพาะกลุ่ม โดยน ามรดกทางวฒันธรรมอนัล ้ าค่าผสานกบัการบริการท่ีเป็นเลิศเพื่อส่งมอบประสบการณ์ 
สุดพิเศษท่ีหรูหราและมีความเป็นส่วนตวั จึงเหมาะส าหรับการหลีกหนีจากโลกอนัสับสนวุน่วายเพื่อมาเติม
เตม็ความสดช่ืนและฟ้ืนฟูพลงัใหแ้ก่จิตใจ 

 
โรงแรมและรีสอร์ทช้ันเลิศ ในเมืองท่องเท่ียวช้ันน า ท่ีเน้นความพิถีพิถนั และให้ความเป็นส่วนตัวถึงท่ีสุดแก่แขกผู้มาเยือน 

ดุสิตเดวาราณา โรงแรมหรูท่ีส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษด้วยการบริการท่ีเหนือระดับพร้อมความเป็นส่วนตวั 
ส าหรับนกัเดินทางท่ีมีความพิถีพิถนั 

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณา มีดังนี ้

 โรงแรม ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด ์สปา  ฉงฮัว่ กวางโจว ประเทศจีน 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณาทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 

 โรงแรม ดุสิตเดวาราณา ไฮก ูไห่หนาน ประเทศจีน 
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 โรงแรม ดุสิตเดวาราณา มลัดีฟส์ 
 โรงแรม ดุสิตเดวาราณา จูโจว หูหนาน ประเทศจีน 

3. “ดุสิตดีทู” เป็นโรงแรมร่วมสมยัท่ีผสมผสานระหว่าง การออกแบบท่ีทนัสมยั เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
ความสะดวกสบาย และบริการอยา่งชาญฉลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเป็นแรงบนัดาลใจให้กบันกัเดินทาง 
รุ่นใหม่ในปัจจุบนั 

 
โรงแรมและรีสอร์ทระดับบนท่ี ทันสมยั และสดใสอย่างมีสไตล์   

เหมาะกับนักเดินทางในยคุปัจจุบันท่ีต้องการเช่ือมต่อกับเทคโนโลยีตลอดเวลา 

ดุสิตดีทู ตั้งอยู่ในท าเลส าคญัท่ีเป็นย่านธุรกิจการค้าและย่านบนัเทิงหลัก ท่ีพกัของดุสิตดีทูล้วนแต่เป็น
จุดหมายอนัพึงปรารถนา ท่ีผูม้าเยอืนจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ท่ีใหค้วามต่ืนตาต่ืนใจและความร่ืนรมย ์ดุสิตดีทู คือ
สถานท่ีเพื่อการพบปะสังสรรค ์ภายใตค้วามคลาสสิคแบบใหม่ในยุคสมยัปัจจุบนั เป็นสถานท่ีท่ีมอบบรรยากาศแห่ง
ความร่วมสมยั ความหรูหราในสไตลส์บายๆ และมนตส์ะกดท่ีเป่ียมดว้ยสีสัน  

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทู มีดังนี ้

 โรงแรม ดุสิตดีทู  เชียงใหม่ ประเทศไทย* 
 โรงแรม ดุสิตดีทู โฮเตล็ คอนสแตนซ์ พาซาดีน่า สหรัฐอเมริกา 
 โรงแรม ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา 
 โรงแรม ดุสิตดีทู เคนซ์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์** 

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทูทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 

 โรงแรม ดุสิตดีทู ดาร์บ้ีฉาน อนัฮุย ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรม ดุสิตดีทู คูตา้ บีช บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
 โรงแรม ดุสิตดีทู ปาลม์ มอลล ์มสักตั ประเทศโอมาน 
 โรงแรม ดุสิตดีทู พนูาคา ประเทศภูฏาน 
 โรงแรม ดุสิตดีทู  เรสซิเดน้ซ์ อลัมาซซา อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ เซบู ซิต้ี ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเดน้ซ์ ยา่งกุง้ ประเทศพม่า 
 โรงแรม ดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา ประเทศกาตาร์ 
 โรงแรม ดุสิตดีทู โซไซตี ฮิลล ์เทียนจิน ประเทศจีน 
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 โรงแรม ดุสิตดีทู สุ้ยหนิง เสฉวน ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตดีทู ซนัเซ็ท โร๊ด บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
 โรงแรม ดุสิตดีทู ทิมพ ูประเทศภูฏาน 
 โรงแรม ดุสิตดีทู อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย 
 โรงแรม ดุสิตดีทู ภูเก็ต อารียา ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตดีทู เวฟ ซานฮวน ประเทศฟิลิปปินส์ 

หมายเหตุ :     * เป็นโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
 ** ท าเป็นโรงแรมภายใตส้ัญญาการใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ ของ บ. ดุสิต โอเวอร์ซีส์ 

4.  “ดุสิตปร๊ินเซส”  โรงแรมระดบักลางมาตรฐานสากลท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองภายใตบ้รรยากาศ
ท่ีสะทอ้นถึงยา่นท่ีเป็นท าเลท่ีตั้งของโรงแรม ผสานกบัการตอ้นรับท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง รวมทั้งการจดัพื้นท่ีใชส้อย
ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัเดินทางท่ีเรียบง่าย 

 

 
โรงแรมและรีสอร์ทท่ีเน้นความคุ้มค่า สะดวกครบครัน เป็นกันเอง ส าหรับนักเดินทางและนักธุรกิจท่ัวไป 

ดุสิตปร๊ินเซส น าเสนอความคุม้ค่า และตอบสนองความตอ้งการหลกัของตลาด ซ่ึงเป็นกลุ่มนักเดินทางท่ี
แสวงหาความเรียบง่าย สะดวกสบาย สะอาด และการตอ้นรับท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง 

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปร๊ินเซส มีดังนี ้
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย  
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส โคราช ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส รีสอร์ท พานจือหวั เสฉวน ประเทศจีน 

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปร๊ินเซสทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส เอเซส ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์* 
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส เซบู ซิต้ี ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส เจียงอิน เจียงซู ประเทศจีน 
 โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส เอน็เอไอเอ การ์เดน้ส์ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เรสซิเดน้ซ์ ซูหุย เซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน 

หมายเหตุ * เป็นโรงแรมภายใตส้ัญญาการใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ ของ บ. ดุสิต โอเวอร์ซีส์ 
5. “โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ”  
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต มีดังนี ้

 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด ์รีสอร์ท เชียงราย ประเทศไทย* 
 โรงแรม ปทุมวนัปร๊ินเซส ศูนยก์ารคา้ เอม็ บี เค กรุงเทพฯ ประเทศไทย** 
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 โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ประเทศไทย** 
 ดุสิตธานี ดูไบ  เพิร์ลโคสต ์พรีเมียร์ โฮเตล็ อพาร์ทเมน้ท ์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 ดุสิตธานี เรสซิเดน้ซ์ ดูไบ มารีน่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทีก่ าลงัจะเปิด มีดังนี้ 
 โรงแรม ดุสิต โฮเตล็ แอนด ์สวที โดฮา ประเทศกาตาร์ 

หมายเหตุ :  * เป็นโรงแรมภายใตส้ัญญาการใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ ของ บมจ. ดุสิตธานี     
  ** เป็นโรงแรมภายใตส้ัญญาการใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 

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

ปรึกษาการลงทุน และกลุ่มผูป้ระกอบการจดัหาทรัพยากร 
- ใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์แผนการขยายธุรกิจของดุสิตผา่นช่องทางส่ือสารท่ีหลากหลาย 
- การใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด 

(ข) สภาพการแข่งขัน 
การแข่งขันในปีทีผ่่านมาและแนวโน้มในอนาคต 
ส าหรับภาพรวมธุรกิจรับบริหารโรงแรมทัว่โลกตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา มีการแข่งขนัค่อนข้างสูง

เน่ืองจากมีการเพิ่มข้ึนของเครือโรงแรมท่ีรับบริหารและแบรนด์โรงแรม ในขณะท่ีโครงการพฒันาโรงแรมใหม่ 
ชะลอตวั ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจรับบริหารโรงแรมทัว่โลกเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว การแข่งขนัน้ีท าให้ค่าธรรมเนียม
การรับบริหารลดลง และเง่ือนไขต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากข้ึน ส าหรับแนวโน้มในอนาคต ภูมิภาคเอเชียยงัคงมี
แนวโนม้และอตัราการเติบโตเป็นบวกซ่ึงมีปัจจยัมาจากการเปล่ียนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจ ในส่วนของบริษทั 
ปี 2558-2559 โรงแรมท่ีไดล้งนามสัญญารับจา้งบริหารในต่างประเทศนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ กาตาร์ 
ยงัได้มีเพิ่มข้ึนในประเทศ อินโดนีเซีย ศรีลงักา และตุรกี ซ่ึงจะท าให้สัดส่วนรายได้จากการรับบริหารโรงแรมใน
อนาคต เพิ่มข้ึน  

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ดุสิตให้บริการดา้นการรับบริหารโรงแรมในฐานะตวัแทนเจา้ของโรงแรม ธุรกิจรับบริหารโรงแรม รวมทั้ง

การให้ใชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ (Licensing) ภายใตก้ารควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษทั ตอ้งใช้บุคลากรเป็น
หลักในการประกอบธุรกิจ ทีมงานบริหารโรงแรมของบริษทัล้วนแต่เป็นบุคลากรผูช้  านาญการท่ีผ่านงานบริหาร
โรงแรมห้าดาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมงานดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความแข็งแกร่งใน
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การวางกลยทุธ์ พฒันาโปรแกรมทางการตลาด และส่ือสารเพื่อสร้างเสริมให้เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัมีคุณค่าและ
เป็นท่ีจดจ า  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

 -ไม่มี- 
3. ธุรกจิด้านการศึกษา 
นบัเป็นความภาคภูมิใจอยา่งยิง่ท่ีฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี ไดสื้บทอดปฏิภาณของบริษทัฯ ดว้ยการจดัใหมี้การ

เรียนการสอน และการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพือ่เขา้ท างานในโรงแรม และ
ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศไทยยาวนานจนถึงปัจจุบนั  

ปี 2536 บริษทัจดัเปิดสอนหลกัสูตรการเรียนดา้นอุตสาหกรรมการบริการในระดบัสูงสุดท่ีวทิยาลยัดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ  ในสาขาต่าง  ๆอาทิเช่น สาขาการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาการจดัการการท่องเท่ียว และสาขา
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท  ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเน้ือหาหลกัสูตรต่าง  ๆ ใหมี้มาตรฐานระดบั
สากล และมีความภูมิใจกบัช่ือเสียงงานบริการของชาวไทย เช่น หลกัสูตรการบริการส่วนหนา้ การบริหารงานระดบั
หวัหนา้งาน ระดบัผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารอาวโุส เป็นตน้ แผนการเรียนเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวง และมี
ใบรับรองการศึกษาทั้งในระดบัประกาศนียบตัร ปริญญาบตัร ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท  

เม่ือเดือนกนัยายน 2558 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมไดเ้ปิดสอนวิชาชีพดา้นการโรงแรมในระดบัวุฒิบตัร 
และประกาศนียบตัร และเม่ือเดือนมิถุนายน 2559 ดร. สาโรจน์ พรประภา เขา้รับต าแหน่ง อธิการบดี วทิยาลยัดุสิตธานี 
ในขณะเดียวกัน ยงัด ารงต าแหน่งประธานฝ่ายการศึกษาของกลุ่มดุสิตธานีด้วย โดยรับผิดชอบการบริหารงานท่ี
วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพทัยา และการพฒันาโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนภายในประเทศ   หน่ึงในโครงการส าหรับแผนงานปี 2560 คือ รวมการด าเนินงานของโรงเรียนดุสิตธานีการ
โรงแรมเขา้กบัวทิยาลยัดุสิตธานี เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากน้ี ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานียงับริหารโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต  
โดยการร่วมทุนกบั เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชัน่แนล เปิดสอนหลกัสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ
ฝร่ังเศส หลกัสูตรวชิาการครัวไทย หลกัสูตรการท าขนมปัง หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ ในชั้นวฒิุบตัร และ
ประกาศนียบตัรฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี ไดข้ยายงานไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ คือ โครงการ Dusit Hospitality 
Management College (DHMC) ซ่ีงจะเปิดรับนกัศึกษาในปีการศึกษา 2561 หลกัสูตรดา้นอุตสาหกรรมบริการ ระดบั
ปริญญาตรี และหลกัสูตรระดบับริหารชั้นมืออาชีพในหลากหลายดา้น DHMC จะเป็นวทิยาลยัแห่งแรกท่ีจะบูรณาการ 
การเรียนการสอนเขา้กบัการบริหารโรงแรมดุสิต ดีทู เดอะฟอร์ท  

ฝ่ายการศึกษาไดเ้ป็นพนัธมิตรกบัโรงเรียนการโรงแรมและสถาบนัสอนการประกอบอาหารท่ีดีท่ีสุดในโลก 
เช่น ในปี 2549 ไดร่้วมมือกบั เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศฝร่ังเศส  เปิดโรงเรียนสอนการประกอบ
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อาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต สอนศิลปะการประกอบอาหารชั้นสูง หลกัสูตรขนมอบฝร่ังเศส หลกัสูตรวิชาการ 
ครัวไทย หลกัสูตรการท าขนมปัง หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ 

ปี2555 ร่วมมือกบั Ecole hôtelière de Lausanne ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ในหลกัสูตรการจดัการโรงแรมและ 
รีสอร์ท หลกัสูตรฝึกอบรมพฒันาผูบ้ริหาร  และร่วมมือกบั Institut Paul Bocuse ส าหรับโครงการ Dusit Hospitality 
Management College มะนิลา เพื่อเปิดหลกัสูตรการประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม และหลกัสูตรฝึกอบรม 

ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี ยงัร่วมมือกบักลุ่ม Aso College เปิดหลกัสูตรสอนภาษาญ่ีปุ่น และร่วมมือกบั Tsuji 
Culinary School ประเทศญ่ีปุ่น และ Gambero Rosso  ประเทศอิตาลี สอนวิชาศิลปะการประกอบอาหารญ่ีปุ่น และ
อาหารอิตาเลียนตามล าดบั  

กลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นการศึกษามีดงัน้ี  
3.1 วทิยาลยัดุสิตธานี 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตวิทยาลยัดุสิตธานี เปิดสอนในระดบั

ปริญญาตรี และปริญญาโทดา้นการครัว การท่องเท่ียว การบริหารโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจโรงแรมและ
การท่องเท่ียว 

 วิทยาลยัดุสิตธานี มีรากฐานมาจากโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ท่ีไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2536 
ด้วยปณิธานของท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซ่ึงในขณะนั้นด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ
บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรมบริการอันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว โดยเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรภาคภาษาองักฤษ จ านวน 2 หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรประกาศนียบตัรด้านการปฏิบติัการโรงแรม 
(Diploma in Hotel Operations) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรดา้นศิลปะการประกอบอาหาร (Professional Chef Diploma) 
 นบัตั้งแต่เปิดด าเนินการสอนเป็นตน้มา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีไดมุ้่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัดว้ยความทุ่มเทและความมุ่งมัน่ในการพฒันา
การศึกษาดา้นการโรงแรมและการท่องเท่ียวจนเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไป  โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงได้
พฒันาหลกัสูตรดา้นอุตสาหกรรมบริการในระดบัปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม โดยไดรั้บอนุมติั
จากทบวงมหาวทิยาลยัใหจ้ดัตั้งเป็นสถาบนัอุดมศึกษา ช่ือ  “วทิยาลยัดุสิตธานี” เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2539 
 ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานี ไดรั้บการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ใหเ้ปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ดงัน้ี  

 วทิยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 4 สาขาวชิา ได้แก่ 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท  
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
3.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียว      
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4.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการไมซ์และอิเวน้ท ์
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (หลกัสูตรนานาชาติ) จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการ
รับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวติเซอร์แลนด ์     

2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจดัการภตัตาคาร (หลกัสูตร
ปริญญาร่วมระหวา่งสถาบนั เลอ กอร์ดอง เบลอ และวทิยาลยัดุสิตธานี) 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (เทยีบโอนประสบการณ์) จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 

1.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท    
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

หลกัสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 สาขาวชิา ได้แก่ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 
 วทิยาลยัดุสิตธานี  ศูนย์การศึกษาเมืองพทัยา 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวชิา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท   
2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
3.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการไมซ์และอิเวน้ท ์
นอกจากน้ี วิทยาลัยดุสิตธานี ยงัได้เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผูท่ี้สนใจใน

อุตสาหกรรมบริการหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรอุตสาหกรรมระยะสั้ น 5  เดือน (Hospitality Access Program) 
หลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ หลักสูตร Mini-MBA in Hospitality Management หลักสูตร Executive 
Program in Hotel Management ฯลฯ 
 นอกจากการมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพแลว้  วิทยาลยัดุสิตธานียงัมีส่วนใน
การสนบัสนุนและช่วยเหลือสังคมในดา้นพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อไปท างานในต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา  
18 ปีท่ีวิทยาลยัไดรั้บความไวว้างใจจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อนุญาตให้วิทยาลยัดุสิตธานีเป็น
สถานท่ีทดสอบฝีมือคนหางาน ในสาขาอาชีพธุรกิจบริการ จ านวน 5 สาขาวิชาชีพ ไดแ้ก่ พนักงานประกอบอาหาร 
พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม พนกังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ และพนกังานท าความสะอาด 
ซ่ึงปัจจุบนัมีผูท่ี้ผา่นการทดสอบและไปประกอบอาชีพในต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  
  ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ ศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา ไดรั้บการรับรองเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ี
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ ใน 2 สาขาวชิาชีพ ไดแ้ก่  

1. สาขาวิชาการท่องเท่ียว การโรงแรม ภตัตาคาร และร้านอาหาร สาขาผูป้ระกอบอาหารไทย ประเภท
อาหารคาว และ อาหารหวาน  

2. สาขาวชิาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาใหบ้ริการสปา 
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  จากปณิธานและวิสัยทศัน์ของวิทยาลยัท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
สากล วิทยาลัยได้มีการลงนามท าความร่วมมือกับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในดา้นต่าง  ๆดงัน้ี  

 ASO COLLEGE GROUP, JAPAN – โครงการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและภาษาญ่ีปุ่น ณ เมืองฟูกูโอกะ 
วิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม 4 รุ่น รวม 34 คน และการเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นส าหรับบุคคลทั่วไป 
บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี  โดยเชิญอาจารย์ชาวญ่ี ปุ่นจาก ASO COLLEGE GROUP 
 มาสอนท่ีวทิยาลยัดุสิตธานี 

 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) 
– วิทยาลยัดุสิตธานีด ารงฐานะท่ีปรึกษาทางดา้นการศึกษา ควบคุมดูแลคุณภาพการเรียน  การสอนและ
พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐาน จนประสบความส าเร็จ ปีการศึกษาน้ี มีผูเ้ขา้ศึกษา รวมแลว้ 
11,898 คน 

 THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, HONG KONG – มหาวิทยาลยัอนัดบัหน่ึงในเอเชีย 
และอนัดบัสองของโลก โดยร่วมมือกนัเปิดหลกัสูตรระยะสั้นส าหรับผูบ้ริหารดา้นการโรงแรม อาทิเช่น 
หลกัสูตร “นวตักรรม และการเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมบริการ” และหลกัสูตร “การจดังานประชุมและ
งานอิเวน้ท ์

 TSUJI CULINARY INSTITUTE, JAPAN – ร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารญ่ี ปุ่น 
ตน้ต ารับ ส าหรับบุคคลทัว่ไป และบรรจุเป็นวชิาเลือกส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 

 GAMBERO ROSSO, ITALY – ร่วมมือเปิดสอนหลกัสูตรการประกอบอาหารอิตาเล่ียนส าหรับบุคคล
ทัว่ไป และบรรจุเป็นวชิาเลือกส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 

 BALI INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE, INDONESIA – วิทยาลัยดุสิตธานี
ด ารงฐานะท่ีปรึกษาด้านการบริหารสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ และมีแผนจะเปิด
ด าเนินการอบรมหลกัสูตรระยะสั้นแก่บุคคลทัว่ไปในอนาคต 

 นอกจากน้ีวิทยาลยัยงัได้ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในดา้นอุตสาหกรรมบริการและท่องเท่ียว เพื่อ
เช่ือมความสัมพนัธ์อนัดี และแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ อาทิ การไดรั้บเชิญจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อไปสาธิตการประกอบอาหารไทย ในกิจกรรม VIAGGIO IN THAILANDIA ท่ีเมือง
โบโลญญ่า ประเทศอิตาลี เพื่อสร้างการรับรู้ และ ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัประเทศไทย ในระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
ถึง 1 ตุลาคม 2559 ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งเดียวของประเทศไทย 
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 อีกทั้ ง วิทยาลัยยงัได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงด้านอุตสาหกรรมบริการ  เพื่อพัฒนา 
องค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมบริการให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั และน าความรู้ใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
วทิยาลยัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน สถาบนัท่ีวทิยาลยัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก  อาทิ 

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

EDUCATION (APACCHRIE)  
 THE PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION (PATA) อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับเชิญเป็น

คณะกรรมการ EDUCATION BOARD ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั 
 THE ASSOCIATION OF ASIA PACIFIC BUSINESS SCHOOL ซ่ึ งวิทยาลัยดุ สิ ตธานี เป็ นสถาบัน 

การศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยท่ีเขา้เป็นสมาชิก 
 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 วาระตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบนั 

  ในปี 2559 น้ี  วิทยาลัยได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ  
“14th APacCHRIE Conference” ณ โรงแรมดุสิตธานี ระหวา่งวนัท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 ในหวัขอ้ “Crisis Management 
and Business Continuity in Tourism Industry” ซ่ึงมีผูท้รงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศเขา้ร่วมงานจ านวน 368 
คน จาก 30 ประเทศ เพื่อน าเสนอผลงานวจิยั  
  วิทยาลยัไดมุ้่งมัน่พฒันางานดา้นวิจยั และน าผลงานวิจยัท่ีไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ และ
หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้  จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ช่ือผลงาน  
“การพัฒนาต ารับอาหารไทยตามมาตรฐานของวิทยาลัยดุสิตธานี  (The Development of Thai Food Recipes in 
Accordance with Dusit Thani College Standard)” จดัพิมพเ์ป็นหนงัสือต าราอาหารไทย มาตรฐานวิทยาลยัดุสิตธานี เพื่อ
เผยแพร่แก่สาธารณชนใหเ้ป็นท่ีแพร่หลาย เป็นการสืบทอดศิลปะการประกอบอาหารไทยใหค้งไวต้ลอดไป  
  นอกจากน้ี วารสารวิทยาลยัดุสิตธานีได้ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (TCI) 
เป็นวารสารกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงมีเน้ือหาและรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานระดบัสากล และจะถูกคดัเลือกเขา้สู่ฐานขอ้มูล ASEAN 
Citation Index (ACI) ต่อไป 
  ในดา้นกิจกรรมการแข่งขนั วิทยาลยัดุสิตธานีส่งนกัศึกษาและบุคลากรเขา้ร่วมการแข่งขนัทางดา้นวิชาการ 
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ 

1. การไดรั้บเชิญให้เป็นตวัแทนประเทศไทยและเอเชียเขา้ร่วมแข่งขนัในงาน Congress – Disciplines Escoffier 
International ณ ประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งวนัท่ี 5-7 มีนาคม 2559 

2. การเป็นตวัแทนประเทศไทยในการเขา้ร่วมการแข่งขนัการประกอบอาหารในงาน Food & Hotel Asia 2016 
ณ  ประเทศ สิงคโปร์ ระหวา่งวนัท่ี 9-17 เมษายน 2559  
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3. การเป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขนั World Skills คร้ังท่ี 44 ในสาขาการประกอบอาหาร ในวนัท่ี 14-19 
ตุลาคม 2560 ท่ี เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

กว่า 23 ปีของความส าเร็จ วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในสถาบันการศึกษาด้าน
อุตสาหกรรมบริการชั้นน าท่ีไดรั้บมาตรฐานระดบัสากล ดว้ยหลกัสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยท่ี์มี
ความรู้และประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ท าให้วิทยาลยัดุสิตธานีสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเต็ม
เป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถในทกัษะทั้งทางดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ มีความคิดสร้างสรรค ์และ
มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ วทิยาลยัดุสิตธานีมี
นกัศึกษาทั้งส้ินกวา่ 3,622 คน และผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแลว้ 4,638 คน 
 วิทยาลัยดุสิตธานีตั้ งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเน้ือท่ี  12 ไร่ ประกอบด้วย             
อาคารเรียน 2 อาคาร มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งส้ิน 14,083 ตารางเมตร โดยมีหอ้งเรียน ห้องฝึกปฏิบติั ห้องสาธิต และหอ้งครัวท่ี
ทนัสมยัและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ส าหรับปี 2560 น้ีวิทยาลยัไดว้างแผนด าเนินการปรับปรุงสถานท่ี และ
เทคโนโลย ีเพื่อใหดู้สวยงามและทนัสมยัมากข้ึน 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  

 กลุ่มเป้าหมาย:  

 นกัเรียนระดบัเตรียมอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ   
 ผูป้กครองและอาจารยแ์นะแนวผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจในการศึกษาต่อของนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
 ศิษยเ์ก่าของโรงเรียนมธัยมศึกษาต่าง  ๆท่ีเป็นนกัศึกษาปัจจุบนัของวทิยาลยัดุสิตธานี (โดยเฉพาะปี 1)   
 กลุ่มผูท้  างานในอุตสาหกรรมการบริการ ส าหรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูน

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

 กลยทุธ์ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
o การส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรผ่านทางไปรษณียแ์ละอีเมล์ แก่โรงเรียนมธัยมปลาย 

สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน   
o การเขา้บรรยายตามโรงเรียนมธัยมปลายเพื่อประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัและหลกัสูตรต่าง  ๆ  
o การร่วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบนัการศึกษาต่าง  ๆและ ส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
o การเชิญกลุ่มนกัเรียนและอาจารยจ์ากโรงเรียนมาเยีย่มชมวทิยาลยั 
o การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการกบัอาจารยโ์รงเรียนมธัยม เพื่อให้อาจารยไ์ดส้ัมผสักบับรรยากาศ

การเรียนการสอนท่ีวทิยาลยัและน าไปบอกต่อกบันกัเรียนมธัยมและผูป้กครอง 
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o การจดักิจกรรมสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อ (Information session) เพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร
พร้อมพาเยีย่มชมวิทยาลยั โดยจดัในวนัเสาร์เพื่อให้ผูป้กครองไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดด้ว้ย 

 กลยทุธ์ดา้นการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 
o จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ในแบบดั้งเดิม อาทิ โปสเตอร์ โบรชวัร์ VCD เป็นตน้ 
o จดัท าส่ือออนไลน์ อาทิ ใบสมคัรออนไลน์ โบรชัวร์ออนไลน์ (E-brochure) ให้สามารถใช้

ประโยชน์ไดง่้าย 
o จดัท า New Media (Facebook Fanpage, Website, Line) เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายข้ึน และ

แต่ละส่ือควรมีขอ้มูลท่ีครบถว้นเป็นปัจจุบนั 
 กลยทุธ์ดา้นการใชส่ื้อโฆษณาต่าง  ๆทั้งท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์(หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วทิย ุอินเทอร์เน็ต) 
 กลยทุธ์ดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร 

o ส่งอีเมล์ข้อมูลเก่ียวกับวิทยาลัยให้กบัอาจารยแ์ละบุคลากร เพื่อให้อาจารยแ์ละบุคลากรได้
ประชาสัมพนัธ์ไปยงัคนรู้จกัต่อไป 

o สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับนักศึกษาปัจจุบนั เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัยและ
นักศึกษาท่ีเป็นตวัแทนในการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยักบัโรงเรียนมธัยมซ่ึงเรียนจบมาหรือ 
คนรอบขา้ง 

(ข) สภาพการแข่งขัน 
การท่องเท่ียวจดัเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย

ก่อให้เกิดการลงทุน การจา้งงาน และการกระจายรายได้สู่ทอ้งถ่ินมากมาย ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศท่ีมี
ศกัยภาพจ านวนมากจึงได้เปิดหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการมากข้ึนเพื่อผลิตก าลังคนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการแรงงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเท่ียวของประเทศ ในขณะท่ีประเทศไทยเร่ิม
กา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อจ านวนประชากรวยัเรียนท่ีลดลงในอนาคต เป็นผลให้จ  านวนแรงงานท่ี
จะขยายตวัช้าลง และมีจ านวนลดลงในอนาคต ประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินคา้และบริการดา้นการ
ท่องเท่ียว การแพทยแ์ละสุขภาพ ทั้งปัจจยับวกและลบดงักล่าว วทิยาลยัจึงตอ้งวางแผนปรับเปล่ียนหลกัสูตร และระบบ
การจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม และจ านวนผูเ้รียนท่ีมีแนวโน้มลดลงดว้ย ซ่ึงคาดวา่การแข่งขนัทางการ
การศึกษาในดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในอนาคตจะทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน  

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  
ธุรกิจการศึกษา ตอ้งใชค้ณาจารยแ์ละหลกัสูตรการเรียนเป็นหลกั นอกเหนือไปจากการจดัสถานท่ีและจดัหา

อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่นกัเรียน ดว้ยหลกัสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยท่ี์มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ควบคู่ไปกบัความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  ๆทั้งใน
เร่ืองอาคารสถานท่ี อุปกรณ์การเรียนการสอน และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ท าให้วทิยาลยัดุสิตธานีสามารถผลิตบณัฑิตท่ี
เต็มเป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถในทกัษะทั้งทางดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ มีความคิดสร้างสรรค ์
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และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อตอบสนองต่อนโยบายพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ตลอดจนความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

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

เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชัน่แนล ภายใตบ้ริษทัร่วมทุนน้ีไดจ้ดัตั้ง โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต ข้ึน เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการเม่ือเดือนกรกฎาคม ปี 2551 โดยมีหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ี
ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  

ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนและผูส้นใจทั่วไปเข้าศึกษาประมาณ 1,200-1,500 คน ต่อปี ในหลักสูตรการ
ประกอบอาหารคาวและขนมอบแบบฝร่ังเศส (หลกัสูตรคลาสสิค ไซเคิล – Classic Cycle Programme) ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
หลกัสูตรหลกัท่ีส าคญัของโรงเรียน เม่ือปี 2553 โรงเรียนเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรอาหารไทยเพื่อ
ส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทยสู่ต่างประเทศ จึงเปิดหลักสูตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine Programme - 
540 ชัว่โมง) ข้ึน นอกจากน้ี หลักสูตรการท าขนมปัง (The Art of Bakery - 240 ชัว่โมง) ท่ีเปิดรับสมคัรในปีเดียวกนันั้น 
ได้รับความสนใจและการตอบรับจากทั้ งนักเรียนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และเม่ือเดือนเมษายน ปี 2556 
โรงเรียนไดเ้ปิดหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies Course - 45 ชั่วโมง) เพื่อตอบสนองการขยายตวัของภาค
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทั้งพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการและผูส้นใจทัว่ไปให้ไดรั้บความรู้และมี
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการผลิตไวน์ การคดัเลือก การเก็บรักษา และการจดัเสิร์ฟไวน์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมจาก
นกัเรียนและผูป้ระกอบการ ท าให้มีนกัเรียนเต็มจ านวนทุกภาคเรียน อีกทั้งยงัไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั ห้างร้าน 
และผูน้ าเขา้ไวน์ทั้งในและต่างประเทศเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง จ  ากดั  ให้การสนบัสนุนไวน์ 
และวิทยากร ซ่ึงเป็นผูป้ลูกและผลิตไวน์จากทัว่โลกส าหรับการจดัสัมมนาความรู้และการแลกเปล่ียนประสบการณ์
เก่ียวกบัไวน์ พร้อมการชิมไวน์ 

นอกจากน้ี  ทางโรงเรียนยงัเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้ น อาทิ เวิร์คช็อปการท าอาหาร และขนมอบ  
อาหารไทย กาแฟ และเคร่ืองด่ืมต่างๆ ให้กับนักเรียน และผู ้สนใจทั่วไปรวมทั้ งบริษัทและองค์กรต่างๆ เช่น 
บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัอาหาร เป็นตน้ โรงเรียนไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางจาก
ความร่วมมือในการจดังานกิจกรรมพิเศษร่วมกบัองคก์รชั้นน ามากมาย 

ในปี 2557 โรงเรียนเปิดหลกัสูตรส าหรับเยาวชน (Les Petit Cordon Bleus หรือ Le Cordon Bleu Dusit Young 
Chefs Cooking Program)  และมุ่งปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อประโยชน์แก่เยาวชนอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง ยงัเป็นโอกาสในการ
พฒันาความสนใจและสานต่อความฝันของเด็กๆ ท่ีมีความชอบดา้นการท าอาหาร เพื่อมุ่งสู่อาชีพเชฟต่อไป  หลกัสูตร
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เหมาะส าหรับเยาวชน อายุระหว่าง 8-11 ปี และ 12-15 ปี โดยเปิดอบรมในช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนสามญัศึกษา 
โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนมีความมุ่งมัน่พฒันาหลกัสูตรใหม่ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลง อาทิ  หลกัสูตรการบริหารจดัการ เทคนิคด้านการท าอาหารแนวใหม่ๆ ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ
อาหารร่วมกบัสถาบนัและมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียง เช่น มหาวทิยาลยัมหิดล 

เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบันท่ีสอนการประกอบอาหารแบบฝร่ังเศสท่ีได้รับการยอมรับทั่วโลกเปิด
ด าเนินการสอนมานานกวา่ 120 ปี ปัจจุบนัมีสาขาทั้งหมดมากกวา่ 50 โรงเรียน ใน 20 ประเทศทัว่โลก อีกทั้ง ยงัไดรั้บ
รางวลัอีกมากมาย และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ไดรั้บจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียน
สอนการประกอบอาหารท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย จากการประชุมสุดยอดของโลกทางดา้นอาหาร (World Gourmet Summit) ปี 
2552 ปี 2553 และปี 2554  ณ ประเทศสิงค์โปร์ ซ่ึงต่อมา โรงเรียนไดรั้บเกียรติจากงาน World Gourmet Summit โดยมี
บริษทั อิเล็คทรอลกัซ์ เป็นผูส้นับสนุน รับรางวลัชนะเลิศโรงเรียนสอนการประกอบอาหารท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย เม่ือปี 
2557 น้ี ถือเป็นความภูมิใจอยา่งยิง่  

นอกจากน้ี หนงัสือ “ส้มต า” (Cookbook: Somtum A Meeting of Tastes, Flavours & Cultures) ยงัได้รับรางวลั
ชนะเลิศต าราอาหารท่ีดีท่ีสุดประเภทอาหารเอเชีย จากการเขา้ร่วมการประกวดต าราอาหารนานาชาติ (International 
Gourmand Book Awards) ซ่ึงเป็นการประกวดต าราอาหารท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ณ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส เม่ือปี 
2555 อีกทั้ง โรงเรียนมีความยนิดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนกิจกรรมโครงการ “สร้างรอยยิม้” กบั
โรงแรมดุสิตธานี ในการจดัจ าหน่ายหนังสือ “ส้มต า” เพื่อน ารายได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่ง 
ประเทศไทย (Operation Smile Thailand) 

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความภาคภูมิใจท่ีได้มีโอกาสสนับสนุนงาน
มูลนิธิโครงการหลวง “เลอ ทวัร์ เดอ อ่างขาง” ณ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนเขา้ร่วมมาโดยตลอดทุกปี                  
ซ่ึงเหล่าบรรดาเชฟและผูช่้วยเชฟต่างพากนัเดินทางสู่ยอดดอยเพื่อเตรียมอาหารทั้งม้ือเช้า กลางวนั และเยน็ส าหรับ 
ผูร่้วมเดินทางระดบั VIP ของโครงการตลอด 2 คืน 3 วนั  

โรงเรียนประสบความส าเร็จจากผลการด าเนินงานท่ีเพิ่มสูงข้ึนตลอด 2 ปี ท่ีผ่านมา ทั้งปี 2558 และ 2559  
จากความมุ่งมัน่ในการสร้างความเป็นเลิศดา้นสถาบนัสอนการประกอบอาหารชั้นน าของประเทศไทย ท าใหไ้ดรั้บความ
เช่ือมัน่จากนกัเรียนชาวต่างชาติ และมีอตัราการรับนกัเรียนต่างชาติเพิ่มข้ึนทุกปี  
รายละเอยีดหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 

 หลักสูตรคลาสสิค ไซเคิล (Classic Cycle) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครทั้ งแบบหลักสูตร 
วนัธรรมดา (Weekday Class) และหลกัสูตรวนัเสาร์ (Saturday Class)  
o หลกัสูตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine)  
o หลกัสูตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie)  
o หลกัสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Grand Diplôme)  

 หลกัสูตรวชิาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine Programme)  
 หลกัสูตรการท าขนมปัง (The Art of Bakery)  
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 หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์ (Wine Studies Course)  
 หลกัสูตรระยะสั้นต่างๆ  (Culinary Discovery Programme (Short Courses))  

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตั้งอยู่ท่ี อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี ชั้น 1 เลขท่ี 946        
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีพื้นท่ีโดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรียนไดรั้บการออกแบบเป็นอยา่งดีและ
มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั โดยแบ่งเป็นห้องครัวประกอบอาหารคาว ห้องครัวประกอบอาหาร
หวาน ห้องครัวเอนกประสงค ์หอ้งครัวประกอบอาหารนานาชาติ หอ้งสาธิตประกอบอาหาร ห้องเรียนส าหรับหลกัสูตร
ความรู้เก่ียวกบัไวน์ หอ้งเรียนท ากาแฟ และหอ้งสมุด  เป็นตน้ 

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

ปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั มีผูส้นใจเขา้เรียนในหลกัสูตรต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยคิดเป็นนักเรียนไทย 
ร้อยละ 70 และนกัเรียนต่างชาติร้อยละ 30  

กลุ่มเป้าหมาย:  

 กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป ครอบครัว และเยาวชน  
 กลุ่มบริษทั องคก์รชั้นน า กลุ่มบริษทัคู่คา้ และสถานฑูต  
 สถาบนัแนะแนวการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ   

 กลยุทธ์:  

 การใชส่ื้อโฆษณาต่าง  ๆเช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร  
 การจดังานแนะแนวหลกัสูตรและเยีย่มชมโรงเรียน (Open House) และงานกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหาร 
 การจดัท าระบบการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ และการสร้างกิจกรรมการตลาดเฉพาะบุคคล 
 การพฒันารูปแบบการส่ือสาร โฆษณา ผา่นส่ือสังคมออนไลน์  
 การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสถาบนั และกิจการของศิษยเ์ก่า  
 การร่วมมือกันจัดกิจกรรมพิ เศษต่างๆ กับกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ โดยการน ากลยุทธ์พันธมิตร  

(Co-branding) มาใช ้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกนั เช่น แบรนด ์เอส-เพียว 
(ข)  สภาพการแข่งขัน  

 ความตอ้งการกลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษาสายงานวิชาชีพ (ปวส.) ทางดา้นอาหาร ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมี
ความตอ้งการบุคลากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน ในภาคธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ แนวโน้มของการ
เติบโตของธุรกิจดังกล่าว น่าจะยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองต่อไปอีก 2-3 ปี ขา้งหน้า หากไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 ผลของโลกาภิวฒัน์ยงัคงสร้างกระแสให้เกิดความสนใจในการศึกษาศิลปะดา้นการท าอาหารอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง 
ยคุอาหารฟิวชัน่ท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก ยิง่ส่งผลให ้เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน 
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 ในส่วนของภาวะการตลาดของสถาบนัฝึกอบรมศิลปะการท าอาหารในประเทศไทยนั้น เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต ยงัคงเป็นผูน้ าดา้นสถาบนัสอนการท าอาหารในระดบัแนวหน้า ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไม่มีคู่แข่งขนัท่ีเป็นสถาบนั
ระดบันานาชาติ หรือกิจการร่วมคา้ใดๆ ท่ีน าเสนอหลกัสูตรการเรียนในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ทั้งน้ี ยงัคงตอ้งติดตาม
ความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับนานาชาติท่ีน าเสนอทั้ งหลักสูตร 

การท าอาหารแบบฝร่ังเศสและอาหารไทย ท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมดา้นอาหารของทั้งสองประเทศ โดยมีหลกัสูตรและ
การเรียนการสอนท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับอาจารยเ์ชฟผูส้อนจะคดัเลือกจากประสบการณ์
การท างานในระดบัมืออาชีพจากร้านอาหารห้าดาวทัว่โลก ซ่ึงหากมีประสบการณ์การสอนจะไดรั้บการพิจารณาเป็น
พิเศษ  

นอกจากน้ี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยงัมีการจดัการอบรมและพฒันาบุคลากรผูส้อนอยา่งมีระบบ ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บ
การคดัเลือกเข้าเป็นอาจารย์เชฟผูส้อนแล้วนั้น จะต้องผ่านการฝึกอบรม และการสังเกตการณ์ในหลักสูตรท่ีเปิด 
การเรียน    การสอนทั้งในรูปแบบการสาธิตการประกอบอาหาร และห้องปฏิบติัการครัว เป็นเวลา 3 เดือน อยา่งไรก็ตาม 
ผูส้อนยงัจ าเป็นตอ้งผา่นการทดสอบภาคปฏิบติัการสอน และการสัมภาษณ์ ก่อนการบรรจุเขา้สอนจริงในหลกัสูตร 

ตามท่ีการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์เชฟผู ้สอนจ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร ดงันั้น อาจารยเ์ชฟผูส้อนทุกท่านจะตอ้งสอบผ่านการวดัผลทาง
ภาษาองักฤษ (TOEIC) ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน 
ภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรักษาระดบั
คุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน ซ่ึงจะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทุก  ๆ3 ปี  

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ
ท าให้อาจารยผ์ูส้อนมีความเจริญกา้วหนา้และศกัยภาพในการสอน ซ่ึงมีการด าเนินงานสนบัสนุนในหลาย ดา้น เช่น การเรียน
ในหลกัสูตรต่างๆ  ภายในโรงเรียน และจากสถาบนัอ่ืน  ๆทั้งทกัษะการท างาน การสอน และภาษาองักฤษ 

 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
3.3 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม (บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จ ากดั) 
(ค) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
แนวคิดส าหรับโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมไดรั้บการพฒันาข้ึนหลงัจากท่ีฝ่ายการศึกษาของดุสิตธานีจดัตั้ง

หน่วยงานดา้นอาชีวศึกษาข้ึนเม่ือปลายปี 2556 เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและมีภาวะการขาด
แคลนแรงงานระดบัเร่ิมตน้ท่ีมีความรู้และทกัษะท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งมืออาชีพเป็นจ านวนมาก  
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โรงเรียนสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดบัวุฒิบตัรและประกาศนียบตัรน้ีเป็นการสร้างโอกาสท างาน
ให้กบัเยาวชน โดยเฉพาะให้กบันกัเรียนท่ีจบในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายให้มีความรู้และทกัษะดา้นวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได ้

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจัดตั้ งภายใต้บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จ ากัด เป็นแห่งแรก  
ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี ในเดือนสิงหาคม 2558 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมเป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพ
ดา้นการโรงแรมในระดบัวฒิุบตัรและประกาศนียบตัร เปิดสอนเพื่อให้ความรู้และทกัษะการให้บริการในสาขางานต่าง  ๆ
ของธุรกิจโรงแรม แก่เยาวชนท่ีตอ้งการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมหรือผูส้นใจและผูท่ี้ก าลงัท างานเพื่อเพิ่มทกัษะใน
การประกอบอาชีพโดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 6-18 เดือน   

หลักสูตรท่ีใช้ได้รับการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากร
วิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) เพื่อ
รองรับขอ้ตกลงการเคล่ือนยา้ยแรงงานในอาเซียนในปี 2558 ครอบคลุมสาขางานในธุรกิจโรงแรม คือ ฝ่ายผลิตอาหาร
และขนมอบ ฝ่ายการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และฝ่ายการให้บริการห้องพกั (งานแม่บ้านและงานต้อนรับ 
ส่วนหนา้)  แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่  

ระดบัวุฒิบตัรเบ้ืองตน้ (ความรู้และทกัษะการปฏิบติังาน และทศันคติท่ีจ าเป็นในการเป็นบุคลากรโรงแรม 
และความรู้ ทกัษะการปฏิบติังาน และทศันคติท่ีจ  าเป็นของแต่ละงาน) 

ระดบัวุฒิบตัรวชิาชีพ (ความรู้และทกัษะการปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประจ าของแต่ละต าแหน่งงาน 
และการเป็นผูน้ าทีม)  
ระดบัวฒิุบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ความรู้และทกัษะการประยกุตเ์ทคนิคกบัการปฏิบติังาน และการสอนงาน)  
ระดบัประกาศนียบตัร (ความรู้และทกัษะพิเศษเฉพาะสาขา และทกัษะการบริหารงาน) 
หลกัสูตรการเรียนการสอนเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันาจากการท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญและคณาจารย์

ของวิทยาลัยดุสิตธานีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู ้ท่ี เรียนจบจากโรงเรียนจะสามารถเทียบโอนผลการเรียนไปศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาท่ีวทิยาลยัดุสิตธานี หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ  ท่ีจะตกลงท าบนัทึกความเขา้ใจในการใหค้วามร่วมมือระหวา่งกนั จึง
นับได้ว่าโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจะเป็นโรงเรียนการโรงแรมแห่งแรกท่ีได้น ามาตรฐานสมรรถนะและ
ความสามารถในการใหบ้ริการของบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวของอาเซียนมาใชอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

ด้วยการน าหลักสูตรท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาใชผ้นวกกบัการสอนท่ีมีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิจากคณาจารยท่ี์มีความรู้และประสบการณ์
ตรงในสาขาวิชาท่ีสอน รวมทั้งการจดัใหมี้การฝึกงานในสถานประกอบการและกิจกรรมเพื่อเสริมทกัษะต่าง  ๆจะท าให้
ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการท างานในธุรกิจโรงแรมหรือร้านอาหารทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศไดอ้ยา่งมืออาชีพ อีกทั้งมีสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการตามขอ้ตกลงพื้นฐานของอาเซียน 
สามารถน าไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนตามขอ้ตกลงการเคล่ือนยา้ยแรงงานในอาเซียนท่ีมี
ข้ึนอยา่งเป็นทางการในปี 2558 
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ปัจจุบันโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนหลกัสูตร 4 ระดบัดงัน้ี 

 วฒิุบตัรเบ้ืองตน้ จ านวน 3 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 
1.     หลกัสูตรการผลิตอาหารและขนมอบเบ้ืองตน้ 
2. หลกัสูตรการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเบ้ืองตน้ 
3. หลกัสูตรการใหบ้ริการฝ่ายหอ้งพกัเบ้ืองตน้ 

 ระดบัวฒิุบตัรวชิาชีพ จ านวน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 
1. หลกัสูตรการประกอบอาหารตะวนัตก  
2. หลกัสูตรการท าขนมหวานตะวนัตก 
3. หลกัสูตรการจดัการใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมระดบัวชิาชีพ 
4. หลกัสูตรการใหบ้ริการฝ่ายหอ้งพกัระดบัวชิาชีพ 

 ระดบัวฒิุบตัรวชิาชีพชั้นสูง จ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่ 
1. หลกัสูตรการประกอบอาหารระดบัวชิาชีพชั้นสูง 
2. หลกัสูตรการท าขนมอบและขนมหวานระดบัวชิาชีพชั้นสูง 
3. หลกัสูตรการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระดบัวชิาชีพชั้นสูง 
4. หลกัสูตรการใหบ้ริการแผนกแม่บา้นระดบัวชิาชีพชั้นสูง 
5. หลกัสูตรการใหบ้ริการแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ระดบัวชิาชีพชั้นสูง 

 ระดบัประกาศนียบตัร จ านวน 3 สาขาวชิา  ไดแ้ก่ 
1. หลกัสูตรการจดัการครัว 
2. หลกัสูตรการจดัการดา้นบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. หลกัสูตรการจดัการฝ่ายหอ้งพกั 

 หลกัสูตรในระดบัวุฒิบตัรเบ้ืองตน้ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในปี 2558  ส่วน
หลกัสูตรในระดบัวฒิุบตัรวชิาชีพและระดบัวชิาชีพชั้นสูงไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2559   
ระยะเวลาและการจัดการการเรียนการสอน 

หลกัสูตรระดบัวุฒิบตัรระดบัเบ้ืองตน้  ระดบัวุฒิบตัรวิชาชีพ และระดบัวุฒิบตัรวิชาชีพชั้นสูง แต่ละหลกัสูตร
แบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในชั้นเรียน 3 เดือนและการฝึกงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรียน
ตลอดทั้งหลกัสูตรรวม 6 เดือน 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรแบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้ นเรียน 15 เดือนและ 
การฝึกงานในสถานประกอบการ 3 เดือน ระยะเวลาเรียนตลอดทั้งหลกัสูตรรวม 18 เดือน  
 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ตั้ งอยู่เลขท่ี 588/5 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
บนเน้ือท่ี  1 ไร่ 66 ตารางวา ประกอบดว้ยอาคารเรียน 1 อาคาร จ านวน 7 ชั้น มีพื้นท่ีใช้สอยทั้งส้ิน 6,947.5 ตารางเมตร 
โดยมีหอ้งเรียนหอ้งฝึกปฏิบติั หอ้งสาธิต และหอ้งครัวท่ีทนัสมยัและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน 
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 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  
กลุ่มเป้าหมาย:  

 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก
สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแลว้ หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าโดยไดรั้บ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 ผู ้ท่ีไม่มี คุณสมบัติตามข้างต้นต้องมีอายุไม่ต ่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  และส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่า
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี
ข้ึนไป โดยจะตอ้งผา่นการทดสอบความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนก าหนด  

กลยุทธ์:   

 พฒันาหลกัสูตรให้มีความต่าง/ ประสิทธิผล/ คุณภาพ เน้นการฝึกพฒันาทกัษะการปฏิบติังานทั้งในห้องเรียน
และสถานประกอบการ ดว้ยการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากร
วชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) 

 พฒันาอาคารสถานท่ีให้มีความเป็นโรงเรียนการโรงแรมท่ีโดดเด่นชดัเจน มีอุปกรณ์การเรียนการสอน
ครบครัน ทนัสมยั มีการใชอุ้ปกรณ์สารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน 

 ก าหนดและส่งเสริมภาพลกัษณ์ของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนการโรงแรมท่ีมีคุณภาพด้านการศึกษาท่ี
ผลิตบุคลากรดา้นการโรงแรมใหก้บัทุกประเทศในภูมิภาค 

 ก าหนดราคาของหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรใหมี้ความแตกต่างกนัโดยสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์การตลาดและ
ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 

 ใหทุ้นการศึกษาสนบัสนุนแก่นกัเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขา้มาเรียน 
 จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

o พฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ให้มีความน่าสนใจ มีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั และผูเ้ขา้ชม
สามารถปฏิสัมพนัธ์กบัระบบได ้

o พฒันาส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโฆษณา และส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสารสปอตวิทย ุ
ส่ือสังคมออนไลน์ 

o ประสานงานองคก์รพนัธมิตรอยา่งเป็นระบบเพื่อท าการประชาสัมพนัธ์ และใชเ้ป็นท่ีฝึกปฏิบติังาน
ของนกัเรียน 

o พัฒนาและสร้างความร่วมมือให้ เกิดความเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียน สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และสถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อสามารถผลิตบุคลากรท่ีมี
คุณภาพและตรงตามความตอ้งการมากยิง่ข้ึน  

o ส่งเสริมการศึกษาในระดบัภูมิภาค เพื่อใหน้กัเรียนท่ีอยูใ่นภูมิภาคไดมี้โอกาสเขา้มาศึกษาในโรงเรียน 
o ส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร แก่โรงเรียนมธัยมปลาย หรือโรงเรียนอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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o ร่วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการการศึกษาของสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
o จดักิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจได้เยี่ยมชมสถานศึกษา ได้เห็นห้องปฏิบติัการครัว ห้องปฏิบติัการ

ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งปฏิบติัการดา้นงานแม่บา้นและห้องปฏิบติัการงานตอ้นรับส่วนหนา้ ฯลฯ 
 (ข)  สภาพการแข่งขัน 

 ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยเติบโตเพิ่มข้ึน มีการขยายตัวด้านธุรกิจโรงแรมสูงข้ึน 
ผูป้ระกอบการไม่สามารถหาแรงงานท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีต้องการได้ เน่ืองจากทกัษะของแรงงานไม่ตรงต่อความ
ตอ้งการภายใตเ้ง่ือนไขการจา้งงาน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรดา้นการโรงแรมและท่องเท่ียวท่ีช านาญการทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจ านวนมาก ทั้งน้ีเป็นผลของระบบการศึกษาท่ีผลิตแรงงานไม่ตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาด และยงัมุ่งเนน้การเรียนภาคทฤษฎีมากกวา่ภาคปฏิบติั โดยเฉพาะหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นการโรงแรมและ
อุตสาหกรรมบริการ ทั้งในระดบัอุดมศึกษา และระดบัอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ 

ปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นการศึกษาในสาขาวิชาชีพการโรงแรมโดยตรงในระดบัวุฒิบตัรและประกาศนียบตัร
วชิาชีพยงัไม่สูงมากนกั มีโรงเรียนท่ีสอนวชิาชีพการโรงแรมในระดบัน้ีเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น อาทิเช่น โรงเรียนวชิาการ
โรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล (School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme) โรงเรียนการจดัการโรงแรม
และการท่องเท่ียวนานาชาติ (International Hotel and Tourism Industry Management School) และโรงเรียนการโรงแรม
และท่องเท่ียว รีเจน้ท์ ชะอ า (Regent Cha-Am Hospitality School) ส่วนแนวโน้มการแข่งขนัในอนาคต คาดว่าจะทวี
ความรุนแรงมากยิง่ข้ึน 

 

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 ธุรกิจการศึกษาสายอาชีพโดยเฉพาะดา้นการโรงแรมจ าเป็นตอ้งใชค้ณาจารยท่ี์มีทั้งความรู้และประสบการณ์
โดยตรงในสาขาวิชาท่ีสอนประกอบกบัหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานในการเรียนเป็นหลกั นอกเหนือไปจากการจดัสถานท่ี
และจดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง  ๆท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอนแก่นกัเรียนดว้ยหลกัสูตร
การเรียนท่ีมีคุณภาพและเอกลกัษณ์ท่ีได้รับการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการ 
ของบุคลากรวิชาชีพท่ องเท่ี ยวแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism 
Professionals) เพื่อรองรับข้อตกลงการเคล่ือนยา้ยแรงงานในอาเซียนท่ีมีข้ึนอย่างเป็นทางการในปี 2558 ผนวกกับ
กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ ท าให้คาดว่า โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจะผลิตบุคลากรท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความรู้
ความสามารถในทกัษะทางด้านการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
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3.4 Philippine Hoteliers International  Center for Hospitality Education, Inc.   
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

Philippine Hoteliers International  Center for Hospitality Education, Inc. (PHI CHE) ด าเนินธุรกิจ
ดา้นการศึกษาจดทะเบียนบริษทัท่ีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 จะเปิดสอนวิชาชีพดา้น
การโรงแรมในระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรสาขาการจดัการโรงแรม (Hospitality Management) และหลกัสูตร
ระยะสั้น ไดแ้ก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการด าเนินธุรกิจโรงแรม (Hotel Operations)  

 การตลาดและการแข่งขัน  
ปัจจุบันมีโรงเรียนท่ีเปิดสอนหลักสูตรการจัดการโรงแรมเป็นจ านวนหลายแห่งท่ีสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ แต่ PHI CHE จะสร้างความแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืน โดยจะจดัให้มีหลกัสูตรนานาชาติท่ีไดรั้บการ
รับรองจากพันธมิตรท่ี มี เสียงระดับโลก ได้แก่  École hôtelière de Lausanne ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
นอกจากน้ี PHI CHE จะร่วมมือกบัสถาบนัชั้นน านานาชาติ Institut Paul Bocuse ซ่ึงเป็นสถาบนัศึกษาดา้นการ
โรงแรมและท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพชั้นสูง เพื่อเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัร  

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ    

หลกัสูตรท่ีจะเปิดสอนมีดงัน้ี  
 ปริญญาตรีสาขาการจดัการโรงแรม (Hospitality Management) 
 หลกัสูตรระยะสั้ น ไดแ้ก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) การด าเนินการใน

ธุรกิจโรงแรม (Hotel Operations) การด าเนินการในธุรกิจโรงแรม 4 ดาว  (4 Star 
Commercial Hotel Operations) 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 

4. ธุรกจิอืน่  ๆ
4.1 สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินกิจการดา้นสปาเพื่อสุขภาพเปิดด าเนินการในประเทศไทย 4 แห่ง 

ต่างประเทศ 5 แห่ง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ เทวารัณยส์ปา และน ้ า สปา โดยเป็นสถานบริการดา้นสุขภาพ (สปา) ท่ีมุ่ง
สร้างสรรค ์และพฒันาการบริการดา้นสปา ในโรงแรมระดบั 5 ดาว โดยเนน้ความพิถีพิถนัในทุกขั้นตอนของการบริการ 
เทวารัณย ์สปา เนน้การบ าบดัท่ีผสมผสานระหวา่งศาสตร์ของตะวนัออก และตะวนัตกซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
เทวารัณย ์รูปแบบการตกแต่งจะเน้นบรรยากาศท่ีผอ่นคลายเสมือนอยู่ในสวนสวรรค ์ซ่ึงเป็นกรอบความคิดและท่ีมา
ของเทวารัณย ์สปา ท าใหเ้ทวารัณย ์สปา เป็นสปา ชั้นแนวหนา้ของทวปีเอเชีย  

ธุรกิจสปาในประเทศไทยมีจ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่  
1. เทวารัณย ์สปา กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
2. เทวารัณย ์สปา พทัยา โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
3. เทวารัณย ์สปา หวัหิน โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
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4. เทวารัณย ์สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
ธุรกิจสปาในต่างประเทศมีจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่  
1. เทวารัณย ์สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
2. เทวารัณย ์สปา มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
3. เทวารัณย ์สปา ไนโรบีโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี  
4. เทวารัณย ์สปา กวม โรงแรมดุสิตธานี กวม  
5. เทวารัณย ์สปา ไคโร โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร  
6. เทวารัณย ์สปา ฉงฮัว่ โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด ์สปา ฉงฮัว่ กวางโจว 
7. เทวารัณย ์สปา ตงไถ โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ในดา้นผลิตภณัฑ์เทวารัณยส์ปา มุ่งเน้นการกลบัคืนสู่ธรรมชาติ จึงได้คดัสรรน าสมุนไพรและน ้ ามนัหอม

ระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผวิในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์เช่น น ้ ามนันวด แชมพ ูสบู่ 
เจลอาบน ้ าและครีมบ ารุงผิว โดยเน้นความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ เช่น  
สารกนัเสีย และซิลิโคน เป็นตน้ จึงมีความอ่อนโยน และไม่ท าให้แพห้รือระคายเคือง ในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ส่วนผสมของพืชสมุนไพร เทวารัณยส์ปาไดค้ดัสรรพืชสมุนไพรท่ีปลูกในแบบออร์แกนิคให้มากท่ีสุด โดยมี
วตัถุประสงค์หลกัคือการไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก รวมถึงกระบวนการ
ผลิตทั้งหมด  

นอกจากน้ี เทวารัณย ์สปา ยงัไดเ้ลือกใชเ้วชส าอางท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกจากประเทศฝร่ังเศสอยา่ง Algotherm 
มาเป็นส่วนส าคัญในการดูแลผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นหน่ึงในผูน้ าด้านเวชส าอางท่ีมีส่วนผสมหลักจาก 
ทอ้งทะเล มาตั้งแต่ปี 2505 และไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑส์ปายอดเยีย่มจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552  

ส าหรับการบริการ เทวารัณย ์สปา มีพนกังานนวดท่ีมีประสบการณ์และความช านาญคอยใหบ้ริการ ทรีตเมนต์
ท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการนวดแบบต่าง  ๆเช่น นวดแบบเทวารัณย ์ซ่ึงเป็นการนวดท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของเทวารัณย ์นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบตะวนัตกและแบบตะวนัออก รวมไป
ถึง ทรีตเมนต์เพื่อการดูแลสุขภาพผิว เช่น ทรีตเมนต์เพื่อการท าความสะอาดผิวหน้าอย่างล ้ าลึก การอบไอน ้ าด้วย
สมุนไพรไทย เมนูขดัผิวและการพอกผิว นอกจากน้ียงัมีโปรแกรมสปาต่างๆ ท่ีออกแบบมา เพื่อสร้างความรู้สึก 
ผอ่นคลายใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการอยา่งสูงสุด 

น า้ สปา 
เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ส าหรับโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว โดยกรอบความคิดของน ้ า สปาเน้นถึง 

ความเรียบง่าย และความไม่ซบัซอ้นของการตกแต่งและการบริการ มีจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
 น ้า สปา โคราช โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
 น ้า สปา อาบูดาบี โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี 
 น ้า สปา ดูไบ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ 
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 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
เทวารัณย ์สปา  ด าเนินกิจการและรับบริหารสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้าท่ีเข้าพกัใน

โรงแรมและลูกคา้ท่ีเห็นความส าคญัในเร่ืองสุขภาพ ในปี 2560 มีการท าการตลาดเนน้ส่ือออนไลน์โดยผา่นเวบ็ไซตข์อง
โรงแรมและของเทวารัณย ์สปาเอง รวมทั้งไลน์แอพพลิเคชัน่ เฟสบุค และอินสตาแกรม  นอกจากน้ียงัมีการโปรโมท 
สปาผา่นส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ  เช่น หนงัสือแนะน าการท่องเท่ียวและนิตยสารไลฟ์สไตลต่์าง ๆ  

 (ข)  สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบนัธุรกิจสปาไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากและถือเป็นส่ิงจ าเป็นในโรงแรมโดยเฉพาะระดบัห้าดาว จึง

ท าให้มีสถานประกอบการสปาและจ านวนผูป้ระกอบการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีคู่แข่งเปรียบเทียบในระดบัเดียวกนั 
อาทิเช่น บนัยนัทรี สปา เซ็นทารา สปา แมนดารา สปา อนนัตรา สปา และ ซิกเซน้ส์ สปา เป็นตน้ 

ในเร่ืองของการท า Branding เทวารัณย ์ สปา มีแนวทางท่ีชดัเจน โดยเป็นผูใ้หบ้ริการสปาเพื่อสุขภาพ 
ระดบั premium  ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นทั้งในเร่ืองของ 

 การตกแต่งสถานท่ีในแบบไทยร่วมสมยัตามแนวคิด อุทยานสวนสวรรค ์ซ่ืงมีท่ีมาจากวรรณคดีไตรภูมิ
พระร่วง  

 การใหบ้ริการลูกคา้แบบไทย ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีไปทัว่โลก 
 เร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละกรรมวธีิในการใหบ้ริการ ในแบบ ‘Back to Basics’ ซ่ึงเนน้ความเป็นธรรมชาติ 
 การพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยค านึงถึง เทรนด์ของสปา

และไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ โดยเนน้ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานระดบัสากล  
นอกจากน้ี เทวารัณย ์ สปา ไดน้ ากลยทุธ์น่านน ้าสีคราม (Blue Ocean) ซ่ึงเป็นการพฒันาสินคา้ใหมี้

ความแตกต่าง หรือตอ้งสร้างความตอ้งการใหม่ๆ (New Demand) ข้ึนมาเสมอโดยใชน้วตักรรม (Innovation) 
ใหม่ๆ มาปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจและการส่งเสริมการตลาด โดยไม่เนน้การลดราคาเพียงอยา่งเดียว แต่มีการ
น าเสนอทางเลือกใหม่ๆใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงหมายถึงการพฒันาสินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ือง โดยเราจะค านึงถึง
กลุ่มลูกคา้ ความตอ้งการของลูกคา้ ความนิยม รวมถึงทิศทางการตลาด ควบคู่ไปกบัการรักษาคอนเซ็ปต ์Back 
to Basics ของเทวารัณย ์สปา 

โดยทัว่ไปแลว้ กลุ่มเป้าหมายของเทวารัณย ์ สปา จะเป็นลูกคา้ระดบั B+ ข้ึนไป ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยแบ่งเป็นสุภาพสตรีประมาณร้อยละ 60 และสุภาพบุรุษประมาณร้อยละ 40 ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ของ
เทวารัณย ์สปา แต่ละสาขา ก็จะแตกต่างกนัออกไป เช่น สาขากรุงเทพ ซ่ึงเป็นสปาในเมือง ลูกคา้ส่วนใหญ่จะ
เป็นหญิงชายวยัท างาน ท่ีตอ้งการผอ่นคลายในเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั ในขณะท่ีลูกคา้ของเทวารัณยส์าขา
ต่างจงัหวดั เช่น เชียงใหม่ พทัยา และหวัหิน จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการใหก้ารท าสปาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเติม
เตม็ช่วงเวลาพกัผอ่นใหส้มบูรณ์ 

ส าหรับปี 2560 น้ี เทวารัณย ์สปายงัคงจดัใหมี้การส่งเสริมการขาย รวมถึงทรีตเมนตใ์หม่ๆ ส าหรับช่วง
เทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการ Refresh การตลาดให้น่าสนใจอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงภาพรวมของธุรกิจสปาไทย ก็ยงัคง
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เป็นท่ียอมรับจากสากลวา่เป็นสปาท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีกระแสการใหค้วามส าคญัต่อการดูแล
สุขภาพท่ีเพิ่มข้ึน ก็น่าจะเป็นปัจจยัท่ีสร้างโอกาสและกระตุน้ธุรกิจสปาใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

เทวารัณย ์สปาไดเ้ตรียมเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 2 สาขาท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ ในโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 
สิงค์โปร์ และ  ท่ีเมืองคมัรานห์ ประเทศเวียดนาม ในโรงแรมดุสิตธานีคมัรานห์  โดยทุกสาขาได้จดัให้มี
พนกังานไทยไปบริหารจดัการตลอดจนดูแลลูกคา้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยไดไ้ปแสดงศกัยภาพดา้น
การบริการท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ในต่างแดนอีกดว้ย   

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เทวารัณย ์สปา ไดเ้ลือกบริษทั ไอ พลสั คิว จ  ากดั ท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์อนัยาวนานในการเป็นผูผ้ลิต

และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ปาท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศและระดบัสากล เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์สปาตามสูตร
เฉพาะของเทวารัณย ์อนัไดแ้ก่ น ้ ามนันวด แชมพู สบู่ เจลอาบน ้ าและครีมบ ารุงผิว ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการดูแล
ผวิหนา้ คือ  Algotherm นั้น บริษทั ไบโอคอส ประเทศไทย จ ากดั เป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย  

ในกรณีท่ีประเทศนั้นๆ ไม่สามารถน าเขา้ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวได้ เทวารัณย ์สปา ได้ตั้งเกณฑ์ในการจดัหา
บริษทัจดัหาผลิตภณัฑท์ดแทนไวด้งัน้ี 

1. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีแปลงการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเอง หากมีการเพาะปลูกแบบไร้สารกนัแมลงหรือ 
การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีโรงงานผลิต ผลิตภณัฑ์สปาท่ีไดรั้บมาตรฐานแบบสากล อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากทีมงานของ เทวารัณย ์สปา  

3. สามารถผลิต ผลิตภณัฑส์ปาตามสูตรท่ีเป็นมาตรฐานของเทวารัณยส์ปาได ้และตอ้งยนิยอมลงนามสัญญา
ท่ีจะไม่เปิดเผยหรือผลิตสูตรของเทวารัณยส์ปาต่อบุคคลท่ีสาม 

4. กรณีท่ีประเทศนั้นๆไม่มีตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการส าหรับผลิตภณัฑ์ Algotherm เทวารัณย ์สปาได้
เลือกผลิตภณัฑ์ทดแทนในแบรนด์ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั Algotherm อาทิเช่น Phytomer, Thalgo, Elemis หรือ  Jurliques 
เป็นตน้ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เทวารัณย ์สปา พยายามสร้างโอกาสให้ลูกคา้สามารถใชบ้ริการของสปาไปพร้อมกนักบัการช่วยลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นผลิตภณัฑ์ เทวารัณย ์สปา มุ่งเนน้การกลบัคืนสู่ธรรมชาติ จึงไดค้ดัสรรน าสมุนไพรและน ้ ามนั
หอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผวิในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์โดยเนน้ความบริสุทธ์ิ
ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษ และสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรท่ีปลูก
แบบออร์แกนิคให้มากท่ีสุด รวมทั้งการสร้างสปาท่ีสามารถใช้แสงจากธรรมชาติหรือลดการใชเ้คร่ืองปรับอากาศเพื่อ
ประหยดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าและน ้า 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
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4.2   ธุรกจิให้เช่าส านักงาน 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บมจ. ดุสิตธานี ด าเนินธุรกิจอาคารพาณิชยใ์หเ้ช่าเป็นส านกังาน โดยอาคารตั้งอยูบ่นพื้นท่ีซ่ึงเช่าจากส านกังาน

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ติดกบัอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นอาคารส านกังานขนาด 11 ชั้น ผูเ้ช่า
เป็นบริษทัต่างๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพื้นท่ีภายในอาคารทั้งหมด 13,245.54  ตารางเมตร และพื้นท่ี
ชั้นใตดิ้น 336 ตารางเมตร 

 การตลาดและการแข่งขัน 
 การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
 เน้นเร่ืองท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยู่ ในเขตศูนยก์ลางธุรกิจ ความสะดวกในการเดินทาง และการก าหนดราคาค่าเช่าท่ียืดหยุ่น 
โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ ความตอ้งการของลูกคา้ และตน้ทุนต่าง  ๆเพื่อสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
รวมทั้งมีการรับฟังและร่วมแกไ้ขปัญหากบัลูกคา้  

จุดเด่นด้านการตลาด 
การบริการท่ีดี เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจให้เช่าส านกังาน ตอ้งอาศยัต าแหน่งท่ีตั้งของอาคารเป็นหลกั อาคารพาณิชยข์องบริษทัมีท าเลท่ีตั้งท่ีดี

เยีย่มอยูใ่นเขตศูนยก์ลางธุรกิจและศูนยก์ารคา้ต่าง  ๆโดยอาคารตั้งอยูติ่ดกบัโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นโรงแรม
ระดบั 5 ดาว มีการเดินทางท่ีสะดวกดว้ยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ   
บริษทัปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารสูงและขอ้ก าหนดหรือประกาศของกรุงเทพมหานคร 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
-ไม่มี- 

การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ หรือการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ดงัน้ี 

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

กิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงปัจจุบนัสิทธิประโยชน์ท่ียงัมีผลอยู ่คือ การไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็น
ช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเขา้มาท างานในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวน ก าหนดเวลา และเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการ
ท างานท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร  
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 2. ธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรม  
  - บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ีใช้ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรม 5 เคร่ืองหมายการค้า คือ     
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา”  และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 
 3. ธุรกิจสปา   
  - ใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ 
  - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 4. ธุรกิจการศึกษา  
  - ใบอนุญาตจดัตั้งวทิยาลยัดุสิตธานี 
  - ใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
  - บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั ไดรั้บ บตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.15 
กิจการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ส าหรับประกอบกิจการโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์โดยสรุป คือ การได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเข้ามาท างานใน
ราชอาณาจกัรได้ตามจ านวน ก าหนดเวลา และเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาเห็นสมควร การได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรการ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ การไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้ และการได้รับอนุญาตให้น าเงินหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ โดยสิทธิ
ประโยชน์ขา้งตน้มีเง่ือนไขและก าหนดเวลาเป็นไปตามท่ีระบุบนบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  - ใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม  
 

3. ปัจจัยความเส่ียง    
 บริษทัและบริษทัย่อยตระหนักถึงความไม่แน่นอนและความผนัผวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท ทั้ งจากปัจจัยภายในและภายนอกซ่ึงล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ 
ความส าเร็จและการด ารงอยูข่ององคก์ร และเพื่อเป็นการบริหารจดัการปัจจยัเส่ียงต่างๆ เหล่านั้นให้อยูใ่นระดบั
ท่ี เหมาะสมและยอม รับได้  บ ริษัทและบ ริษัทย่อย จึงได้จัดตั้ งห น่ วยงานบ ริหารความ เส่ี ยงและ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนในปี 2549 เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงให้เกิดข้ึนทัว่ทั้ง
องคก์ร โดยบริษทัไดด้ าเนินการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดอ้นุมติัให้จดัตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงตามสายธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตวัของบริษทั ด้วยมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาระบบบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ ง
องคก์รใหมี้ความครอบคลุม คล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ บริษทัและบริษทัย่อย
ยงัคงมีความเส่ียงซ่ึงอยูเ่หนือการคาดการณ์ได ้ณ ปัจจุบนั หรือความเส่ียงท่ีบริษทัมีความเห็นในขณะน้ีวา่ไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการประกอบการหรือการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้ น นอกเหนือจาก 
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ความเส่ียงท่ีไดก้ล่าวถึงในรายงานประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ เพิ่มเติมตามท่ี
เห็นสมควรเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

3.1   ความเส่ียงหลกัต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
 ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 

 ความเส่ียงจากการพึง่พงิธุรกจิโรงแรมเป็นหลกั  
บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นส าคญัและมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษาเป็นส่วนเสริม  

โดยโครงสร้างรายไดข้องบริษทันั้นแบ่งเป็นรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 85.18 รายไดจ้ากธุรกิจ
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 8.15 และรายไดอ่ื้นๆ อีกร้อยละ 6.67 ดงันั้น บริษทัอาจมีความผนัผวนในการสร้างรายไดแ้ละ
ท าก าไร หากเกิดความไม่แน่นอนข้ึนกบัธุรกิจโรงแรม ซ่ึงมีความอ่อนไหวต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
เป็นอยา่งยิง่  

อย่างไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดระดบัการพึ่ งพารายได้จากธุรกิจโรงแรมและเพิ่มรายได้จากธุรกิจ
การศึกษาและกิจการประเภทอ่ืนๆ อยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้รายไดแ้ละผลก าไรของบริษทัมีความย ัง่ยืนมากยิง่ข้ึน โดย
บริษทัไดด้ าเนินการขยายกิจการประเภทการศึกษาดว้ย จากการก่อตั้งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมข้ึนเป็นแห่งแรกเพื่อ
เป็นการขยายธุรกิจการศึกษา นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัตั้งแผนกพฒันาธุรกิจใหม่ (New Business Development) เพื่อ
มองหาโอกาสในการประกอบกิจการประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากธุรกิจโรงแรมและการศึกษา ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัมี
การกระจายรายไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยิง่ข้ึน  

ส าหรับธุรกิจโรงแรม บริษทัมุ่งเน้นการรับบริหารโรงแรมในตลาดต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพและก าลงัซ้ือสูง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศแถบ ตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเอเชียตะวนัออก เช่น จีน หรือเอเชียใต ้
เช่น อินเดีย เป็นตน้ ตลอดจนประเทศในแถบทวีปยุโรปและแอฟริกา ซ่ึงการขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมนอกประเทศ
นั้น จะช่วยใหบ้ริษทัลดการพึ่งพารายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมซ่ึงแต่เดิมมีรายไดจ้ากภายในประเทศเป็นหลกั 

   ความเส่ียงจากการขยายธุรกจิรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยยงัคงมุ่งขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมไปยงัตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ตามแผนระยะยาวของบริษทั โดยสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาระหวา่ง 2-15 ปี ดงันั้น บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยรับบริหารจะบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด ไม่ต่อสัญญา
หลงัจากหมดอายุสัญญา หรือมีการต่ออายุสัญญาท่ีมีเง่ือนไขเปล่ียนแปลงไปจากสัญญาเดิม รวมถึงการเปล่ียนแปลง
กฎหมายหรือกฎระเบียบในแต่ละประเทศ  ความเส่ียงดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวมของบริษทั 

โดยในปี 2558 และ ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับจา้งบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 2.31
และร้อยละ 2.72 ของรายได้รวม ตามล าดบั  ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการยกเลิก
สัญญาก่อนก าหนด  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงยกระดบัมาตรฐานการบริหาร
จดัการทั้ งด้านการตลาด ด้านการปฏิบัติการ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนักบัโรงแรมคู่แข่ง ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่และ
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของโรงแรมท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยรับจา้งบริหาร นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การ
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จดัท าสัญญารับจา้งบริหารท่ีมีเง่ือนไขรัดกุมมากยิ่งข้ึน เพื่อลดความเส่ียงและความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาก่อน
ก าหนด 

   ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโนบายขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ีมีผลตอบแทนสูง ซ่ึงมิไดจ้  ากดัอยู่

เพียงแค่ธุรกิจโรงแรมเท่านั้น ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การศึกษาการลงทุนในโครงการต่าง  ๆทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงต่าง  ๆและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
ควบคู่กนัไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ
ต่างๆ เช่น การล่าช้าของโครงการ การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนและกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การ
ยอมรับจากลูกคา้ รายไดท่ี้ไม่แน่นอน และสภาวะตลาดผนัแปร เป็นตน้  

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดส้รรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ เพื่อ
จดัการโครงการลงทุน รวมทั้งว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้นให้เขา้มา
ศึกษาขอ้มูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ก่อนท่ีจะน ามาผลการศึกษา
มาประกอบการตดัสินใจลงทุนในแต่ละโครงการโดย คณะกรรมการบริหารผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจวา่โครงการลงทุน
ต่าง  ๆใหผ้ลตอบเเทนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจเเละสามารถเพิ่มมูลค่าโดยรวมใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย 

   ความเส่ียงจากการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกจิและรองรับการเติบโตทางธุรกจิ 

 เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ และรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสรรหาบุคลากร และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ และประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานแต่ละดา้น โดยเฉพาะบุคลากรในระดบับริหารท่ีจะเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนแผนกล
ยทุธ์เพื่อใหธุ้รกิจเติบโตไปตามเป้าหมาย  

ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบติัตรงตามต าแหน่งงาน 
และทนัต่อความตอ้งการ เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงมีการแข่งขนัแยง่
ชิงบุคลากรทั้งท่ีอยูภ่ายในและภายนอกอุตสาหกรรมการบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไดด้ าเนินการวางแผนการสรร
หาและพฒันาบุคลากร รวมถึงการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  และแผนพฒันาผูบ้ริหาร (Executive 
Program)  โดยปัจจุบนัมีจ านวนบุคลากรท่ีส าเร็จในแผนสืบทอดต าแหน่งส าคญั ในสัดส่วนร้อยละ 67  ซ่ึงจะช่วยลด
ความเส่ียงดงักล่าวลงได ้

 ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือและความมั่นคงทางการเงิน 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินจ านวน  1,209 ลา้นบาท เป็น
วงเงินกูข้องบริษทั Philippine Hoteliers, Inc. จ านวน 991.68 ลา้นเปโซ  คงคา้งจ านวน 595 ลา้นเปโซ เงินกูร้ะยะยาวของ
บริษัทย่อยเพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานีมลัดีฟส์ วงเงิน 41.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คงค้างจ านวน18.55  
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และเงินกูร้ะยะยาวของบริษทัดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา วงเงินและวงเงินคงคา้ง จ านวน 116.2  
ลา้นบาท  
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 ในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวสกุลเปโซ และสกุลดอลลาร์สหรัฐ นอกเหนือจากการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย
ตามท่ีก าหนดในสัญญาแลว้ ตลอดอายุสัญญาการกูเ้งินบริษทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  ไม่
เกิน 2 ต่อ 1 และ1.75 ต่อ 1 ตามล าดบั ดงันั้นหากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวในสัญญาได ้เจา้หน้ีมี
สิทธิระงบัการให้กู้ยืมเงินเเละ ถือว่าเงินกู้ทั้ งหมดถึงก าหนดช าระทนัที ซ่ึงจะมีผลต่อสภาพคล่องและ  ฐานะการ
ด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัสามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้ขา้งต้นตรงตาม
ก าหนด รวมทั้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพียง  0.69 ต่อ 1 ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ และ
สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัท่ีจะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของไม่เกิน 1 ต่อ 1 

 ความเส่ียงด้านสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ 
              บริษทัและบริษทัยอ่ยเล็งเห็นถึงความส าคญัของระบบขอ้มูลสารสนเทศและระบบปฏิบติัการท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั จึงไดมี้การลงทุนพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลและระบบปฏิบติัการต่าง  ๆให้ทดัเทียมกบั
โรงแรมในระดบัสากล ทั้งน้ี เพื่อการเป็นยกระดบัการให้บริการกบัลูกคา้และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 
การวางแผนการตลาด การประชาสัมพนัธ์ของบริษทั เป็นตน้  

ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงมีความเส่ียงหากระบบสารสนเทศและระบบปฏิบติัการท่ีท ามาใชใ้นธุรกิจนั้น
หยุดชะงกั ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุจากภยัธรรมชาติ การขดัขอ้งทางเทคนิค หรือเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนจากน ้ ามือมนุษย ์
ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั และเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว บริษทั
ไดมี้การจดัเก็บส ารองขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยมีการแยกส ารองขอ้มูลไวใ้นท่ีต่าง  ๆตลอดจนมีการพฒันาแผนรองรับ
ในกรณีฉุกเฉิน (Data Recovery Plan and Business Contingency Plan) เพื่อน าไปปฏิบติัใชโ้ดยทัว่กนั  
 นอกจากน้ี เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งมีการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ไวเ้ป็นจ านวนมาก บริษทัจึงมีความ
เส่ียงด้านความปลอดภยัของขอ้มูล การสูญหาย การเผยแพร่ขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตลอดจนความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล ซ่ึงอาจน าไปสู่ความเส่ียงประเภทอ่ืนได ้ ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไดมี้การก าหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของ
ขอ้มูล มีการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลส าคญั มีกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิและการเขา้ถึงของพนกังานอยู่เป็น
ประจ า 
 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 

 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ 
เน่ืองดว้ยบริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการบริหารและรับจา้งบริหารโรงแรมในหลายประเทศทัว่โลก บริษทั

และบริษทัยอ่ยจึงมีความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง  ๆท่ีอาจไม่คุน้เคย หรือมีความซบัซอ้น นอกจากน้ี อาจ
มีการเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนการ
บริหารและรับจา้งบริหารโรงแรม อนัอาจน ามาสู่ความเส่ียงด้านการเงินและช่ือเสียงหากบริษทัและบริษทัย่อยไม่
สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ไดอ้ย่างครบถว้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว 
บริษทัไดว้า่จา้งท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละทอ้งท่ี เพื่อใหค้  าปรึกษา และไดท้  าการส่ือสารไป
ยงัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบทัว่กนั 
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 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและภัยจากน า้มือมนุษย์    
 ปัจจุบนัเหตุภยัพิบติัต่างๆ ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มและภูมิอากาศท่ีแปรปรวน รวมถึงเหตุการณ์ก่อการร้าย
จากน ้ ามือมนุษย ์มีโอกาสเกิดข้ึนไดบ้่อยคร้ัง และแต่ละคร้ังมีความรุนแรงและยากท่ีจะคาดเดามากยิ่งข้ึน โดยในรอบปี
ท่ีผ่านมา เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติข้ึนหลายแห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญ่ีปุ่น 
เอกวาดอร์ อิตาลี เมียนมาร์และอินเดีย   
 นอกจากน้ี ภยัจากการก่อการร้ายขา้มชาติในประเทศแถบตะวนัออกกลางและยโุรปมีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรง
มากยิ่งข้ึน เห็นได้จากเหตุการณ์การก่อการร้ายใน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนันี และกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
ตลอดจนเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศไทยเอง เช่น เหตุระเบิดท่ีหัวหิน และเหตุวินาศกรรมใน 7 จงัหวดัภาคใต ้
ในช่วงวนัท่ี 11-12 สิงหาคม 2559 ท่ีผา่นมา ซ่ึงทั้งหมดลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการท่องเท่ียวและ
ธุรกิจโรงแรม ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงมีความเส่ียงในเร่ืองการสูญเสียรายได ้ความเสียหายในชีวติและทรัพยสิ์น
อนัเน่ืองมาจากปัจจยัเส่ียงดงักล่าว 
 เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและภยัจากน ้ามือมนุษย ์ทางบริษทั
ได้ท าประกนัความเส่ียงภยัทุกชนิด (Industrial All Risk)  ประกนัความเส่ียงภยัด้านการเมือง (Political Violence)  และ
ความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability) ซ่ึงคุม้ครองบริษทัเม่ือเกิดเหตุการณ์จากภยัธรรมชาติ การก่อการร้าย รวมถึง
ความเส่ียงทัว่ไปท่ีเกิดจากการด าเนินงานของบริษทั  
 นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท าแผนรับมือเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Crisis Management Plan) 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปปรับใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทนัท่วงที 

 ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิและสังคม  
ธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรมมีความเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของ

โลก ซ่ึงมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ ความสามารถในจบัจ่ายใชส้อยของนกัเท่ียว ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ย
จึงมีความเส่ียงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียงัไม่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นทิศทางเศรษฐกิจโลกหลัง 
สหราชอาณาจกัรออกจากกลุ่มยูโร หรือนโยบายทางเศรษฐกิจหลงัการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
ตลอดจน เศรษฐกิจและการเมืองภายในของประเทศไทยท่ียงัมีทิศทางไม่ชดัเจนแน่นอนและไม่อาจคาดเดาได ้
บวกกบันโยบายของทางรัฐบาลในดา้นการท่องเท่ียวท่ีอาจเป็นไปไดท้ั้งเอ้ืออ านวย หรือส่งผลกระทบดา้นลบ
ต่อการด าเนินธุรกิจ ยกตวัอย่างเช่น นโยบายปราบปรามกลุ่มทวัร์จีนศูนย์เหรียญ ซ่ึงส่งกระทบต่อจ านวน
นกัท่องเท่ียวจีนท่ีเขา้มาในประเทศ เน่ืองจากสายการบินประกาศลดจ านวนเท่ียวบินจากเมืองต่างๆ ในประเทศ
จีนสู่ประเทศไทย รวมถึงทั้งทิศทางการเลือกตั้งในช่วงปี 2560 ถึงปี 2561 ซ่ึงอาจถูกเล่ือน หรือขดัขวางโดยกลุ่ม
ผูเ้ห็นต่าง   

นอกจากน้ี การท่ีรัฐบาลได ้ขอความความร่วมมือจากสถานประกอบการ ให้งดงานร่ืนเริงต่างๆ เป็น
ระยะ 30 วนั ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ยงัส่งผลต่อการชะลอตวัของธุรกิจการท่องเท่ียวในช่วงไตรมาส
ท่ี 4 ของปี 2559  
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ทั้งน้ี แมค้วามเส่ียงดงักล่าวจะอยูเ่หนือการควบคุม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายลดความเส่ียงดว้ย
การกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดแ้ละกลุ่มลูกคา้ให้มีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นกลุ่มลูกคา้บริษทัห้างร้าน 
กลุ่มลูกคา้ราชการ กลุ่มลูกคา้นกัท่องเท่ียวอิสระ กลุ่มลูกคา้ประชุมและสัมมนา ตลอดจน ขยายฐานลูกคา้ไปยงั
กลุ่มประเทศในหลากหลายภูมิภาคมากยิง่ข้ึน 

 ความเส่ียงจากการแข่งขัน 
ท่ีผ่านมากลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรมมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงและต่อเน่ือง จากทั้ งตลาดใน

ประเทศและตลาดต่างประเทศ ท่ีมีผูใ้หบ้ริการตั้งแต่แบรนดเ์ล็กๆ ไปจนกระทัง่แบรนดร์ะดบันานาชาติ  รวมถึง
การเขา้มาของคู่แข่งทางออ้ม อยา่งเช่น service apartment, homestay, timeshare rental, AirBnb และอ่ืนๆ ท าให้
มีจ  านวนห้องพกัถูกอดัฉีดเขา้สู่ตลาดเป็นจ านวนมากเกินความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ส่งผลให้เกิดสภาวะสงคราม
ราคา ซ่ึงกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยเล็งเห็นวา่ความเส่ียงในเร่ืองการแข่งขนัจะยิง่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต เห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัยกัษใ์หญ่อยา่ง Marriott เขา้ซ้ือกิจการของโรงแรมในเครือ Starwood เม่ือเดือน
กนัยายนปี 2559 และบริษทั Accor Hotels ท่ีเขา้ซ้ือโรงแรมต่างๆ ในเครือ FRHI Group-Fairmont, Raffles และ 
Swissôtel เม่ือเดือนธนัวาคม 2558 ท าให้กลุ่มบริษทัโรงแรมดงักล่าว มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพิ่มมาก
ข้ึนจากเครือข่ายหอ้งพกัท่ีครอบคลุมทัว่โลก  

จากปัจจยัขา้งตน้ บริษทัมีนโยบายลดความเส่ียงดังกล่าวด้วยการเพิ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มช่อง
ทางการขาย เพื่อสร้างเครือข่ายให้แข็งแรงมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัมุ่งชูจุดเด่นและเอกลกัษณ์ความเป็นไทยของดุสิต 
ผ่านการให้บริการท่ีได้มาตรฐาน รวมถึงมีระบบบริหารจดัการราคาห้องพกั ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ตลาดเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลก าไรสูงสุด ตลอดจนมีการพฒันาระบบบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีจะช่วยรักษา
ฐานลูกคา้ท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยึ่งข้ึน 

 ความเส่ียงจากพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิต ความสนใจ พฤติกรรมการ

จบัจ่ายใช้สอย การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เป็นตน้ ทั้ งหมดน้ีล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงในการตอบสนองต่อความตอ้งการและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีไม่หยดุน่ิง  

นอกเหนือจากปัจจยัหลักท่ีมีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น  ปัจจยัทางสังคม วฒันธรรม 
สถานะ บทบาท และปัจจยัส่วนตวัแลว้ ในปัจจุบนั อินเตอร์เน็ต ถือไดว้า่เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างรวดเร็วและรอบดา้น ซ่ึง
ผูบ้ริโภคน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประกอบการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ บริษัทต่างๆจึงต้องหากลยุทธ์มา
ตอบสนองพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว และไม่หยดุน่ิง   

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัไดติ้ดตามความเคล่ือนไหวพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยา่งใกลชิ้ด 
เพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจ และเป็นแนวทางการด าเนินงานของบริษทั ยกตวัอยา่งเช่น การเก็บขอ้มูลลูกคา้
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ท่ีเคยมาใชบ้ริการ เพื่อพฒันาสินคา้และบริการใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย รวมถึง 
การมุ่งเนน้การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ (Customer Relationship Management) และการก ากบัดูแลภาพลกัษณ์
ของบริษทัท่ีถูกกล่าวถึงในช่องทางออนไลน์อีกดว้ย อีกทั้งยงัมีการพฒันาเวบ็ไซต ์ ท่ีใหข้อ้มูล และสามารถ
เขา้ถึงไดผ้า่น smartphone เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วส าหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความเส่ียงด้านการเงิน   

 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เป็นเงิน 1,671.46 ลา้นบาท 

และอาจจะตอ้งมีการกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม่ บริษทัอาจ
มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษทัได ้

อย่างไรก็ตามบริษทัควบคุมความเส่ียงโดย ติดตามและเฝ้าระวงัความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย  เพื่อการ
จดัการและการบริหารทางการเงิน ใหมี้ประสิทธิผลสูดสุด ในการลดความเส่ียง  
  ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25  
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น คร้ังหลงัสุด วนัท่ี 30 กันยายน 2559 กลุ่มท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ถือหุ้นในบริษทัจ านวน 424,475,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.94 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั จึงท าให้เป็นไปไดท่ี้มติของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่จะมีผลต่อมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่าง  ๆยกเวน้เร่ือง
กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัซ่ึงก าหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไดย้ดึหลกัธรรมาภิบาลอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหาร
จดัการอยูเ่สมอ 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ทรัพย์สินถาวรหลกั 

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน * เจา้ของ/สิทธิการเช่า               481,558 ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เจา้ของ/สิทธิการเช่า                      536  ไม่มี 
อาคาร  เจา้ของ/สิทธิการเช่า               558,279 ไม่มี 
อาคารให้เช่า เจา้ของ/สิทธิการเช่า            2,350,703 ไม่มี 
ค่าตกแต่งภายใน 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

              258,910 
               231,231 

ไม่มี 
ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน เจา้ของ               621,750 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานในท่ีเช่า เจา้ของ                83,302 ไม่มี 
ยานพาหนะ เจา้ของ                10,616 ไม่มี 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และผา้ต่างๆ  เจา้ของ                42,506 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

เจา้ของ 
 

            128,812 
               (78,617) 

ไม่มี 
 

รวม             4,689,586    
* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ บางส่วนติดภาระจ ายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเข้าออก และ

ทางผา่นสาธารณูปโภคใหก้บัเชียงอินน์ พลาซ่า 
   สิทธิการเช่าท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ 

1. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

2. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบั บ. สิริพทัยา  

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

4. สิทธิการเช่าระหวา่ง Philippine Hoteliers, Inc. กบั Ayala Corporation (Ayala Land Inc.) 

5. สิทธิการเช่าระหวา่ง บ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา กบั กรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั 
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ท่ีดิน และอาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นทีด่ินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ประเภทสินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระ
ผูกพนั 

บมจ. ดุสิตธานี            
ท่ีดิน อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 69-1-15.20 ไร่ เจา้ของ ท่ีดินวา่งเปล่า 144,572 ไม่มี 
อาคารส านกังานดุสิตธานี  พระราม 4 กรุงเทพ 13,245.54 ตรม. อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ พระราม 4 กรุงเทพ 517 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา อ.บางละมุง ชลบุรี 457 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า2 ประกอบธุรกิจ 16,291 ไม่มี 

Philippine Hoteliers, Inc.           
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 538 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า3 ประกอบธุรกิจ 541,158 ไม่มี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้       

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

สิทธิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระ
ผูกพนั 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ (ต่อ)            
ท่ีดินโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
ท่ีดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ถ.สุรนารายณ์ นครราชสีมา 
ถ. ชา้งคลาน เชียงใหม่ 

29-1-84 ไร่ 
3-0-3 ไร่ 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

ท่ีตั้งอาคารโรงแรม  
ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 

 107,500 
*38,631 

ไม่มี 
ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ถ.ชา้งคลาน เชียงใหม ่ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 57 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 92,393 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ถ.สุรนารายณ์ นครราชสีมา 186 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ  ** 81,190 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เพชรบุรี 300 หอ้ง เจา้ของ ใหเ้ช่า 72,655 ไม่มี 
DMS Property Investment Pvt. Ltd.       
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 95 วลิล่า อาคารในท่ีเช่า 4 ประกอบธุรกิจ 1,744,882 ไม่มี 

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

และอาคาร 4 ชั้น 
เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 169,521 

 
ไม่มี 

อาคารวทิยาลยัดุสิตธานี วทิยาเขตพทัยา ชลบุรี อาคาร 2 ชั้น อาคารในท่ีเช่า 5 ประกอบธุรกิจ 51,420 ไม่มี 

บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา       
อาคารโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ถ.เพชรบุรี กรุงเทพ อาคาร 7 ชั้น อาคารในท่ีเช่า 6 ประกอบธุรกิจ 126,652 ไม่มี 
* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เฉพาะโฉนดท่ี 30 เลขท่ีดิน 2682 จ านวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจ ายอมใหใ้ชเ้ป็นทางผา่นเขา้ออกและทางผา่นสาธารณูปโภคใหก้บั 
เชียงอินน ์พลาซ่า ซ่ึงมีการหกัดอ้ยค่าของท่ีดิน จ านวน 66,368,978 บาท 
** อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช มีการหกัดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ จ านวน 12,248,258 บาท 
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หมายเหตุ  
1. สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างระหวา่งบริษทั (“ผูเ้ช่า”) กบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

(“ผูใ้ห้เช่า”) หลงัจากครบก าหนดใน วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 ผูเ้ช่ามีสิทธิการต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ังๆ 
ละ 15  ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ คร้ังแรกมีระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่ วนัท่ี 1 เมษายน 2546 
ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 ลา้น
บาท ซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าวไดร้วมถึงค่าเช่ารายเดือนแลว้  

ทั้งน้ี กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารเป็นของผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอาคารและ
ส่ิงปลูกสร้างเม่ือไดก่้อสร้างอาคารเสร็จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณีท่ีคู่สัญญาประพฤติผิดสัญญา
ในขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหากทรัพยสิ์นท่ีเช่าหรือส่ิงของซ่ึงไม่รวมส่ิงของของบุคคลภายนอกท่ีอยู่ใน
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าไดถู้กอายดัหรือถูกยดึ 
ใน เดื อน ธัน ว าคม  2559 บ ริษัท ได้ท าสั ญ ญ า เช่ า ท่ี ดิ น กับ ส านั ก ง าน ท รัพ ย์ สิ น ส่ วน
พระมหากษตัริย  ์ เพื่อพฒันาโครงการรูปแบบผสมเป็นระยะเวลา 30 ปี นับแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2567 และมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 30 ปี โดยมีระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 7 ปี นบัแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 โดยบริษทัจะสละสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าท่ีดินเดิมท่ีจะหมดอายุลงใน
เดือนมีนาคม 2561 และสิทธิขอต่อสัญญาเช่าท่ีดินอีก 15 ปีเพื่อให้สัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่ดงักล่าว
มีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ีค่าเช่าทั้งหมดเป็นจ านวนรวม 7,334,121,600 บาท ซ่ึงจะมีก าหนดจ่ายช าระในปี 
2560 จ านวน 1,466,824,320 บาท และส่วนท่ีเหลือทยอยจ่ายตั้งแต่ปี 2567 เป็นตน้ไป บริษทัตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา อย่างไรก็ตามบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เพื่ออนุมติัต่อไป 

2. สัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2530 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แบ่งค่าเช่าเป็นดงัน้ี 1). ตั้งแต่วนัท่ี    
1 ตุลาคม  2530 ถึงว ันท่ี  31 ธันวาคม  2534 อัตราค่าเช่าเดือนละ 220,000 บาท  2). ตั้ งแต่ว ันท่ี    
1 มกราคม  2535 ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม  2547 อัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท  3). ตั้ งแต่วนัท่ี    
1 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 อตัราค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท และ 4). ตั้งแต่วนัท่ี     
1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2560 อัตราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท ค่าเช่าอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามอตัราแลกเปล่ียนของเงินสวิสฟรังก์ และมีการบนัทึกแนบทา้ยสัญญาเป็นสัญญา
เพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังก์ให้ใชอ้ตัราเฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตกลงคิดอตัรา
เฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของปีท่ีเร่ิมท าสัญญา โดยอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 25.00 บาท เม่ือหมดสัญญาเช่า
แลว้ผูเ้ช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ส่วนอตัราค่าเช่าและรายละเอียดของการเช่าแลว้แต่จะตกลง
กนัดว้ยเหตุผลและเป็นธรรมดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 
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เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2549 บริษทั (“ผูเ้ช่า”) ไดย้กเลิกสัญญาเช่าฉบบัขา้งตน้ ดว้ยบริษทัมีความ
ประสงคจ์ะต่อสัญญาเช่าท่ีดินก่อนครบก าหนด และบ. สิริพทัยา (“ผูใ้หเ้ช่า”) ตอบตกลงให้บริษทัต่อ
สัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับจากวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และท าสัญญาเช่าท่ีดินฉบับใหม่ มี
ระยะเวลาการเช่า 22 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอด
อายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 1,002 ลา้นบาท ในระยะเวลาท่ีตกลงเช่ากนัน้ี หากค่าเงินบาทลดค่าลง
หรือสูงข้ึนเกินกวา่ร้อยละ 25 ของค่าเงินบาทในวนัท าสัญญา คู่สัญญาตอ้งปรับอตัราค่าเช่าใหม่ โดย
คิดอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามส่วนของค่าเงินบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป ในการน้ีให้ถืออตัรา
แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินสวิสฟรังก์เป็นหลกัในการพิจารณา และหากเงินสวิสฟรังก์มีการ
งดใชห้รือยกเลิกไป ให้ถืออตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลกัใน
การพิจารณาในวนัท าสัญญา ซ่ึงอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 39.14 บาท และบริษทัมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าอีก 2 คร้ังๆ ละ 10 ปี 
โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากันใหม่ทั้ งน้ี เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายุลง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้เช่า และหากผูเ้ช่าผิดขอ้สัญญาใดๆ หรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ี
ตกลงไว ้ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได ้

3. สัญญาเร่ิมตั้ งแต่ว ันท่ี  10 ธันวาคม 2517 ถึงว ันท่ี  31 ธันวาคม  2545 เม่ือหมดสัญญาเช่าแล้ว 
Philippine Hoteliers, Inc. (“ผูเ้ช่า”) มีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี ซ่ึงปัจจุบนัผูเ้ช่าไดต่้อสัญญาเช่าไป
อีก 25 ปีแล้ว ส่วนอตัราค่าเช่าปีท่ี 1 และปีท่ี 2 คิดร้อยละ 3 จากก าไรขั้นตน้ ส าหรับปีท่ี 3 และปี
ต่อไป คิดร้อยละ 5 ของรายได้ส าหรับปี  ทั้ งน้ีเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายุลง ท่ีดินเช่าให้ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของ Ayala Corporation (“ผูใ้ห้เช่า”) และหากผูเ้ช่าผิดขอ้บงัคบัในสัญญาหรือไม่ช าระค่า
เช่าตามท่ีตกลงผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได ้

4. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
 

จากการท่ี บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) และ / หรือ DMS Property Investment 
Pvt. Ltd. ไดสิ้ทธิในการเช่าท่ีดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ โครงการรีสอร์ท และส่ิงปลูก
สร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีค่าเช่า
ตามอายสุัญญาเช่าท่ีเหลือดงัน้ี 
 

ครบก าหนด จ านวนเงิน   
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาท่ีเกินกวา่หา้ปี 39,182,787 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ทั้งน้ี DMS Property Investment Pvt. Ltd. สามารถน าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจ านวน 5 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ มาหกัไดปี้ละ 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2555 
และต่อมา DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ส าหรับระยะเวลา 15 ปี
สุดทา้ย จ านวน 1.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

5. วทิยาลยัดุสิตธานี 
วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้ งวิทยาลัยดุสิตธานี (วิทยาเขตพทัยา) กับ
โรงเรียนแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 21 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2553 ถึง วนัท่ี 22 มิถุนายน 
2574 และก าหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม  129,303,750 บาท  

ทั้งน้ีวทิยาลยัดุสิตธานีไดว้างเงินประกนัการเช่าจ านวน 12,000,000 บาท และเม่ือส้ินสุดสัญญา
เช่าแลว้ วทิยาลยัดุสิตธานีมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเง่ือนไขท่ีจะตกลงกนัใหม่ 

6. ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 บริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จ ากดั ไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร 
1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กบับุคคลท่ีสาม และไดท้ าสัญญาเช่า
ช่วงท่ีดินและอาคารกบัสถาบนัการศึกษาแห่งหน่ึง เพื่อด าเนินการปรับปรุงเป็นโรงเรียนวชิาชีพหรือ
หลักสูตรวิชาชีพ (Vocational School) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ
ส้ินสุดในวนัท่ี  31 ธันวาคม 2588 และก าหนดอัตราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนเงิน
รวม  566,547,300 บาท และบริษทัน้ีมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะเช่าช่วงทรัพยสิ์นท่ีเช่าต่อออกไปอีก 
10 ปี นบัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วง  

7. เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไดท้  าสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิต  ดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วงสินทรัพยท่ี์
ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี (กองทุนรวม) เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงไดอี้ก 6 
คร้ัง คร้ังละ 3 ปี โดยบริษทัเป็นผูรั้บประกนัการช าระค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าช่วงขั้นต ่าท่ีบริษทัยอ่ย
จะตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุนรวม โดยก าหนดอตัราค่าเช่าดงัน้ี 

1. ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 205,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือนตามจ านวน 
ท่ีระบุในสัญญา  
 2. ค่าเช่าแปรผนัช าระเป็นรายไตรมาส ค านวณในอตัราร้อยละของก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี (EBITDA) 
ของกิจการโรงแรม ซ่ึงก าหนดอตัราร้อยละไวด้งัน้ี 

ปี 2554 ถึง ปี 2559 อตัราร้อยละ 90 
ปี 2560 ถึง ปี 2565 อตัราร้อยละ 85 
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ 80 
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4.2 เคร่ืองหมายการค้า 

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

ผูท่ี้สามารถใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวได้ต่อเม่ือมีการลงนามในสัญญาจ้างบริหารกับบริษัท           
โดยบริษทัจะเขา้ด าเนินการรับจา้งบริหารโรงแรม และเม่ือสัญญาจา้งบริหารส้ินสุดลง โรงแรมนั้นๆ จะไม่มีสิทธิใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัต่อไป   

ผูท่ี้จา้งบริษทับริหารโรงแรมตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนตามสัญญาจา้งบริหารส าหรับ “ดุสิตธานี” 
“ดุสิตเดวาราณา” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตปร๊ินเซส” และ “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” 
 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
บริษทัมีนโยบายการลงทุนท่ีเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในธุรกิจต่างๆ คือ 

ธุรกิจโรงแรม และรับจา้งบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 2,287 ลา้นบาท   
นโยบายการบริหารงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมคือ ใหมี้การบริหารงานเช่นเดียวกบับริษทัโดยบริษทั

ไดส่้งตวัแทนกรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพื่อใหค้วบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษทัทั้งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี 
 

4.4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
ปี 2559 บริษทัมีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่า

ตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งหมด ซ่ึงผลการประเมิน
ปรากฎวา่มีมูลค่ามากกวา่ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัจึงไม่ตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย  
 
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
ปัจจุบนับริษทัมีคดีขอ้พิพาทซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงั

ไม่ส้ินสุด ทั้งส้ิน 1 คดี ดงัต่อไปน้ี 
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5.1 ศาลล้มละลายกลาง                                      หมายเลขแดงที ่2472/2548 
ระหว่าง    บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)                              เจ้าหนี ้
กบั    บริษทั เวลิดอิ์นเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั        ลูกหนี ้             
มูลคดี                         ฟ้องลม้ละลาย 
จ านวนทุนทรัพย์  56,878,778.48 บาท 
วนัทีฟ้่องคดี  31 มกราคม 2548 
ทนายความ        นายสุเมธ แผลงประพนัธ์ 
                                   ส านกังานกฎหมายคนึง แอนด ์พาร์ทเนอร์ส 
ความเป็นมาของคดี 

ตามท่ีบริษทั เวิลด์อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด ลูกหน้ีตามค าพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงท่ี 2065-
2066/2547 และไดรั้บทราบค าบงัคบัของศาลโดยชอบแลว้ แต่ลูกหน้ีก็ไม่ไดช้ าระหน้ีแต่อยา่งใด อีกทั้ง เจา้หน้ีไดท้  าการ
สืบทรัพยข์องลูกหน้ีแลว้ก็ไม่พบทรัพยสิ์นท่ีจะถึงช าระแก่เจา้หน้ีได ้

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2548 ลูกหน้ียืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าสั่งของศาลลม้ละลายกลางท่ีใหลู้กหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลาย 
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 เจ้าหน้ียื่นค าแก้อุทธรณ์ของลูกหน้ี เพื่อให้ศาลพิจารณาและพิพากษายก

อุทธรณ์ลูกหน้ี 
วนัท่ี 2 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนลูกหน้ี โดยศาลท าการไต่สวนกรรมการของลูกหน้ี      

จนไดค้วามเพียงพอแลว้ จึงใหปิ้ดการไต่สวน 
วันท่ี  21 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีค าพิพากษา                       

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

หมายเลขแดงท่ี 2065-2066/2547 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 และเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่สามารถรวบรวม
ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได ้จึงไดส่้งจดหมายถึงเจา้หน้ีทุกรายเพื่อใหค้ดัคา้นการปิดคดี ซ่ึงหากเจา้หน้ีทุกรายไม่คดัคา้น 
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะรายงานศาลขอใหมี้ค าสั่งปิดคดีต่อไป 
 
ความคืบหน้าของคดี 
 คดียงัคงอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการของเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซ่ึงยงัไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้า
เพิ่มเติมแต่อยา่งใด 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
6.1  ข้อมูลทัว่ไป 

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

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

      ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 850 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 

6.2 ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน  

ที ่
รายช่ือนติบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส านักงาน 
ประเภท 

จ านวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

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

99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

 

800 
 

สามญั 
 

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

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

 
 

88.01 
 

โรงแรม 
และรับจา้ง
บริหาร 

Peso 365  mn.* 
 
 

 

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

http://www.dusit.com/
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ที ่
รายช่ือนติบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส านักงาน 
ประเภท 

จ านวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

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

 
 

2.75      
84.05 

โรงแรม  
 
 

825 สามญั 
 

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

4 บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 รับจา้ง
บริหาร 

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

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

 
100.00 

รับจา้ง
บริหาร 

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

6  บ. เทวารัณย ์สปา 
 
 

99.99 สถาน
บริการดา้น
สุขภาพ 

 

8 
 

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

7  บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
 
 

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร 

40  สามญั 
บุริมสิทธ์ิ 

399,999 
1 
 

100 
100 

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

8 Dusit Bird Hotels Private Limited 
 

50.00 
 

รับจา้ง
บริหาร 

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

9 
 

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
 

99.99 ประกอบ
กิจการ
โรงแรม 

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

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส านักงาน 
ประเภท 

จ านวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

10 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 

 
30.02 

กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์

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

11 DMS Property Investment 
Private Limited 
ถือหุน้โดย  
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 
 

65.00 

ประกอบ
กิจการ
โรงแรม 

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

12 Dusit USA Management Inc. 100.00 รับจา้ง
บริหาร 

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

13 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

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

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

 
 
 

45.00 

รับจา้ง
บริหาร 

RMB 30 mn. 
 

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

15 บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 99.99 การศึกษา 120 สามญั 1,200,000 100 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี  
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม   
บางรัก กทม. 10500  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 
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ที ่
รายช่ือนติบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส านักงาน 
ประเภท 

จ านวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

16 วทิยาลยัดุสิตธานี 
ลงทุนโดย 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 

100.00 

การศึกษา ทุนประเดิม 
217.72 

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

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 

18 บ. วมิานสุริยา 99. 70 บริหาร
จดัการ
ทรัพยสิ์น 

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

19 บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 99. 70 บริหาร
จดัการ
ทรัพยสิ์น 

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

20 บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์ 99.70 บริหาร
จดัการ
ทรัพยสิ์น 

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

21 บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมนเนจเมน้ท ์

99. 70 บริหาร
จดัการ
ทรัพยสิ์น 

1,000 สามญั 1,000 100 946 อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี 
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
โทรสาร    +66 (0) 2636-3545 
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ที ่
รายช่ือนติบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
การ 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส านักงาน 
ประเภท 

จ านวน
(หุน้) 

 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาท) 

22 บ. ดุสิต ซาอุดิ* 
ถือหุน้โดย 
- Dusit Overseas Co., Ltd. ** 
หมายเหตุ  
* ปัจจุบนัจดัตั้งเป็นนิติบุคคล
แลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมประกอบ
กิจการ 
** ถือหุน้โดย บ. ดุสิต  
เวลิด์วายด ์

51.00 บริหาร 
ท่ีปรึกษา
ทางเทคนิค 

ทุนจด
ทะเบียน 

SAR1100,000  
 

สามญั 100  
 

SAR 1,000 
 

P.O. Box 48144 

Jeddah 21572 
Prince Mohammed Bin 
Abdulaziz St. 
Bin Homran Center 
Office 901A 
Kingdom of Saudi Arabia 

 

 

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอืน่  ๆ
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 2009 9380 
โทรสาร     + 66 (0) 2009 9001  ต่อ 9380  

ผูส้อบบญัชี   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์   ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 4098 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์  + 66 (0) 2677 2000    โทรสาร  + 66 (0) 2677 2222 

ท่ีปรึกษากฎหมาย   บริษทั ส านกังานกฎหมายธีรคุปต ์จ ากดั 
เลขท่ี 546 อาคารยนิูเวสท ์คอมเพล็กซ์ ชั้น 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 ข้อมูลส าคัญอืน่ 
 บริษทัไม่มีขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 

                                           
1 ขณะน้ี บริษทั ดุสิต ซาอุดิ ยงัมิไดด้ าเนินการเรียกช าระหุ้น เน่ืองจากยงัอยูร่ะหว่างด าเนินการเปิดบญัชีธนาคารของบริษทั อน่ึง  บริษทัตอ้งด าเนินการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนในภายหลงัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสัญญากิจการร่วมคา้ หรือ Joint Venture Agreement   
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

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

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

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2559 บริษัทมี ทุนจดทะเบี ยน 850 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 850 ล้านบาท                                          
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 850 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

7.1.2 หุ้นประเภทอืน่ทีม่ีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 -ไม่มี- 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

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

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

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

 424,475,680 
99,186,000 

49.94 
11.67 

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

86,917,720 10.23 

4. กลุ่มนายวชิิต ชินวงศว์รกลุ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 52,019,000 6.12 
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
6. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 

7. บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

42,540,330 
25,997,840 
21,882,430 

5.01 
3.06 
2.57 

8. BARCLAYS BANK PLC, HONG KONG 
9. นายสหนนัท ์เชนตระกลู 
10.ส านกังานพระคลงัขา้งท่ี 

11,931,000 
7,780,000 
4,950,000 

1.40 
0.92 
0.58 

รวม 777,680,000 91.50 
    ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน 72,320,000 8.50 
ทุนจดทะเบียนรวม     850,000,000                  บาท 
มูลค่าหุน้ 1 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้สามญั 850,000,000 หุน้ 
หกั   หุน้สามญัซ้ือคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์       (4,715,000) หุน้ 
รวมจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 845,285,000 หุน้ 
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หมายเหต ุ 1. กลุ่ ม ท่ านผู้ ห ญิ งชนั ตถ์   ปิ ยะอุ ย  และผู้ เก่ี ยวข้ อง ประกอบด้ วย บ .ชนั ตถ์ และลู ก                                       
กลุ่มนายชนินทธ์ โทณวณิก กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธ์ิ และกลุ่มนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 
 2. บริษัท เอ็ม บี  เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้ ถือหุ้นหลัก คือ                        
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 3. PIONEER INETWORK LIMITED เป็นInvestment Holding ผู้ถือหุ้นหลักคือ  
 (1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี ้
Pioneer Global Group Limited ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียน  ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ถือหุ้นใน Pioneer Industries 
(Holdings) Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด     
 (2) Add Return Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วท้ั งหมด ท้ั งนี ้            
Mrs. Rossana Wang Gaw ถือหุ้นใน Add Return Company Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 4. กลุ่มนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล และผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 
 5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย นางสาวิตรี รมยะรูป 
 (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 1. ตวัแทนกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายชนินทธ์ โทณวณิก 
และนางสินี เธียรประสิทธ์ิ  
 2. ตวัแทน PIONEER INETWORK LIMITED ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ  
 3. ตวัแทน บริษทั เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั ไดแ้ก่ นายบนัเทิง ตนัติวทิ  
 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั หรือกบับริษทัในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั และไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุน้สามญั 
เช่น หุ้นบุริมสิทธิ อีกทั้งบริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ซ่ึงเป็นคนต่างด้าว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีหุ้นของ
บริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2550 วนัท่ี 17 ธันวาคม 2550  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทั  และ/หรือช าระหน้ีบางส่วน
ของบริษัท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือ 
ไม่มีประกนั อาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนไดก่้อนก าหนด มีจ านวนเงิน
รวมหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี นับจากวนัออกหุ้นกู้ อตัรา
ดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้มีวิธีการจดัสรร เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ
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ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง เน่ืองจากบริษัทย ังมิได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ว ันท่ี  29 เมษายน 2554                       
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 18/2554 จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัขยายเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้อกไปอีก   
5 ปี นบัจากวนัท่ี 29 เมษายน 2554 ทั้งน้ี บริษทัไม่ไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่อยา่งใด 
7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

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

ในปี 2559 บริษทัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 โดยจดัสรรจากก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 85 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 102 ลา้นบาท  

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

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
1. ก าไร (ขาดทุน) ไม่รวมวทิยาลยัดุสิตธานี   ลา้นบาท 100 (88) 90 156 31 

     ก าไร (ขาดทุน) จากวทิยาลยัดุสิตธานี (1) ลา้นบาท 99 67 74 67  

รวมก าไร (ขาดทุน)  ลา้นบาท 199 (21) 164 223 31 
2. จ านวนหุน้ ลา้นหุน้ 85(2) 85 85 85 85 
3. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ไม่รวมวทิยาลยัดุสิตธานี บาท/หุน้ 1.18 (1.03) 1.07 1.86 0.37 
     ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากวทิยาลยัดุสิตธานี  บาท/หุน้ 1.18 0.79 0.87 0.77  

รวมก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุน้ 2.36 (0.24) 1.94 2.63 0.37 
4. เงินปันผลประจ าปี  บาท/หุน้ 1.20 1.00 1.00 1.00 0.50 
5. เงินปันผลจ่าย  ลา้นบาท *102 *85 *85 *85 **42.50 
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไร (ขาดทุน) 
    ไม่รวมวทิยาลยัดุสิตธานี  

% - - 94 54 137 

หมายเหต ุ * จัดสรรจากก าไรสะสม  
 ** จัดสรรจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม 

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

ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
สถาบนัการศึกษาเอกชนจดัสรรผลประโยชน์ให้ผูรั้บใบอนุญาตไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของรายไดท่ี้สูงกวา่ค่าใชจ่้าย
หลงัจากจดัสรรเขา้กองทุนต่าง  ๆตามท่ีก าหนดแลว้ 

(2)  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของ
บริษทัจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 85,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จ านวน 850,000,000 หุ้น และ
ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ของบริษทัดงักล่าวกบั กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559  
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8. โครงสร้างการจัดการ  
โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559   
 

 
 

ปัจจุบนั บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) แบ่งการบริหารจดัการออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
1. การบริหารสินทรัพย ์
2. การบริหารโรงแรม และสปา 
3. การศึกษา 
4. ส านกังานส่วนกลาง 
 
 

 
 

 
 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เป็นประธานท่ีปรึกษา นายขวญัแกว้  
วชัโรทัย /5  ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ และนายศักด์ิ เก่ียวการค้า เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  
ท่านผู ้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย  เป็นผู ้ก่อตั้ งและท่ีปรึกษาคณะกรรมการ นายชาตรี โสภณพนิช เป็น 
ประธานกิตติมศกัด์ิ คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณะกรรมการ 
 

ต าเเหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท ประชุมโดยไม่มี

ฝ่ายบริหาร 
1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 9/9 1/1 

2. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  

8/9 1/1 

3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

9/9 1/1 

4. ดร.กิตติพงษ ์ กิตยารักษ์/3 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  4/9 1/1 

5. นายบนัเทิง ตนัติวทิ /7 กรรมการ 5/9 -/1 

6. นายวชิิต ชินวงศว์รกลุ กรรมการ 6/9 -/1 

7. นางปรารถนา มงคลกลุ/6 กรรมการ 6/9 -/1 

8. นางวรางค ์ไชยวรรณ/4 
กรรมการ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
8/9 1/1 

9. นายเคน็เน็ท  กอศิริโสภณ กรรมการ 4/9 -/1 

10. นายชนินทธ์  โทณวณิก/1 รองประธานกรรมการ 9/9 - 

11. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ  7/9 - 

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ*/2 กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 9/9 - 
หมายเหตุ  /1  นายชนินทธ์  โทณวณิก ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
                /2   นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม มีผลวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
                     /3   ดร.กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
                     /4   นางวรางค ์ไชยวรรณ ด ารงต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา มีผลวนัท่ี 1 เมษายน 2559  
                                      /5   นายขวญัแกว้ วชัโรทยั ถึงแก่อสญักรรม เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2560 
                                      /6   นางปรารถนา มงคลกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ มีผลวนัท่ี 31 มกราคม 2560 และคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติ    
                          แต่งตั้ง นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์  เป็นกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่ง มีผลวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 
                                      /7   นายบนัเทิง ตนัติวทิ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ มีผลวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง          

                 ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ เป็นกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่ง มีผลวนัท่ี 1 มีนาคม 2560   
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กรรมการบางท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังได ้เน่ืองจากติดภารกิจ 
 

  บริษทัมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงมีจ านวนและคุณสมบติัเป็นไปตาม
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
 

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
รายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น บมจ. ดุสิตธานี ของกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 

ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 
บาท (ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 23/2559 วนัท่ี 28 เมษายน 2559) ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ส่งผลใหจ้  านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ของบริษทัเพิ่มข้ึน จาก
เดิม 85,000,000 หุน้ (แปดสิบหา้ลา้นหุน้) เป็น 850,000,000 หุน้ (แปดร้อยหา้สิบลา้นหุน้)  

 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

ท่ี ช่ือ 

การถือครองหลกัทรัพย ์

ถือโดยตนเอง ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง รวม เพ่ิมข้ึน 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 (ลดลง) 

1 นายอาสา สารสิน - - - - - - - 
2 ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี - - - - - - - 
3 ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ - - - - - - - 
4 นางปราณี ภาษีผล - - - - - - - 
5 นายบนัเทิง ตนัติวทิ - -   99,186,000  9,918,600   99,186,000  9,918,600  89,267,400  
6 นายวชิิต ชินวงศว์รกลุ 31,588,000    3,158,800   20,431,000  2,043,100   52,019,000  5,201,900   46,817,100  
7 นางปรารถนา มงคลกลุ - - - - - - - 
8 นางวรางค ์ไชยวรรณ - -     21,911,080  2,191,108    21,911,080      2,191,108  19,719,972 

9 นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ - -   86,917,720   8,731,772    86,917,720     8,731,772     78,185,948 

10 นายชนินทธ์ โทณวณิก      526,000        52,600  
  423,389,440  42,338,944  424,475,680     42,447,568   382,028,112  

11 นางสินี เธียรประสิทธ์ิ      560,240         56,024  
12 นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ - - - - - - - 

รวม (หุน้) 32,674,240 3,267,424 651,835,240 65,223,524 684,509,480 68,490,948 616,018,532 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัคือ นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธ์ิ นางวรางค ์

ไชยวรรณ นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั  
 

 

8.2 ผู้บริหาร   
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้บริหาร ต าเเหน่ง 

1. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

2. นายลาส เอทวคี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการศึกษา 

3. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

4. นางสาววภิาวดี ศิริมงคลเกษม กรรมการผูจ้ดัการฝ่าย Wellness Living 

5. นางสาวละเอียด  โควาวสิารัช ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุน 

6. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน-โครงการพิเศษ 

7. นางจงกลนี ฉนัทวรกิจ* รองประธานฝ่ายบญัชีและการเงินส านกังานใหญ่ 

หมายเหตุ      *นางจงกลนี ฉนัทวรกิจ  ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นผูจ้ดัการฝ่ายข้ึน
ไปหรือเทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ประวติัผูบ้ริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ) 
                   
        ในปี 2559 ผูบ้ริหารท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไม่มีการถือครองหรือซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
8.3 เลขานุการบริษัท 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2559  มีมติแต่งตั้ ง นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล    
เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ประวติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
บริษทัได้ก าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการท่ีเป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณา      

ค่าตอบเเทนท าหนา้ท่ีทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ 
สถานะทางการเงินของบริษทัเเละเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยก าหนดค่าตอบเเทน 
ประจ าปี 2559 ดงัน้ี 
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8.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
1. ค่าตอบเเทนการประชุม 

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

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

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 10,000 บาท 

2. ค่าตอบเเทนประจ าปี  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปีอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ในปี 2559 สรุปค่าตอบเเทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ 

                                                                ปี 2559 
 

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการ

อืน่* 
รวมค่าตอบเเทน 

 ค่าตอบเเทน 
รายเดอืน 

ค่าตอบเเทน 
รายคร้ัง 

ค่าเบีย้ประชุม
ไม่มฝ่ีาย
บริหาร 

ค่าตอบแทน
รายปี  
(2558) 

ค่าตอบเเทน 

1. นายชาตรี โสภณพนิช /1 
2. นายอาสา สารสิน 
3. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี 
4. นางปราณี ภาษีผล 
5. ดร. กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์/4 

6. นายบนัเทิง ตนัติวทิ/9 
7. นายวชิิต ชินวงศว์รกุล 
8. นางปรารถนา มงคลกุล/8 

9. นางวรางค ์ไชยวรรณ /5 

10. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ 
11. นายชนินทธ์ โทณวณิก/2 
12. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
13. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ/3 

กรรมการทีพ้่นจากต าแหน่ง ปี 2558 
1. ร.ต.ท. ฉตัรชยั บุญยะอนนัต ์ 
    (ถึงแก่อนิจกรรม) 
2. นายสรดิษ วญิญรัตน์ (ลาออก) 
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 
ทีป่รึกษาคณะกรรมการ 
1. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ/6 

2. นายขวญัแกว้ วชัโรทยั /7 

3. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้  

       - 
180,000 
120,000 
120,000 
90,000 

120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 

          
- 
 

- 
1,470,000 

 
120,000 

- 
120,000 

       - 
180,000 
120,000 
135,000 
60,000 
75,000 
90,000 
90,000 

120,000 
60,000 

135,000 
105,000 
135,000 

        
- 
 

- 
1,305,000 

 
135,000 
60,000 

120,000 

           - 
          20,000 

15,000 
15,000 
15,000 

- 
- 
- 

15,000 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

- 
80,000 

 
- 
- 
- 

45,768       
117,690 
78,460 
78,460 

- 
52,307 
52,307 
78,460 
78,460 
78,460 
78,460 
78,460 
19,615 

 
26,153 

 
19,615 

882,675 
 

78,460 
- 

58,845 

                      -                                       
- 

420,000 
260,000 
150,000 

- 
- 
- 

10,000 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

- 
840,000 

 
90,000 

- 
200,000 

               45,768               
497,690 
753,460 
608,460 
315,000 
247,307 
262,307 
288,460 
343,460 
258,460 
333,460 
303,460 
274,615 

 
26,153 

 
19,615 

4,577,675 
 

423,460 
60,000 

498,845 

รวม (บาท)    1,710,000 1,620,000            80,000 1,019,980 1,130,000 5,559,980 
 

หมายเหตุ * รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
/1 นายชาตรี โสภณพนิช ด ารงต าแหน่งประธานกิตติมศกัด์ิ 
/2 นายชนินทธ์  โทณวณิก ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
/3 นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม มีผลวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
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/4 ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ  
     ท่ีลาออก มีผลวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
/5 นางวรางค ์ไชยวรรณ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา แทน ศาสตราจารย ์
    สรรเสริญ ไกรจิตติ ท่ีลาออก มีผลวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
/6 ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวนัท่ี 1 เมษายน 2559  และได้รับแต่งตั้ งเป็นท่ีปรึกษา 
    คณะกรรมการ มีผลวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
/7 นายขวญัแกว้ วชัโรทยั ถึงแก่อสญักรรม เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2560 
/8 นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ มีผลวนัท่ี 31 มกราคม 2560 และคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติแต่งตั้ง  
    นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์  เป็นกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่ง มีผลวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 
/9 นายบันเทิง ตันติวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ ง         
    ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ เป็นกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่ง มีผลวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 

ค่าตอบเเทนกรรมการ 

ค่าตอบเเทน* 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปี 2558 ปี 2559 

ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายคร้ัง 3,878,065 3,695,000 

ค่าตอบเเทนรายปี 849,550 882,675 

รวม 4,727,615 4,577,675 

*ไม่รวมค่าตอบเเทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
ค่าตอบเเทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
ส่วนผูบ้ริหารอ่ืนๆ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัความเหมาะสมในการก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีช้ีวดัต่างๆ เป็นตัวบ่งช้ี ได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท  
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลด้วยตัวช้ีว ัด (Key Performance Indicators: KPIs) การเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนในต าแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั การส ารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา 
เป็นตน้ โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือ การปรับอตัราเงินเดือน โบนสัประจ าปี และสวสัดิการอ่ืน  ๆส่วนสิทธิประโยชน์
ในระยะยาว ไดแ้ก่เงินสมทบจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี 2558– 2559 ดงัน้ี  

 

ปี จ ำนวน
(คน) 

จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 
 

 
 

 เงินเดือนและโบนัส ค่ำสวสัดิกำรอืน่ รวม 
2558 
2559 

8 
7 

28.67 
47.63 

3.84 
9.50 

32.51 
57.13 
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หมายเหตุ ในปี 2559 บริษทั มีการปรับโครงสร้างองคก์ร และต าแหน่งผูบ้ริหาร ท าใหมี้รายช่ือและจ านวนผูบ้ริหาร
และยอดเงินเดือนและโบนสัแตกต่างจากปี 2558  
 
8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 
 ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 

- ไม่มี - 
 ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 
 บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยใน
ปี 2559 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 7 ราย จ านวน 1.82 ลา้นบาท 
 

8.5 บุคลากร  
 จ านวนพนักงานทั้งหมด  

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 3,792 คน ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังานและผูบ้ริหารในส่วนของส านกังานใหญ่
และ พนกังานโรงเเรมของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงพนกังานของโรงแรมภายใตก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี มีทั้งส้ิน 10 เเห่ง 



                    แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
 86 

ค่าตอบแทนพนักงาน  
ปี 2559 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 707.79 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

เงินโบนสั ค่ารักษาพยาบาล ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน ค่าอาหารกลางวนั กองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัยอ่ย
ไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 1,074.75 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ปี 2559 บมจ.
ดุสิตธานี 

บมจ.ดุสิต
ไทยพร็อพ
เพอร์ตีส์้ 

บ.ดุสิต   
แมนเนจ
เม้นท์ 

บ.ดุสิต
เวล์ิด
วายด์ 

บ. ดุสิตธานี
การโรงแรม

ศึกษา 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

DMS Property 
Investment 

Pvt. Ltd.  

วทิยาลยั
ดุสิตธานี 

รวม 

พนกังานปฏิบติัการ/บริการ (คน) 1,083 451 871 - 32 537 2 246 300 3,522 

พนกังานบริหาร (คน) 18 3 3 6 1 1 - 1 1 34 

พนกังานในส านกังานใหญ่ (คน) 194 7 - 35 - - - - - 236 

รวม (คน) 1,295 461 874 41 33 538 2 247 301 3,792 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 707.79 165.97 299.47 91.46 18.32 178.10 5.51 158.11 157.81 1,782.54 

 
หมายเหตุ บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
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นโยบายในการพฒันาบุคลากร  
 บริษทัเช่ือมัน่ว่าการเจริญเติบโตขององค์กรนั้นข้ึนอยู่กบัคุณภาพ และประสิทธิภาพของพนักงาน
บริษทัจึงมีนโยบายมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาระบบการบริหารให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล พฒันา
ความรู้ของพนักงานทุกฝ่ายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ เเละ
สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กบัความส าเร็จของบริษทั   

เพื่อผลกัดนัให้นโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม บริษทัไดมุ้่งเนน้ใหผู้บ้ริหารร่วมกนัก าหนดทิศทางองคก์ร 
(Direction) ท่ีสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ (Vision)  เพื่อให้เเต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business 
Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อพนักงานในเเต่ละสายงานจะได้น าไปก าหนดวตัถุประสงค์
เเละตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกบัทิศทางการด าเนินงานของ
องคก์ร เเละหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน  ตวัช้ีวดัน้ีจะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานเเต่ละคน และเป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคคลากรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายต่อไป  
 
งบประมาณการพฒันาบุคลากร   

บริษทัเล็งเห็นว่าพนกังานคือทรัพยากรที่ส าคญัขององค์กร การพฒันาศกัยภาพพนกังานถือเป็น
นโยบายส าคญั บริษทัจึงได้ก าหนดงบประมาณการฝึกอบรมประจ าปีของพนกังานส านกังานใหญ่เท่ากบั
ร้อยละ 1.5 ของยอดรวมเงินเดือนของพนกังานส านกังานใหญ่  และร้อยละ 3 ของยอดรวมเงินเดือนทั้งปี
ของพนกังานแต่ละโรงแรม เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนกังานทุกคน และก าหนดให้แต่ละบุคคลตอ้งเขา้
รับการฝึกอบรมโดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือหลกัสูตรภาคบงัคบัตามต าแหน่งท่ีบริษทัก าหนดข้ึน และตามสาย
อาชีพซ่ึงพนกังานสามารถออกไปฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง โดยการฝึกอบรมถือ
เป็นหน่ึงในตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานเเต่ละคนซ่ึงจะมีการประเมินในไตรมาสท่ี 4 ของทุกปี   
 
การอบรมพนักงานใหม่ 

ส าหรับพนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หลักสูตรคือ 
หลักสูตรปฐมนิเทศเม่ือเร่ิมงาน เม่ือท างานครบ 60 วนั และ เม่ือท างานครบหน่ึงปี ตามล าดับ โดยมี
วตัถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบียบปฏิบตัิในการท างาน ขอ้ปฏิบตัิ นโยบายขององค์กร 
รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และสถานท่ีตั้งของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมงาน
กบัทีมต่อไป   
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แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ (แบ่งตามโมเดล 4Cs การอบรมของบริษัท) 

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 

 Maintain Discipline 

 Dusit Guest Experience 

M. 1 & 2 

 Frontline Leadership 

(Some modules) 

 Behavior-based 

interview 

 Operational Trainer 

 Maintain Discipline  

 

 New Staff Orientation  

 Product Knowledge  

 Job 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 (IDP) 

 

 Management Courses 

Related to individual 

development plan (IDP) 

 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 Training 

Corrective 

Training 

 Handling Grievance  Handling Complaint 

 Handling Grievance  

 Handling Complaint 

 

การพฒันาทกัษะพนักงานอย่างต่อเน่ือง  
 การพฒันาพนักงานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัจึงได้มุ่งเน้นให้
พนกังานทุกระดบัไดเ้ขา้ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้มีความรู้ ความช านาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับ
ทิศทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต และเพื่อใหพ้นกังานระดบัผูบ้ริหารและระดบัปฏิบติัการไดพ้ฒันาคุณภาพ
ในการท างานอยา่งต่อเน่ือง ทางบริษทัจึงส่งเสริมให้พนกังานไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมตามความตอ้งการโดยอิง
จากแบบประเมินความตอ้งการฝึกอบรมซ่ึงจดัท าเป็นประจ าทุกปี 
 บริษทัจะเป็นผูก้  าหนดเเนวทางในการพฒันาพนกังาน ทั้งในรูปเเบบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้พนกังานระดบัสูงของบริษทั เช่น หลกัสูตรผูน้ าส าหรับผูบ้ริหารระดบักลาง
ถึงระดบัสูง รวมถึงการหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อให้พนกังานสามารถพฒันาทกัษะความ
ช านาญจากประสบการณ์ในต าเเหน่งหน้าท่ีใหม่ เป็นตน้ ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเล่ือนระดบัพนกังานให้
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนได้รับการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกด้าน บริษทัจึง
ก าหนดให้มีการท าแผนการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนักงาน และเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยยนืยนัไดว้า่ การฝึกอบรมพนกังานของบริษทัไดถู้กจดัท าอยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์มีการ
วางแผนการไวล่้วงหน้า เป็นระบบ โดยบริษทัก าหนดเป้าหมายวา่โรงแรมต่างๆ จะตอ้งจดัการฝึกอบรมให้
ส าเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจ าปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของแผนการท่ีวางไว ้ ในการก าหนดแผนการ
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ฝึกอบรมประจ าปีนั้น ทางบริษทัจะให้ความส าคญักบัผลของการฝึกอบรมท่ีช่วยพฒันาระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ มากกวา่จ านวนชัว่โมงในการฝึกอบรมของพนกังาน ดงันั้นบริษทัจึงไดมี้แนวทางในการก าหนด
โครงการสร้างฝึกอบรม ดงัน้ี  

- พนักงานระดบั 1-3 (ระดบับริหาร) จะให้ความส าคญักบัการอบรมเฉพาะบุคคลท่ีช่วยพฒันา
ทกัษะของพนักงานแต่ละคน ด้วยการเขา้อบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมหลกัของบริษทั และ
หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีจดัโดยส านักงานใหญ่ด้วยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากร หรือ  
การเขา้รับการอบรมท่ีจดัโดยบริษทัฝึกอบรมภายนอก เป็นตน้ 

- พนกังานระดบั 4-5 (ระดบัปฏิบติัการ) ท่ีเป็นพนกังานส่วนหนา้จะมุ่งเนน้ความส าคญัไปท่ีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการโดยก าหนดใหมี้ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อคนไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อ
เดือน ขณะท่ีพนกังานฝ่ายสนบัสนุนนั้นจะใหค้วามส าคญักบัการฝึกอบรมในแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และหลกัสูตรหลกัของบริษทั  

 
ตารางแสดงหลกัสูตรของดุสิต 

 

ระดบั 

NSO DTG DSS FLL OPT HG PA MD 

18 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 18 ชัว่โมง 30 ชัว่โมง 12 hชัว่โมง 3 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 

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   หลกัสูตรการประเมินผลการปฏิบติังาน 
MD   หลกัสูตรการรักษาวนิยัของพนกังาน 

 
การพฒันาพนักงานเพือ่รองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัท  

ส าหรับการพฒันาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตวัและการเติบโตนั้น ทางบริษทัมีการพฒันา ผูบ้ริหาร
โดยก าหนดเป็นแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว  

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้โครงการ Executive Trainee เพื่อพฒันา
แบบเร่งด่วน (Fast Track) ตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมรอบรับการเติมโตของบริษทัใน
ระยะสั้น   
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ส าหรับการพฒันาผูบ้ริหารรุ่นเยาว ์ทางบริษทัมีการด าเนินโครงการ Management Trainee อยา่งต่อเน่ืองใน
การพฒันาคนรุ่นใหม่เพื่อเติบโตในระดบัผูบ้ริหารในอนาคต ดว้ยการรับนกัศึกษาจบใหม่ท่ีมีศกัยภาพเขา้มาร่วม
โครงการ โดยในปีแรก Management Trainee ไดฝึ้กงานหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานบริหารจดัการ
ครบทุกดา้น รวมถึงการจดัท ารายงานการแก้ปัญหาท่ีพบเพื่อน าเสนอผูบ้ริหารเป็นแนวทางในการน าไปปรับใช้
พัฒนาระบบต่างๆ และในปีท่ีสอง Management Trainee ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าและได้รับ 
การพฒันาสู่การเป็นผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูงของบริษทัต่อไป  
 

9.  การก ากบัดูแลกจิการ 
1.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
      คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้มี
การเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืน เพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงก าหนดนโยบายสนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยครอบคลุมหลกั
ส าคญัดงัน้ี 

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

นิยามทีส่ าคัญ  
 

ค าทีใ่ช้ ความหมาย 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
(Group CEO) 

ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 

ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทั 
 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

กรรมการอิสระ 
 

กรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีความเป็น
อิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการ
บริษทั  ใหมี้ความกา้วหนา้ โปร่งใส มีการก ากบัดูแลท่ีดี  

คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการกลุ่มย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนมาเพื่อให้ช่วยศึกษาและ
กลัน่กรองงานในดา้นใดดา้นหน่ึง 

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้ งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้ งข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ีสรรหา
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และ
การปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน
ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอดคล้องกบันโยบายของ
บริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งพิจารณานโยบายและแผนการ
ด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั 

เลขานุการบริษทั บุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อจัดท าและเก็บรักษาหนังสือนัด
ประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นรวมถึง
เอกสารส าคญัอ่ืน  ๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือกฎหมายก าหนด 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้นทุกรายได้รับสิทธิโดยเท่าเทียมกัน ทั้ งน้ีบริษทัส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการ 

ใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นรวมทั้งนกัลงทุนสถาบนั และจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1.1  ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีตนเองถืออยู่ และไดรั้บสิทธิพื้นฐาน
ต่างๆ เช่น สิทธิในการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งอิสระ การไดรั้บเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั การเขา้ร่วมประชุม 
ผูถื้อหุ้น การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น 
การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญั
ของบริษทั 

1.2 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการตามท่ีตอ้งการเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู ้ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ 
การสรรหาเป็นกรรมการและส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอเร่ืองดงักล่าวตอ้งมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกนัไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั  

1.4 บริษทัก าหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนหลงัจากส้ินรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั ในวนั เวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยบริษทัจะจดัส่งหนังสือนดัประชุมพร้อมเอกสาร
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ขอ้มูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดความเป็นมา วตัถุประสงค์ และความเห็นของกรรมการใน
เร่ืองต่างๆ ตามวาระท่ีน าเสนอ ถูกตอ้งและเพียงพอ และแจง้ล่วงหนา้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  

นอกจากน้ี หากมีเหตุการณ์ส าค ัญที่เกิดข้ึนระหว่างปีและต้องขอมติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัจะจดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

1.5 ในการประชุมผูถื้อหุน้ มีการปฏิบติัดงัน้ี 
- จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โคด้ท่ีแสดงเลขทะเบียนของผูถื้อหุ้นแต่ละราย 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บความสะดวก และท าใหข้ั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
- ให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงแต่ละวาระได้อย่างเต็มท่ี   โดยบริษัทใช้วิธีการ 
นับคะแนนท่ีโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลคะแนน 
ใหท่ี้ประชุมทราบโดยทนัที 
- ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ร่ิมประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ส าหรับวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุม
ตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป 
- เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค  าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
ก่อนการลงมติ และบันทึกค าถามค าตอบไวอ้ย่างชัดเจน ทั้ งน้ี บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียด 
ในเร่ืองดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู ้ถือหุ้น ในวาระท่ีผู ้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัท 
ได้จัดเตรียมกรรมการหรือบุคลากรท่ี เก่ียวข้องเป็นผู ้ให้ค  าตอบภายใต้ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษทั  
- หลงัจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ้นสุดลง  บริษทัจดัท ารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น 
อย ่างละเอียดครบถว้นพร้อมทั้ งคะแนนเสียงท่ี เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย และงดออกเสียง 
ในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง และจดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท .) ภายใน 14 วัน  หลังจากวันประชุม  พร้อมทั้ ง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
ท่ี www.dusit.com เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้  

1.6  กรรมการและผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น จึงถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าร่วมประชุม 
ผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดซ้กัถามปัญหาท่ีเก่ียวกบับริษทั 

2)   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัให้ความส าคญัและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายในฐานะท่ีเป็นเจา้ของบริษทัอย่างเท่าเทียมกนั  

โดยไม่มีผูถื้อหุน้รายใดไดรั้บสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอ่ืน ดงัน้ี 
2.1   บริษทัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2.2     บริษัท เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้น ส่วนน้อยมี ส่วนในการสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการ  

โดยเปิดโอกาสใหเ้สนอช่ือกรรมการก่อนการประชุมสามญัประจ าปี 
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2.3  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประกอบกิจการท่ีส าคญัของบริษทั 
เช่น ผลประกอบการของบริษทั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้ก าหนด
ของ ตลท. หรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) อย่างเท่าเทียมและพร้อมกนั  
ซ่ึงบริษทัจะเผยแพร่ข่าวสารในเวบ็ไซตข์องบริษทัและ ตลท. 

2.4  บริษัทอ านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถ 
มอบอ านาจให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระเป็นผูเ้ข้าประชุมเเละลงมติแทนได้  โดยบริษทัได้จดัท าหนังสือ 
มอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถ้ือหุ ้นก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดต้ามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์  าหนด  
และจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 
รวมถึงการแจง้สิทธิของผูถ้ือหุ้นในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น เพื่อให้ 
ผูถื้อหุน้ทราบ  

2.5 บริษทัประกาศก าหนดการประชุมและวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม 

2.6  หน ังส ือ น ัด ป ร ะ ช ุม แ ล ะ เอ ก ส า รป ร ะ ก อบ ก า รป ระ ช ุม จ ดั ท า เป็ น ภ าษ าไท ย  
และภาษาองักฤษเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นต่างชาติ นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลด 
(Download) หนงัสือนดัประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหนงัสือมอบฉันทะ จากเวบ็ไซตข์องบริษทั  
ท่ี www.dusit.com 

2.7  บริษทัก าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระด ับสูงแจ ้งต่อคณะกรรมการ 
หรือผู ที้ ่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกบัการซื้อขายหุ ้นของบริษทัอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อน 
ท าการซ้ือขาย 

3)  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความส าคญัต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในเเละภายนอก เพื่อให้ได้รับการปฏิบติัตาม 

ความเหมาะสมและเสมอภาค โดยบริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดี เพราะบริษทัตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนได้เสียต่าง  ๆ 
ท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไรให้กับบริษัท ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษัท 
โดยบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง  ๆแยกได ้ดงัน้ี 

3.1 พนักงาน  
- ดูแลความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
- จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ เช่น ประกนัสุขภาพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตาม 

ท่ีกฎหมายก าหนด  
- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าให้กับพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง 

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

และตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้ น เช่น ความสามารถในการท าก าไรใน 
แต่ละปี และระยะยาว เช่นการวดัผลการปฏิบติังานตาม KPI    
3.2 ลูกค้า 

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

3.3 คู่แข่ง 
- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี  
- รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั  
- ไม่ใชว้ธีิไม่สุจริตเพื่อท าลายคูแ่ข่ง 

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

ไม่มีประวติัการละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานและสินคา้ตามก าหนด  คุณภาพของงาน 
และสินคา้ไดม้าตรฐาน และมีราคาท่ีเหมาะสมตามราคาตลาด 
3.5 เจ้าหนี ้

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

3.6 สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  
- เขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการต่าง  ๆท่ีเป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพฒันาความเป็นอยูข่องสังคมหรือชุมชน  
- สนับสนุนให้ ความช่ วยเหลื อและร่วมมื อกับรัฐและชุมชนในกิ จกรรมของชุมชน สั งคม 

และสถาบนัการศึกษา  
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- ส่งเสริมใหพ้นกังานของกลุ่มบริษทัมีจิตส านึกและความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
- จดัใหพ้นกังานมีกิจกรรมหรือเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
- สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในโครงการต่าง  ๆท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
- ใชท้รัพยากร วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่าง  ๆอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
- ควบคุม ดูแลวสัดุและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นมาตรฐานเพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

3.7 สิทธิมนุษยชน 
- มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
- ไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน   

3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา  
- ปฏิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นทุกประเภท 

รวมถึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ 
- ไม่สนับสนุนให้พนักงานของบริษทัน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไปท าซ ้ า ดัดแปลง หรือกระท า 

การใด  ๆเพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 
3.9 การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน 

- สนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
- ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับอนัเน่ืองจาก

การใหต้ามประเพณีนิยม โดยตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
3.10 คณะกรรมการจดัใหมี้ช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้

เกิดความเสียหายต่อบริษทัโดยให้ท าเป็นหนังสือถึงผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน หรือกรรมการตรวจสอบ  
และมีนโยบายในการปกป้องผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผดิ 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
           บริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้ งท่ี เก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ 
การตดัสินใจของผูล้งทุน และผูท่ี้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลให้
ครบถว้นถูกตอ้ง โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลาเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้สามารถหาขอ้มูลประกอบการพิจารณา
ไดท้นัสถานการณ์ ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัและยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด 
ดงัน้ี 

4.1  บริษทัมีการเปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้อยา่งโปร่งใส  
4.2  รายงานประจ าปีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไว ้ดงัน้ี 

- ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั 
- ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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- ประวติัของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
- การระบุวา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
- การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
- นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 
- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 
- การเปิดเผยจ านวนคร้ังของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 

4.3  บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งครบถว้น โดยระบุช่ือของบุคคล 
ท่ีมีการท ารายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคา และมูลค่า 
ของรายการ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติั
จากผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดของ ตลท.  บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการให้ 
ผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะท ารายการ 

4.4  บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารรายงานการถือครอง และ/หรือ เปล่ียนแปลง 
หลักทรัพย์ต่อ กลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535  
(ฉบบัประมวลแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปี 2551) 

4.5 บริษทัก าหนดให้กรรมการตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ทราบเป็นประจ าทุกปี 

4.6  หากบริษทัมีขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักิจการของบริษทั เช่น การเขา้ท ารายการ
ใดๆ หรือมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน และผูถื้อหุ้นควรจะรับทราบ แมว้า่ไม่เขา้หลกัเกณฑ์การขอมติจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นหรือกฎหมายไม่ได้บังคบัให้เปิดเผย บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผูถื้อหุ้นหรือนักลงทุนอ่ืนๆ  
ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือ ตลท.  

4.7  บริษทัได้ว่าจา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชี 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก กลต. 

4.8  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกและเท่าเทียมกนั 
บริษทัจึงจดัไหมี้การส่ือสารขอ้มูลของบริษทัผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

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

4.9  บริษทัมีเวบ็ไซต์ www.dusit.com ท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีทนัเหตุการณ์เก่ียวกบับริษทั 
4.10 ในส่วนของงานนกัลงทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

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

นโยบายของบริษทัร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง การวางแผนด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร 
บริษทัจึงก าหนดนโยบายและความรับผดิชอบของคณะกรรมการไว ้ดงัน้ี 

5.1  คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
5.2  คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู ้บริหาร  

และ พนกังานของบริษทั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบริษทั  
5.3  คณะกรรมการเป็นผู ้พิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย  

แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณของบริษทัทุกปีตามท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มและฝ่ายจดัการ
เสนอมา ตลอดจนก ากับ ดูแลและติดตามให้ ฝ่ ายจัดการด า เนินงานให้ เป็นไปตาม ท่ีได้อ นุมัติ 
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหบ้ริษทัมีก าไร และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  

5.4  คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีการส่ือสารบทบาท 
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษทั   

5.5  คณะกรรมการเป็นผู ้ก  ากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มด าเนินการตามนโยบาย 
และขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้

5.6  คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้ กรรมการแต่ละท่ านด ารงต าแหน่ งกรรมการ 
ในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั  

5.7  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม
ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไม่เกิน 2 บริษทั และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  

       นอกจากน้ี ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และไดแ้จง้
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดขา้งตน้ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
5.8  คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ งของกรรมการ 

ไวค้ราวละไม่เกิน 3 ปี เม่ือครบก าหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อเน่ืองได ้

5.9  คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของ กลต. และ ตลท. 

5.10 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
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ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจ
อย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

5.11  คณะกรรมการก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มต้องรายงานผลการด าเนินงาน 
ท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหน้าของการด าเนินง าน 
ในดา้นต่างๆ  

5.12  คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้ งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติัหน้าท่ีไวเ้ป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่ง
กนัอย่างเหมาะสมและให้มัน่ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 
ท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ
อยา่งมีสาระส าคญั 

ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทั
วา่ไดด้ าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 
การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั (Compliance Control)   

5.13  คณะกรรมการก าหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เเละจะไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหห้น่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5.14  คณะกรรมการจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อมูล 
ของบริษทั กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

5.15  กรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
5.16  คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

ท่ีเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
5.17   คณะกรรมการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยจดัให้มีการประชุมมากกว่า 6 คร้ัง 

ต่อปี ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัจะส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบ
ในเดือนท่ีไม่ไดม้ีการประชุมเพื ่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคุม และดูแลการปฏิบตัิงาน 
ของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการณ์  

กรรมการตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ เพื ่อรับทราบและพิจารณา
อนุมตัิเร่ืองท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มและฝ่ายบริหารเสนอ โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า  
หากมีวาระพิจารณาเร่ืองพิเศษ นอกเหนือจากที่ก าหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นคร้ังๆ ไป เลขานุการ
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บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมคณะกรรมการอย่าง
น้อย 5 วนัท าการ เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  

เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หน้าท่ีจดัท ารายงานการประชุม โดยเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรอง 
ความถูกต้อง ทั้ งน้ี  กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม 
ใหมี้ความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้ 

รายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร 
ชั้นความลบัของบริษทั ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั 

5.18  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารได้มีการประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย 

5.19 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับใชท้ั้งองคก์ร และจดัท าคู่มือ
การบริหารความเส่ียงเพื่อใหทุ้กหน่วยงานน าไปใชเ้ป็นเเนวทางในการจดัการบริหารความเส่ียง  

5.20  คณะกรรมการดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และรายการเก่ียวโยงกันเกิดข้ึน โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง และหากต้อง 
มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้ นๆ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้ งปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของ กลต. และตลท . และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็น 
ไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

5.21  ในการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีทราบ
ขอ้มูลภายใน น าขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีไม่เก่ียวขอ้ง และห้าม 
ท าการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงไม่ซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์เเละหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน  

5.22  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของของตนเอง
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 
(ฉบบัประมวลแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปี 2551) เป็นประจ าทุกปีและ/หรือ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

5.23  คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการไวช้ดัเจน 

5.24  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของตนเองเป็นประจ าทุกปีในเดือนธันวาคม 
และรายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดไปตามแนวทางของ ตลท. เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

5.25  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของประธาน เจ้าหน้ าท่ีบ ริหาร ก ลุ่ม 
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการ 

5.26  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าท่ีพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย พิจารณารายช่ือและคุณสมบัติผูเ้หมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง
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กรรมการและกรรมการของบริษทัย ่อย ทั้ง น้ี  โครงสร้างคณะกรรมการตอ้งมีความหลากหลาย 
ทางด้านทกัษะ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นตน้ รวมทั้งท าหน้าที่คดัเลือกและเสนอช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมต่อคณะกรรมการ เพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษทั 
มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัต่อไปในอนาคต 

นอกจากน้ี ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมีหน้าท่ีจดัท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนด
คุณสมบติัและทกัษะของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นธุรกิจโรงแรม ดา้นบญัชี
การเงิน ด้านการลงทุนในต่างประเทศ และด้านกฎหมาย โดยพิจารณาจากทักษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู ่
ในคณะกรรมการ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  และใช้ฐานข้อมูลกรรมการ 
(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่  

5.27  ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และมิได้ปฏิบัติหน้าท่ี เป็นผู ้บริหาร 
หรือพนกังานประจ าของบริษทั 

5.28  ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม โดยมีบทบาท อ านาจ 
และหนา้ท่ีแบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างความสมดุลระหวา่งการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการ 

5.29  คณะกรรมการก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กลต. และเปิดเผย
ไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบไวใ้นรายงานประจ าปี 

5.30  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการถ่วงดุลอ านาจของกรรมการ ดงัน้ี  
- คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู ้บ ริหารไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
- คณะกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
5.31 คณะกรรมการมีหน้าท่ี รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบ 

ท่ีสนับสนุนต่อตา้นการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารให้ความส าคญักบัการต่อตา้น 
การคอร์รัปชัน่ 

5.32 คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
ดงัน้ี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1) คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ  
1 คน ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตาม 
ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ 
ด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  
มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร 
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2) ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  อยู่ในต าแหน่งได้ไม่ เกิน 3 วาระ เว ้นแต่
คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

 

3) มีการเปิดเผยประวติัและคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 
 

4) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 4 คร้ัง และเปิดเผยจ านวนคร้ังของการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปี 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ: 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ 
ของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด 
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

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

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

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

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
    9.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
    9.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
    9.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด 
          ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
    9.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
    9.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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    9.6 จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
                            แต่ละคน 

     9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร  
                               (Charter) 

    9.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
          ท่ีไดรั้บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
11. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

    11.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
    11.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
    11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
             กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์

12. ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผดิตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีถึงพฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้
ดงักล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
1)  บริษทัก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ

เป็นส่วนใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
1 คนเป็นกรรมการอิสระ 
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กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 

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

3)  ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง และเปิดเผยจ านวนคร้ัง
ของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ไวใ้นรายงานประจ าปี 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ: 
1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

และบริษทัยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน 
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม ทั้งที่เป็นตวัเงิน 

และไม ่เป็นตวั เงิน  โดยให ้สอดคลอ้งกบัผลการด า เน ินงานของบ ริษ ทัก ่อนน าเสนอขออนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 

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

4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
1)  บริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัท มีประธานคณะกรรมการ 
บรรษทัภิบาลและสรรหา 1 คน เป็นกรรมการอิสระ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีความรู้เร่ืองบรรษัทภิบาล  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดง 
ความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ มีความเป็นกลางในการ
สรรหา และคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรได้รับการเสนอช่ือให้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการ 
ท่ีหมดวาระหรือกรณีอ่ืนๆ 

2)  ให้ประธาน และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในต าแหน่ง 
ไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

3)  ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่น้อยกวา่ปีละ 2 คร้ัง และเปิดเผยจ านวนคร้ัง
ของการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
และสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปี 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ: 
1.  ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอดคลอ้ง
กบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 

3.  พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

4.  พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
5.  พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
6.  พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม และจดัท า

แผนในการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
7.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

เป็นประจ า เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัทแต่งตั้ งแผนกบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบด้วย 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มและผู ้บริหารระดับสูงจากฝ่ายปฏิบัติการ 1 ท่าน ฝ่ายการศึกษา 1 ท่ าน  
และส านักงานส่วนกลาง 2 ท่าน เพื่อท าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการ
พิจารณาปัจจยัความเส่ียงทั้ งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ด้านการเงิน 
(Financial Risks) และด้านทางการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งน้ีแผนกบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ี
จดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง และน าเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงทุกไตรมาส  และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 
นอกจากน้ี แผนกบริหารความเส่ียงไดจ้ดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงส าหรับพนกังานระดบัหวัหนา้งาน
ในโรงแรมทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและนโยบายการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2551 ซ่ึงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ                      

ในการจดัท าและเก็บรักษาเอกสารต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั และพรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 
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จริยธรรมทางธุรกจิของบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ โปร่งใส ความซ่ือสัตย์

สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริญเติบโต และความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) จึงก าหนดจริยธรรม 
ทางธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 

จริยธรรมทางธุรกจิ 
1. ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใสโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบ 

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ ผูล้งทุน รวมทั้งสร้างความกา้วหนา้และเติบโตมัน่คง 
2. ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 
3. ปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน 
4. รับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านส่ิงแวดล้อม และการสนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเขา้ไปมีส่วนร่วม 

ตามสถานภาพของบริษทั 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
1. ความรับผดิชอบต่อองค์กร    
1.1  ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั    
1.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
1.3  ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.4  ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ 
ของบริษทั    

1.5  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระท า 
การใด  ๆท่ีจะน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม    

1.6  ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษทัรวมทั้งขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผล 
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ    

2. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น    
2.1  ปฏิบติัหน้าท่ีตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2.2  รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั    
2.3  ก ากบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
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2.4  ก ากับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและน าเสนอข้อมูลท่ีส าคญัของบริษัทและการปฏิบัติอ่ืนๆ  
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา     

3. ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย    
3.1  ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั    
3.2  ก ากบัดูแลใหมี้ระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพท่ีดีต่อลูกคา้ และพนกังาน    
3.3  ก ากบัดูแลและส่งเสริมใหบ้ริษทัปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเป็นธรรม     
3.4  ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนบัสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 

เพื่อเป็นการใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง    
3.5  สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่าง เๆพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อได ้      
3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม หรือ

ขอ้ก าหนดต่าง  ๆ   
3.7  ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน ส่ิงแวดล้อม 

สถาบนัการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่   
3.8  สร้างจิตส านึกให้พนกังานของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง            

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

บุคคลภายนอก    
4.2  เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑต่์าง  ๆท่ีก าหนด 
4.3  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้งจากต าแหน่งหน้าท่ีและข้อมูลอนัเป็นความลับ 

ของบริษทั    
4.4  ระมดัระวงัในการท ารายการระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั         

เป็นส าคญั และตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการและขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยง
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด   

4.5  กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง                 
ในการพิจารณาตดัสินใจ และตอ้งออกจากท่ีประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว 

4.6  ไม่เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่จะไดรั้บ             
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
 1. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น    
1.1  ปฏิบติัหน้าท่ีตามตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยติุธรรม และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
1.2  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจในการด าเนินการใดๆ ดว้ยจิตอนับริสุทธ์ิ  

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

องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
1.5  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษทั 
1.6  จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ด  ๆของบริษทัเส่ือมค่าผดิปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.7  รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริงต่อ

คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
1.8  ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง พวกพอ้ง และผูอ่ื้น 
1.9  แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กร 

ทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
1.10  ไม่ด าเนินการใดๆในลกัษณะซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัโดยมิไดแ้จง้

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

ถูกตอ้งเป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
2.4  ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
2.5  ไม่ส่งมอบสินคา้และการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งๆท่ีรู้วา่สินคา้และบริการนั้น  ๆมีขอ้บกพร่องเสียหาย 

หรืออาจเกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐานตกถึงมือลูกคา้ 
2.6  จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการ 

ไดโ้ดยสะดวก และก าหนดใหมี้การด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
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2.7  พยายามบริหารตน้ทุนการผลิตให้ต ่าสุดแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐาน
ตลอดเวลา 

2.8  รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

2.9  แสวงหาวธีิการต่าง  ๆเพื่อเป็นการใหบ้ริการต่อลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
2.10  ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือสัญญาต่างๆ ท่ีมีกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
2.11  หากมีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้ได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า

เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 
2.12  จดัใหมี้ระบบท่ีใหค้วามปลอดภยัต่อลูกคา้ เช่นระบบป้องกนัอคัคีภยั ป้องกนัการถูกโจรกรรม 
2.13  ไม่ควรคา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่ก าหนดเง่ือนไข

การคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
3. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน   
3.1  ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

แต่ละคน 
3.2  ส่งเสริมพฒันา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนกังาน ให้มีความกา้วหน้า และความมัน่คง

ในอาชีพ 
3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแก้ไขปัญหาของ

บริษทั 
3.4  ดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และ 

การกระท าดว้ยความสุจริต 
3.5  การใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรมและกระท า 

ดว้ยความสุจริต 
3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง เๆก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน 
3.7  บริหารงานพนักงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆโดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกตอ้งซ่ึงมีผลกระทบ 

ต่อความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
3.8  ปฏิบติัต่อพนักงานบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าท่ี 

ส่วนบุคคล 
4. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้   
4.1  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์การใช้เงิน 

การช าระคืน การดูแลคุณภาพของหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีให้ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี กรณีท่ีจะไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหน้ีเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให ้
เกิดความเสียหาย 
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4.2  ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3  ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัลูกคา้หรือเจา้หน้ี ถา้หากว่า  

มีขอ้มูลวา่ มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดย
ยติุธรรมและรวดเร็ว 

4.4  รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
5. ความรับผดิชอบต่อการแข่งขันทางการค้า 
5.1  แข่งขนัทางการคา้ขายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
5.2  ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมผิด

กฎหมาย 
5.3  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
6. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม    
6.1  ใหก้ารสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
6.2  คืนผลก าไรส่วนหน่ึงขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
6.3  ไม่กระท าการใดๆท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.4  ไม่กระท าการใดๆท่ีช่วยเหลือและสนบัสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าใหเ้กิดการหลีกเล่ียงการ

ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง  ๆหรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 
6.5  ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
6.6  ปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ 

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

บริษทัและตวัพนกังานเอง 
2.  ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกันในหมู่พนักงาน 

ร่วมกนัท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  เอาใจใส่และปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของบริษทัดว้ยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษทัให้มีคุณภาพ                

มีประสิทธิภาพ มีก าไรและพฒันาบริษทัไปสู่ความเป็นเลิศ 
4.  ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบ ารุงรักษาไม่ใหเ้ส่ือมค่าปกติหรือสูญหาย 

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

7.  เอาใจใส่และช่วยเหลือด าเนินการใดๆท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีดีในการท างาน               
ใหมี้ความสะอาดปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

8.  ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษทั 
เป็นส าคญั 

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

องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
14.  ไม่รับของขวญั เวน้แต่เป็นการรับอันเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

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

ผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลไดท้างเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th เเละของ
บริษทัท่ี www.dusit.com/investor  
 กรณีท่ีนกัลงทุนเเละผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยเเละตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงัหน่วยงานนกัลงทุน
สัมพนัธ์ โทรศพัทห์มายเลข +66 2 200 9999 ต่อ 3671 หรืออีเมลล:์ ircontact@dusit.com  
 

9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการบริษัท 

โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั เเละคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และ 
คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั บริหารจดัการผ่าน 
คณะผูบ้ริหาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

http://www.set.or.th/
http://www.dusit.com/investor
mailto:ircontact@dusit.com
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คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. อนุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม  
2. ประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
3. อนุมติัโครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่มบริษทั 
4. อนุมติัวสิัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจ าปีของ

กลุ่มบริษทั และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงาน และงบประมาณท่ีอนุมติัไว ้
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการ

ก าหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน 
6. อนุมติัรายการเก่ียวโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และอ่ืนๆ 

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลท. 
7. อนุมติัเร่ืองการก่อหน้ี  ภาระผูกพนั  และการค ้าประกนัของกลุ่มบริษทั และมอบอ านาจให้ฝ่ายจดัการ

ด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม 
8. พิจารณาเร่ืองขอ้พิพาท  และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ท่ีมีทุนทรัพยเ์กินกวา่ 5 ลา้นบาท 
9. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจ าปีในวงเงินท่ีเกินกว่าอ านาจอนุมติัของ

คณะกรรมการบริหาร 
10. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกวา่งบประมาณท่ีเกินกวา่อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริหาร 

11. อนุมติัการเช่าและการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีมีระยะเวลาเกินกวา่ 3 ปี 

12. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  
กรรมการท่ีเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการบริหาร 

13. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีตอ้งเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั 

14. อนุมติัเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารน าเสนอตลอดจนเร่ืองท่ีกฎหมาย หรือ กลต. หรือ  ตลท. ก าหนดให้
ตอ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

15. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัการอยา่งหน่ึง
อยา่งใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายเพื่อให้
บุคคลมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  
ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบหมายนั้นๆได้เม่ือ
เห็นสมควร ยกเวน้รายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและรายการเก่ียวโยงจะตอ้งปฏิบติัตาม
ประกาศและขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลท. 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจนั้น 
ต้องไม่เป็นรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ อ่ืนใดท ากบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย 
และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 

วาระการด ารงต าแหน่ง  
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ้ 14 ถึงขอ้ 18 
การประชุม และองค์ประชุม 
คณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมมากกวา่ 6 คร้ังต่อปี ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั  
ในการประชุมกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์

ประชุม ในกรณีท่ีประธานไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

1. มีหน้าท่ีในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดูแลการด าเนินงานของบริษทั ให้บรรลุวตัถุประสงค์ 
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

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

3. เป็นผู ้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทมี 
การลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงเท่ากนั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2542 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และท่ีปรึกษา 1 ท่าน 
 

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ * กรรมการตรวจสอบ 3/3 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 3/3 
 นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้  ** ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 

 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
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รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนเมษายนถึงธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 
2. ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ กรรมการตรวจสอบ 6/7 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 7/7 
 นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ ** ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 

 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
หมายเหตุ *มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังท่ี 2/2559 ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติได้ลาออกจากการ
เป็นกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
** มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังท่ี 6/2558 นายศักด์ิ เก่ียวการค้า ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผล
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558  เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง นายศักด์ิ เก่ียวการค้า เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
และท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทุกคน
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ มีคุณสมบติัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด อย่างน้อย 1 คน ตอ้งมีความรู้ด้านบญัชีและประสบการณ์เพียงพอ 
ท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามท่ีเห็นสมควร 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

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

ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด 
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้ง เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

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

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
9.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
9.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
9.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด 

                ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
9.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
9.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
9.6 จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
9.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี ตามกฎบตัร  

                   (Charter) 
9.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

                  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
10. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
11. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

11.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
11.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
        กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์
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 12. ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผดิตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี ถึงพฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้
ดงักล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด 
อ านาจหน้าที ่

1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษทัหารือหรือตอบค าถามคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. สามารถขอค าปรึกษาจากผู ้เช่ียวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างท่ีปรึกษา หรือผู ้เช่ียวชาญภายนอกได้ 
หากมีความจ าเป็น 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี อยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการ
บริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

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

ดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั ทั้งน้ี 

การลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บริษทัแจง้ 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่ง            
ตอ้งอยูรั่กษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 
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ในกรณี ท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง  เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบ 
มีจ  านวนครบตามก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่
ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
การประชุม และองค์ประชุม 

ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง 
ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยค าสั่ งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปย ังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 ว ัน 
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่าง  ๆตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการตรวจสอบทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ
ตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอ โดยได้รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ  
และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเร่ืองความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและค่าตอบแทนของปี 2560 

 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน   
ศาสตราจารย์หิ รัญ รดีศรี และนางปราณี  ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ด้านบัญชี 

และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาต มีคุณวุฒิการศึกษา  
การอบรม ประสบการณ์ท างานของกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร  
และผูมี้อ านาจควบคุม 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยแต่ละท่านมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ดงัน้ี 
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ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 
1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ * กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนช่วงเดือนเมษายนถึงธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน -/- 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน -/- 
3. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน -/- 
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
หมายเหตุ * มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังท่ี 2/2559 ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติได้ลาออกจากการ
เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง นางวรางค์ 
ไชยวรรณ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ท้ังนี ้ตั้งแต่วันท่ี 
1 เมษายน 2559-31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

บริษทัก าหนดให้มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งน้อย 3 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
และไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็น 
กรรมการอิสระ  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
และบริษทัยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน 
2.  เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม  ทั้ งท่ี เป็นตัวเงิน  
และไม่เป็นตัวเงิน โดยให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทก่อนน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 
3.  พิ จารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลง และแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทน 
ของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งคณะจดัการของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัชั้นน า
อ่ืนๆท่ีประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนั เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 
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4.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอ านาจเรียกสั่งการให ้          

ฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษทัท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร 
ท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าท่ี   คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็น
และเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 
3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

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

ดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ีการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต าแหน่งทั้ งคณะ ให้กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

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

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง
เสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  ากดั  
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545  ปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการ

อิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
 

รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาในช่วงเดือนมกราคมถึง
มีนาคม 2559 ดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 
1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 2/2 
2. ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตติ * กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 2/2 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 2/2 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
รายช่ือและรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาในช่วงเดือนเมษายนถึง

ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 1/1 
2. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 1/1 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 1/1 
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โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
หมายเหตุ *มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังท่ี 2/2559 ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ ได้ลาออกจากการ
เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง นางวรางค์ 
ไชยวรรณ เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

บริษทัก าหนดใหมี้กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหา 1 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทั 

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตอ้งมีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา 
และคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดรั้บการเสนอช่ือให้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการท่ีหมดวาระ
หรือกรณีอ่ืน  ๆ
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 
3.  พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
4.  พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
5.  พิจารณารายช่ือและคุณสมบติัผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
6.  พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม และจดัท าแผน 
ในการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
7.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ               
เป็นประจ า เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีอ านาจเรียกสั่งการ

ให้ฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร 
ท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ี คณะกรรมการบรรษทัภิบาล
และสรรหาอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็น
และเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้ประธาน และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในต าแหน่งได ้                 

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

ดว้ยความประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานกรรมการ

บริษทั ทั้งน้ีการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบรรษทัภิบาล

และสรรหาท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

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

ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา
หรือประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง 

ในการเรียกประชุมกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
หรือเลขานุการกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
แจง้ไปยงักรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้
การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาควรจดัให้มีการประชุมในเร่ืองต่าง  ๆตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามาประชุม

ไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็น
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องค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได ้ให้กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  ๆ

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการบรรษทัภิบาล

และสรรหาไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  ากดั 
คณะกรรมการบริหาร 
ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 8/2558 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 มีมติอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดย

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และนายชนินทธ์ โทณวณิก ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร ดงัน้ี 
 

 ล าดับที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง 
1. นายชนินทธ์  โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการบริหาร 
3. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ กรรมการบริหาร 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งส้ิน 13 คร้ัง 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการเป็นผู ้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงของบริษัท 
จ านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 

อ านาจและหน้าทีข่องประธานคณะกรรมการบริหาร: 
1. ก ากบัดูแลการท างานของคณะกรรมการบริหาร 
2. ใหค้  าแนะน าฝ่ายจดัการในการด าเนินธุรกิจ 
3. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณาวสิัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจ าปี  
ของกลุ่มบริษทัตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มเสนอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
2. อนุมติัการลงทุน แผนก าลังคน การจ่ายโบนัส และการข้ึนเงินเดือน ภายใต้งบประมาณประจ าปี 
ท่ีคณะกรรมการอนุมติั 
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3. พิจารณาขอ้พิพาท และคดีความต่าง  ๆของกลุ่มบริษทัท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกิน 5 ลา้นบาท 
4. อนุมติัแต่งตั้ง ปลด และก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบัรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม

ลงมา 1 ระดบั   
5. อนุมติัโครงสร้างและการบริหารระดบัคณะบริหารลงมา 
6. อนุมติัโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนกังานและผูบ้ริหาร 
7. ก ากบัดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และไม่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั 
8. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจ าปีในวงเงินท่ีเกินกวา่อ านาจอนุมติัของ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มของกลุ่มบริษทั แต่ไม่เกิน 30 ลา้นบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลท. 
9. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกว่างบประมาณร้อยละ 5  แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ี
ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 30 ล้านบาท แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณา 
ใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของ กลต. และ 
ตลท. 
10. อนุมติัการเช่าและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ท่ีไม่เป็นการด าเนินงานโดยปกติ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

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

กรรมการบริหารแทน 
นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษทัยงัได้มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ือง เพื่อท าหน้าท่ี 

ในการพิจารณาเเละจดัการในเร่ืองต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
เเละประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

 คณะกรรมการจดัการของกลุ่มปฏิบติัการ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ 
 คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
 คณะกรรมการ IT 
 คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  
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 รายช่ือประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม 
ท่ี ประชุ มคณะกรรมการ ค ร้ั งท่ี  5/2558 ว ัน ท่ี  8 กันยายน  2558  มี ม ติ อนุ มั ติ แต่ งตั้ ง 

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer) เพื่อแทน 
นายชนินทธ์ โทณวณิก โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 
หน้าทีเ่เละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม 

1. ก าหนด วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณ
ประจ าปีของกลุ่มบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมติั 
2. ควบคุมดูแลบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจ าปีของกลุ่มบริษัทท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร  
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยสามารถเพิ่ม Shareholders value ท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้สูงข้ึน 
3. ควบคุมดูแลบริหารจดัการงานของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท ตลอดจนติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบริษทัต่อคณะกรรมการบริษัท 
อยา่งสม ่าเสมอ 
4. ก าหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษทัและสนบัสนุนการด าเนินงาน
ในทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สามารถพัฒนา และใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
5. อนุมติัเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง พนกังานระดบับริหาร 
6. สร้างวสิัยทศัน์ของการเป็นผูน้ าใหฝ่้ายบริหารทุกระดบั 
7. ให้ค  าแนะน าและถ่ายทอดประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงาน 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  การประเมินความเส่ียงทางการเงิน และการลงทุน  
ในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อลดความเส่ียง โดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง 
รวมถึงติดตามและประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  
9. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปีในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ต่อการ
พิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้ งน้ี ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อก าหนดของ กลต.  
และ ตลท.  
10. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกว่างบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ5 ของวงเงิน 
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือ 10 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ต่อการพิจารณา
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ใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของ กลต. 
และ ตลท.  
11. บริหารจัดการด้านการเงินและการใช้ จ่ ายงบประมาณของกลุ่มบริษัท เพื่ อให้ เกิดประโยชน์ 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ซ่ึงกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองจะก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผูก้รอกแบบ
ประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคือ น าคะแนนเฉล่ียของแต่ละหัวข้อมาค านวณผลคะแนนเฉล่ียรวม  
และแจง้ผลการประเมินท่ีไดใ้ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงาน
และปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป 

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าปี 2559 คณะกรรมการมีความเห็นวา่มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ  อยูใ่น
ระดบัดี 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแนวทาง 
ของตลาดหลักทรัพยฯ์ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป  
ผลการประเมินปี 2559 อยูใ่นระดบัดี 

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองแลว้ ผลการประเมิน  
ปี 2559อยูใ่นระดบัดี 

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว  
ผลการประเมินปี 2559 อยูใ่นระดบัดี 
การประเมินของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจ าปี  2559 ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม  
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทั  
การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวชิาชีพของคณะกรรมการ 

ในปี 2559 กรรมการท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพ สรุปไดด้งัน้ี 
กรรมการ หลกัสูตร สถาบนั วนัเดอืนทีอ่บรม 

ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- Pack 5 & Fair Value รุ่นท่ี 2/2016 
- รู้ทนัเขา้ถึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  

 
 

- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

22 กรกฎาคม 2559 
24 กรกฎาคม 2559 
25 พฤศจิกายน 2559 
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กรรมการ หลกัสูตร สถาบนั วนัเดอืนทีอ่บรม 

นางปราณี ภาษีผล - Risk Management Plan รุ่น 11/2016 
- Nomination and Corporate Governance 
Committee รุ่น 8/2016 

- การพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี   
 

- AC Forum  
 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
- ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ 

- บ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  

20 – 21 กนัยายน 2559 
17 – 18 พฤศจิกายน 2559 
 
25 กรกฎาคม 2559 
 
10 มีนาคม 2559, 26 พฤษภาคม 
2559, 25 สิงหาคม 2559 

นางปรารถนา มงคลกลุ - Advanced Audit Committee Program 
22/2016 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

15, 28 มกราคม 2559 
4, 11 กมุภาพนัธ์ 2559 

นางวรางค ์ไชยวรรณ - Director Accreditation Program (DAP) 
131/2016 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 17 ตุลาคม 2559 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษทัมี 4 ท่าน ดงัน้ี  
1. นายอาสา สารสิน 
2. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี 
3. ดร. กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์
4. นางปราณี ภาษีผล 

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

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

 

o กระบวนการสรรหา หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกและแต่งตั้งกรรมการอสิระ 
การคดัเลือกกรรมการอิสระได้ก าหนดให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

โดยพิจารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ์ ทั้ งน้ี จะตอ้งไม่ขดักับข้อก าหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. เม่ือผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาแลว้ จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบเพื่อเสนอผู้
ถือหุน้อนุมติัต่อไป 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือใหบ้ริการทางวชิาชีพกบับริษทั 
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(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 12 ท่าน และผูบ้ริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์8 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร 
 

 หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
o คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั

ของบริษทัและกฎหมายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน 
o กระบวนการสรรหา หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกและแต่งตั้งกรรมการ 
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัจดทะเบียน และเป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อใหไ้ดก้รรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย
โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้ง
กรรมการตามหลกัเกณฑต่์อไป 

การแต่งตั้งกรรมการผ่านทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนคร้ังเดียวเต็มตามจ านวน

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

3.  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผูใ้ด
ผูห้น่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 
บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการ 
ท่ียงัเหลืออยู ่
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o กระบวนการสรรหา หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม โดยผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ซ่ึงมีหนา้ท่ีกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั เขา้ใจ 
ในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนดไว ้และคณะกรรมการบริหารเป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบัรองจากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มลงมา 1 ระดับ ส่วนระดับถัดลงมาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม เป็นผูอ้นุมัติแต่งตั้ ง 
และก าหนดค่าตอบแทน  
9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 หากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท ารายการใดๆ บริษทัต้องดูแลรับผิดชอบด้วย  ดังนั้ น บริษัทจึงส่งตวัแทน
กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของบริษัท ทั้ งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษัทย่อยเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทั เพื่อให้บริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี และก่อนท่ีกรรมการตวัแทนจะไปลงมติ 
หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  
 นอกจากน้ี  ต้องดูแลรายการเก่ี ยวโยงหรือการได้มาหรือจ าหน่ ายไปซ่ึ งทรัพย์สิ น ท่ี เข้ าเกณฑ ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั กรรมการ
ตวัแทนดังกล่าวจะต้องรวบรวมข้อมูลและแจง้บริษทั และก ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด าเนินการ 
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทัดว้ย 
 ทั้งน้ี การส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและตอ้งได้รับมติอนุมติั 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 การก ากบัดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการต่าง  ๆของบริษัทย่อย 
  1. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทาน  
ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายงานทางการเงินท่ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และเป็นท่ีเช่ือถือได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของ
บริษทั 
  2. การท ารายการกบับุคคลเกีย่วโยง  
  การท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยง บริษทัย่อยตอ้งให้บริษทัอนุมติัรายการดงักล่าวและปฏิบติัให้ถูกตอ้ง 
ตามเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับ
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เจ้าหน้าท่ีของบริษัทและผูต้รวจสอบภายในว่าเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
ถูกตอ้งแลว้ 
 3. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
  บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นรายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  4. การท ารายการส าคัญอืน่ 
  การท ารายการส าคัญอ่ืน บริษัทย่อยจะปฏิบัติ ให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือเกณฑ ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
และมีการขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

 การก าหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย 
  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผล  
อยา่งอิสระเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทาน
ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ  ส าหรับการตรวจสอบบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ได้ท าการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงินเป็นหลัก รวมถึงการสอบทานรายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยว่าสามารถป้องกนั
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษทัย่อย อันเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 
อยา่งเพียงพอ 

 กลไกอืน่  ๆ
  กลไกอ่ืนๆในการก ากับดูแลบริษัทย่อย เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อย  
ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อย และปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกบัผู้ถือหุ้นอืน่ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
-ไม่มี- 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ขอ้มูลภายในท่ีส าคญัจะถือเป็นเอกสารลบัไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เช่น                           

ผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผูถื้อหุ้นเฉพาะเร่ือง และในเวลา 
ท่ีเหมาะสมเท่านั้น และห้ามผูบ้ริหาร กรรมการและพนกังานผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลลบัภายในของบริษทัไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด โดยใช้วิธีพิจารณาลงโทษเป็นกรณีไป หากมีขอ้มูล 
ท่ีไม่โปร่งใสร่ัวไหลออกไป ทั้งน้ี สามารถเเจง้เบาะเเสได้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หน้าท่ี
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บริหารกลุ่ม เลขานุการบริษัท หรือผู ้อ  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวบ้นเว็บไซต ์
www.dusit.com/investor หวัขอ้ การแจง้เบาะแส 

นอกจากน้ี ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายใน น าขอ้มูลดงักล่าวไป
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีไม่เก่ียวขอ้ง และห้ามท าการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ เเละห้ามซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน 

บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารท่ีอยู่ 4 อนัดบัรองจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม รวมทั้งประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มเองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านักงานก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 
นอกจากน้ี ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ. ดุสิตธานีของกรรมการและผูเ้ก่ียวข้องต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพนัธ์เป็นประจ าทุกปี  

 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2559 บริษทัช าระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษทัย่อยในประเทศ คือ บ. เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชย สอบบญัชี  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4.25 ลา้นบาท 
2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  

-  R.G. Manabat & Co. (บริษัทสมาชิกในเครือข่ายของ  เคพี เอ็มจี) ท่ี  Makati City, 
Philippines คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 730,050 เปโซ 

-  KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 10,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
- KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of 

China คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 250,000 หยวน 
3. ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  

บริษทั 
- ค่าท่ีปรึกษาดา้นภาษีส าหรับการลงทุนในประเทศ ซ่ึง บ. ส านกัภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
ไดใ้หบ้ริการและจะช าระค่าบริการในปีถดัไปจ านวน 336,000 บาท  

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
- ค่าท่ีปรึกษาการน าส่งภาษี ซ่ึง KPMG, Male, Republic of Maldives ไดใ้ห้บริการและ
บริษัทย่อยได้ช าระค่าบริการจ านวน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ในปี 2559 และ 
จะตอ้งช าระในปีต่อไป อีก 4,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

9.7  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2559 บริษทัมีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์โครงการส ารวจการก ากับดูแล

http://www.dusit.com/investor


          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
131 

 

กิจการบริษ ัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในเร่ืองอื่นๆ 
นอกจากเร่ืองที ่เปิดเผยไวข้ า้งตน้  ได ้แก่ การที่บ ริษทัจดัให ้มีผูส้อบบญัชีอิสระเป็นผูต้รวจสอบ  
การนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นและเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น  

ในเร่ืองการก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย บริษทัก าหนด
ไวว้่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให ้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึง
ในสาม  กรรมการที ่ออกตามวาระนั้นอาจถูก เลือก เข ้าม าด ารงต าแหน่งใหม่ก ็ได ้ นอกจาก น้ี  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา มีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 3 ปี อยู่ในต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืน 

คณะกรรมการเห็นว่าเง่ือนไขด้านเวลาไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ แต่จะ
พิจารณาจากความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที่ รวมทั้งคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดหรือ
กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องเป็นเกณฑ์  
 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

10.1 นโยบายภาพรวม CSR ของบริษัท 

ในฐานะองคก์รที่เป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั 
(มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและขยายธุรกิจสู่ระดบันานาชาติ จึงด ารงตนเป็นองคก์รธุรกิจและผูใ้หบ้ริการท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกบัการพฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ยิ่งไปกวา่นั้น
ยงัมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ด้วยความเช่ือมัน่ว่าการเติบโตโดย
ค านึงถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่างรอบด้าน จะน ามาซ่ึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในอนาคต 
สอดคล้องก ับวิสัยทศัน์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัที่จะมุ่งสร้างสรรค์บริการอย่างไทย 
อันทรงคุณค่า ต่อยอดการพัฒนาด้วยความรับผิดชอบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  เพื ่อบรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าว จึงเป็นภารกิจของบริษทัที่จะตอ้ง
ประกอบกิจการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างรอบด้าน และมีส่วนร่วมเสริมสร้างการเจริญเติบโต

อย่างยัง่ยืนของบริษทั เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ ซ่ีงปรากฏเป็นหลกัการในการประกอบ
กิจการโดยสรุปดงัน้ี 

- ประกอบธุรกิจโดยยึดหลกัความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมการประกอบ
กิจการด้วยความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า  คู่แข่ง  คู่ค ้า  เจ้าหน้ี  รวมถึงสังคม  ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงทางเศรษฐกิจและความย ัง่ยนืของธุรกิจ 
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- ต่อตา้นและไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
- เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานให้

ความส าคญัต่อสวสัดิภาพ ความปลอดภยัในการท างานและสุขอนามยัของบุคคล ปฏิบติัต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์

- ยึดมั่นในพันธสัญญาท่ีจะส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสมโดย

ค านึงถึง ความปลอดภยั สุขอนามยัและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั  

- บริษทัเล็งเห็นว่าความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อมถือเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารจดัการ
โรงแรม โดยถือเป็นภารกิจท่ีจะค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมรวมถึงเสริมสร้างความสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ืองกบัชุมชนและสังคมโดยรอบเพื่อความย ัง่ยนื 

- ยึดมัน่และบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยได้จดัท านโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และก าหนดให้มีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 
 

10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

(1) กระบวนการจัดท ารายงาน 

บริษ ัทได ้จ ัดท ารายงานโดยรวบรวมข ้อมูลจากแนวนโยบาย คู่มือ  รวมถึงการปฏิบ ัติ ท่ี
เกิดข้ึนจริงในดา้นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้ม กล่าวคือ คู่คา้ 
พนักงาน ชุมชนและสังคม สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดไปจนถึงส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี เพื่อเน้นย  ้า
ถึงเป้าหมายขององค์กรท่ีมีต่อสังคมโดยรวม ในปี 2559 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงาน
เพื่อความย ัง่ยืน (Sustainability Reporting) โดยอา้งอิงหัวขอ้ (GRI reference) ตามแนวทางการรายงานดา้น
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่น G4  โดยให้รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งนโยบายการด าเนินงานเชิงปฏิบติัการ และกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดปี 2559 เพื่อเปิดเผยผลกระทบและผลลพัธ์ ทั้งเชิงบวกและลบ และแนวทางการจดัการของบริษทัท่ี
มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี รายงานความย ัง่ยืนซ่ึงให้ขอ้มูลการด าเนินงานตลอดปี 2559  
ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้รายงานความย ัง่ยนื และเวบ็ไซตข์องบริษทั www.dusit.com/investor หวัขอ้ รายงานความย ัง่ยนื 

 (2) การด าเนินงาน 

(2.1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทั ดุสิตธานี จ  าก ัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน์ของการประกอบ
กิจการดว้ยความเป็นธรรมทั้งต่อภาครัฐและเอกชน และไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
ทั้งในรูปแบบของนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิงาน และการสนบัสนุนส่งเสริมผา่นการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงาน คู่คา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งได้ทราบถึงแนวนโยบายของบริษทั
ในเร่ืองดงักล่าว และยอมรับปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั ตลอดไปจนถึงกระบวนการประกอบกิจการ และ

http://www.dusit.com/investor
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การตดัสินใจในแต่ละขั้นตอนจะมุ่งเน้นทั้งในบริบทดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบตัิต่อ
ลูกคา้และคู่คา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่เท่าเทียมกนั ไม่แสวงหาขอ้มูล
ที่เป็นความลบัของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการ
กล่าวหาในทางร้าย บริษทัไดด้ าเนินกิจการโดยค านึงถึงการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมในแง่มุม
ต่างๆ ดงัน้ี  

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

- บริษทัมีนโยบายห้ามพนกังานรับ หรือเรียกร้องของขวญั เงิน หรือส่ิงอื่นใดจากบุคคลอื่น
หรือคู่คา้ท่ีร่วมท าธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับอันเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 

-  ส่งเสริมใหมี้การร่วมกนัพฒันาสินคา้ บริการ การอบรม รวมถึงการสร้างผลก าไรร่วมกนั 
-  บริษทัให้ความเคารพในสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล ไม่สนบัสนุนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิทุกประเภท และปฏิบตัิตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่สนับสนุน
ให้พนักงานของบริษทัล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่ว่าโดยรูปแบบหรือวิธีการใดๆ 

แนวนโยบายและแนวปฏิบติัในการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมในดา้นต่างๆ ของบริษทั
ก าหนดข้ึนโดยความเช่ือมัน่ว่าการเจริญเติบโตและการพฒันาไปขา้งหน้าของบริษทัจะด าเนินไปอย่าง
ย ัง่ยืนหากมีรากฐานที่เขม้แข็ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกตอ้ง ชอบธรรม โปร่งใส และเคารพต่อ
บทบญัญติัทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.2)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่บัน่ทอนความเจริญก้าวหน้าและการพฒันาขององค์กรในทุก
ระดบั ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน และผลประกอบการ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน
ขององค์กรและจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั
(มหาชน) เล ็งเห็นถึงคว ามส าค ัญ ของปัญหาด ังกล่า ว  และมีค ว าม มุ ่งมั ่น ที ่จ ะ ป้ องก ัน  แก ้ไ ข  
ไม่ส่งเสริมและไม่เ ก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังที่ 5/2556 วนัที่ 9 สิงหาคม 2556 จึงมีมติอนุม ัติการเข ้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบ ัติ (Collective Action Coalition)  ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ที ่ประชุม
คณะกรรมการคร้ังที่ 6/2557 วนัที่ 27 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมตัินโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นของ
บริษทั และที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 4/2558 วนัที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมตัิแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และให้น าส่ง
แบบประเมินดงักล่าวต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย เพื่อเขา้สู่กระบวนการรับรองฐานะ
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สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัและขอรับประกาศนียบตัร และเดือนตุลาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย มีมติให้การ
รับรองบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
ทุจริต โดยใบรับรองมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 

 การด าเนินการ 
บริษทัได้ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีระบุในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action 

Coalition)  ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงบริษทัไดร่้วมลงนาม โดยสรุปดงัน้ี 
-  จดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต รวมถึงก าหนดนโยบายเก่ียวกับการ

ต่อต้านการทุจริตและแผนการก ากับการปฏิบัติงาน และจดัให้มีคู่มือหรือแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน 

-  เปิดเผย มีส่วนร่วม หรือแลกเปล่ียนนโยบาย ประสบการณ์ แนวปฏิบติัท่ีดีและแนวทางความส าเร็จ
ในการสนบัสนุนใหเ้กิดการท ารายการทางธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ถูกตอ้งและโปร่งใสในประเทศไทย  

-  ให้ความร่วมมือกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั คู่คา้ และผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนๆ โดยการ
สร้างแนวร่วมปฏิบติั และการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่อตา้นการทุจริต 

ในปี 2559 พนักงานของบริษทั โรงเรียนและโรงแรมในเครือดุสิต ได้รับการอบรมเร่ือง Code of 
Conduct รวมทั้ งเร่ืองการต่อต้านการทุจริต และหลักปฏิบัติเร่ืองนโยบายการไม่รับของขวญั ในช่วง
โปรแกรมการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยให้พนกังานลงช่ือรับรองวา่ไดรั้บการส่ือสารเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจน  
และเก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้มประวติัของพนกังานแต่ละคน ทั้งน้ี นโยบายการไม่รับของขวญัไดจ้ดัท าข้ึนมา 
เพื่อสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตของรัฐบาลไทย เพื่อเป็นแนวปฏิบติัส าหรับพนกังานในเครือดุสิต
ทุกคนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการป้องกนัเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนและป้องกนัไม่ให้เกิด 
การทุจริต หลักการของนโยบายการไม่รับของขวญัน้ี คือ พนักงานของบริษัทต้องไม่รับหรือมอบ 
ของขวญัใด ในบริบทของความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกิจระหว่างกันโดยมีผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท 
นอกจากของขวญั นโยบายน้ียงัครอบคลุมถึงการให้และการรับบริการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ รวมทั้งการ
ไดรั้บเชิญหรือเชิญให้เขา้ร่วมกิจกรรมและงานต่างๆโดยพนกังาน ทางบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น
ระบบ  Intranet / Internet – HR SharePoint ในหัวข้อ  Business Ethics/CSR เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับ
พนักงานหากพนักงานมีข้อสงสัย  รวมทั้ งแผยแพร่หลักปฏิบัติดังกล่าวของบริษัทและพนักงาน ให้
บุคคลภายนอกรับทราบดว้ย  อน่ึง ในปี 2559 ทางบริษทัไดด้ าเนินการจดัอบรมทบทวนขอ้มูลของบริษทัท่ี
จ าเป็นส าหรับพนักงาน (Re-Orientation Program) โดยมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงาน 
ทุกคนรับทราบอีกคร้ังด้วย   นอกจากนั้ น ทางบริษัทฯ ยงัได้จัดท าแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเร่ือง
จรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าวใน Recruitment Brochure เพื่อเผยแพร่ขอมูลดงักล่าวให้กับบุคคลากรท่ีมี
ความโดดเด่น เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหพ้วกเขาเขา้มาร่วมงานกบับริษทั โรงแรม และโรงเรียนในเครือดุสิต 
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บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะท างานจดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่  รวมทั้งนโยบายการไม่รับ
ของขวญั โดยออกเป็นระเบียบและขั้นตอนปฏิบติัท่ีชัดเจน  มีการติดตามและประเมินผลในปี 2559 โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และทางแผนกทรัพยากรบุคคลส่วนกลางจะท าการตรวจสอบแต่ละโรงแรมเป็น
ประจ าทุกปีผ่านกระบวนการท า HR Audit และจะจดัให้มีการสอบตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า
พนกังานทุกระดบัมีความรู้และความเขา้ใจอนัดีในเร่ืองน้ี  ทางบริษทัไดท้  าการจดัแคมเปญ จดัแข่งขนัตอบ
ปัญหาออนไลน์ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจ า  มีการจัดส่งพนักงานของ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานฝ่ายกฎหมายและพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายในไปอบรมเร่ืองมาตรการ 
ภาคธุรกิจ ต้านทุจริตการติดสินบน  รวมทั้ งร่วมงานวนัต่อต้านการคอรัปชั่นซ่ึงจดัโดยหน่วยงานของ
ภาครัฐบาลท่ีทอ้งสนามหลวง 

 (2.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

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

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

- ส่งมอบสินค ้าและบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั  ทุกเช้ือชาติ 
ศาสนาอยา่งเท่าเทียมกนั 

- เปิดโอกาสดา้นการจา้งงานบุคคลรวมไปถึงการจา้งงานคนพิการอยา่งเท่าเทียมกนั 
- บริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยฝ่าย

จดัการมีพนัธสัญญาในการป้องกนัและก าจดัการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิให้เกิดข้ึนได ้
- บริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงคใ์นเร่ืองสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน 
ยิ ่งไปกว่านั้น  บ ริษทัได ้จดัให้มีการป้องก ันการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็น

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

- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเกี่ยวกบัเร่ืองเพศอย ่างไม่พึง
ประสงค์ เช่น การวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัเร่ืองรสนิยมทางเพศของผูอ่ื้น 
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- การกระท าใดๆ ที่ เกี่ยวข ้องก ับเร่ืองทางเพศที่สร้างความเป็นปรปักษ์ หรือ ข่มขู่ในท่ี
ท างาน หรือการกระท าใดๆ ที่เขา้ข่ายไม่พึงประสงค์ในเร่ืองเพศ  การเผยแพร่เร่ืองข าขนัเชิงลามกใน
สถานปฏิบตัิงาน แสดงติดประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายขอ้มูลที่มีเน้ือหาหรือรูปภาพที่แสดงถึงการ
คุกคามทางเพศ 

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

(2.4)  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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

- จดัให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที่ท  างานอย่าง
เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน การจดัให้มีสถานท่ี
ท างานท่ีสะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยั 

- พฒันาพนักงานเพื ่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้
เรียนรู้ผ่านการท างาน การฝึกอบรมที่เหมาะสมกบัแต่ละบุคคลอย่างสม ่าเสมอ การฝึกฝนผ่านการ
ปฏิบติังานจริง และเล่ือนต าแหน่งเม่ือมีผลงานและโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกนั 

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

- จดัใหมี้กระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมส าหรับพนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
- จดัให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อน

ประจ าปี การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี และห้องพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาล
ฉุกเฉิน มื้ออาหารในช่วงเวลาปฏิบ ัติงาน สิทธิการเข ้าพกัในโรงแรมของบริษ ัทและโรงแรมใน
เครือในราคาพนักงาน และอตัราค่าห้องพกัพิเศษส าหรับครอบครัวและมิตรสหาย 
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- ให้ขอ้มูลส าคญัแก่พนักงานและตวัแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน สถานะ 
และแผนงานในอนาคตของบริษทัผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall 
เป็นตน้ 

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

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

- จัดสรรสวสัดิการต่างๆ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติ และศาสนา ภายใน
องค์กรเพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานและมีความทัว่ถึง 

(2.5)  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

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

เน่ืองดว้ยบริษทัตระหนกัถึงเร่ือง การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality Management) 
เพื่อท่ีจะบรรลุพนัธกิจของดุสิต คือ สร้างประสบการณ์เหนือระดบัความคาดหวงัส าหรับทุกการบริการ  
ในปี 2559 บริษทัจึงไดน้ ามาตรฐานการจดัท าระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) โดยบริษทั  
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั มาใชก้บัโรงแรมท่ีดุสิตบริหารงานเอง (Owned Hotels) และโรงแรมท่ีดุสิต
รับมาบริหาร (Managed Hotels) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบนัมีโรงแรมในเครือดุสิตท่ีไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งส้ิน 8 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรมในประเทศไทย 5 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรม
ดุสิตธานี หวัหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
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โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมต่างประเทศอีก 3 แห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย โรงแรมดุสิตธานี     
เลคววิ ไคโร โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ส าหรับโรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ นั้น จะไดรั้บการ
รับรอง ISO 9001:2015 ในปี 2560 

(2.6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นภยัธรรรมชาติ ปัญหาโลกร้อนและ         
การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ดงันั้นคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มนั้นไม่วา่จะเกิดจากธรรมชาติหรือถูกสร้าง
ข้ึนมาโดยมนุษยต่์างก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งส้ิน ในฐานะสมาชิกคนหน่ึงในโลกใบน้ี จึงควรมีส่วนร่วมใน
การสร้างและปกป้องรักษาสภาพแวดลอ้มเอาไวใ้หดี้ท่ีสุด 

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะผูน้ าดา้นธุรกิจโรงแรมของเอเชีย เล็งเห็นถึงความส าคญั
ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี บริษทัยงัมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือท่ีตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงโรงแรมแต่ละแห่งตั้ งอยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพงดงาม จึงมีการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการดา้นพลงังานท่ีเหมาะสม เพื่อรักษาสภาพความงดงามของสถานท่ีนั้นๆให้คงอยู่
ตราบนานเท่านาน การจดัการส่ิงแวดลอ้มของกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นหัวใจส าคญัของ
การบริหารจดัการโรงแรมในกลุ่มดุสิต บริษทัไดพ้ฒันามาตรการดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้สูงข้ึนและได้
ด าเนินงานสู่พันธกิจ การเป็นองค์กรผูน้ าด้านการประหยดัพลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการเขา้ร่วมโครงการเอิร์ธเช็ค (EarthCheck) จดัข้ึนโดย  EC3 Global  ซ่ึงเป็นองค์กรดา้นการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  เอิร์ธเช็คเป็นโครงการท่ีใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงไดรั้บรองและเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,300 องค์กรในกว่า 70 
ประเทศ เป็นโครงการท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อดูแลส่ิงแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนอย่างกวา้งขวางในแวดวง
วทิยาศาสตร์ระดบัโลก มีการประมาณค่าจากตวัช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั อาทิเช่น การใชน้ ้าและพลงังาน 
ป ริม าณ การป ล่อยของเสี ย  รวมทั้ งสั ญญ าป ระช าคมว่ าด้วยก าร รักษ า ส่ิ งแวดล้อม  ส าห รับ 
การประยุกต์หลักการเอิร์ธเช็คมาใช้ในภาคธุรกิจ ทางโรงแรมตอ้งท าขอ้ตกลงในการพฒันาองค์กร โดย
เปรียบเทียบกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชนและปัจจยัทางสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์สภาพชีววิทยา การลงทุน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมใหก้บัชุมชน สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมได้
ท่ี www.earthcheck.org 

ปี 2552 นับเป็นก้าวส าคญัท่ีบริษทัได้ผลกัดันโรงแรมในเครือทั้งในและต่างประเทศให้เข้าร่วม
โครงการเอิร์ธเช็ค โดยโรงแรมทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมโครงการเอิร์ธเช็คจะตอ้งด าเนินงานภายใตข้อ้ปฏิบติัส าหรับ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีทางเอิร์ธเช็คก าหนดไว ้ภายใต้การสนับสนนุนของผูบ้ริหารระดับสูงและกลุ่ม 
ผูป้ระสานงานเอิร์ธเช็ครวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด าเนินทางด้านส่ิงแวดล้อมหรือกรีนทีม 
(Greenteam) ในแต่ละโรงแรม ทั้งน้ี หากมีการจดัการด้านพลังงานและการควบคุมมลพิษท่ีดีก็จะได้รับ
เกียรติบตัร จนถึงปี 2559 โรงแรมในเครือดุสิตได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระดับทองจากทาง 
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เอิร์ธเช็ค ไดแ้ก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี หวัหิน ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี พทัยา 
ดุสิตปร๊ินเซส โคราช ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ดุสิตดีทู เชียงใหม่  ดุสิตธานี 
มะนิลา และในระดบัเงินไดแ้ก่ ดุสิตธานี มลัดีฟส์ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร  รวมทั้งส้ิน 12 แห่ง เพื่อผลกัดนัให้
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและจดัการพลงังาน จนถึงสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในฐานะโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 (2.7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม โดยการพฒันาบุคลากร 

 โครงการหลกัสูตรผู้บริหาร (Management Trainee)  

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

 (2.8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม  
นวตักรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ท าให้ส่ิงแวดล้อมและความ

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

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

- เลือกระบบปรับอากาศ ที่ประหยดัพล ังงานสู ง สุด  และการใช ้เลือกใช้ผลิตภ ัณท์
ประหยดัน ้าในหอ้งพกัของโรงแรม   

- ในส่วนของตูม้ินิบาร์และตูเ้ก็บไวน์ในห้องพกัโรงแรม เป็นระบบ Absorption Type ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีไม่ก่อใหเ้กิดสาร CFC แทนระบบ Compressor ท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- งดการใชถุ้งพลาสติก ขวดน ้า หรือ ขวดพลาสติกทุกชนิด โดยใชข้วดแกว้บรรจุแทน  
- วางระบบผลิตน ้าจืดจากน ้าเคม็ท่ีมีประสิทธิภาพและประหยดัไฟสูงสุด  
- วางระบบการรีไซเคิลน ้ าที่ใช้แล้วมารดน ้ าตน้ไม ้และรีไซเคิลวตัถุดิบจากครัวมา ใช้ท า 

ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยคอก 
- ใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีมากกว่าร้อยละ 80 และลดการใช้พลงังานไฟฟ้าโดย 

จุดเทียนแทนการเปิดไฟส่องสว่างในพื้นท่ีบริการอาหารค ่าของโรงแรม และสถานบริการสปา 
ในช่วงกลางคืน  

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

- เลือกใช้รถพลงังานไฟฟ้าส าหรับใช้ภายในโรงแรม ในระบบชาร์จไฟขณะเบรค ซ่ึงเป็น
ระบบใหม่ที ่ประหยดัพล งังานสูง  และเลือกใช ้เรือส ปี ดโบ ต้ เค ร่ืองยนต ์ 4 จ งัหวะ  
ท่ีประหยดัพลงังานและไม่ปล่อยสารพิษลงสู่ทะเล แทนเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ ท่ีมีราคาต ่ากวา่ 

- วางระบบน าความร้อนเหลือใช้จากเคร่ืองปั๊มความร้อนกลบัมาใช้ในการตม้น ้ าร้อน เพื ่อ
ทดแทนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

นอกจากนวตักรรมประหยดัพลงังานผ่านเทคโนโลยีใหม่ดงักล่าว โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
ตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ใน Baa Atoll และอยู่ในพื้นที่ใกลเ้คียงกบัเขตสงวนชีวมณฑลของโลกท่ีไดรั้บ
การประกาศและคุม้ครองโดยองค์การยูเนสโกอีกดว้ย ในการน้ี โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดเ้ขา้ร่วมกบั
องค์การยูเนสโก โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลที่หลากหลาย โดยนัก
ชีววิทยาทางทะเลท้องถ่ินของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็นผูป้ระสานงานในกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมอนุรักษ์พนัธุ์ เต่าทะเล ปลากระเบน ปลากระเบนนก ฉลามวาฬ รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์พนัธ์ุ
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ฉลามโดยรณรงค์งดการบริโภคหูฉลาม กิจกรรมงดใช้ถุงและขวดพลาสติกเน่ืองจากเป็นสาเหตุให้
สัตว์ทะเลสูญพันธุ์  นอกจากน้ีย ังมี กิจกรรมที่ให้ความรู้และส่งเสริมให้นกัท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์และ
ปกป้องสิ่งแวดลอ้มทางทะเล เช่น กิจกรรมเยี ่ยมชมแนวปะการังใกลเ้กาะ และเยี ่ยมชมเขตสงวน 
ชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก จากความร่วมมือและกิจกรรมดงักล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานการ
อนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลให้กบัโรงแรมและรีสอร์ทพื้นที่ติดทะเลอ่ืนๆ ก่อให้เกิดความ
ย ัง่ย ืนแก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นการร่วมพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมที่ด าเนินการแลว้
ประสบความส าเร็จสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางกบัผูอ่ื้นต่อไป 

10.3 การด าเนินงานธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

-ไม่มี –  

10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process) 

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

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

(1) กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม 
 ดุสิต สไมล์  (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้แห่งความสุขของเด็กๆ   
ดุสิต สไมล์ เป็นหน่ึงในโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีริเร่ิมข้ึนส าหรับเด็ก ซ่ึงไดพ้ฒันา

เป็นโครงการการกุศลระดบัสากลท่ีน ามาปฏิบติัทัว่ทุกบริษทัในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการมอบ
รอยยิ้มให้แก่เด็กๆ รวมทั้งเสริมสร้างโลกให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าอยู่มากข้ึน ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิสร้าง
รอยยิม้ ประเทศไทย(www.operationsmile.org) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีรวบรวมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ท่ีมี
จิตอาสามาให้บริการการรักษาและแกไ้ขโดยวธีิผา่ตดัท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพแก่เด็กท่ีมีใบหนา้ผิดรูป
โดยก าเนิด หรือท่ีเรียกวา่ โรคปากแหวง่และเพดานโหว ่เป็นตน้ 
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ด้วยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใต้โครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจดัหากองทุนเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานต่างๆ เท่านั้น แต่บริษทัยงัเน้นย  ้า ถึงความส าคญัของโครงการเพื่อยกระดบัความ
เข้าใจของแขกผูเ้ข้าพัก องค์กรพันธมิตร และพนักงาน ผ่านทางการฝึกอบรม การดูงาน งานส่ือมวลชนสัมพันธ์  
การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารการตลาด และช่องทางอ่ืนๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล ์เร่ิมก่อตั้งในปี 
2553 มีการระดมเงินบริจาคผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริจาคในหอ้งพกัแขก การหกัจากเงินเดือนพนกังาน
ท่ีเต็มใจมอบเงินบริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วนธุรกิจทั้ งในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้  

สรุปยอดเงินบริจาคนบัแต่เร่ิมโครงการจนถึงปี 2559 มียอดรวมทั้งส้ิน 8,302,142.38 บาท และไดท้ า
การผา่ตดัเด็กท่ีมีภาวะปากแหวง่เพดานโหวท่ั้งส้ิน 489 คน 

ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนลไดเ้ขา้ร่วมโครงการ Surin Speech Camp ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจดัข้ึนโดยมูลนิธิ
สร้างรอยยิ้ม แห่งประเทศไทย  เพื่อแกไ้ขการพูด (Speech Therapy) ให้กบัเด็กๆท่ีผ่านการผ่าตดัปากแหว่ง
เพดานโหว่แลว้ โครงการดงักล่าวจดัข้ึน ณ จงัหวดัสุรินทร์ในวนัท่ี 20-21 ตุลาคม 2559 ทั้งน้ี มูลนิธิสร้าง
รอยยิม้ ประเทศไทยไดมี้การจดัการสอนการฝึกพดูใหก้บัเด็กๆและผูป้กครองถึง 35 ครอบครัว 

โครงการยอ่ยอ่ืนๆท่ีจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานโครงการดุสิต สไมล์ 
 -     เปิดท้ายขายของเพือ่โครงการดุสิต สไมล์  

โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ไดจ้ดักิจกรรมเปิดทา้ยขายของเพื่อหารายไดส้มทบทุนโครงการดุสิต 
สไมล ์ ทั้งน้ี พนกังานแต่ละแผนกไดใ้หค้วามร่วมมือในการเปิดร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงร้านขาย
เส้ือผา้มือสอง ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากแขกผูเ้ขา้พกัของโรงแรมดว้ยเช่นกนั รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
ไดม้อบใหโ้ครงการดุสิต สไมล ์  

-    ละเลงสีสันเพือ่แบ่งปันรอยยิม้ให้น้อง 2559 นีออนเวอร์ช่ัน 

ส านกังานดุสิตส่วนกลางเขา้ร่วมงานวิง่การกุศลประจ าปี ละเลงสีสันเพื่อแบ่งปันรอยยิม้ใหน้อ้ง 2559 
นีออนเวอร์ชัน่ การวิง่ดงักล่าวจดัข้ึนเพื่อสร้างความตระหนกัและเพื่อรวบรวมเงินบริจาคส าหรับใชเ้ป็นเงินทุน
ในการผา่ตดัใหก้บัเด็กท่ีเป็นโรคปากแหวง่เพดานโหว ่ ทั้งน้ี โรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิต  
ลากนู่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส 
ศรีนครินทร์ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนของรางวลัเป็นบตัรพกัท่ีโรงแรม พร้อมอาหารเชา้ เป็นรางวลัส าหรับผูช้นะ
และนกัวิง่ผูโ้ชคดี  

-    โครงการ รอยยิม้สดใสหัวใจเป่ียมสุข 
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เขา้ร่วมกิจกรรม GATHER to GIVE ซ่ึงเป็น 

ส่วนหน่ึงในโครงการรอยยิม้สดใสหวัใจเป่ียมสุขของมูลนิธิสร้างรอยยิม้แห่งประเทศไทย พนกังานร่วมเป็น
อาสาสมคัรท ามงกุฎกระดาษและพดักระดาษ เพื่อส่งต่อใหน้อ้งๆ ผูมี้ภาวะปากแหวง่เพดานโหวใ่นวนัท่ีคุณ
หมอลงพื้นท่ีพบผูป่้วยและในวนัท่ีนอ้งๆพกัรักษาตวัหลงัไดรั้บการผา่ตดั  

 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
143 

 

-    ตลาดนัดยามเยน็ โดยโรงแรมดุสิต ดีทู และโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
โรงแรมดุสิต ดีทู และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ร่วมกนัจดักิจกรรมเพื่อสังคม “ตลาดนดั 

ยามเยน็” ข้ึนท่ีลาน ดี สแควร์ โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ โดยเงินรายไดใ้นการจดังานคร้ังน้ี จ  านวน 3,000 
บาท ไดน้ าไปสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กผูพ้ิการปากแหวง่เพดานโหว ่ ในโครงการดุสิต สไมล ์ พร้อมกนัน้ี 
ภายในงานยงัมีการบริจาคขนมขบเค้ียว อาหารกระป๋อง ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด 
ของเล่น เส้ือผา้ส าหรับสุนขัหรือแมว โดยทางโรงแรมไดน้ าของทั้งหมดไปบริจาคให้แก่ มูลนิธิแคร์ฟอร์ด็อก 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  

-    ตัดผมฟรีเพือ่ดุสิตสไมล์ 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราชและร้านมาคทับาร์ จดักิจกรรมตดัผมฟรีและร่วมบริจาคเพื่อน ารายไดโ้ดย

ไม่หกัค่าใชจ่้ายร่วมสมทบทุนเขา้โครงการ “ดุสิต สไมล”์ ณ ตลาดนดัไนทบ์า้นเกาะ โดยมียอดบริจาคท่ีได้
จากการจดักิจกรรมคร้ังน้ีจ  านวน 10,960 บาท 

- บริจาคเงิน  
โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ มอบเงินบริจาค 170,000 บาทใหก้บัมูลนิธิสร้างรอยยิม้ 

- การแข่งขันโบว์ลิง่การกุศล 
โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ไดจ้ดัการแข่งขนัโบวล่ิ์งการกุศลใหก้บัพนกังานของโรงแรม ซ่ึงรายได้

หลงัหกัค่าใชจ่้ายจากค่าสมคัรของผูแ้ข่งขนัและจากการขายเส้ือท่ีระลึก จ านวน 23,024 บาทไดม้อบใหก้บั
มูลนิธิสร้างรอยยิม้ 

- กจิกรรมแบ่งปันความรักและรอยยิม้ 
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ไดจ้ดักิจกรรมแบ่งปันความรัก รอยยิม้ และเสียงหวัเราะให้แก่สังคม โดยพาเหล่า

ซานตา้และซานตาริน่า ไปมอบความสนุกสนานเสียงเพลงและของขวญัเพื่อแบ่งปันและส่งต่อความสุขให้แก่กนั 
โดยไดไ้ปท ากิจกรรมตามท่ีต่างๆ ทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถมัภ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
มูลนิธิเด็กก าพร้าบา้นก่ิงแกว้วิบูลสันติเชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์เด็กก าพร้าบา้นเด็กดี เพื่อร่วมกนัเฉลิม
ฉลองในเทศกาลแห่งความรักและความสุข 

- งานวนัเด็กแห่งชาติ 2559 โดยโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ 
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ไดน้ าตุก๊ตา ขนม และของเล่นมากมายจากลูกคา้และไปมอบใหก้บัเทศบาล

เชียงใหม่และหอ้งสมุดประชาชนประจ าจงัหวดั เพื่อน าไปท ากิจกรรมวนัเด็ก นอกจากน้ี ทางโรงแรมยงัได้
น าปฏิทินดุสิตของปี 2558 ไปมอบใหแ้ก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือเพื่อน าไปท าสมุดอกัษรเบรลล์
ใหแ้ก่นอ้งๆ นกัเรียนผูบ้กพร่องทางสายตา 

- เทศกาลเข้าพรรษา โดยโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ จดักิจกรรมบ าเพญ็กุศลดว้ยการเขา้วดั 

ท าบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจยั เน่ืองในเทศกาลเขา้พรรษา อีกทั้งยงัไดร่้วมกนัถวายภตัตาหาร
แด่พระสงฆ ์ณ วดัศรีโขง ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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- ผ้าป่าสามัคคี ดุสิตธานี หัวหิน 
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน น าคณะพนกังานของโรงแรม ร่วมเป็น เจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคีสมทบทุน

สร้างศาลาการเปรียญ ณ วดัแกว้บุบผาราม อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีปฏิบติั
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

- เลีย้งอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน  
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ให้การสนบัสนุนเงินบริจาคกบัโครงการ “Chef’s And F&B Get Together” 

เพื่อเล้ียงอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนท่ีโรงเรียนบา้นหนองตาฉาว (จตตฺ ราษฎร์บ ารุง) ต าบลเขากระปุก อ าเภอ
ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงกิจกรรมน้ีจดัข้ึนโดยไดรั้บความร่วมมือจากหลายๆโรงแรมทท่ียูใ่นเขตอ าเภอ
ชะอ า  และอ าเภอหวัหิน 

- งานวนัเด็กแห่งชาติ 2559 โดยโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
ทีมผูบ้ริหารและพนกังานโรงแรม ร่วมกนัส่งมอบของขวญัให้แก่ตวัแทนคุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 

5 บา้นหว้ยทรายใต ้โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ และเทศบาลเมืองชะอ า เพื่อน าของขวญัไปมอบ
ให้กบัเด็กๆในงาน “วนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559” โดยทางโรงแรม ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของเยาวชน 
ซ่ึงจะสามารถเติบโตมาเป็นบุคลากรท่ีดีไดใ้นงานบริการ 

- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช พฒันาสังคมโดยร่วมท านุบ ารุงวดับ้านเกาะ  
พนกังานโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช รวมทั้งทีมงานบริษทั ปิยราชก่อสร้าง จ ากดั หจก. ชยัวราพฒันา 

และหจก. แทน แอร์คอนดิชัน่ ร่วมกนัท ากิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อท าความสะอาดบริเวณ 
วดัและซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน ้ าวดัท่ีสึกหรอ พนักงานได้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น 
เปล่ียนฝ้าเพดาน ประตูห้องน ้ าพร้อมท่ีล็อค หัวก๊อกน ้ า หลอดไฟ และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเสียหาย รวมทั้งท าสี
รอบหอ้งน ้าใหม่  

- ตลาดนัดมือสอง  
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ไดจ้ดักิจกรรมตลาดนดัมือสอง โดยการประมูลสินคา้จากสโตร์ Lost & 

Found กิจกรรมน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีพฤติกรรมในการท างานท่ีโปร่งใส ไม่ส่งเสริมให ้
น าส่ิงของท่ีลูกคา้ลืมมาเป็นของตนเอง และน าเงินเขา้โครงการ “ปร๊ินเซสร่วมใจสานสายใยสู่น้อง” ทั้งน้ี 
ยอดรวมท่ีมอบใหโ้ครงการดงักล่าวคือ 6,920 บาท 

- ท าความสะอาดชุมชน 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชนและชาวชุมชนปลายนาสามคัคี ซ่ึงเป็นชุมชน

ติดกบัโรงแรม ร่วมมือกนัท าความสะอาดชุมชน นอกจากจะเป็นการท าใหชุ้มชนน่าอยูแ่ลว้ ยงัช่วยสร้าง 
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งชุมชนและโรงแรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Dusit Ways คือ “เราเคารพต่อชุมชน” 

- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็นผู้น าเมืองพทัยาสนับสนุนกจิกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลกปี 2559  
ทีมผูบ้ริหารและพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ชมรม Sunday Bike Club ตลอดจนส านักงาน

ขายการบินไทย สาขาพทัยา และบรรดาผูเ้ขา้ร่วมงาน มาร่วมกนัจดักิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลกข้ึน งาน
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เร่ิมตน้ดว้ยการแสดงเร่ืองเปาบุน้จ้ินท่ีแสดงให้เห็นถึงโทษของการสูบบุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพ ต่อจากนั้น ได้มี
การโชว์เต้นแอโรบิคโดยทีมงาน DFiT ของโรงแรม ตามด้วยพิธีมอบประกาศนียบตัรให้กับพนักงานท่ี
สามารถเลิกบุหร่ีได ้ตามดว้ยกิจกรรมการป่ันจกัรยานเพื่อสุขภาพ เป็นระยะทางทั้งส้ิน 28 กิโลเมตร เร่ิมป่ัน
จากถนนเลียบชายหาดไปจนถึงบริเวณเขตจอมเทียน พทัยาใต ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เห็นถึงความส าคญั
ของการออกก าลงักายและห่างไกลการสูบบุหร่ี โรงแรมดุสิตธานี พทัยา เป็นผูน้ าในอีสเทิร์นซีบอร์ดเก่ียวกบั
โรงแรมท่ีทุ่มเทให้การสนบัสนุนเร่ืองสุขภาพของโลกและการรณรงค์เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเปล่ียนแปลงให้เป็นไปในแนวทางท่ีดียิง่ข้ึน ไม่เพียงแต่ส่งเสริมพนกังานทุกคนและชุมชนให้มีสุขภาพ
ท่ีดีแขง็แรง แต่ยงัช่วยกนัแกปั้ญหาเร่ืองภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 

- เทศกาลเข้าพรรษา โดยโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเกต็ 

โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงาน
วนัเขา้พรรษาประจ าปี 2559 ณ วดัอนามยัเกษม (วดับางเทา) โดยมีเพื่อนพนกังานเขา้ร่วมขบวนแห่อยา่ง 
คบัคัง่ นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในต าบลเชิงทะเล ไดร่้วมท าบุญผา่นการบริจาค ตลอดเส้นทาง
ของขบวนแห่ ลากนู่า ภูเก็ต จดังานแห่เทียนเขา้พรรษาติดต่อกนัเป็นปีท่ี 17 เพื่อสานสัมพนัธ์และเสริมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามใหค้งอยู ่

- ทมีกู้ภัยของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์  
ทีมกูภ้ยัของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ช่วยเรือขนาด 80 ฟุตท่ีก าลงัจมช่ือ อีดาฟูชิ นียามา ซ่ึงเป็นเรือท่ีใช้

ในการขนส่งสินคา้จากมาเล่ (เมืองหลวงของมลัดีฟส์) ไปยงัเกาะอีดาฟูชิ (เมืองหลวงของบา อะตอล) ในช่วง 
8 ปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ี ทีมกูภ้ยัของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ มกัจะเป็นทีมช่วยเหลือแรกๆท่ีไปช่วยรีสอร์ทต่างๆ
และหมู่เกาะโดยรอบนั้นก่อนเสมอ พนักงานได้แสดงให้เห็นถึงการท างานเป็นทีมท่ีดี และด้วยความ
ช่วยเหลือของชาวเกาะท้องถ่ินและทีมต ารวจ เรือล าน้ีก็ได้รับการช่วยเหลือหลังจากท่ีพนักงานท างาน 
อยา่งหนกัเป็นเวลาหลายชัว่โมง 

- การบริจาคให้โรงเรียนปฐมวัยเกาะ Dhonfanu 
โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดท้  ากิจกรรม "การบริจาคใหโ้รงเรียนปฐมวยั เกาะ Dhonfanu" งานน้ีจดัข้ึน

ด้วยการสนับสนุนของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกในทีมโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ เป็น
ระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง โดยในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การบริจาคอุปกรณ์กีฬาส าหรับเด็กให้กบั
โรงเรียนอนุบาล ใชเ้วลาในการเล่นเกมกบัเด็กๆ และการใหบ้ริการอาหารวา่ง 

- ศูนย์คิคุยุส าหรับเด็ก  
โรงแรมดุสิต ดีทู ไนโรบี ได้เขา้เยี่ยมชมศูนยแ์ห่งหน่ึงในไนโรบี ซ่ึงได้ดูแลอุปถมัภ์นักเรียนจ านวน  

65 คน อายุตั้งแต่ 2 -10 ปีและผูป้กครองจ านวนอีก 25 คน ในศูนยแ์ห่งน้ี ปู่ ยา่ตายายตอ้งแบกรับภาระในการ
เล้ียงดูหลานของพวกเขาท่ีติดเช้ือเอชไอวีซ่ึงเป็นเด็กก าพร้า พนกังานของโรงแรมไดใ้ช้เวลาทั้งวนักบัเด็กๆ 
ร่วมท ากิจกรรม วาดภาพบนใบหนา้ จิตรกรรมบ าบดั ตรวจสุขภาพและท าอาหารใหเ้ด็กๆทาน  
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- การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย  
  บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ร่วมกบัสภากาชาดไทยได้จดั การรับบริจาคเลือดจากพนักงานของ
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพนักงานจากส่วนส านักงานใหญ่ รวมถึงพนักงานจากบริษทัต่างๆ ใน
อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี เป็นประจ าทุกปี ในปี 2559 ได้จดักิจกรรมเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร
พาณิชยดุ์สิตธานี กิจกรรมคร้ังน้ีไดรั้บบริจาคเลือดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 127 ถุง 

 

 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม   
- กจิกรรมเพิม่ผืนป่า โดยส านักงานดุสิตส่วนกลาง 

ส านกังานดุสิตส่วนกลางและคณะกรรมการสวสัดิการ พาพนกังานอาสาเพื่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตวัแทน
เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มประจ าปี 2559 ท่ีต  าบลคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม เน่ืองในโอกาสวนั
คุม้ครองโลกซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 22 เมษายนของทุกปี พนกังานไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เร่ืองระบบนิเวศน์และ
ร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพื่อช่วยสนับสนุนการเพิ่มผืนป่าและอนุรักษ์แนวชายฝ่ังทะเลของจังหวัด
สมุทรสงคราม กิจกรรมดงักล่าวสะทอ้นถึงความพยายามในการขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รของเราเป็นองคก์รธุรกิจ
เพื่อการท่องเท่ียวท่ีเป็นคุณต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท่ีเราเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

- กจิกรรม “แต้มสีให้สวน ชวนแม่ปลูกต้นไม้”  
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ คุณศุภจี 

สุธรรมพนัธ์ุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล พร้อมดว้ยพนกังานส านกังานใหญ่ 
ร่วมกนัปลูกตน้ไมพ้นัธ์ุหายากและกลว้ยไม ้ ณ สวนลุมพินี เพื่อร่วมสร้างพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัชุมชนสีลม
ภายใต ้โครงการ “แตม้สีใหส้วน ชวนแม่ปลูกตน้ไม”้  

- กจิกรรมการตอบแทนคุณระบบนิเวศ  
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหน่ึงกบั “กิจกรรมการ

ตอบแทนคุณระบบนิเวศ” ดว้ยการร่วมกนัปลูกกลา้ไมห้ลากหลายพนัธ์ุกวา่ 300 ตน้ ณ ขนุน ้าปงไคร้           
บา้นปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในการปลูกตน้ไมค้ร้ังน้ี ผูบ้ริหารและพนกังาน
ของทั้งสองโรงแรม พร้อมทั้งเจา้หนา้ท่ีทหาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อาสาสมคัรชุมชน 
บา้นโป่งแยง ไดร่้วมกนัปลูกตน้ไม ้เพื่อฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าในพื้นท่ีขนุน ้าปงไคร้ และช่วยกนัดูแลรักษาป่า 

- กจิกรรมสนับสนุนวนัลดโลกร้อน (Earth Hour) โดย โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน สนบัสนุนวนัลดโลกร้อนดว้ยกิจกรรมการปลูกตน้ไมบ้ริเวณรอบร้ัว เพื่อเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวให้กบัโรงแรม ต่อดว้ยการเชิญชวนแขกร่วมประดิษฐเ์ทียนเจลเพื่อเป็นแสงสวา่งช่วงกลางคืน ซ่ึง
เทียนดงักล่าวสามารถน ามาเป็นส่วนลดค่าอาหารม้ือค ่ามูลค่า 60 บาท ต่อเทียน 1 แท่ง พร้อมทั้งร่วมรณรงค์
ให้พนักงานทุกแผนกช่วยกันปิดไฟและอุปกรณ์ส านักงานต่างๆท่ีไม่จ  าเป็นระหว่างช่วงเวลา 20:30 -  
21:30 น. เพื่อส่งเสริมการลดโลกร้อนพร้อมกนัทัว่โลก 
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- กจิกรรมสนับสนุนวนัลดโลกร้อน (Earth Hour)  โดยโรงแรมดุสิตธานี พทัยา  
ทีมผูบ้ริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พทัยา พร้อมกบั ดร.จิรพล สินธุนาวา รองประธานและ

เลขาธิการมูลนิธิใบไมเ้ขียว เขา้ร่วมงาน Earth Hour โดยการปิดไฟท่ีไม่มีความจ าเป็นทัว่ทั้งบริเวณโรงแรม
ตั้งแต่ 20:30 - 21:30 น. ระหวา่งนั้นมีการเตน้ซุมบา้จากทีมงาน DFiT งานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการรณรงคเ์พื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยรีสอร์ทท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจะมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนองคก์ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ระหวา่งประเทศ เพื่อร่วมกนัปกป้องโลกและต่อตา้นสภาวะโลกร้อน 

- กจิกรรมสนับสนุนวนัลดโลกร้อน (Earth Hour) โดยโรงแรมดุสิตธานี ดูไบ 
โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ร่วมสนบัสนุนวนัลดโลกร้อนโดยการปิดไฟทั้งหมดในทุกห้องพกัและพื้นท่ีทัว่ไป

ในบา้นดุสิตซ่ึงเป็นบา้นพกัของพนกังาน เวลา 20:30 - 21:30 น. ตามเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะช่วย
โลกและช่วยในการสร้างโลกท่ีย ัง่ยนื  

- งานอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล คร้ังที่ 22  
ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเล คร้ังท่ี 22 โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเล รวมถึงระดมทุน
สนบัสนุนการวิจยัเพื่อการอนุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเล ณ ศูนยว์ิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเล
อนัดามนั (PMBC) ซ่ึงการจดังานในปีน้ี ได้จดังานตามกรอบของ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการ
จดัสวสัดิภาพสัตว ์โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ดา้นการอนุรักษ์พนัธ์ุเต่าทะเล นิทรรศการ กิจกรรมระดมทุน 
และการท าความสะอาดชายหาด โดยในปีน้ี มีการปล่อยเต่าทะเลทั้งส้ิน 50 ตวั ซ่ึงนับตั้งแต่ปี 2537 ลากูน่า 
ภูเก็ตไดคื้นเต่าทะเลสู่ธรรมชาติแลว้ 2,020 ตวั ในงานน้ี ไดมี้พิธีส่งมอบบ่ออนุบาลเต่าทะเลให้แก่ศูนยว์ิจยัฯ 
ซ่ึงโรงแรมทุกแห่งในลากนู่า ภูเก็ตไดส้นบัสนุนการก่อสร้างดว้ยจ านวนเงิน 609,726 บาท 

- กจิกรรมสร้างชุมชนสีเขียว 
โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า ภูเก็ต ร่วมสร้างชุมชนสีเขียวสู่ปีท่ี 10 น าทีมโดยผูบ้ริหาร เพื่อนพนกังานใน 

ลากูน่า ภูเก็ต และสมาชิกชุมชนกว่า 250 คน ร่วมกนัปลูกกล้าไม ้2,400 ตน้ ณ บา้นป่าคลอก อ าเภอถลาง 
จงัหวดัภูเก็ต ตลอด 10 ปีท่ีผา่นมา ทางโรงแรมไดร่้วมสร้างผืนป่าดว้ยการปลูกกลา้ไมไ้ปแลว้กวา่ 25,000 ตน้ 
และในปีน้ี ทางโรงแรมฯยงัได้จัดกิจกรรมพิเศษจัดเล้ียงอาหารกลางวนัและกิจกรรมมอบความสุข  
สร้างรอยยิม้และเสียงหวัเราะใหก้บัคุณตาคุณยาย ณ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุภูเก็ต 

- กลบัสู่มหาสมุทร  
โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ประสบความส าเร็จในการปล่อยเต่าทะเลป่ากลับลงไปในมหาสมุทร  

เต่าตวัน้ีไดรั้บการตั้งช่ือวา่ 'Sa-Wan' หมายถึง 'สวรรค'์ ในภาษาไทย เป็นเต่าทะเลโอลีฟริดลียท่ี์ไม่ไดเ้ห็นกนั
ทัว่ไปรอบๆ แนวปะการังมลัดีฟส์ เต่าตวัน้ีโดนซัดข้ึนไปบนชายหาดไปติดอวนประมง หลงัจากท่ีเต่าไดรั้บ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลจนมนัฟ้ืนตวัเต็มท่ี ทางโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ จึงได้บริจาคเคร่ืองส่งสัญญาณ
ดาวเทียมติดตามตวัแนบไปกบักระดองของมนั เพื่อท่ีจะติดตามการออกผจญภยัในมหาสมุทรคร้ังใหม่ของ
มนัอีกดว้ย 
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10.5 การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

(1) นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

บริษทั ดุสิตธานี  จ  ากดั (มหาชน) ตระหนักดีว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคส าคญัทั้งในระดบัหน่วย
ธุรกิจและระดบัประเทศ และมีความตั้งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองการ
ต่อตา้นการติดสินบน และการคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด รวมถึงระมดัระวงัการกระท าการใดๆ อนัอาจเป็น
เหตุสนับสนุนการคอร์รัปชั่นในองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ บริษทัมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุน
มาตรการทั้งของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยในปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมติัการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ัง
ท่ี 6/2557 วนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั ซ่ึงตั้งอยู่บนแนว
ปฏิบติัหลกั ดงัน้ี 

- ไม่เสนอ เรียก รับ หรือให้ค่าตอบแทนหรือสินบน จากบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยมุ่งหวงัให้มีการตอบแทนการปฏิบติัท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกนั หรือหวงัผลประโยชน์เก่ียวกบังานของบริษทั 

- ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ หน่วยงานอ่ืน หรือบุคคล
อ่ืนโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

- ไม่บริจาคเงิน ให้ของขวญั ประโยชน์ หรือส่ิงตอบแทน เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกไม่ว่า
กรณีใดๆ 

- มีการก าหนดขั้นตอนควบคุมการเบิกจ่าย และแสดงวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน พร้อมระบบ
จดัเก็บขอ้มูลท่ีสามารถติดตามตรวจสอบได ้

- มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ถึงนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของบริษทัและรณรงคใ์หทุ้กฝ่าย
ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองดังกล่าว ผ่านกลไกและส่ือต่างๆ อาทิ การอบรมโดยผ่านการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ การรณรงคผ์า่นส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ อาทิ เวบ็ไซตข์องบริษทั และ Intranet เป็นตน้ 

- จดัให้มีช่องทางและวิธีการท่ีปลอดภยัในการแจง้เร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแสเก่ียวกบัการ
คอร์รัปชัน่ผา่นกล่องรับเร่ืองร้องเรียนภายในองคก์ร หรือสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยงักรรมการตรวจสอบ
ได ้

(2) การด าเนินการ 

รายละเอียดปรากฎตามหวัขอ้ 10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม หนา้ท่ี 134 
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กจิการของบริษัทมีผลต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) 
ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดด้ าเนินกิจการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคมและ

ส่ิงแวดล้อมโดยควบคุมและพฒันาให้เกิดผลกระทบทางลบน้อยท่ีสุด ทั้งในรูปแบบของ CSR-in-process 
อาทิ นโยบายการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
และการพฒันาความสามารถและสวสัดิการของบุคลากร ฯลฯ ประกอบกบักิจกรรมในรูปแบบของ CSR-
after-process กล่าวคือ การร่วมสนบัสนุน รณรงค ์และการบริจาคในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของบริษทั
และสังคมโดยรอบสามารถเจริญเติบโตร่วมกนัได้อย่างย ัง่ยืน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวมิได้
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจหลกั ในปี 2558 บริษทัไดข้ยายธุรกิจโดยบูรณาการความรับผดิชอบต่อสังคม
เข้ากับธุรกิจหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการประกอบกิจการท่ีมีธุรกิจหลัก (Core Business) ท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของสังคมไปพร้อมๆ กบัการสร้างรายได ้จึงไดเ้ปิดโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี 
ซ่ึงเป็นสถาบนัเผยแพร่ พฒันาความรู้ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดา้นวิชาชีพโรงแรมเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในประเทศไทย รวมถึงผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อปฏิบติังาน
ในอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม AEC กิจการเพื่อการศึกษาดงักล่าวจะเป็น
หน่วยธุรกิจหน่ึงของบริษทัท่ีจะขบัเคล่ือนบทบาทดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกบัการตอบโจทย์
ทางดา้นธุรกิจเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

10.6  รายงานความยัง่ยนื 
บริษทัไดจ้ดัท ารายงานความย ัง่ยนืข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่ือสารนโยบาย การบริหารจดัการและ

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
ตามรอบเวลาในการปรับปรุงขอ้มูลรายปีท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงจดัท าขอ้มูลคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
โดยการจดัท ารายงานน้ีอา้งอิงหัวขอ้ (GRI reference) ตามแนวทางการรายงานด้านการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ 
Global Reporting Initiative (GRI) รุ่น G4 และเป็นการเก็บขอ้มูลในระหว่างปี 2559 เท่านั้น และสามารถดู
ไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.dusit.com  

ขอบเขตเนือ้หาของข้อมูล 

รายงานฉบบัน้ีครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานเพื่อความย ัง่ยืนของบริษทั ดุสิต
ธานี จ  ากดั (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 12 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี ดูไบ 
ดุสิตธานี ห ัวหิน ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี พทัยา ดุสิตปร๊ินเซส โคราช ดุสิตปร๊ินเซส ศรี
นครินทร์ ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ดุสิตดีทู เชียงใหม่  ดุสิตธานี มะนิลา ดุสิตธานี มลัดีฟส์ ดุสิตธานี  
เลควิว ไคโร  ส าหรับขอ้มูลนอกเหนือจากรายงานฉบบัน้ีจะแสดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2559  

บริษทัไดท้  ารายงานความย ัง่ยืนโดยอา้งอิงหัวขอ้ตามแนวทางการรายงานดา้นการพฒันาที่ย ัง่ยืน
ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นG4 โดยมีคณะกรรมการบริหารจดัการสู่ความย ัง่ยืนท าหน้าท่ี
ก าหนดสาระส าคญั กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็นชอบประเด็นที่มีนยัส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อ

http://www.dusit.com/


          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
150 

 

ความย ัง่ยืนดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็น
ระยะ ทั้งน้ีเพื่อท าให้มีการก าหนดเน้ือหาอย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

ขอบเขตของขอ้มูลและวิธีการที่ใช้ในการรายงานคร้ังน้ีเป็นแบบเดียวกบัที่ใช้ในการจดัท า
รายงานความย ัง่ยืนประจ าปี 2558  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

ความรับผดิชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน     บริหารงานอยา่งโปร่งใส 
  ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการลงทุน 
  สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทั 

2. ลูกค้า     
นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ  
ผูม้าประชุมสัมมนา  
ผูม้ารับบริการของโรงแรม 

 

 มาตรฐานการบริการ 
 ความพึงพอใจและความปลอดภยั 
 สินคา้และบริการคุม้ค่ากบัราคา 
 ไม่เอาเปรียบลูกคา้ 
 รักษาความลบัของลูกคา้ 
 ส่งเสริมการพฒันาดา้นการบริการและหลงัการบริการ 
 การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย 
 การใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งรอใหมี้การร้องขอจาก

ลูกคา้ 
 รักษาความต่อเน่ืองของธุรกิจและการใหบ้ริการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษ  
 หากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้จะรีบด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด 

3. พนักงาน    
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 

 สวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีดี 
 ความมัน่คงและความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงานของ

พนกังาน 
 โอกาสในการพฒันาและเข ้าฝึกอบรมเพื ่อเพิ่มทกัษะ

อยา่งเท่าเทียมกนั 
 พิจารณาพนกังานปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรกเม่ือมีต าแหน่ง
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

งานท่ีสูงข้ึน 
 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างาน 

4. สังคม  
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
สถาบนัการศึกษา    

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 
 เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
 การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
 การก าจดัของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์

5. หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานราชการผูก้  าหนดนโยบาย 

 สนบัสนุนและปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งครบถว้นและ
เคร่งครัด 

 เผยแพร่เอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีดีงาม 
 สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล 

บริษทัไดก้ าหนดให้ผูม้ ีส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี เป็นหน่ึงในองค์ประกอบที่ตอ้งค านึงถึงและให้
ความส าคญัในการด าเนินนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินงานของบริษทัจะเป็นไปอยา่ง
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์โปร่งใส โดยให้ความส าคญักบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายควบคู่ไปกบัการมี
บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังานและ
ผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อย่างเหมาะสม ทั้งสิทธิที่ให้ไวโ้ดยกฎหมาย หรือ
ภายใตข้อ้ตกลงที่ท  าระหว่างกนั โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ พนกังาน ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูมี้
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และได้ส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม  
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ประเด็นส าคัญและความเกีย่วข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

บริบทของธุรกิจ 

บริษ ัทและโรงแรมในเครือมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหาร
ต ้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ ่งเน ้นการเพิ ่มจ านวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมากข้ึน ในขณะเดียวกนั ยงัไดพ้ิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา 
เพื่อด ารงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาวบนพื้นฐานการเผยแพร่วฒันธรรมความเป็นไทย และเพื ่อ
ขยายธุรกิจที่มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) บริษ ัทเล็งเห็นว่าธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ด า เนินงาน ขณะเดียวก ันโอกาสทางการศึกษาและสถาบ ันการศึกษาด้านธุรกิจการโรงแรมใน
ประเทศไทยยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนักศึกษาในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2558 
จึงไดจ้ดัตั้งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมภายใตบ้ริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จ ากดั ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ 
ถนนเพชรบุรี และบริษทัมีนโยบายท่ีจะขยายโรงเรียนท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ีในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย
และประเทศในกลุ่มอาเซียน  เนื่องจาก เล็ง เห็นว่า เป็นการช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการ
โรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน ตอบสนองความต้องการของเยาวชนใน

ความส าคัญต่อดุสิต 

คว
าม
ส า
คัญ

ต่อ
ผ ู้ม

ีส่ว
นไ
ด้ส่

วน
เสี
ย 

 
ส า
คัญ

มา
ก 

ส าคัญ ส าคัญมาก 
 ท าใหลู้กคา้พึงพอใจและรู้สึกปลอดภยั

เม่ือเขา้มารับบริการ และรู้สึกคุม้ค่า 
 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั        

ยอดก าไรสุทธิ 
 การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน                    

อยา่งถูกตอ้ง 
 การประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ

ก่อนและหลงัการขายอยา่งรับผดิชอบ 

 มาตรฐานของสินคา้และการบริการ  
 การใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งรอ

การร้องขอจากลูกคา้ 
 การเป็นบริษทัธรรมาภิบาล 
 การสรรหาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีรักษา    

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ส า
คัญ

 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็น
พลเมืองท่ีดีในการก ากบัดูแลกิจการ  
ต่อสังคมและในชุมชนใกลเ้คียง 

 การป้องกนัอุบติัเหตุและภยัพิบติั         
ท่ีอาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต 

 การตอบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

 การดูแลพนกังาน และการให้ความมัน่คง
และความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

 การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
 การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ 
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ประเทศและระด ับภูมิภาค และผล ักด ันการยกระด ับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาชีพการ
โรงแรมของไทย ทั้ งยงั เป็นการช่วยเพิ ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการโรงแรม
โดยตรงออกสู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงจะช่วยให้บริษ ัทมีโอกาสสรรหาบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงใน
สาขาวิชาชีพการโรงแรมมากข้ึน ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจการโรงแรมโดยรวมใน
อนาคต นอกจากน้ี  เพื ่อให้การบริหารงานของบริษทัด าเนินไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจึงมี
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่พิจารณาและจดัการในเร่ืองต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
ยิ่งไปกว่านั้นเพื ่อให้เกิดความย ัง่ยืนทางสังคม บริษทัไดด้ าเนินการพฒันาศกัยภาพพนกังานเพื่อให้มี
โอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงานและมีความมัน่คงในอาชีพอนัจะน าไปสู่ความมัน่คงของครอบครัวรวมถึง
สังคม ตลอดไปถึงการให้ความส าคญักบัชุมชนที่อยู ่โดยรอบของโรงแรม การให้ความร่วมมือกบั
หน่วยงานรัฐและช่วยเหลือสังคมเม่ือมีโอกาส การให้ความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มกบัพนกังาน ลูกคา้ และผูมี้
ส่วนไดเ้สีย การเลือกใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และการใช้พลงังานอย่าง
คุม้ค่าทุกกระบวนการ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัไดมี้ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป 

 

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

เพื ่อบรรลุตามเป้าหมายของบริษทั ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงสังคม
โดยรวม และด ารงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว บนพื้นฐานของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกบั
การขยายไปสู่ธุรกิจที่มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) มากยิ่งข้ึน ตามท่ี
ได้กล่าวไวข้ ้างต ้น โครงการโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เป็นกิจการท่ีจะเผยแพร่ความรู้ พฒันา
มาตรฐานธุรกิจและการบริการดา้นการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ก ับ
นักเรียนนักศึกษา ทั้ งในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน การขยายกิจการด้านการศึกษาเป็น
การสร้างความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจทั้งต่อธุรกิจของบริษทัและต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของสังคมโดยรวม 

 

การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ  

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งใน
ระยะสั้ นและระยะยาว โดยถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าซ่ึงก าหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นท่ีตั้งของ
โรงแรมเป็นแนวทางค่าจ้างส าหรับพนักงานแรกเข้าทั้ งเพศชายและหญิง ซ่ึงในทางปฏิบัติ ค่าจ้างของ
พนักงานแรกเข้าจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจา้งของโรงแรมในระดบัเดียวกันใน
ทอ้งถ่ินเดียวกนั และเพศไม่ไดมี้ผลต่อการก าหนดเกณฑค์่าจา้งแต่อยา่งใด 

ในระยะสั้น บริษทัมีการปรับค่าจา้งและผลตอบแทนให้กบัพนกังานในเดือนเมษายนของทุกปี โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการในแต่ละปี ส่วนใน
ระยะยาว มีการวดัผลการปฏิบติังานตามหลกั Balanced Score Card โดยมีตวัช้ีวดัด้วยระบบ KPIs ดงันั้น 
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พนกังานทุกเพศ ทุกระดบั จะไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากน้ี ยงัได้
ก าหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั   

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีสวสัดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสประจ าปี  และ 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน) ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ อาหารและ 
ขนมหวานรวมถึงเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือต่อวนั วนัหยุดพกัร้อน วนัลาป่วย รวมถึงวนัหยุดพิเศษอ่ืนๆ เช่น Wedding 
Leave, Paternity Leave ประกันชีวิตแบบกลุ่มและสวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุขภาพ
ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง    ประกนัการเดินทางกรณีท่ีตอ้งเดินทางเพื่อ
ปฏิบติัหน้าท่ี เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเม่ือบิดามารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั สวสัดิการค่าห้องพกัโรงแรมในเครือในราคาพนกังาน
และสามารถให้เครือญาติเขา้พกัในราคาพิเศษ สิทธิลดหยอ่นค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลยัดุสิตธานี ส่วนลด
บริการค่าซักรีด ส่วนลดจดังานแต่งงานของพนกังานหรือบุตรท่ีโรงแรมในเครือ สวสัดิการการกูเ้งินอตัรา
ดอกเบ้ียพิเศษกบัธนาคารท่ีเขา้ร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอาย ุเป็นตน้ 

ทางดา้นสวสัดิภาพของพนกังาน บริษทัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ตามกลุ่มอาย ุเพศ โดยให้
บุคลากรจากโรงพยาบาล มาให้บริการตามสถานท่ีท่ีจัดไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจัดแพทย์มาให้
ค  าแนะน าเม่ือพนักงานมีขอ้สงสัยหรือขอ้สอบถามเร่ืองสุขภาพ  พร้อมทั้งจดัการอบรมเพื่อให้ความรู้กบั
พนกังานในเร่ืองการรักษาสุขภาพและการป้องกนัโรคต่างๆ 

 

ความยัง่ยนืทางส่ิงแวดล้อม 

ความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อมถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต 

โรงแรมภายใต้การบริหารทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ี

ย ัง่ย ืนจากเอิร์ธเช็ค  โดยบริษทัและโรงแรมในกลุ่มให้ค  ามัน่สัญญาที่มีสาระส าคญัว่าจะปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเน่ืองโดยใช้เคร่ืองมือวดัที่ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธ

เช็คด้านการอนุรักษ์และการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน ้ า การอนุรักษ์และ

การจดัการสภาพแวดลอ้ม การจดัการด้านสังคมและวฒันธรรม การวางแผนและการจดัการการใช้

พื้นที่ การป้องกนัคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง การจัดการน ้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การ

จัดเก็บวตัถุท่ีมีพิษต่อส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีบริษทัไดด้ าเนินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ตรงตามมาตรฐาน

ที่เอิร์ธเช็คก าหนด และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้ม และจะพยายามอย่าง

ท่ีสุดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

ทุกโรงแรมจะมีคณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าที่ติดตามการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประเมิน

ความเส่ียง บนัทึกและติดตามผลกระทบรวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มและสังคม



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
155 

 

อย่างย ัง่ยืน รวมทั้งพิจารณาจา้งพนกังานและผูรั้บเหมาท่ีมีภูมิล าเนาในทอ้งถ่ิน จดัซ้ือและจดัหาผลิตภณัฑ์

หรือบริการจากชุมชนทอ้งถ่ินที่ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั นอกจากน้ีไดก้ระตุน้ให้พนกังานน าเสนอ

ต่อแขกท่ีมาพกั ผูส่้งสินคา้และบริการ ผูรั้บเหมาและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ถึงพนัธสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีย ัง่ยืน รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใตกิ้จกรรมเอิร์ธเช็คอีกดว้ย  

นอกจากน้ี บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการคดัเลือกวสัดุเคร่ืองใช้ในโรงแรมและห้องพกัท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อาหารที่สดสะอาด  ผ่านการคดักรองคุณภาพจากแผนกจดัซ้ือ เพื่อให้ลูกคา้
มัน่ใจในคุณภาพ ทุกคร้ังเม่ือมาใช้บริการ 

หมายเหตุ*ตั้งแต่ปี2560 เป็นตน้ไป บริษทัจะเปลี่ยนการรับรองคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มจาก 
EarthCheck ไปสู่ ISO 14001ซ่ึงเป็นมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มสากลที่ไดร้ับการยอมรับจากทัว่โลกทั้ง 
12โรงแรม โดยมุ่งเน้นการพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัระบบควบคุมคุณภาพใน
ปัจจุบนัซ่ึงไดแ้ก่ ISO 9001 ทั้งน้ีการด าเนินการจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆเช่น 
มลพิษทางอากาศ คุณภาพน ้ า การจดัการของเสีย การปนเป้ือนของทรัพยากรดิน การเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัมีความมุ่งหวงัที่จะพฒันาดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

พลงังานไฟฟ้า   

เพื ่อ เป็นการลดการใช ้พลงังานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและย ัง่ย ืนและไม่กระทบต่อการ

ให้บริการท่ีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงได้เร่ิมด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอด

ประหยดัไฟฟ้าและรักษาส่ิงแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมใน

ประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 นอกจากน้ียงัได้ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบ

ตรวจจบัเม่ือเปิดประตูและตั้งเวลาอตัโนมตัิ วางระบบเคร่ืองท าน ้ าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที่เพิ่ม

ประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและเปล่ียนพลงังานความร้อนมาใชส้ าหรับเคร่ืองป๊ัมความร้อน มีระบบ

โซลาร์เซลล์ส าหรับท าน ้ าร้อน เคร่ืองท าความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงดีเซลส าหรับ

ท าน ้ าร้อน เปล่ียนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตวัใหม่ ส าหรับการซักอบรีด ครัว

ท าอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการ ในการลดการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าและสามารถน ามาปฏิบติัได ้

นอกจากน้ียงัมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกนัลดการใช้พลงังานดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บนัไดแทน
ลิฟต ์ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะพกัเท่ียง หรือขณะไม่ใชง้าน ใชแ้สงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิด
เปิดเคร่ืองท าความเยน็อตัโนมตัิ  รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกคา้และพนกังานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์  
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(Earth Hour) ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปี ส าหรับปี 2559 ค่าเฉล่ียการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อแขกเขา้พกั 1 คน 
จ านวน 53.24 กิโลวตัต-์ชัว่โมง ลดลงร้อยละ 2.16 จากปี 2558 
น า้    

เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรน ้ าเป็นจ านวนมาก ดังนั้ นการใช้น ้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช้วิธีบริหารจดัการน ้ าเป็น
อย่างดี ทุกโรงแรมมีมาตรการจดัการลดการใชน้ ้ าอยา่งเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ ตรวจสอบความเส่ือมโทรมของท่อ
ประปา มาตรวดัน ้ า และด าเนินการเปลี่ยนท่อที่ช ารุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภณัฑ์ ก๊อกน ้ า และ
ฝักบวัช าระแบบประหยดัน ้ า ใช้เกลือคลอรีนส าหรับสระว่ายน ้ า และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื ่อ
ความเขา้ใจถึงหลกัการในการใช้น ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีโรงแรมในกลุ่มมีเป้าหมายการใช้น ้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน ้ าในทุกกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับปี 2559 ค่าเฉล่ียการใช้
น ้าต่อแขก 1 คน จ านวน 910.74  ลิตร ลดลงร้อยละ 8.52 จากปี 2558 

 

สรุปผลการปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมปี 2559 

สรุปผลการปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมปี 2559 
กระบวนการใชปี้ 2558 เปรียบเทียบปี 2559 จ านวนเปอร์เซ็นต ์: จ านวนแขกเขา้พกั  
ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า                                                   2.16 % 
ดา้นการใชน้ ้า                                                                                           8.52 %                                    

 

จ านวนต่อการบริการแขกเขา้พกั  
1 คน 

2557 2558 2559 เป้าหมายของแต่ละปี 

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  
(กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

60.17 54.41 53.24 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                    +5.0% -7.73% -2.16% 

ดา้นการใชน้ ้า  (ลิตร) 1010.11 995.56 910.74 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                                                                                           -1.02% -3.72% -8.52% 
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ในปี 2559 บริษัทและโรงแรมทั้ ง12 แห่งได้ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม โดย

ด าเนินการดงัน้ี 

1.  ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกว่าร้อยละ 

77 ของโรงแรมท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

2.  ติดตั้งอุปกรณ์การประหยดัน ้ า ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกว่าร้อยละ 60 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง 

และตรวจเช็คระบบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหร้ะบบท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.  ตรวจเช็คบ ารุงรักษาและติดตั้งเคร่ืองท าน ้าร้อนมากกวา่ร้อยละ 90 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง 

4.  แผนกแม่บ ้านตั้ งอุณหภูมิห้องที่ 26 องศาเมื่อไม่มีลูกค ้าอยู่ในห้องพกัและประหยดัน ้ าหรือใช้

ผา้ม่านท่ีลดการถ่ายเทความร้อนไดง่้าย 

5. ในการซัก รีด เน้นการประหยดัการใช้น ้ า และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซนทดแทน รวมทั้ง

การน าน ้าซกัลา้งผา่นการบ าบดัและน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น น ามารดตน้ไม ้เป็นตน้ 

6.  เปลี่ยนเคร่ืองท าน ้ าเย ็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซ่ึงเชื่อมกบัระบบหมุนเวียนความเย ็นภายใน

อาคาร  

7.  ติดตั้งอุปกรณ์เกี ่ยวกบัการควบคุมระบบพลงังานไฟฟ้าและเปลี่ยนมอเตอร์ รุ่นใหม่เพื ่อ เพิ ่ม

ประสิทธิภาพ การท างานท่ีดีกว่าและประหยดัพลังงาน ณ ปัจจุบนัด าเนินการเสร็จส้ินมากกว่าร้อยละ 

70 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง 

8. เลือกใช้ผลิตภณัท์อนุรักษ์พลงังาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ี

ย ัง่ยืน ส าหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซกัรีด โดยพฒันาระบบและใชผ้ลิตภณัทซ์กัลา้ง

ส าหรับน ้าเยน็ในการซกัเคร่ืองแทนน ้าร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน 

9. เปล่ียนระบบฆ่าเช้ือในสระวา่ยน ้ าดว้ยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื่อลดการใชส้ารเคมี ปัจจุบนัด าเนินการ   

เสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 80 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง  

ความยัง่ยนืทางสังคม 

ด้วยปณิธานของท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผูก้่อตั้งดุสิตธานี และวิทยาลยัดุสิตธานี ที่เห็น
ความส าคญัของการพฒันาสังคมที่ย ัง่ยืนดว้ยการศึกษา ท าให้ ณ วนัน้ีบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
เป็นเพียงบริษทัเดียวที่บริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษาควบคู่กนัและสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้สู่
สายอาชีพการโรงแรมและการบริการดว้ยความภูมิใจ นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาทัว่ไป
เขา้มาฝึกงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิตเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้อีกดว้ย  

พนักงานเป็นทรัพยากรส าคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ัง่ยืนของสังคม ดงันั้นพนักงาน
ทุกคนจึงไดรั้บการพฒันาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรั้บ
การพฒันาท ักษะการท างาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีบริษ ัทได้เปิดหลักสูตร Executive 
Trainee Program เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือเขา้ท างานในโรงแรมใน
เครือทั้ งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ท่ีสนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ 
Management Trainee Program เพื่อเปิดโอกาสให้ผูที้่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการ
และโรงแรมเขา้รับการฝึกงานโดยจะไดรั้บการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลกัของบริษทั เพื่อเรียนรู้ถึงการ
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ปฏิบติังานในบริษทัแบบองคร์วม และสามารถเขา้ท างานกบับริษทัและโรงแรมในเครือในฝ่ายท่ีมีความถนดั
และสนใจ  

การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหน่ึงที่ส าคญั ซ่ึงบริษทัได้จดักิจกรรมและปฏิบติั
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี อาทิ  

- การจดัใหพ้นกังานบริจาคโลหิตและมอบใหก้บัสภากาชาดไทย 
- การจดักิจกรรมใหก้บัเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม 
- การรณรงคเ์ร่ืองความสะอาดและท าความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม 
- การรณรงคอ์นุรักษพ์ลงังานโลก 

กิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ มีรายละเอียดในหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม หนา้ 141 
การพฒันาบุคลากร 

 พนกังานเป็นทรัพยากรส าคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ัง่ยืนของสังคม ดงันั้นพนกังานทุกคนจึง
ไดรั้บการพฒันาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรั้บการพฒันาทกัษะ
การท างาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีบริษัทได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee Program เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือเข้าท างานในโรงแรมในเครือทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือแมแ้ต่บณัฑิตจบใหม่ท่ีสนใจงานดา้นโรงแรม โดยจดัโครงการ Management Trainee Program 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเข้ารับการฝึกงานโดยจะ
ได้รับการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลักของบริษทั เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบติังานในบริษัทแบบองค์รวม และ
สามารถเขา้ท างานกบับริษทัและโรงแรมในเครือในฝ่ายท่ีมีความถนดัและสนใจ 

ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดบัของพนกังานอยูใ่นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ หนา้ 88-89 
 

การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

  ตามกฎกระทรวงที่ก าหนดให้โรงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นสุขอนามยัและความ
ปลอดภยัในท่ีท างานและสถานประกอบการ ดงันั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตไดจ้ดัให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บการฝึกอบรม 3 หวัขอ้อยา่งครบถว้น ดงัน้ี  

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับหวัหนา้งาน 
2. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับผูบ้ริหาร 
3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับคณะกรรมการ  

ทั้งน้ี ทุกโรงแรมได้จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน ท าหน้าท่ีส ารวจความ
ปลอดภยั การจดัท าขอ้บงัคบั คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน การวางระบบการรายงาน
สภาพ การท างานที่ไม่ปลอดภยั การประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัในการท างาน และ
การประชุมการติดตามงาน เป็นตน้  
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สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน ปี 2559 มีดังนี ้

 
ช่ือโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลีย่ (%) 

1 ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 13 628 2.07 
2 ดุสิตธานี พทัยา 25 489 5.11 
3 ดุสิตธานี หวัหิน 7 374 1.87 
4 ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 7 381 1.84 
5 ดุสิตดีทู เชียงใหม ่ 7 134 5.22 
6 ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 7 185 3.78 
7 ดุสิตปร๊ินเซส โคราช 7 145 4.83 
8 ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 7 133 5.26 

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท างาน 

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

หมายเหต:ุ 1. การบาดเจ็บจากการท างาน เป็นกรณีท่ีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการท างานและต้อง
หยดุงานอย่างน้อย 1 วันขึน้ไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล  

 2. วันท างานท่ีสูญเสีย คือ จ านวนวันท่ีเสียไปเน่ืองจากพนักงานเจ็บหรือ ป่วยจากการ
ท างาน โดยจะเร่ิมนับตั้งแต่หยุดงานในวันถัดไป 

 3. การขาดงาน คือ จ านวนวันท่ีพนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ท้ังท่ีสืบเน่ืองจากการ
ท างานและนอกการท างาน แต่ไม่รวมถึงวันหยุดตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ  
 

ที่ ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ปี 

2558 2559 

1 จ านวนกรณีการเจบ็ป่วยจากการท างาน (กรณี) 0 0 
2 จ านวนกรณีการบาดเจบ็จากการท างาน (กรณี) 22 25 
3 จ านวนพนกังานเสียชีวิตจากการท างาน (คน) 0 0 
4 อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน ( injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 0.73 0.89 
5 อตัราวนัท างานท่ีสูญเสีย (Lost Day Rate) (วนัต่อ200,000 ชัว่โมง) 8.95 10.69 
6 อตัราการขาดงาน (Absent Rate) (วนัต่อจ านวนวนัท างานของพนกังานทั้งหมด) 0.02 0.23 
7 จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (คน) 2,465 2,469 
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คอร์รัปช่ันและสิทธิมนุษยชน   

บริษทัและโรงแรมในเครือสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานทุกคนไดม้ีความรู้เกี่ยวกบัสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยไดก้ าหนดให้พนกังานทุกคนตอ้งผ่านการ
ฝึกอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ผูบ้ริหารและพนกังาน ทุกคนตอ้งเคารพ
กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศและเช้ือชาติที่ดุสิตเขา้
ไปเก่ียวขอ้ง เคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งไม่สนบัสนุนกิจการที่ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2559 พนกังานทุกคนของโรงแรม
และโรงเรียนในเครือไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีระยะเวลา
ฝึกอบรม 1 ชัว่โมง บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ม่ือปีท่ีผา่นมา 

 

การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า 

รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้รางวลัท่ีดุสิตไดรั้บในปี 2559 หนา้ 8 
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ตัวบ่งช้ีการด าเนินงานซ่ึงอ้างองิหัวข้อตามแนวทางการรายงานด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนืของ GRI G4 

ตัวช้ีวดั รายละเอยีด หน้า 

เศรษฐกจิ 

G4-EC5 ระดบัมาตรฐานค่าจา้งโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าและค่าจา้งใน
ทอ้งถ่ินท่ีปฏิบติังาน 

153-154 

ส่ิงแวดล้อม 

G4-EN6 การประหยดัพลงังานเน่ืองจากการอนุรักษแ์ละการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิภาพ    155-156 
G4-EN8 การใชน้ ้าตามแหล่งก าเนิดน ้า 156 

สังคม 

G4-SO4 อัตราส่วนพนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมเร่ืองนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ 
ขอ้ปฏิบติั 

161 

การปฏิบัติงานและการท างานทีด่ี 

G4-LA5 อตัราส่วนร้อยละของลูกจา้งทั้งหมดเป็นตวัแทนในการจดัการสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน
ร่วมกนัและความปลอดภยั คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้ค  าแนะน าดา้นอาชีวอนามยั
และโปรแกรมด้านความปลอดภยั และการฝึกอบรมพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการ
รักษาความปลอดภยั 

 

159-160 

G4-LA6 อตัราการบาดเจ็บ โรคท่ีเก่ียวกบัการท างาน พนกังานสูญเสียวนัลา เน่ืองจากการเจบ็ป่วย
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน การขาดงาน และจ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท างาน
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

160 

G4-LA9 การฝึกอบรม ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดบัของพนกังาน 159 
สิทธิมนุษยชน 

G4-HR7 อตัราส่วนร้อยละของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีไดรั้บการอบรมตามนโยบายของ
องคก์รหรือวธีิการเก่ียวกบัแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเร่ืองของการปฏิบติัการรักษา
ความปลอดภยั 

159-160 

ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 
G4-PR5 การปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้รวมถึงผลของการส ารวจการวดั

ความพึงพอใจของลูกคา้ 
161 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการก ากบัดูแลและ
ติดตาม   อยา่งต่อเน่ือง เพื่อความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ การด าเนินธุรกิจของบริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานขอ้มูลทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ และการปฏิบติังาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทั้งป้องกนัมิให้เกิดการกระท าอนัอาจก่อความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของบริษทั  โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก ากบัดูแลการบริหารจดัการความเส่ียงของ
บริษทั ซ่ึงยงัมีเร่ืองท่ีจะตอ้งท าการปรับปรุงต่อไป และไดมี้การอนุมติัใหแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพื่อให้ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงอย่างใกลชิ้ด และคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ี
เป็นผูก้  ากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้รับผิดชอบการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีการพฒันา
ปรับปรุง เพื่อป้องกนัความเส่ียงและเพื่อให้มีการปฏิบติังานท่ี รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริษทัไดท้  า
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง โดยอา้งอิงกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซ่ึงก าหนดองค์ประกอบหลักท่ีจ าเป็นในการ
ควบคุมภายในไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) (2) การประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
(Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  ประกอบกับข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ การซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบขอ้บกพร่อง
เก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั  

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั
ไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในใน
เร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย
จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการ
บริษทั เห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีขอ้สังเกต
เพิ่มเติมแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบ 
งบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2559 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า ไม่ได้มีข้อสังเกตใน
ขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน  
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11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 - ไม่มี – 
 

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ในปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการแต่งตั้งนายอรรถพล วชัระไพโรจน์ ให้ด ารง
ต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 เน่ืองจากท่านเดิมเกษียณอายุ
การท างาน และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านายอรรถพล วชัระไพโรจน์ เป็นผูมี้ความรู้โดยเป็นผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาการบญัชีและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ มี
ความช านาญและประสบการณ์ในงานดา้นการสอบบญัชีและการท าบญัชีกบัธุรกิจขนาดกลางและใหญ่หลายแห่ง 
เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและการ
ตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของธุรกิจหลายประเภท จึงเห็นว่า มีความ
เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
 ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของ                
ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
  บริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทั คือ นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังาน
ของบริษัทภายใต้การก ากับของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดย นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล  
มีคุณสมบติัปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12.  รายการระหว่างกนั  
12.1   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2558 และปี 2559 ดังต่อไปนี ้

บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 
ปี 2558 ปี 2559 

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

จัดพิมพ์ปฏิทินประจ าปีและ
รายงานประจ าปีของบริษทั 

1.36 / 1.63 1.23 / 1.16 บริษทัว่าจา้งให้ บ. แอคมี พรินต้ิงโดยใชว้ิธีประกวดราคา
แข่งขนักบับริษทัอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบเง่ือนไขและราคาท่ี
เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดย 
ผูเ้ก่ียวโยงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในการตดัสินใจ 

   

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

รายได้ค่าบริหารโรงแรมและ
อ่ืนๆ 

0.88 / 4.82 2.36 / 9.68 เง่ือนไขราคา และค่าบริการ ในด้านการขายและการตลาด 
คิดในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัโรงแรมอ่ืน 

เงินปันผลรับ - / 13.41 - / 14.75 ตามราคาท่ีประกาศจ่าย 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. ปิยะศิริ ซ่ึงมีกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์
ปิยะอุย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล - / 0.02 - / 0.01 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

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

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้ริการ และอ่ืนๆ 

5.35 / 62.38 3.80 / 38.16 บริษัทท าสัญญาการจ าห น่ ายห้องพัก  กับ  บ . เจที บี  
(ประเทศไทย) เพื่อด าเนินการจดัจ าหน่ายห้องพกัโรงแรม
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจ
ปกติ และมีเง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอยีด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 
ปี 2558 ปี 2559 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. นิวแอตแลนติก ซ่ึงมีกลุ่มท่าน
ผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย เป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ 

รายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการ 

- / 0.07 - / 0.01 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั 
บมจ. นวกิจประกนัภยั ซ่ึงมี
ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี เป็น
กรรมการ 

ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ียประกนัภยั 0.01 / 1.42 - / 0.56 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2560 ได้พิจารณาแลว้ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกนัขา้งตน้เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยราคาและเง่ือนไข
เป็นไปตามการคา้โดยปกติทัว่ไป 
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12.2 รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
นอกจากรายการท่ีเป็นการท าธุรกรรมตามปกติซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวท่ี้หมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้

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

ในปี 2558 และปี 2559 บริษทัมีการท ารายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ และ รายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยซ่ึงเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษทัย่อยนั้นมีเงื่อนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการ
เปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกูย้ืมไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย ยอดเปลีย่นแปลง 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

รายละเอยีดของ            
รายการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 
1. บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล  

36.70 37.50 38.50 76.00 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะยาว 
0.83 0.92 0.83 1.75 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

2. บ. วมิานสุริยา - 47.11 - 47.11 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะยาว 
- 0.04 - 0.04 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

3. บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

- 250.00 - 250.00 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 
- 1.10 - 0.17 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

 
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนั 

ในการเขา้ท ารายการระหว่างกนับริษทัก าหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกนัดงัน้ี                           
1. ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการคา้ปกติ   
2. รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้เสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการ
ดงักล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแล้ว  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการ
สอบทานราคา หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ที่ของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในวา่ 
เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้   
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3. บริษทัมีขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหวา่งกนัโดยด าเนินการเช่นเดียวกบัการจดัซ้ือ 
จดัจา้งโดยทัว่ไปของบริษทั และผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นไม่มีส่วนไดเ้สียในรายการระหวา่งกนั และไม่
มีส่วนในการอนุมติัในเร่ืองดงักล่าว 
4.   ในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนับริษทัไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการและ

ราคา โดยให้ไดร้าคาท่ียุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
บริษทัปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ/

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

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

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

สินทรัพย์ 2557  2558  2559 
   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวยีน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 179,870  4.20  189,995  4.64  160,984  4.07 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 207,891  4.85  219,593  5.37  197,993  5.01 
สินคา้คงเหลือ 23,898  0.56  22,342  0.55  20,171  0.51 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,800  0.04  38,500  0.94  326,000  8.24 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            

ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 74,067  1.73  74,067  1.81  74,067  1.87 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,589  0.03  1,767  0.04  2,351  0.06 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 489,115  11.41  546,264  13.35  781,566  19.76 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน            
เงินลงทุนเผื่อขาย 337,485  7.88  241,662  5.91  40,846  1.03 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,001,353  23.37  1,091,352  26.67  1,037,751  26.24 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 29,830  0.70  29,830  0.73  20,292  0.51 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,229,203  28.69  1,229,203  30.04  1,229,203  31.08 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -    -  -  47,110  1.19 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการเงินลงทุน 194,766  4.55  179,838  4.39  164,670  4.16 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 722,058  16.85  577,022  14.10  461,171  11.66 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 166,650  3.89  92,583  2.26  18,517  0.47 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 52,923  1.23  43,172  1.05  45,095  1.14 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,188  0.77  32,614  0.80  80,004  2.02 
เงินมดัจ าเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในการบริหารโรงแรม 25,270  0.59  25,270  0.62  25,270  0.64 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,062  0.07  3,401  0.08  3,077  0.08 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,795,788  88.59  3,545,947  86.65  3,173,006  80.24 

รวมสินทรัพย์ 4,284,903  100.00  4,092,211  100.00  3,954,572  100.00 

            
            

 

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

          (หน่วย : พนับาท) 
 2557  2558  2559 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น   %    %    % 
หนีสิ้นหมุนเวยีน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            

จากสถาบนัการเงิน 593,000    13.84  390,000    9.53  287,000    7.26 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 236,930  5.53  245,785  6.01  235,717  5.96 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด 

ช าระภายในหน่ึงปี 
 

- 
 

- 
  

- 
 

- 
  

- 
 

- 
ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั 86,308  2.01  -  -  -  - 
ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย 

รอการรับรู้ 
 

6,904 
 

0.16 
  

- 
 

- 
  

- 
 

- 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22,055  0.52  22,744  0.55  22,913  0.58 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 945,197  22.06  658,529  16.09  545,630  13.80 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน            
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 99,713  2.33  112,932  2.76  121,464  3.07 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 17,308  0.40  19,337  0.47  19,378  0.49 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 117,021  2.73  132,269  3.23  140,842  3.56 

รวมหนีสิ้น 1,062,218  24.79  790,798  19.32  686,472  17.36 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 850,000  19.84  850,000  20.77  850,000  21.49 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000    38.34  1,643,000    40.15  1,643,000  41.55 
ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 16,950    0.40  16,950    0.41  16,950    0.41 
 ก าไรสะสม            
       จดัสรรแลว้ – ทุนส ารองตามกฎหมาย 85,000    1.98  85,000  2.08  85,000  2.15 
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 470,147  10.97  598,159  14.62  654,473  16.55 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 157,588    3.68  108,304    2.65  18,677    0.47 
รวมส่วนของบริษัท 3,222,685  75.21  3,301,413  80.68  3,268,100  82.64 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,284,903  100.00  4,092,211  100.00  3,954,572  100.00 
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งบก าไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                   (หน่วย: พนับาท) 
 2557  2558  2559 
   %    %    % 
รายได้            
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,289,597  71.15  1,573,012  73.42  1,552,728  73.21 
รายไดค้่าบริหารงาน 62,934    3.47  64,094    2.99  63,946    3.02 
ดอกเบ้ียรับ 610    0.03  1,708    0.08  3,705  0.17 
เงินปันผลรับ 165,735  9.14  160,353  7.48  120,768  5.69 
ก าไรจากการขายอุปกรณ์ -  -  1,683  0.08  374  0.02 
รับรู้ก าไรจากสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขายรอการ
รับรู้       

 
- 

 
- 

  
6,904 

 
0.32 

  
- 

 
- 

รายไดอ่ื้น 293,532  16.21  334,789  15.63  379,309  17.88 
รวมรายได้ 1,812,408   100.00  2,142,543   100.00  2,120,830   100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย            
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 831,755  45.89  924,208  43.14  906,373  42.74 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคา             
     และค่าตดัจ าหน่าย 225,425  12.43  229,204  10.70  221,411  10.44 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 202,733  11.19  229,039  10.69  194,425  9.17 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 548,951        30.29  485,874              22.68  634,873              29.94 
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ 10  -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย        23,681  1.31         23,238  1.08         22,050  1.04 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 17,418  0.96  14,434  0.67  8,367  0.39 
รวมค่าใช้จ่าย 1,849,973  102.07  1,905,997  88.96  1,987,499  93.71 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (37,565)  (2.07)  236,546  11.04  133,331  6.29 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (6,025)    (0.33)  (15,023)  (0.70)  24,983          1.17 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (43,590)  (2.40)  221,523  10.34  158,314  7.46 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            
- ส่วนทีเ่ป็นของบริษัท  (บาท)                                    (0.051)                                        0.261                     0.186 
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (หุ้น)      850,000,000            850,000,000          850,000,000 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                                                  (หน่วย : พนับาท) 
 2557  2558  2559 

ก ำไรสุทธิ (ขำดทุน) ส ำหรับปี (43,590)  221,523  158,314 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่      
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 
  

 
  

    ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน -  (10,639)  - 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   2,128  - 

การเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 15,062  (61,604)  (112,035) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (3,012)  12,321  22,407 

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ 12,050  (57,794)  (89,628) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (31,540)  163,729  68,686 

การปันส่วนก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนท่ีเป็นของบริษทั (31,540)  163,729  68,686 

 (31,540)  163,729  68,686 
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งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

                                                                                                                                                     (หน่วย : พนับาท) 
 2557  2558  2559 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน      
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (43,590)  221,523  158,314 
รำยกำรปรับปรุง      
ดอกเบ้ียรับ (610)  (1,708)  (3,705) 
เงินปันผลรับ (165,735)  (160,353)  (120,768) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร) (4,932)  1,234  1,810 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย อำคำรและอุปกรณ์ 222,798  226,022  219,946 
ค่ำเส่ือมรำคำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 15,452  15,537  12,328 
ค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรจ่ำยล่วงหนำ้ตดัจ ำหน่ำย 74,067  74,067  74,067 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,856  10,883  11,186 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยภำษีเงินไดถู้กหกัณ ท่ีจ่ำย -  -  6,976 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 11,502  13,141  24,483 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำย -  (43,882)  (119,561) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน -  -  63,538 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 6,025  15,023  (24,983) 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรขำยอุปกรณ์ 10  (1,684)  (374) 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 1,951  1,677  1,341 
รับรู้ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นท่ีมีไวเ้พ่ือขำยรอกำรรับรู้ -  (6,904)  - 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 856  -  - 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  1  - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 17,418  14,434  8,367 

 146,068  379,011  309,345 
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน      
สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 6,931  (12,537)  25,493 
 สินคำ้คงเหลือ 878  1,556  2,171 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,392  (179)  (584) 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 65  (339)  324 
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 9,039 

 
 9,517 

 
 (10,925) 

  ภำระหน้ีสินจำกกำรค ้ำประกนั 12,179  (86,308)  - 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,365  689  170 
 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,951)  2,029  41 
 จ่ำยคืนส ำรองผลประโยชน์พนกังำน (8,087)  (10,561)  (15,951) 
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         งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
         ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ) 
                                                                                                                                                                                      (หน่วย : พนับาท) 

 
 

2557  2558  2559 
 2557  2558  2559 

   เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 171,879  282,878  310,085 
   เงินสดรับคืนภำษีเงินไดจ่้ำยล่วงหนำ้ 9,289  10,115  9,759 
   จ่ำยภำษีเงินได ้ (10,663)  (10,034)  (17,352) 
   เงนิสดสุทธิได้จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 170,505  282,958  302,492 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
ดอกเบ้ียรับ 598  1,228  2,239 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (1,800)  (36,700)  (287,500) 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -  -  (47,110) 
เงินปันผลรับ 50,267  48,997  36,225 
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 24,999  29,000  28,000 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 90,469  82,357  56,543 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน -  78,100  208,342 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ย (57,200) 

 
 (90,000) 

 
 (399) 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (196)  (608)  (842) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,078  2,275  532 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (133,844)  (83,808)  (113,615) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,424)  (1,133)  (548) 

เงนิสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (31,053)  29,708  (118,132) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 455,500  258,000  418,000 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (473,200)  (461,000)  (521,000) 

เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (699)  -  - 

จ่ายดอกเบ้ีย (17,581)  (14,541)  (8,370) 

เงินปันผลจ่าย (85,000)  (85,000)  (102,000) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 
จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

(120,980)  (302,541)  (213,370) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 18,472 
161,398 

179,8702,58
1 

 10,125  (29,011) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 161,398  179,870  189,995 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 179,870  189,995  160,984 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

     (หน่วย : พนับาท) 
สินทรัพย์ 2557  2558  2559 

   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวยีน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 859,760  9.54  714,228  7.61  870,335  9.64 
เงินลงทุนระยะสั้น 150,579  1.67  380,180  4.05  357,726  3.96 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 426,457  4.73  475,026  5.06  462,592  5.12 
สินคา้คงเหลือ 84,750  0.94  79,618  0.85  77,036  0.85 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            

ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 105,769  1.17  109,073  1.16  99,779  1.00 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 53,946  0.60  58,936  0.63  54,475  0.60 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,681,261  18.65  1,817,061  19.35  1,912,943  21.18 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน            
 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 1,956  0.02  2,176  0.02  2,196  0.02 
 เงินลงทุนเผือ่ขาย 375,197  4.16  356,441  3.80  364,965  4.04 
 เงินลงทุนระยะสั้น -  -  -  -  -  - 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,311,945  14.56  1,404,715  14.96  1,370,323  15.17 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 56,720  0.63  52,518  0.56  54,034  0.60 
เงินใหกู้ย้มืเงินระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  39,553  0.42  75,416  0.83 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 259,856  2.88  246,500  2.63  232,879  2.58 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4,876,981  54.11  5,107,900  54.41  4,689,586  51.92 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 224,773         2.50  154,276         1.64  75,462  0.84        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 70,702  0.79  61,766  0.66  60,359  0.67 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 110,106  1.22  100,952  1.08  150,745  1.67 
เงินมดัจ าเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในการบริหารโรงแรม 25,270  0.28  25,270  0.27  25,270  0.28 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 17,624          0.20  19,348  0.21  18,799          0.21 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,331,130         81.35  7,571,415         80.65  7,120,034         78.82 

รวมสินทรัพย์ 9,012,391       100.00  9,388,476       100.00  9,032,977       100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 

                                                                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2557  2558  2559 

   %    %    % 
หนีสิ้นหมุนเวยีน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            
     จากสถาบนัการเงิน 639,000  7.09  538,000  5.73  461,627  5.11 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 998,634  11.08  955,229  10.17  972,578  10.77 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน            
      ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 935  0.01  1,152  0.01  1,237  0.01 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระ            
      ภายในหน่ึงปี 241,068  2.68         324,375  3.47          157,251  1.75 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,609  0.05  5,046  0.05  5,010  0.06 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนด            
     ภายในหน่ึงปี 25,433  0.28  25,433  0.27  25,433  0.28 
ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั 86,309  0.95  -  -  -  - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 597  0.01  2,262  0.02  8,432  0.09 
ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย            
     รอการรับรู้ 6,904  0.08  -  -  -  - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 47,366  0.53  61,115  0.65  62,775  0.69 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,050,855  22.76  1,912,612  20.37  1,694,343  18.76 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,975  0.04  3,107  0.03  1,871  0.02 
เงินกูย้มืระยะยาว 900,391  9.99  1,177,113  12.54  1,052,574  11.65 
ภาระหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้ -  -  36,109  0.38  62,250  0.69 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 635,276  7.05  609,843  6.50  584,409  6.47 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 174,893  1.94  205,752  2.19  221,304  2.45 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

12,531 
22,360 

 0.14 
0.25 

 20,054 
19,421 

 0.21 
0.21 

 42,758 
19,379 

 0.47 
0.21 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,749,426  19.41  2,071,399  22.05  1,984,545  21.97 

รวมหนีสิ้น 3,800,281  42.17  3,984,011  42.48  3,678,888  40.73 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ) 
                                           (หน่วย : พนับาท) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 2557  2558  2559 
   %    %    % 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 850,000  9.41  850,000  9.05  850,000  9.41 
หกั หุน้ทุนซ้ือคืน (15,740)  (0.17)  (15,740)  (0.17)  (15,740)  (0.17) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000  18.23  1,643,000  17.50  1,643,000  17.49 
ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 18,366  0.20  18,366  0.20  18,366  0.20 
ก าไรสะสม            

จดัสรรแลว้            
ทุนส ารองตามกฎหมาย 85,000  0.94  85,000  0.91  85,000  0.90 
กองทุนวทิยาลยัดุสิตธานี 315,887  4.59  366,376  3.90  414,947  3.90 
ส ารองอ่ืน 15,740  0.17  15,740  0.17  15,740  0.17 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,342,696  14.86  1,394,120  14.85  1,341,997  14.84 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 188,338  2.61  236,341  2.52  235,671  2.51 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,443,287  50.80  4,593,203  48.92  4,588,981  48.89 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 768,823  8.47  811,262  8.64  765,108  8.63 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,212,110  59.27  5,404,465  57.56  5,354,089  57.52 

รวมหนีสิ้นและส่วนขอผู้ถือหุ้น 9,012,391  100.00  9,388,476  100.00  9,032,977  100.00 
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งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
                                                                                                                                                              (หน่วย :พนับาท) 

 2557  2558  2559 
   %    %    % 
รายได้            
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4,675,480  90.35  4,895,150  91.16  4,974,352  91.69 
รายไดค้่าบริหารงาน 116,110  2.25  124,119  2.31  147,619  2.72 
ดอกเบ้ียรับ 8,430  0.16  12,962  0.24  12,697  0.23 
เงินปันผลรับ 14,720  0.29  14,451  0.27  15,765  0.29 
รับรู้รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 25,433  0.49  25,433  0.47  25,433  0.47 
ก าไรจากการขายอุปกรณ์ -  -  2,653  0.05  932  0.02 
รับรู้ก าไรจากการสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขาย 
รอการรับรู้ 

        
      - 

 
- 

         
   6,904 

 
0.13 

         
   - 

 
- 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 74,694  1.44  40,625  0.76  22,080  0.41 
รายไดอ่ื้น 259,832  5.02  247,293  4.61  226,254  4.17 
รวมรายได้ 5,174,699     100.00  5,369,590     100.00  5,425,132     100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย            
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 2,902,863   56.10  2,901,951   54.04  2,915,208   53.74 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมและค่าตดัจ าหน่าย 618,382   11.95  643,922   11.99  661,689  12.20 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 394,778     7.63  387,966     7.23  404,605     7.46 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,110,268  21.46  1,048,736  19.53  1,186,380  21.87 
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ 5,122      0.10  -            -                       -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 43,417  0.84  45,112  0.84  43,060  0.79 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 64,436  1.24  49,395  0.92  72,826  1.34 
รวมค่าใช้จ่าย 5,139,266   99.32  5,077,082   94.55  5,283,768  97.39 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 35,433           0.68  292,508           5.45  141,364  2.61 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (22,183)  (0.43)  (39,407)  (0.74)  11,551  0.21 
ก าไรสุทธิ 13,250  0.25  253,101  4.71  152,915  2.82 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (33,895)  (0.65)  (53,912)  (1.00)  (38,794)  (0.72) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท (20,645)  (0.40)  199,189  3.71  114,121  2.82 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            
- ส่วนทีเ่ป็นของบริษัท  (บาท) (0.024)    0.236    0.135   
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (หุ้น) 845,285,000    845,285,000     845,285,000   
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                         (หน่วย :พนับาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2557  2558  2559 

ก าไรสุทธิ 13,250 
 

 253,101 
 

 152,915 
 ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่      

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า      
      หน่วยงานต่างประเทศ 3,303  118,940  (22,138) 
การเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

16,612  (18,755)  8,524 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 
  

 
  

      ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 7,498  (16,415)  6,177 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (5,572) 

) 
 7,317 

) 
 (3,558) 

) ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ 21,841  91,087  (10,995) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 35,091  344,188 
 
 

 141,920 
 
 

      
การปันส่วนก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,112) 

) 
 234,298 

 
 117,257 

  - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  37,203 
 

 109,890 
 

 24,663 
  35,091  344,188  141,920 
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

(หน่วย: พนับาท) 
 2557  2558  2559 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      
ก าไรสุทธิส าหรับปี        13,250  253,101  152,915 
รายการปรับปรุง 
 
 

 
 

  
 

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

ดอกเบ้ียรับ (8,430)  (12,962)  (12,697) 
เงินปันผลรับ (14,720)  (14,451)  (15,765) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (7,459)  8,802  945 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อาคารและอุปกรณ์ 647,029  673,756  688,791 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 105,337  106,471  102,810 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,769  15,278  15,958 
 ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 203  16,611  19,386 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 31,214  28,826  48,935 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (74,694)  (40,625)  (22,080) 
 รับรู้ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นทีมีไวเ้พื่อขายรอการรับรู้ -  (6,904)  - 
 ขาดทุน (ก าไร) จากการขายอุปกรณ์ 5,122  (2,654)  (932) 
 ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 44,824  4,345  12,025 
โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (5,317)  -  - 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 238  1  - 
ก าไรจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -  -  - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 64,436  49,395  72,826 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 22,183  39,407  (11,551) 
 812,552  1,092,964  1,026,133 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน      
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 72,359  (31,786)  6,323 
สินคา้คงเหลือ 4,203  7,347  1,335 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (39,326)  (936)  (1,784) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (655)  (1,610)  371 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22,436  (86,983)  50,980 
ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั 12,180  (86,308)  - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 617  12,118  (1,624) 
หน้ีสินไม่หมนุเวยีนอ่ืน 20,960 

30 
 (2,939) 

30 
 (43) 

30 จ่ายคืนส ารองผลประโยชน์พนกังาน (21,515)  (15,896)  (26,393) 
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

883,811  885,970  1,055,297 
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 11,335  12,540  11,064 
จ่ายภาษีเงินได ้ (31,980)  (35,272)  (45,933) 
เงนิสดสุทธิได้จากกจิกรรมด าเนินงาน 863,166  863,237  1,020,427 



  แบบ 56-1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
181 

 

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

(หน่วย: พนับาท) 
 2557  2558    2559 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
ดอกเบ้ียรับ 8,437  8,183  10,073 

 เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนระยะสั้น (88,439)  (229,601)  22,454 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -  (36,363)  (35,990) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (457)  (221)  (20) 
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 24,999  29,000  28,000 
เงินปันผลรับ 14,720  14,451  15,764 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 90,469  82,357  56,543 
เงินสดจ่ายช าระค่าหุน้บริษทัยอ่ย -  (60,830)  (87,052) 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระค่าหุน้ของการร่วมคา้ (28,370)  -  - 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระค่าหุน้บริษทัร่วม -  (122,768)  - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (283)  (544)  (735) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 337  3,903  1,047 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (511,500)  (675,295)  (345,785) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,932)  (5,884)  (2,179) 
เงินสดจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ (18,265)  (31,589)  (6,640) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (521,284)  (1,025,201)  (344,520) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     489,500      421,000      527,013 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (513,200)  (522,000)  (604,000) 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (8,515)  -  - 
เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (772)  (1,090)  (1,151) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 50,134  515,847  - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (191,698)  (258,001)  (254,244) 
จ่ายดอกเบ้ีย (68,750)  (49,572)  (72,761) 
จ่ายเงินปันผล (90,855)  (91,002)  (105,246) 

เงนิสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 
จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

(334,156)  15,182  (510,389) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 7,726  (146,782)  165,518 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 847,646  859,760  714,228 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี 4,388  1,250  (9,411) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 859,760  714,228  870,335 

 
 



  แบบ 56-1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
182 

 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.82 0.95 1.13 0.52 0.83 1.43 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.70 0.82 1.00 0.41 0.62 0.66 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.43 0.44 0.57 0.18 0.35 0.50 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 16.09 19.50 22.11 17.51 22.64 24.71 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 22.37 18.46 16.29 20.56 15.90 14.57 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 33.42 35.31 37.22 34.18 39.97 42.64 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 10.77 10.20 9.67 10.53 9.01 8.44 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 15.21 18.49 19.90 18.48 19.58 20.33 
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 23.67 19.47 18.09 19.48 18.39 17.71 
ระยะเวลาหมุนเวยีนของเงินสด วนั 9.47 9.19 7.86 11.61 6.52 5.31 

 
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 24.69 27.56 28.09 18.02 26.67 27.37 
อตัราก าไรสุทธิ % 0.26 4.71 2.82 (2.41) 10.34 7.46 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) %    (0.46) 4.41 2.49 (1.33) 6.79 4.82 

 

 อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) % 1.00 3.58 2.19 (0.48) 5.95 3.43 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 12.34 17.21 16.96 23.05 68.90 72.87 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.57 0.58 0.59 0.42 0.51 0.53 

 
 อตัรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.73 0.74 0.69 0.33 0.24 0.21 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 14.74 19.27 14.85 11.13 21.64 34.17 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % (440.08) 45.69 92.22 (195.00) 38.37 64.43 
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  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
ต่อหุ้น  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559     ปี 2557     ปี 2558      ปี 2559 

มูลค่าหุน้ บาท 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
มูลค่าตามบญัชี บาท 5.26 5.43 5.43 3.79 3.88 3.84 
ก าไรต่อหุน้ บาท (0.024) 0.236 0.135    (0.051) 0.26 0.186 
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.107 0.108 0.125 0.10 0.10 0.12 

 
 อตัราส่วนการเตบิโต 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราส่วนการขาย % (4.77) 4.70 1.62 (17.64) 21.98 (1.29) 
อตัราส่วนตน้ทุนขาย % 1.08 0.70 0.87 (7.30) 9.10 (2.22) 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร % (0.62) (4.54) 10.74 (6.88) (4.89) 16.00 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ % (112.61) 1,064.83 (42.71) (177.05) 608.20 (28.53) 
อตัราส่วนสินทรัพยร์วม % (2.32) 4.17 (3.79) (2.87) (4.50) (3.36) 

 
บริษทัไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวณของปีก่อนท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบยอ้นหลงั โดยถือเสมือนวา่การ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ของบริษทัจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 85,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท จ านวน 850,000,000 หุ้น
ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ 3 ปียอ้นหลงั  
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) 
14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 

 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 
ปัจจัยภายนอก 

ในปี 2559 ประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเพิ่มจากปีก่อนมาตั้งแต่ต้นปี โดยรวมมีนักท่องเท่ียว
ต่างชาติมาเยือนประเทศไทยจ านวน 32.6 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจ านวน
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนมากใน 3 ไตรมาสแรกของปี โดยไตรมาสท่ี 1 เพิ่มร้อยละ 15 ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มร้อยละ 8 และ
ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มร้อยละ 13 และการท่ีรัฐบาลประกาศขอความร่วมมือจากสถานประกอบการงดงานร่ืนเริงต่างๆ 
เป็นระยะเวลา 30 วนั ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน รวมถึงมาตรการการควบคุมและปราบปรามทวัร์ศูนย์
เหรียญ ส่งผลใหท้ าใหทุ้กโรงแรมในประเทศมีรายไดร้วมลดลงในไตรมาสท่ี 4 กวา่ร้อยละ 1  

 ภาพรวมของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อนมาจากนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 
10.3 จากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 จากกลุ่มยุโรปท่ีมาจากรัสเซีย สเปน ยุโรปตะวนัออก เยอรมนั และ 
ฝร่ังเศสเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.6 เป็นตน้ ส่วนกลุ่มเอเชียตะวนัออก เช่น ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ไตห้วนั และเกาหลี มีอตัราการ
เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 5 ส าหรับอตัราการเขา้พกัของโรงแรม (Occupancy Rate) ในประเทศเท่ากบัร้อยละ 65.8  ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน ในขณะท่ีราคาหอ้งพกัเฉล่ีย (Average Room Rate) เท่ากบั 1,343 บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 จากปี
ก่อน (ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียวและธนาคารแห่งประเทศไทย) จากการปราบปรามทวัร์ศูนยเ์หรียญส่งผลกระทบต่อ
การท่องเท่ียวในระยะสั้ น โดยประเมินว่านักท่องเท่ียวจีนจะหายไปในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2559 
ประมาณ 4.75 แสนคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของนกัท่องเท่ียวจีนทั้งหมด โดยเฉพาะเมืองพทัยาท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวส าคญัของนกัท่องเท่ียวจีน ท าใหผ้ลประกอบการโดยรวมของบริษทัในปี 2559 ใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

ปัจจัยภายใน 

 นอกเหนือจากปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัแล้ว ปัจจยัภายในท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนจากค่าเส่ือมราคา ซ่ึงเป็นไปตามปกติของกิจการโรงแรมระดบั 4- 5 ดาวจะตอ้งปรับปรุงตกแต่ง
โรงแรมเพื่อรักษาระดบัมาตรฐานของโรงแรม ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงคร้ังใหญ่ (Major Renovation) หรือการปรับปรุง
บางส่วน (Touchup Renovation) ส่งผลให้มีค่าเส่ือมราคาปีละกว่า 600 ล้านบาท  นอกจากน้ี ยงัมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังาน ค่าบ ารุงรักษาต่างๆ การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นกิจการของบริษทัทุกๆ ส่วนงาน  

 ส าหรับด้านการตลาด นับเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในการสร้างรายได้นอกจากการผ่านช่องทางจ าหน่าย 
Travel Agent ต่างๆ การท า Sale Trip หรือแมแ้ต่การเป็นพนัธมิตรทางการคา้กบั PHG การตั้งตวัแทนส านกังาน
ขายในต่างประเทศเพื่อเป็นตวัแทนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้บริษทัในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป เอเซีย และ
ประเทศจีน ปัจจุบนัมีทั้งหมด 6 ประเทศ   
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 ดว้ยปัจจุบนัลูกคา้ไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการจองห้องพกัโดยนิยมจองห้องพกัผา่นช่องทางการจ าหน่ายทาง 
Online บริษทัจึงได้ท าสัญญาการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกบัเครือข่ายต่างๆ (Online Travel Agent) ถึงแมว้่า
บริษทัจะได้รับลูกคา้ผ่านช่องทางจ าหน่ายน้ีจ านวนมาก แต่บริษทัตอ้งเสียค่า commission จ  านวนท่ีสูงเช่นกนั 
บริษัทได้พฒันาช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากเว็บไซต์ Dusit.com  โดยได้มีลงทุนพฒันา
เว็บไซต์น้ีให้มีรูปโฉมใหม่และผ่านระบบ Application บนโทรศพัท์มือถือ ท าให้ลูกค้าเข้าถึงระบบการจอง
ห้องพกัไดส้ะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ยอดการจองผา่นเวบ็ไซต์ Dusit.com เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 19  ในขณะท่ียอดการ
จองผา่น Application บนโทรศพัทมื์อถือเพิ่มข้ึนเกือบ 3 เท่าเป็นร้อยละ 298 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ปัจจุบนัเวบ็ไซต ์
Dusit.com มีทั้งหมด 5  ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย องักฤษ จีน ญ่ีปุ่น และภาษาอาหรับ  

    อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษทัมีนโยบายการขยายธุรกิจ การรับบริหารโรงแรม  ธุรกิจด้านการศึกษา 
รวมทั้งการหาช่องทางในการด าเนินธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้จึงจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในดา้น
การพัฒนา และศึกษาโครงการ รวมทั้ งค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรท่ีรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต 
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ีท่ีส่งผลต่อผลประกอบการ  

ด้านการลงทุน  

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) ลงทุนเพิ่ม
ใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ อีกร้อยละ 5 โดยการซ้ือหุน้จาก
ผู ้ถือหุ้นเดิมจ านวน 1 ,925,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 2,435,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท าให้บริษัท ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) มีส่วนไดเ้สียใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. จ านวนทั้งส้ินร้อยละ 65 

 บริษทัได้จดัตั้งบริษทัย่อยใหม่ในระหว่างปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ไดแ้ก่ บ.วิมาน
สุริยา บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์และบ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์

อน่ึง เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้
ของบริษทัจากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลใหจ้ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ของบริษทั
เพิ่มข้ึนจาก 85 ลา้นหุน้เป็น 850 ลา้นหุน้ 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ   

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 แลว้ 

อยา่งไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและ
ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้และไม่ได้น ามาใช้ในการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
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ปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและถือปฏิบติักับงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั ซ่ึงบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรือ
งบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  
ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

วเิคราะห์ผลการด าเนินการ  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมีผลก าไรสุทธิจ านวน 114.1 ลา้นบาทและผลก าไรต่อหุ้น 
0.135 บาท  เปรียบเทียบกบัผลก าไรสุทธิจ านวน 199.2 ลา้นบาทและผลก าไรต่อหุน้ 0.236 บาท ส าหรับปี 2558  

 

ผลประกอบการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 
ผลการด าเนินงานโดยสรุป 

  

 

หน่วย: ล้านบาท
ปีส้ินสุด

31 ธันวาคม 2558

ปีส้ินสุด

 31 ธันวาคม 2559

เปลีย่นแปลง

 %

ธุรกิจโรงแรม 4,447.4             4,473.3             0.6%
ธุรกิจรับบริหารโรงแรม 124.1                147.6                18.9%
ธุรกิจการศึกษา 436.6                442.0                1.2%
อ่ืนๆ 361.5                362.2                0.2%
รวมรายได้ 5,369.6             5,425.1             1.0%

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษเีงนิได้และค่าเส่ือมราคา 1,018.0             906.2                -11.0%

คา่เส่ือมราคา 689.1                704.7                2.3%
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ 328.9                201.5                -38.7%

ตน้ทนุทางการเงิน-สุทธิ 36.4                  60.2                  65.1%
(รายได)้ คา่ใชจ่้าย ภาษีเงินได้ 39.4                  (11.6)                 -129.3%
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 253.1                152.9                -39.6%

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 53.9                  38.8                  -28.0%
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทั 199.2                114.1                -42.7%

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.236               0.135               
จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 845.3               845.3               
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รายได้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีรายได้รวม 5,425.1 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

ร้อยละ 1 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

   

83% 82%

8% 8%
7% 7%

                            

                         

                                 

 
รายได้แบ่งตามสายธุรกจิ 
ธุรกจิโรงแรม 

                                                                                                           หน่วย: ลา้นบาท 
รายการ 2558 2559 เปลีย่นแปลง 

% 

รายได้    
- ธุรกิจโรงแรมในไทย 1,950.74 1,912.79 -1.95 

- ธุรกิจโรงแรมในไทยภายใตก้องทุนรวม 1,128.17 1,078.86 -4.37 
-ธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ 1,368.51 1,481.66 +8.27 

รวม 4,447.42 4,473.31 +0.58 
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ผลประกอบการธุรกจิโรงแรม 
อตัราการเข้าพกั อตัราค่าห้องพกัโดยเฉลีย่ และรายได้เฉลีย่ต่อห้อง (ในประเทศไทย) 

                  
          

  
       
  

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีรายไดห้ลกัของบริษทัโดยมีรายไดป้ระมาณร้อยละ 82 ของรายไดร้วม ในปี 
2559 มีรายไดร้วมจากกิจการโรงแรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ประกอบดว้ย 

โรงแรมในประเทศไทยมีรายไดล้ดลงในอตัราร้อยละ 2.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากรายไดโ้รงแรมดุสิตธานี พทัยา ลดลงจากรายไดเ้ฉล่ียต่อห้องและรายไดจ้ากจดัเล้ียงลดลง อนัเน่ือง
มากจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

โรงแรมภายใตก้องทุนรวมมีรายไดล้ดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.4 ส่วนใหญ่เกิดจากโรงแรมดุสิตธานีหวัหิน 
อนัเป็นผลมาจากอตัราการเขา้พกัลดลงจากร้อยละ 67.6 ของปีก่อน มาอยูท่ี่ร้อยละ 65.4 โดยจ านวนนกัท่องเทียว
อินเดียลดลง ประกอบกบัรายไดจ้ากงานจดัเล้ียงลดลง และโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นผลมาจากรายได้
เฉล่ียต่อหอ้งพกัและรายไดจ้ากร้านอาหารลดลง  

ส าหรับอตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate) ปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 73.6  ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ส่วน
อตัราค่าห้องพกัถวัเฉล่ีย (Average Room Rate) 3,075 บาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อนเล็กน้อย เกิดจากกลยุทธ์ปรับราคา
เพื่อดึงดูดการเขา้พกัใหเ้พิ่มข้ึน และรายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้ง (RevPar) 2,262 บาทสูงกวา่ปีก่อนเล็กนอ้ย 
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อตัราการเข้าพกั อตัราค่าห้องพกัโดยเฉลีย่ และรายได้เฉลีย่ต่อห้อง (ในต่างประเทศ) 

                               
          

   
 

โรงแรมในต่างประเทศมีรายไดเ้พิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 8.3 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่
จากโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา หลงัมีการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมคร้ังใหญ่ทั้งห้องพกัและห้องอาหาร แลว้เสร็จ
บางส่วน 

ส าหรับอตัราการเขา้พกัเฉล่ียลดลงเน่ืองจากโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มีการปิดปรับปรุงตกแต่งโรงแรม
คร้ังใหญ่ท าให้มีห้องพกัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ส่งผลให้อตัราค่าห้องพกัถวัเฉล่ียลดลงและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
หอ้ง (RevPar) ต ่ากวา่ปี 2558  

ธุรกิจโรงแรมมีตน้ทุนไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน และค่าเส่ือมราคา ซ่ึงเป็นจ านวนเงินสูง ท าให้บริษทัมี
ก าไรขั้นตน้ในอตัราร้อยละ 28.1 ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการและก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงิน
ไดจ้ากธุรกิจโรงแรมในปี 2559 มีอตัราร้อยละ 2.8 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ ซ่ึงต ่ากวา่ปีก่อนท่ีมีก าไร
ร้อยละ 6.0 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ   

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั ฝ่ายบริหารได้ก าหนดแนวทางการพฒันาช่อง
ทางการขายเพื่อสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มข้ึน การให้บริการเป็นหัวใจส าคญัต่อธุรกิจการบริการ บริษทัจึง
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคคลากร รวมทั้งการบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพควบคู่ไปดว้ย  
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ธุรกจิรับบริหาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจรับบริหารงานโรงแรมจ านวน 147.6 

ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 18.9 เน่ืองมาจากรายไดค้่าบริหารงานจากโรงแรมท่ีไดเ้ปิดด าเนินการเม่ือ
ปลายปี 2558 ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กวม 

ธุรกิจรับบริหารโรงแรมมีแนวโนม้สูงข้ึน จะเห็นไดจ้ากสัดส่วนของรายไดรั้บบริหารโรงแรมไดเ้พิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ 2.7 ของรายไดร้วมปี 2559  
ธุรกจิการศึกษา 

ส าหรับธุรกิจการศึกษาประกอบดว้ยวทิยาลยัดุสิตธานี  และไดเ้ปิดด าเนินการอีกแห่งในปลายปี 2558 คือ
โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ท่ีเปิดสอนดา้นการให้บริการในกิจการโรงแรม นอกจากน้ียงัมีรายไดจ้ากการรับ
บริหารดา้นการศึกษาโดยบริษทัมีรายได้จากการบริหารการศึกษา Lycyum ประเทศฟิลิปปินส์ และค่า Licensing 
Fee จาก Yayasan  ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาในบาหลี อินโดนีเซีย   

ธุรกิจการศึกษานบัเป็นอีกธุรกิจหน่ึงของบริษทั สามารถสร้างผลก าไรให้กบับริษทั ถึงแมว้่าจะมีรายได้
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.3 และคิดเป็นร้อยละ 7.4 ของรายไดร้วมของบริษทั แต่ธุรกิจการศึกษาสามารถสร้าง
ก าไรให้บริษทั 35.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 22 ของก าไรรวมของบริษทั ทั้งน้ีมีผลมาจากการปรับเปล่ียน
ภาคการศึกษาของวทิยาลยัดุสิตธานี ตามอาเซ่ียน เร่ิมตั้งแต่ปี 2559 เป็นปีแรก   

ผลประกอบการของธุรกิจการศึกษาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา
จ านวน 442.0 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 5.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากวิทยาลยั
ดุสิตธานีเพิ่มข้ึนจ านวน 9.6 ลา้นบาท และบ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา จ านวน 6.2 ลา้นบาท แต่ลดลงจากค่า 
Licensing Fee จาก Yayasan จ  านวน 21.1 ลา้นบาท ท่ีเป็นรายไดจ้ากการให้บริการแก่สถาบนัการศึกษาในบาหลี 
อินโดนีเซีย คร้ังเดียว ในปี 2558  
ธุรกจิอืน่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รายไดอ่ื้นๆ จ านวน 362.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 
0.7 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 0.2 เกิดจาก 

- รับรู้ก าไรจากสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขายรอการรับรู้ 
- ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย Dusit Fudu Hotel Management 

(Shanghai) Co., Ltd. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดค้่าบริการทางเทคนิคในโครงการโรงแรมต่างๆ และรายไดอ่ื้นๆ ของ

โรงแรมลดลง  
ต้นทุนขายและการให้บริการและก าไรข้ันต้น 

บริษทัมีตน้ทุนขายและการให้บริการจ านวน 3,576.9 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.9 โดยตน้ทุน
ขายและการใหบ้ริการประกอบดว้ย 
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 ตน้ทุนทางตรง เช่น ต้นทุนการให้บริการห้องพกั ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม เงินเดือนและสวสัดิการ
พนกังาน เป็นตน้ จ านวน 2,915.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.5  

 ตน้ทุนบริการ-ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 661.7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.8  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารและก าไรสุทธิ 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 404.6 ล้านบาท เพิ่มข่ึนจากปีก่อนร้อยละ 4.3 โดยส่วนใหญ่
เน่ืองมาจากค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารมีจ านวน 1,186.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี
ก่อนร้อยละ 13.1 ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 
โดยค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารคิดเป็นร้อยละ 32 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ซ่ึงในปีก่อน
เท่ากับร้อยละ 29.3 นอกจากน้ีกิจการโรงเรียนการโรงแรมภายใต้บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษาซ่ึงเปิด
ด าเนินการเม่ือปลายปี 2558 แลว้นั้น แต่ดว้ยเป็นปีท่ี 2 ของการด าเนินการ มีค่าใชจ่้ายประมาณ 19.6 ลา้นบาท ซ่ึง
ไม่เพียงพอกบัรายไดท่ี้เกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามบริษทัมีเป้าหมายในการก าหนด กลยทุธ์เพื่อสร้างรายไดใ้หม้ากข้ึน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษทัมีก าไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเส่ือม
ราคา (EBITDA) จ านวน  906.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.0 ในปีน้ีบริษทัมีการบนัทึกรายไดภ้าษีเงิน
ได้จ  านวน 11.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีก่อนมีจ านวน 39.4 ล้านบาท เน่ืองจาก
ผลประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสม  

    บริษทัมีผลก าไรสุทธิจ านวน 114.1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน ซ่ึงก าไรสุทธิ 199.2 ลา้นบาท  คิดเป็น
ผลก าไรต่อหุน้ 0.135 บาท คิดเป็นอตัราการท าก าไรร้อยละ 2.1 เปรียบเทียบกบัปีก่อนมีอตัราการท าก าไรร้อยละ 
3.71 สรุปไดด้งัน้ี  
                                 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ จ านวนเงิน 
ก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 48.2 
รายได้อืน่เพิม่ขึน้ 
- รายไดค้่าบริหารงานรับ  
- เงินปันผล 

 
23.5 
1.3 

รายได้อืน่ลดลง  
- รับรู้ก าไรจากสินทรัพยท่ี์มีไวเ้ผือ่ขายรอการรับรู้  
- ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  
- รายไดอ่ื้นๆ 

 
(6.9) 

(18.5) 
(22.8) 

ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ 
- ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 
- ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ 

 
(154.3) 
(23.7) 
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รายการ จ านวนเงิน 

ค่าใช้จ่ายลดลง 
- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

 
2.0 

ภาษีเงินไดล้ดลงจากปี 2558 51.0 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 15.1 
ก าไรสุทธิลดลง (85.1) 

 
วเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณวนัที่ 31ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกบั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม 

2558

31 ธันวาคม 

2559
เปลี่ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 714.2                 870.3                 22%
เงินลงทนุระยะสั้น 380.2                 357.7                 -5.9%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 475.0                 462.6                 -3%
สินคา้คงเหลือ 79.6                    77.0                    -3%
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 168.1                 145.3                 -14%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,817.1              1,912.9              5%
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,404.7              1,370.3              -2%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,107.9              4,689.6              -8%
สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1,058.8              1,060.2              0%
รวมสินทรัพย์ 9,388.5              9,033.0              -4%
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 867.4                 623.9                 -28%
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 955.2                 972.6                 2%
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 90.0                    97.8                    9%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,912.6              1,694.3              -11%
เงินกูย้มืระยะยาว 1,177.1              1,052.6              -11%
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 894.3                 932.0                 4%
รวมหนีสิ้น 3,984.0              3,678.9              -8%
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 5,404.5              5,354.1              -1%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,388.5              9,033.0              -4%  
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สินทรัพย์สุทธิของบริษทัลดลงจากส้ินปี 2558 จาก 5,404.5 ลา้นบาท เป็น 5,354.1 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพย์รวม 9,033.0 ลา้นบาท ลดลง 355.5 ลา้นบาท รายการเคล่ือนไหวท่ี
ส าคญัเกิดจาก 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 418.3 ล้านบาท เน่ืองจากการหักค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งาน
และจากการซ้ืออุปกรณ์เพิ่มและปรับปรุงตกแต่งโรงแรมต่างๆ แลว้เสร็จ 

 ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ลดลง 97.1 ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัจ าหน่ายตามอายสุัญญา  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มข้ึน 156.1 ลา้นบาท เน่ืองจากผลประกอบการ 

บริษทัมีหนีสิ้นรวม 3,678.9 ลา้นบาท ลดลง 305.5 ลา้นบาท เกิดจาก 
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น ลดลง 243.5 ลา้นบาท  
 เงินกูย้มืระยะยาวลดลง 124.5 ลา้นบาท จากการคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูข้องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจ านวน 50.4 ลา้นบาท เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ ้น เท่ากบั 0.69 ต่อ 1 หากไม่รวม
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจ านวน 609.8 ล้านบาท อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นเท่ากบั 0.57 ต่อ 1 
และส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 4,589.0 ล้านบาท มีมูลค่าตามบญัชี (Book Value) เท่ากบั 5.4 
บาทต่อหุ้นเปรียบเทียบกบัปีก่อน 5.4 บาทต่อหุ้น 

วเิคราะห์กระแสเงินสด 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัต่อไปน้ี 

            หน่วย : ลา้นบาท 
 2557 2558 2559 
กระแสเงินสดสุทธิไดจ้ำกกิจกรรมด ำเนินงำน 863.17 863.24 1,020.43 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (521.28) (1,025.20) (344.52) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) ในกิจกรรมจดัหำเงิน (334.16) 15.18 (510.39) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินตรำต่ำงประเทศ 4.39 1.25 (9.41) 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 12.12 (145.53) 156.11 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบส าหรับปี 2559 กบัปี 2558 ไดด้งัน้ี 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน ส าหรับปี 2559 จ  านวน 1,020.43 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี

ก่อน 157.19 ล้านบาท เกิดจากการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 236.16 ลา้นบาท อนัเน่ืองจากเจา้หน้ี
การค้าและเจา้หน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 137.96 ล้านบาท และภาระหน้ีสินจากการค ้ าประกนัการเช่าให้กบักองทุนรวม 
ลดลง 86.31 ลา้นบาท แต่หกักลบจากภาษีท่ีจ่ายเพิ่มข้ึน 12.14 ลา้นบาท 
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กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส าหรับปี 2559 จ านวน 344.52 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 
680.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้ น 252.05 ล ้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือ
อุปกรณ์ 329.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและตกแต่งโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา เงินสดจ่ายเพื่อ
ช าระค่าหุ้นบริษัทร่วมจากการที่ Philippine Hoteliers, Inc. ลงทุนใน Philippine Hoteliers International 
Center for Hospitality Education, Inc. ร้อยละ 40 ของปีก่อน 122.77 ลา้นบาท จ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคาร
จ่ายล่วงหน้าของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 24.95 ล้านบาท เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
อ่ืน 3.70 ล้านบาท เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมลดลง 25.81 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระค่าหุ้นบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 
26.22 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับปี 2559 จ านวน 510.39 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อน 
525.57 ลา้นบาท จากไม่มีการกูย้ืมระยะยาวเพิ่มข้ึนในปี 2559 จ านวน 515.85 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระคืนเงิน
กู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน 82.00 ล้านบาท จ่ายดอกเบ้ีย 23.19 ล้านบาท เป็นของ DMS Property 
Investment Pvt. Ltd. (DMS) จ่ายเงินปันผล 14.24 ลา้นบาท เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เพิ่มข้ึน 106.01 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายช าระคืนกูย้มืระยะยาวโดย DMS ลดลง 3.75 ลา้นบาท 
14.2 ความสามารถในการท าก าไร  
         ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
    2557 2558 2559 
    อตัราก าไรสุทธิ  ร้อยละ 0.26 4.71 2.82 
    อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  ร้อยละ (0.46) 4.41 2.49 

  

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรในปี 2559 มีอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 2.82 ของรายได ้
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) เท่ากบัร้อยละ 2.49 ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากปี 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิ 114.1 
ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 85.1 ล้านบาท เป็นผลให้อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรในปี 
2559 ลดลง เน่ืองจากในปี 2559 ช่วงไตรมาสท่ี 4 ไดรั้บผลกระทบจากนกัท่องเท่ียวจากการท่ีรัฐบาลประกาศขอ
ความร่วมมือจากสถานประกอบการงดงานร่ืนเริงต่างๆ เป็นระยะเวลา 30 วนั ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
ประกอบกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจทัว่โลกยงัคงฟ้ืนตวัชา้ และบริษทัมีการ
ควบคุมตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในขายและการบริหารอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษทัมีโครงการขยายธุรกิจการรับ
บริหารโรงแรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้จ  าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในดา้นการพฒันาและศึกษา
โครงการ รวมทั้งค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลากรท่ีรองรับการขยายตวัของบริษทัจึงส่งผลให้บริษทัมีก าไรสุทธิลดลง ท า
ให้ความสามารถในการหาก าไรให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นลดลงจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 2.49 ซ่ึงมีส่วนของ
ผูถื้อหุน้ ลดลงจ านวน 50.4 ลา้นบาท เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 
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นอกจากนั้น บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองและมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิต่อหุ้นและท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 เสนอ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 โดยจดัสรรจากก าไรสะสมให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงิน 85.00 
ลา้นบาท 
14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  
         ความสามารถในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

    2557 2558 2559 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ 16.09 19.50 22.11 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 33.42 35.31 37.22 

 
            บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัตามประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ และ
ผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั มีดงัน้ี 

- อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ ในปี 2559 มีอตัราลูกหน้ีการคา้ 22.11 เท่าของรายไดจ้ากการขายและ
การใหบ้ริการ เพิ่มข้ึนจาก 2 ปีก่อน เน่ืองจากมีลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีการคา้ของโรงแรมท่ี
มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน 

ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 เดือนข้ึนไป 
จ านวน 13.11 ลา้นบาท ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีที่เป็นตวัแทนจ าหน่าย (Agents) อยา่งไรก็ตาม บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 9.28 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 

- อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ ในปี 2559 มีอตัราสินคา้คงเหลือ 37.22 เท่าของตน้ทุนขายและการ
ให้บริการเพิ่มข้ึนจาก 2 ปีก่อน เน่ืองจากมีสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจากสินคา้คงเหลือของโรงแรมท่ีมี
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน 

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
    2557 2558 2559 
    อตัรำผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) ร้อยละ 1.00 3.58 2.19 
    อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร ร้อยละ 12.34 17.21 16.96 
    อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.57 0.58 0.59 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยปี์ 2559 มีอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์ (ROA) 

เท่ากบัร้อยละ 2.19 ลดลงจากปีก่อน อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวรเท่ำกบัร้อยละ 16.96 ลดลงจากปีก่อน 
และอตัรำกำรหมุนของสินทรัพย เ์ท่ากบัร้อยละ 0.59 เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
ก าไรก่อนดอกเบ้ียสุทธิและภาษีเงินได้ (EBIT) 201.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 127.45 ล้านบาท 
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สินทรัพยร์วมปี 2559 มีจ านวน 9,032.98 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 355.50 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ ท่ีลดลงจากการคิดค่าเส่ือมราคา และมีเพื่มข้ึนจากการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมและห้องอาหารของ
โรงแรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสินทรัพยท่ี์ได้รับการปรับปรุงเหล่าน้ีจะมีประสิทธิภาพในการสร้างรายไดซ่ึ้ง
น ามาสู่ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในปีต่อๆ ไป  

 
14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 
 โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รายละเอียดของเงินกูย้มื สรุปไดด้งัน้ี  
 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 วงเงินกู้ยมื ยอดคงค้าง อตัราดอกเบีย้ต่อปี 
1. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    

- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 

1,850.00 
300.00 

287.00 
- 

MMR 
ตามธนาคารก าหนด 

- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 300.00 138.00 MMR 
- DMS Property Investment Pvt. Ltd. 125.24 28.63 LIBOR  +2.925%  
- บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 14.56 8.00 MMR 

2. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
- Philippine Hoteliers, Inc.  

 
- DMS Property Investment Pvt. Ltd. 

716.39 
 

1,485.05 

429.83 
 

663.80 

ตราสารหน้ีราย 6 
เดือน+1.50% 

LIBOR 6 เดือน+2.925% 
       -    บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 116.20 116.20 BIBOR 1 เดือน+2.20% 

รวม 4,907.44 1,671.46  

 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  2557 2558 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.82 0.95 1.13 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.70 0.82 1.00 
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จากอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทัปี 2559 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 
เน่ืองจากบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึน 95.88 ลา้นบาท ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากกระแสเงินสดคงเหลือจากการ
ด าเนินงานและเงินลงทุนระยะสั้ น 133.65 ล้านบาท ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปีลดลง 18.29 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นของ  DMS ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 12.43 ลา้นบาท สินคา้
คงเหลือสุทธิลดลง 2.58 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 4.46 ล้านบาท แต่มีหน้ีสินหมุนเวียนลดลง 
218.27 ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงเกิดจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 76.37 ลา้นบาท 
เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 167.12 ล้านบาท ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน เช่นเจา้หน้ีค่าจดัหาสินทรัพยเ์ป็นค่าตกแต่งอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เงินมดัจ ารับ 17.35 ลา้นบาท ภาษี
เงินไดค้า้งจ่าย 6.17 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและอ่ืนๆ 1.70 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์จาก
สภาพคล่องของบริษทัตามงบแสดงฐานะทางการเงินแลว้จะเห็นว่าบริษทัมีสภาพคล่องในอตัราส่วนท่ีต ่า เป็น
เพราะปัจจุบนับริษทัใช้แหล่งกูเ้งินระยะสั้นในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งต ่า ทั้งน้ี 
บริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถในการช าระหน้ีและเปล่ียนเป็นวงเงินกู้ระยะสั้ นเป็นระยะยาวตามความ
เหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 
    2557 2558 2559 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
   (ส่วนหน้ีสินไม่รวม รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้)  

เท่า         0.60 0.62 0.57 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า        0.73 0.74 0.69 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า      14.74 19.27 14.85 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.69 เท่า 

ลดลงจากปีก่อนท่ีมีอตัราส่วน 0.74 เท่า และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้น (ส่วนหน้ีสินไม่รวม รายไดค้่าเช่ารับ
ล่วงหนา้) เท่ากบั 0.57 เท่าลดลงจากปีก่อนท่ีมีอตัรา 0.62 เท่า สาเหตุท่ีอตัราส่วนดงักล่าวลดลง เกิดจากส่วนของ
หน้ีสินรวมบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการกูย้ืมเงิน ทั้งน้ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นดงักล่าวมีอตัราต ่ากวา่เง่ือนไข
ท่ีตอ้งคงไวต้ามสัญญาเงินกูเ้งิน ซ่ึงก าหนดให้ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัไม่ให้เกินอตัราส่วน 
1.75 : 1 และความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเท่ากบั 14.85 เท่า ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัและ
บริษทัย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิไดจ้ากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนจากปีก่อน แต่มีดอกเบ้ียจ่ายเพิ่มข้ึน 23.4 ลา้นบาท 
ท าให้อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ียลดลงจากปีก่อน โดยบริษทัยงัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
ไดต้ามก าหนด อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นการบริหารหน้ีสิน บริษทัไดก้ าหนดนโยบายอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ไม่เกิน 1 เท่า 
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14.5 ปัจจัยทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อธุรกจิโรงแรม 
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบจากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางการเมือง 

ความไม่สงบภายในประเทศ การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจภายใน และภายนอก
ประเทศ รวมทั้งการแข่งขนั อยา่งไรก็ตามบริษทัมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการท าประกนัภยัคุม้ครองความ
เส่ียงทุกประเภท (All Risks) และคุ้มครองการขาดรายได้จากการหยุดด าเนินธุรกิจ (Business Interruption) 
คุ ้มครองภ ัยจากการก่อการร้าย  เพื ่อลดความเส่ียงจากผลกระทบดังกล่าว ส าหรับในด้านการตลาด 
บริษัทไดมี้การหาลูกคา้จากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลูกคา้ในภูมิภาคท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการตั้งส านกังาน
ขายเพิ่มใน ฮ่องกง เซ่ียงไฮ ้และปักก่ิง เป็นตน้  

นอกจากน้ี เพื่อกระจายความเส่ียงของการกระจุกตวัของรายไดภ้ายในประเทศ จึงก าหนดกลยุทธ์ในการ
ขยายการลงทุนและการรับบริหารโรงแรมไปยงัต่างประเทศในหลายๆ ภูมิภาค ส าหรับธุรกิจการรับจา้ง
บริหารโรงแรม อาจมีความเส่ียงท่ีอาจจะถูกบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด หรือไม่ต่อสัญญาหลงัสัญญาหมดอาย ุ
ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวม บริษทัและบริษทัย่อยจึงไดม้ีการจดัท าสัญญาให้รัดกุมมากข้ึน เพื่อลด
ความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายจากการที่คู่สัญญายกเลิกสัญญาก่อนก าหนด นอกจากน้ี วิกฤตเศรษฐกิจ
ทางการเงินโลกท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจโรงแรมอาจท าให้รายไดด้งักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ อยา่งไรก็ตามบริษทั
ไดมี้การจดัตั้งส านกังานการพฒันาและการลงทุน (Development and Investment Office) ในดูไบ เพื่อหาโรงแรมท่ี
รับบริหารเพิ่มข้ึน อีกทั้งในปี 2556 ได้มีการจดัตั้งบริษทัร่วมลงทุน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) 
Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับบริหารโรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ช่ือทางการคา้ว่า 
“Dusit Fudu” ในการร่วมลงทุนดงักล่าวนอกจากบริษทัจะไดรั้บค่าเคร่ืองหมายการคา้ (Licensing Fee) แลว้ ยงั
เป็นการขยายเคร่ืองหมายการคา้ และช่ือเสียงของบริษทัไปยงัภูมิภาคดงักล่าว อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มเครือข่าย
ดา้นการตลาดในกลุ่มดุสิต ท าใหมี้ช่องทางการขายเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนในอนาคต 

ปัจจัยภายในทีอ่าจมีผลต่อธุรกจิ 
บุคลากรนบัเป็นปัจจยัส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั ในปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะ

ในด้านการบริหารโรงแรม และเม่ือมีโรงแรมใหม่ๆ เกิดข้ึน จึงมีการหมุนเวียนพนักงานจากโรงแรมเดิมไป
โรงแรมใหม่ บริษทัจึงได ้ให้ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรด ้วยการจดัฝึกอบรม เพื ่อรองรับการ
หมุนเวียนของพนักงานและการขยายธุรกิจทั้งโรงแรมที่เป็นเจา้ของและรับบริหารในอนาคต ดงันั้นการท่ี
บริษัทมีวิทยาลัยดุสิตธานีท่ีสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านการโรงแรม ซ่ึงสามารถคดัเลือก
บุคลากรจากสถาบนัของบริษทัเองได ้นอกจากน้ีการท่ีบริษทัเขา้ไปบริหารใน Lyceum of Philippines University 
(LPU) สามารถช่วยตอบสนองความตอ้งการด้านบุคลากรส าหรับขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตได้  บริษทัได้
จดัตั้ ง บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา เพื่อด าเนินโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี โดยการเปิดสอน
หลกัสูตรวิชาชีพด้านการโรงแรมท่ีพฒันาความรู้และทักษะของนักเรียนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อรองรับ
บุคลากรของธุรกิจโรงแรม ซ่ึงสามารถเปิดเรียนไดใ้นเดือนกนัยายน 2558 แลว้  
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การด้อยค่าของทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ถึงแม้นักท่องเท่ียวเร่ิมกลับเข้ามาในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็น

นกัท่องเท่ียวจากชาวจีนและชาวเอเซีย แต่นักท่องเท่ียวยุโรป และรัสเซียท่ีเป็นตลาดหลกั ลดลงเน่ืองจากมีการ
ชะลอตวัทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจทัว่โลกยงัคงฟ้ืนตวัช้า ประกอบกบัการแข่งขนัท่ีสูง 
บริษทัจึงมีการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม โดยให้ผูป้ระเมินอิสระประเมิน
มูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของโรงแรมของบริษทัและบริษทัย่อยทั้งหมด หาก
มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรมมีมูลค่านอ้ยกวา่มูลค่าประเมินตามวิธีกระแสเงินสดคิดลดดงักล่าว 
บริษทัจะตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัที  

 
การพฒันาธุรกจิและแนวโน้มในอนาคต 
ปัจจุบนับริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากภายในประเทศในอตัราร้อยละ 72 วิกฤติการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน

ภายในประเทศหลายๆคร้ังท่ีผ่านมา  รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
รายไดข้องบริษทัมาโดยตลอด   

จากการก าหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ (Growth Strategy) ตั้งแต่ปี 2550  โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้าง
รายไดใ้ห้สูงข้ึน โดยเฉพาะรายไดจ้ากต่างประเทศ ให้ใกลเ้คียงกบัรายไดใ้นประเทศ เพื่อเป็นการกระจายความ
เส่ียงที่เกิดจากผลกระทบภายในประเทศ นอกจากน้ี การขยายธุรกิจดา้นการบริหารโรงแรมเป็นเป้าหมายหลกั
เน่ืองจากไม่ตอ้งใช้เงินลงทุนสูง และยงัสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม
บริษทัยงัพิจารณาลงทุนในธุรกิจโรงแรมควบคู่ไปดว้ยแต่จะคดัสรรการลงทุนในภูมิภาค ประเทศท่ีมีศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวท่ีสูง ไดผ้ลตอบแทนท่ีดี มีช่องทางในการขยายธุรกิจ  รวมทั้งพิจารณาขยายธุรกิจดา้นการศึกษาซ่ึงเป็น
ธุรกิจท่ีบริษทัมีศกัยภาพสูงและนบัเป็นจุดแขง็อีกธุรกิจหน่ึงของบริษทัท่ีสามารถแข่งขนัได ้ 

ในปี 2559 ธุรกิจการรับบริหารโรงแรมยงัไม่บรรลุเป้าหมายเน่ืองจากอุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี
ถดถอยยงัไม่ฟ้ืนตวั หรือบางประเทศเร่ิมมีปัญหาการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เช่น ประเทศจีน เป็นตน้ นอกจากน้ี
เจา้ของโรงแรมท่ีให้รับบริหารบางแห่งไม่สามารถก่อสร้างโรงแรมไดต้ามก าหนด จากปัจจยัต่างๆในหลายดา้น
ลว้นส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  อยา่งไรก็ตามการขยายธุรกิจบริษทัจ าเป็นตอ้งมีบุคลากร ระบบงานในทุกส่วน 
รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการต่างๆ ส่งผลให้บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี
รายได้ยงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย ส่วนหน่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก หากไม่มีปัจจยัภายนอกส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของโรงแรมภายใต้บริษทั และบริษทัย่อย และโรงแรมที่บริษทัไดล้งนามสัญญารับบริหาร
ไปแลว้สามารถเปิดด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย บริษทัคาดวา่จะสามารถสร้างผลก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน
ไดใ้นอนาคต  
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การขยายกิจการในช่วง 3-5 ปีท่ีผา่นมา 
 ธุรกจิโรงแรม 

  นบัตั้งแต่ปี 2554  บริษทัไดล้งทุนธุรกิจโรงแรมในมลัดีฟส์ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ประกอบดว้ย 
100 วิลล่า ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซ่ึงตั้ งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ภายใต้ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
(DMS) ดว้ยเงินลงทุนทั้งส้ิน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 38.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ช่ือโรงแรม
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ โดยบริษทัได้ลงทุนโครงการดงักล่าวผ่าน บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ เร่ิมแรกในอตัรา 
ร้อยละ 55 โรงแรมดงักล่าวไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 8 กนัยายน 2555 ในไตรมาส 3 ปี 2558 มีการลงทุน
เพิ่มอีกร้อยละ 5  และในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มอีกร้อยละ 5 รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 65 
ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการเพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 16 แต่ในช่วงตน้ปี 2558 จาก
วิกฤตการทางเศรษฐกิจของรัสเซียส่งผลให้นักท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีเป็นตลาดหลกัลดลงอย่างกะทนัหัน ฝ่าย
บริหารโรงแรมจึงปรับกลยุทธ์เปล่ียนเป้าหมายกลุ่มลูกคา้เพื่อเพิ่มอตัราการเขา้พกั  แต่ก็ยงัมีผลกระทบท าให้
รายไดข้องโรงแรมลดลงร้อยละ 2  
   นอกจากน้ีบริษทัยงัได้พิจารณาการลงทุนในธุรกิจโรงแรม และการศึกษา ในประเทศฟิลิปปินส์โดย 
Philippine Hoteliers, Inc. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นใน Philippine Hoteliers International 
Center for Hospitality Education, Inc. ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศฟิลิปปินส์ในวนัที่ 15 กรกฎาคม 
2558 และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สียในปี 2558 ขาดทุนจ านวน 1.35 ลา้นบาท และในปี 2559 
ขาดทุนจ านวน 5.50 ลา้นบาท 

 การรับจ้างบริหารโรงแรม 
 เด ือนก ุม ภ าพ นั ธ ์ 2556 บริษัท มีการลงทุนในกิจการร่วมค้าช่ือ  Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของเงินลงทุน 30 ลา้นหยวนท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน เน่ืองจากเป็น
ช่วงท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการ จะตอ้งมีการวา่จา้งผูบ้ริหารและทีมงานส าหรับการบริหารโรงแรมในประเทศจีน ท าให้
มีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ในขณะท่ียงัไม่สามารถหาโรงแรมท่ีรับบริหารไดต้ามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษทัดงักล่าวมี
ผลขาดทุน  
 ส าหรับการขยายกิจการรับบริหารโรงแรม บริษทัมีส านกังานและบุคลากรฝ่ายพฒันาและการลงทุน 
(Development and Investment) ทั้ งในฮ่องกงและดูไบ การจัดตั้ งบริษัทในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา เพื่อ
รองรับการบริหารโรงแรมในปี 2559 มีโรงแรมเปิดด าเนินการตามสัญญารับบริหารคือ โรงแรมดุสิตธานี กวม 
เปิดด าเนินการอยา่งไม่เป็นทางการเม่ือเดือนมิถุนายน 2558 โรงแรมดุสิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท เปิดด าเนินการ
เม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 และโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี เปิดด าเนินการเม่ือเดือนมิถุนายน 2558 ในปี 2558 บริษทั
และบริษทัย่อยลงนามในสัญญารับบริหารโรงแรม 9 แห่ง บริษทัร่วมทุนท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามใน
สัญญารับบริหารโรงแรมท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน 9 แห่ง อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงปฏิบติัตามแผนระยะยาว
ของบริษทัในการเพิ่มจ านวนโรงแรมท่ีรับบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นท่ีภูมิภาคตะวนัออก
กลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 เม่ือ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้บริษทัลงทุนในบริษทัร่วมทุนในประเทศ
ญ่ีปุ่น ช่ือ บ. ดุสิต คลัเลอร์ส เพื่อให้บริการดา้นการจดัการและปรึกษาทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 
เซอร์วิส อพาร์เมนท ์อสังหาริมทรัพย ์ร้านอาหาร สปา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในรูปแบบการเช่า แฟรนไชส์ และ/
หรือการเป็นเจา้ของบางส่วนในญ่ีปุ่น 
  ในปี 2559 บริษทัมีรายได้จากการรับบริหารโรงแรมจ านวน  147.62 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558  
จ  านวน 23.50 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดค้่าบริหารงานท่ีไดรั้บจากโรงแรมดุสิตธานี กวม  
 

 ด้านการศึกษา 
จากการเป็นผูริ้เร่ิมด้านการศึกษาในการบริหารโรงแรม ครัว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัตั้งวิทยาลัย 

ดุสิตธานีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2539 และขยายวทิยาเขตพทัยาในเดือนธนัวาคม 2555 การสร้างประสบการณ์
จนประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  บริษทัได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยาย
ธุรกิจการศึกษา  จึงก าหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจด้านการศึกษาทั้งในส่วนของการลงทุน และการบริหาร 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการบริหารการศึกษาใหก้บั Lyceum of Philippines 
University (LPU) ในหลกัสูตรการบริหารโรงแรมจ านวน 21.35  ลา้นบาท  

ในปี 2558 ไดจ้ดัตั้งบ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา ดว้ยทุนจดทะเบียน 120 ลา้นบาท เพื่อด าเนินโครงการ
โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี โดยการเปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพดา้นการโรงแรมท่ีพฒันาความรู้และทกัษะของ
นักเรียนในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื ่อรองรับการขยายการรับบริหารโรงแรมของบริษทัที่จะขยายตวัใน
อนาคต อีกทั้งโรงแรมในประเทศ และต่างประเทศยงัขาดแคลนบุคลากรในระดบัน้ี โดยไดล้งนามในสัญญาเช่า
ท่ีดินและอาคาร 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กบับุคคลท่ี สาม และไดท้  าสัญญาเช่า
ช่วงท่ีดินและอาคารโรงเรียนจากกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั มีระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ
ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2588 หลงัจากลงนามและจดทะเบียนการเช่าแลว้ไดเ้ขา้ไปปรับปรุงตกแต่งอาคารและ
สถานท่ีใหม่โดยใชเ้งินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 236.20 ลา้นบาท เร่ิมเปิดด าเนินการเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 ดว้ย
ปี 2559 เป็นปีท่ี 2 ของการด าเนินการยงัมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย ท าใหมี้ผลขาดทุนจ านวน 57.63 ลา้นบาท 

และ Philippine Hoteliers, Inc. (บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 88.00) ถือหุ้นร้อยละ 40 ของ
หุ้นใน Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ งบริษัทใน
ประเทศฟิลิปปินส์ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ด าเนินการดา้นการศึกษา  

นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมทุกปี และวางแผนการปรับปรุงคร้ังใหญ่
ทุก 5-7 ปี ทั้งน้ีเพื่อรักษามาตรฐานของโรงแรมรวมทั้งเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมเพื่อสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนั
ในธุรกิจระดบัเดียวกนัได ้จากการใชง้บประมาณในปี 2557 ไปกวา่ 512 ลา้นบาท ในปี 2558 อีก 675 ลา้นบาท ปี 
2559 อีก 346 ลา้นบาท 
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แนวโน้มในอนาคต   
ในปี 2560 บริษทัได้ก าหนดแผนธุรกิจหลกัโดย มุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลกั 

ไดแ้ก่ ธุรกิจการโรงแรม การรับบริหารโรงแรม การศึกษา และหาช่องทางในการท าธุรกิจใหม่ๆ ท่ีสามารถต่อ
ยอดธุรกิจหลกัของบริษทั ดงัน้ี  

1. ธุรกิจการโรงแรม  เม่ือเร็วๆ น้ี บริษทัไดร่้วมมือกบั บมจ. เซ็นทรัลพฒันา ลงทุนในโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ แห่งใหม่ อาคารท่ีพกัอาศยั 
ศูนยก์ารคา้ และอาคารส านกังาน ซ่ึงมีมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 36,700 ลา้นบาท  โดยโครงการน้ี จะตั้งอยู่
บนท่ีดินขนาด 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา ณ บริเวณหวัมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 ซ่ึงบริษทั ไดรั้บความ
ไวว้างใจจากส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยใ์ห้ต่อสัญญาเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพ และอาคารพาณิชยดุ์สิตธานีในปัจจุบนั และท่ีดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 5 ไร่ต่อไปอีก 30 ปี และเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาการเช่า บริษทัจะมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าต่อไปอีก 30 ปี ตามขอ้ก าหนดและ เง่ือนไขเดิม (ไม่รวม
ระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560)  

โครงการใหม่น้ีถือเป็นการต่อยอดธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั กระจายความเส่ียง  เพิ่มศกัยภาพในการ
แข่งขนั และยงัช่วยเสริมสร้างแบรนดดุ์สิตธานีใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน เน่ืองจากโครงการแห่งน้ี มีจุดเด่นอยูท่ี่การด ารง
รักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย และยงัเป็นการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีอยา่งเตม็ศกัยภาพ สามารถเอ้ือประโยชน์แก่
นกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากพื้นท่ีตรงน้ีเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองอยา่งแทจ้ริง โดยเป็นทั้งจุด
ศูนยก์ลางทางธุรกิจและจุดศูนยก์ลางท่ีเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชนหลกัของกรุงเทพฯ ทั้งรถไฟฟ้า BTS และ
รถไฟใตดิ้น MRT เป็นยา่นของท่ีพกัอาศยัระดบับน ตลอดจนอยูต่รงขา้มกบัสวนลุมพินี พื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่
ของกรุงเทพฯ ซ่ึงบริษทัมัน่ใจวา่โครงการน้ีจะกลายเป็นเป็นสัญลกัษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เหมือนท่ีโรงแรม
ดุสิตธานีเคยไดส้ร้างประวติัศาสตร์เอาไวเ้ม่ือ 47 ปีท่ีผา่นมา     

2.  ธุรกิจการรับบริหารโรงแรม บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มจ านวนห้องข้ึนเป็น 2 เท่าภายใน 5 ปี ทั้งน้ี ในปี 
2559 บริษทัไดล้งนามรับบริหารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศไปแลว้ เป็นจ านวน 8 โรงแรม และอยูใ่นก าหนด
แผนในการเปิดโรงแรมภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นจ านวน  34 แห่ง โดยบริษทัมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจการ
โรงแรมโดยการรับบริหารไปยงัต่างประเทศมากข้ึน เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง และเสริมสร้างการรับรู้ถึงแบ
รนด์ “ดุสิตธานี” ให้เป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางทัว่โลก อนัจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัมากยิ่งข้ึน
ได ้ ซ่ึงบริษทัตั้งเป้าหมายในการเป็นองคก์รในธุรกิจโรงแรมท่ีพนกังานใชห้วัใจในการท างาน และมุ่งเนน้ในการ
น าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยสนบัสนุนการใหบ้ริการอีกดว้ย  

3. ธุรกิจการศึกษา นบัเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีบริษทัให้ความส าคญั และมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจน้ีไป
ยงัตลาดต่างประเทศ เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรโรงแรมท่ีมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดมีแต่จะเพิ่มข้ึน โดยบริษทัไดน้ าเอาประสบการณ์ในการสร้างและบริหารวทิยาลยัดุสิตธานี และ
โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ให้ประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับ มาผนวกเขา้กับ 
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ความไวว้างใจและความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาชั้นน าของโลก เพื่อสร้างโรงเรียนการโรงแรมในตลาด
ต่างประเทศในอนาคต 

4. นอกจากน้ีบริษทัยงัมองหาลู่ทางในการสร้างรายไดจ้ากธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั
เพิ่มเติม อาทิ ธุรกิจ Wellness หรือธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และต่อยอดจากธุรกิจหลกัของบริษทัให้
สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งครบวงจร และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบั กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท       
1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท              ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นายอาสา สารสิน 
-  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
24 มีนาคม 2558 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

80 - Bachelor of  Business, Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 5/2003  
- Audit Committee Program (ACP) 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 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื / กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประสบการณ์ 
ราชเลขาธิการ 
รองประธานกรรมการ 
นายกสมาคม 
รัฐมนตรี 
เอกอคัรราชทูต 
ปลดักระทรวง 
เอกอคัรราชทูต 

บมจ. ดุสิตธานี  
 
บมจ. ผาแดงอินดสัทรี 
บมจ.  สยามแมค็โคร 
บมจ.  ปูนซิเมนตไ์ทย 
 
 
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี 
บ.  อมตะ ซิต้ี 
บ.  แม่สอดพลงังานสะอาด 
บ.  มิตซูบิชิ  เอเลเวเตอร์ เอเซีย 
บ. ไทยน ้าทิพย ์
 
ส านกัราชเลขาธิการ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
สมาคมไทย-สาว 
กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา 
กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศเบลเยี่ยม 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดศีรี  
- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2542 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Master of Business Administration, University of 
Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Director Certification Program (DCP) (0/2000) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย  

- วฒิุบตัร วปอ. 2524 
- ประกาศนียบตัรอบรมกรรมการบริษทัโรงเรียน

การจดัการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- Pack 5 & Fair Value รุ่นท่ี 2/2016 

- รู้ทนัเขา้ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2543 - ปัจจุบนั 
2542 - ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
 
 
2546 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
 
2542 - 2557 
2543 - 2551 
2533 – 2537 
2529 – 2531 
 

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวิชาการ ภาควิชาการบญัชี 
ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม  
ประธานคณะท างานเพ่ือการลงทุนอยา่งย ัง่ยนื 
ประธานท่ีปรึกษาศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี 
ประธานคณะกรรมการทดสอบผูส้อบบัญชีภาษีอากร  
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
ประสบการณ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ผูว้า่การ 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
 
บมจ. ไทยคม 
บมจ. นวกิจประกนัภยั 
 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทย 
กรมสรรพากร 
สภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
บมจ.ดุสิตธานี 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

3. นางปราณี ภาษีผล 
-  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษายน 2556 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี- 

67 
 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน ประจ าปีการศึกษา 2546-2547 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน   รุ่นท่ี 9 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และส านกังานกฤษฎีกา 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการพาณิชย์
รุ่นท่ี 2 สถาบนัวิทยาการการคา้ 

- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1 รุ่นท่ี 30 
ส านกังาน ก.พ. 

- ประกาศนียบตัร Change Management Ripa International , UK 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี  
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2001 
- Director Certificate Program Update (DCP) รุ่น 3/2015 
- Anti-Corruption for Executive Program 
- Role of Compensation Committee รุ่น 20/2015 
- Risk Management Program for Corporate Leaders  รุ่น1/2015 
- Advance Audit Committee Programs (AACP) 
- Risk Management Plan รุ่น 11/2016 
- Nomination and Role of the Governance Committee รุ่น 8/2016 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- การพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี  โดยส านกังาน ก. ล. ต. 

- AC Forum โดย บ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
ปัจจุบนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2550 - 2553 
2549 
2547 
2543 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ 
ประธาน 
 
อนุกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประสบการณ์ 
หวัหนา้ผูต้รวจราชการ 
ท่ีปรึกษาการพาณิชย ์
รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
รองอธิบดีกรมการประกนัภยั 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
 
 
ส านกังาน ก. ล. ต.  
อนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
ศูนยศิ์ลปาชีพเพ่ือการส่งออก 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการทดสอบ
การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและ 
การบญัชี ส านกังาน กพ. 
กองทุนประกนัชีวิต 
 
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

4. ดร. กติตพิงษ์ กติยารักษ์  

-  กรรมการอิสระ/  
   กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
1 เมษายน 2559 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

58 
 
- Doctor of  the Science of  Laws  (J.S.D.), 

Stanford University สหรัฐอเมริกา   
(ทุนฟุลไบรท)์ 
- Master of  Laws  (LL.M.), Harvard 

University สหรัฐอเมริกา  (ทุนฟุลไบรท)์ 
- Master of  Laws  (LL.M.),Cornell University 
สหรัฐอเมริกา  (ทุน ก.พ.)  
- นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- เนติบณัฑิตไทย  (นบท.)  ส านกัอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
- Director Accrediation Program (DAP) รุ่นท่ี 

11/2014 
- Advanced Audit Committee Program 

(AACP) รุ่นท่ี  18/2015  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2557- ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 
2552- ปัจจุบนั 
 
 
2557 – 2558 
2551 - 2557 
2548 – 2551 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
ก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
 
ผูอ้  านวยการ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
 
นายกสภามหาวิทยาลยั 
กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย 
 
กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 
ประสบการณ์ 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจ า 
ปลดักระทรวงยติุธรรม 
รองปลดักระทรวงยติุธรรม 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
บมจ. ปตท. 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ 
สถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
มูลนิธิป้องกนัอาชญากรรมแห่งเอเชีย 
(Asia Crime Prevention Foundation – ACPF) 
เนติบณัฑิตยสภา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงยติุธรรม 
กระทรวงยติุธรรม 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

5. นายบันเทิง ตันติวิท* 
 -  กรรมการ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
28 เมษายน 2558 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
หมายเหตุ* นายบันเทิง ตันติวิทได้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการของ  
บมจ. ดุ สิ ตธานี  มีผลตั้ งแต่วันท่ี  28 
กุมภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 
 
  

72 - 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 (DAP) รุ่น 25/2004, 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

11.67 2558 – ก.พ. 2560 
 
2537 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
2545 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2530 – ปัจจุบนั 
2530 – ปัจจุบนั 
 
2555 – 2557 
2553 – 2554 
2548 – 2556 
2540 – 2549 

กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ  
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประสบการณ์ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ. เอม็ บี เค  
บมจ. ทุนธนชาต  
 
บ. เอม็ บี เค รีสอร์ท 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
บ. แหลมไทร วิลเล็จ 
บ. สยามพิวรรธน ์โฮลด้ิง 
บ. สยามพิวรรธน ์
บ. บี. วี. โฮลด้ิง 
บ. ดีบุก 
บ. ไทยฟาร์มม่ิง 
 
บมจ. ธนชาตประกนัภยั 
ธนาคารนครหลวงไทย 
บมจ. ธนชาตประกนัชีวิต 
บล. เงินทุนธนชาต 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

6. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล 
- กรรมการ  
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
28 เมษายน 2558 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ประถมศึกษาตอนปลาย วดันากนิมิตร 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 212/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

6.12 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2545 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 
2531 – ปัจจุบนั 

กรรมการ  
กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
 -ไม่มี- 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 นายกสมาคม 
 เลขาสมาคม 
 กรรมการบริหาร 
 รองนายกสมาคม  
 
 กรรมการ 
 รองประธาน 
ประสบการณ์ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
 
 
 
บ. ชินวงศฟ์ู้ ด 
บ. ยนิูต้ีฟู้ ด 
บ. ซีเพค 
สมาคมเหยีย่วเพง้แห่งประเทศไทย 
สมาคมแตจ๋ิ้วแห่งประเทศไทย 
หอการคา้ไทย-จีน 
สมาคมวิเทศพาณิชยไ์ทย-จีน 
สมาคมตระกูลช้ือแห่งประเทศไทย 
ไทยอาสาป้องกนัชาติ 
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ 
 
บ. ชินวงศฟ์ู้ ด 
บ. ยนิูต้ีฟู้ ด 
บ. ซีเพค 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

7. นางปรารถนา มงคลกุล 
- กรรมการ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
25 กุมภาพนัธ ์2557 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
หมายเหตุ* นางปรารถนา มงคลกุลได้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการของ 
บมจ. ดุ สิ ตธานี  มี ผลตั้ งแต่ วัน ท่ี 
31 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 34/2003  

- Director Accreditation Program รุ่น 2/2003    
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์าร 

      มหาชน รุ่น 13/2558  
     สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ 
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program 22/2016 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ    หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program 22/20สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 – ม.ค. 2560 
 
2556 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ  
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการสรรหา/ กรรมการคณะธรรมาภิบาลและก ากบักิจการท่ีดี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
อนุกรรมการดา้นยทุธศาสตร์และการเพ่ิมศกัยภาพดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ผูพิ้พากษาสมทบ 
 
กรรมการ / เลขานุการ / เหรัญญิก 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Councilor 
สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี
บมจ. เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท 
 
 
ธนาคารออมสิน 
 
 
บ. ไปรษณียไ์ทย  
 
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 
มูลนิธิ ดร. ก าจดั-ปราณี มงคลกลุ 
บ. บูติค คอนซลัต้ิง กรุ๊ป 
บ. บูติค พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์
บ. บูติค เทรดด้ิง 
บูติค อินเตอร์แนชัน่แนล กรุ๊ป 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 
 

 
2555 - 2558 
2551 – 2554 
2550 – 2554 
2550 – 2554 
2541 – 2554 
 
 

2535 – 2541 

ประสบการณ์ 
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินกลุ่มบริษทัฯ 
 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
บมจ. แมค็กรุ๊ป 
บมจ. โรงแรมราชด าริ 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
บมจ. ไมเนอร์คอร์ปอเรชัน่ 
บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู๊ ด กรุ๊ป 
บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

8.  นางวรางค์ ไชยวรรณ 
- กรรมการ 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทั 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
11 สิงหาคม 2552 
      
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 

49 - Master of Business Administration in Finance and 
Investment, George Washington University, Washington 
D.C. สหรัฐอเมริกา 

- บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

- Director Accreditation Program รุ่น 60/2006  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Certified Financial Planner รุ่นท่ี 1 ของสมาคม 
นกัวางแผนการเงินไทย             
(Thai Financial Planners Association) 

- The Invitaion Life Insurance Top Executives Seminar 
2008, FALIA, JAPAN 

- นกัศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 5 

2.57 ปัจจุบนั 
เม.ย. 2559 –ปัจจุบนั  
 
ปัจจุบนั 
 
 

 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ  
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
-ไม่มี- 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
 
 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
 
 
บมจ. ไทยประกนัชีวิต 
บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ 
บ. แสงโสม / บ. กาญจนสิงขร / บ. ธนภกัดี 
บ. เฟ่ืองฟอูนนัต ์/ บ. มงคลสมยั /  
บ. วี.ซี. สมบติั จ  ากดั / บ. ไทย จินเนบรา  เทรดด้ิง 
บ. เพชรการคา้ จ  ากดั 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

- Director Accreditation Program รุ่น 131/2016 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
2552 - 2555 
2550 - 2552 
2544 - 2549 

ประสบการณ์ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Vice President  

 
บ. ฟิทช์เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย ) จ  ากดั 
บ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร่ี 
บ. ไทยประกนัชีวิต 

9. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ   
-  กรรมการ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษายน 2546 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
   
 
 

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

 

10.23 2546 - ปัจจุบนั 
 
2537- ปัจจุบนั 
 
 
 
ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 
 
 
2543 – 2549 

กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประสบการณ์ 
กรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
Pioneer Global Group Ltd. 
(บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
 
Pioneer  iNetwork Limited 
Cape  Nga Development Ltd. 
Gaw Capital Partners 
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd. 
Strand Hotels International Ltd. 
Myanmar Hotel International Pte. Ltd. 
 
Siam Food Products Plc. 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10. นายชนินทธ์ โทณวณิก 

- รองประธานกรรมการ และ    

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั

บริษทั 

 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

28 กุมภาพนัธ์ 2523 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

- พี่ชายนางสินี  เธียรประสิทธ์ิ 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Master of Business Administration,  

Boston University สหรัฐอเมริกา 

- Director Certification Program รุ่น 72/2006 

- Director Accreditation Program รุ่น 10/2004 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

49.94 

รวมอยูใ่นกลุ่ม

ท่านผูห้ญิง 

ชนตัถ ์ปิยะอุย 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 ม.ค.2559- ปัจจุบนั 
2549 – 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร   
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
อุปนายกสภาวิทยาลยั 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
-ไม่มี- 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ  
หวัหนา้ทีมภาคเอกชน 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี 
Philippine Hoteliers, Inc. 
Philippine Hoteliers International Center for 
Hospitality Education, Inc. 
วิทยาลยัดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์/ บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต/บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ 
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท/์บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา/ บ. สวนลุมพร็อพเพอร์ต้ี/ 
บ. วิมานสุริยา / บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท/์  
บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์
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 
คณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ D6  การส่งเสริมการท่องเท่ียว & MICE  
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 

 
 
2553 - 2559 
2553 - 2559 
 
2549 - 2551 
2549 - 2551 
 
2549 - 2551 และ  
2542 - 2543 
2547 - 2551 และ 
2541 – 2545 
2544 - 2546 

กรรมการ 
 
ประสบการณ์ 
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 
Board Member 
 
สมาชิก 
กรรมาธิการ 
 
ประธาน 
 
นายกสมาคม 
 
ประธานอุตสาหกรรมบริการ 

บ. ชนตัถแ์ละลูก/ บ. ปิยะศิริ/ บ. ธนจิรัง/ 
บ. เจทีบี (ประเทศไทย)  /บ. ไทย-เจแปน แกส๊ 
 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
The Emirates Academy of Hospitality 
Management  
สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ 
การท่องเท่ียว สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
Asean Hotels and Restaurants Association 
 
สมาคมโรงแรมไทย 
 
สภาหอการคา้ไทย 

11. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
26 เมษายน 2522 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว         

58 - Mac Duffies Springfield, MA 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั  รุ่นท่ี 29 
- หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบับริษทัจดทะเบียน รุ่น 8/2555 
- Director Certification Program Refresher Course รุ่น 

2/2009 
- Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 

1/2006 

49.94 
รวมอยู่ในกลุ่มท่านผูห้ญิง 

ชนัตถ ์ปิยะอุย 

 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. เทวารัณย ์สปา  
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอดุสิต 
บ. ดุสิต เวิล์ดวายด ์ 
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
บ.ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

- นอ้งสาวนายชนินทธ์ โทณวณิก 
 

- Finance for Non-Financial Director รุ่น 22/2005 
- Director Certification Program รุ่น 65/2005 
- Director Accreditation Program รุ่น 9/2004 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2551 – ก.ย. 2559  
2523 – ก.ย. 2559 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เลขานุการบริษทั  
เลขานุการคณะกรรมการ  
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
-ไม่มี- 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
กรรมการ 
 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

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.  
บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
บ. แอคมี พรินต้ิง / บ. ชนตัถแ์ละลูก /  
บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง 
บ. โอสถสภา 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 

-  กรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม 

และกรรมการบริหาร 

-  กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั

บริษทั 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

1 ตุลาคม 2558 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

- ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการ

บญัชีต่างประเทศ มหาวทิยาลยั Northrop มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

- ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง 

สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

- Director Certification Program รุ่น 89/2007 
- Advanced  Audit Committee Program รุ่น 23/2016 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 1 ม.ค. 2559-ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
 

 
 
 
 

 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 

ปัจจุบนั 
 
  
ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
อนุกรรมการ 
 
กรรมการท่ีปรึกษาหลกัสูตรเยาวชนภิวฒัน์ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
อนุกรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ / บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ต้ีส์/    บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์ / 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล / วิทยาลยัดุสิตธานี 
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา  /  
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท/์ บ. สวนลุมพร็อพเพอร์ต้ี/  
บ. วิมานสุริยา / บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท/์  
บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ีส์/   Dusit Overseas Co., 
Ltd. / DMS Property Investment  Pvt. Ltd. / Le Cordon 
Bleu Dusit / Philippine Hoteliers, Inc. / Philippine 
Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
บมจ. สายการบินนกแอร์  

 
คณะอนุกรรมการเตรียมตั้งบรรษทัรัฐวิสาหกิจ
แห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท
รวมผู้เกีย่วข้อง 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 
 
 
 
2554 – 2558 
 
 
 
2554 – 2557 
2553 – 2554 
2552 – 2553 
2550 – 2552 
2546 – 2550 

คณะกรรมการอ านวยการการจดัการ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการโครงการจดัตั้งคณะศึกษาศาสตร์ 
International Advisory Board 
ประสบการณ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจส่ือโฆษณาและธุรกิจใหม่ 
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  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Ecole Hôtelière de Lausanne 

 
บมจ. ไทยคม 
บมจ. อินทชั 
บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ 
Shenington Investment Pte Ltd. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
IBM ASEAN 
IBM Headquarter, New York, U.S.A. 
IBM ASEAN 
บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย  
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คณะผู้บริหาร และประวตัิ                          

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ รายละเอียดปรากฏอยูใ่น  ประวติัและขอ้มลูคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 

2. นายลาส เอทวีค 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

49 
 

- มหาบณัฑิตสาขาการวางแผนและ
การพฒันาทางการท่องเท่ียว (MSc) 
University of Surrey, UK 
- บณัฑิตทางการบริหารโรงแรม 

Norwegian School of Hotel Management 
(Now Stavanger University) 
- อนุปริญญาดา้นการตลาดเพื่อการ
ส่งออก Norwegian School of 
Marketing, Oslo, Norway 

ไม่มี 2558- ปัจจุบนั 
2554 – 2558  
 
2552 – 2558 
 
2548 – 2552 
 
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการศึกษา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด –  
ตลาดต่างประเทศ   
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 
 
 
 

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 
 

1. 3. นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชต ิ
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

56 - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
Montclair State College 

ไม่มี 2559 - ปัจจุบนั 
2556 - 2558 
 
2555 - 2556 
2553 – 2555 
 
2548 - 2553 
 
2545 - 2548 

กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
ท่ีปรึกษาฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
รองประธานและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการ  
รองประธานฝ่ายพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง 
รองประธานฝ่ายพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง  

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. นนัทวนั  
บ. ภูเก็ตสแควร์ 
 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
บ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

4.  นางสาววภิาวด ีศิริมงคลเกษม 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

50 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ภาคพิเศษ) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ  
ศศินทร์ 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการฝ่าย Wellness living 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
กรรมการ 

บมจ.ดุสิตธานี 
บมจ. จีเอฟพีที 
บ. มินิแมก็ซ์ เวนเจอร์ 

5.  นางสาวละเอยีด โควาวิสารัช 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

54 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
- วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเชีย (เอไอที) 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

-  Director Certification Program, IOD 2015 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั 
2556 – 2559   
2546 – 2556  
2533 – 2544  
2530 – 2532  
2528 – 2529  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการลงทุน 
รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจใหม่  
ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร ผูบ้ริหารฝ่ายโครงการ 
รองประธานฝ่ายพฒันาสินคา้ใหม่  
ผูบ้ริหารฝ่ายธุรกิจ 
นกัวิเคราะห์ระบบ 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. อินทชั โฮลด้ิงส์ 
บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย และ ไอบีเอ็ม เอพี (เซียงไฮ)้ 
บ. เทเลคอมเอเซีย 
บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร  
บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

6. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

49 - ปริญญาตรีการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- Director Cerification Program (DCP) 
ปี 2552 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2551 - 2559 
 
2548 – 2551 
 
2547 – 2548 
2538 - 2547 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
- โครงการพิเศษ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
Supervisor 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินประจ าภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
 
รองประธานฝ่ายวางแผนการเงิน 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีดา้นการบริหารทัว่ไป 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีทัว่ไป 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 
/ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินอาวโุส 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ 
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
Dusit Overseas Co., Ltd. 
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) 
Co., Ltd.  
OCS Facilities Management Singapore Pte. Ltd. 
Property Care Services (Cambodia) Co., Ltd. 
บ. พร็อพเพอร์ต้ีส์ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
 
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ฟู๊ ดกรุ๊ป (เดอะพิซซ่า 
 คอมพานี) 
บ. ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 
บ. ชินน่ี ดอทคอม/  แอดเวนเจอร์/ อาคไซเบอร์  
(ภายใตบ้ริษทับมจ. ชินคอร์ป) 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

7. นางจงกลนี  ฉันทวรกจิ 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

63 
 
 
 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
2551 -  2558 
2553 – 2558  
2540 - 2547 
 

รองประธานฝ่ายการเงินเเละบญัชีส านกังานใหญ่  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินส่วนกลาง 

บมจ. ดุสิตธานี 
บ. เทวารัณย ์สปา 
บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์
บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
บมจ. ดุสิตธานี 

8. นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

51 - มหาบณัฑิตสถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ สาขาการ
จดัการ 
- อกัษรศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- Company Secretary Program 

(CSP) from IOD 15/2006 
- Director Certification Program 

(DCP) from IOD 1/2000 
- Effective Minutes taking (EMT) 

from IOD 2/2006  
- Improving the Quality of 

Financial Reporting (QFR) from 
IOD 2/2006 
- Understanding the fundamental 

of financial statements (UFS) 
from IOD 1/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 
 

ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั 
ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั 
2533 – 2559 
 
2529 - 2533 
 
 

เลขานุการบริษทั 
รองประธานฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั  
ผูอ้  านวยการแผนกทะเบียนหุ้น และ
เลขานุการบริษทั 
เลขานุการผูบ้ริหาร 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
 
บ. มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) 

 
หมายเหต:ุ ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมท่ีมีประวติัการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัสญัญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546
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          2.       รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย   

 

                                                                บริษัทย่อย บริษัททีเ่กีย่วข้อง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2-3 4 5 6 7 8 9 10-17 18 19 20-26 27 28-35 36 37-38 39-43 44-45 46-51 52-53 54-55 56-59 60-65 66-68 69-70 71-72 73 74 75 76-77 75

1. นายอาสา สารสิน X X /

2. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี / /

3 นางปราณี ภาษีผล / /

4. ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ์ / /

5. นายบนัเทิง ตนัติวิท /, # X /

6. นายวิชิต ชินวงศว์รกลุ / / X,@,#

7. นางปรารถนา มงคลกลุ / X,# /,# /

8. นางวรางค ์ ไชยวรรณ / / /,@ /,@,# / /,# #

9. นายเคน็เน็ท กอศิริโสภณ /, # /,@,# /,# /

10.นายชนินทธ์  โทณวณิก /, //,# / X,// / / / / / / / /, // X / / / / / / / / / /,# / /,# /

11. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ /, //,# / / / / / / / / / /, // / / / / / / /,# / /,# /

12. นางศภุจี สุธรรมพนัธุ์ /, //,@ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

13. นายลาส เอทวีค @

14. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ @

15. นางสาววิภาวดี ศิริมงคลเกษม @ /,// /, # /,#

16. นางสาวละเอียด  โควาวิสารัช @ /

17. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต @ / / / / / / /

18. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ @ /

บมจ.

ดุสิต

ธานี

รายช่ือ

 
 
หมายเหต:ุ    / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร  @ = ผูบ้ริหาร  #  = ผูถื้อหุ้นมากกวา่ร้อยละ 10 รวมผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  ขอ้มูลของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาจากรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารประจ าปี 2559 
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รายช่ือบริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วข้องทีม่บุีคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท  
 

บริษัทย่อย บริษัทที่เกีย่วข้อง 
1. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 1. บ. ชนตัถแ์ละลกู 26. บ. เพชรการคา้   51.     บ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย  76.  OCS Facilities Management Singapore Pte. Ltd. 

 2. บ. เทวารัณย ์สปา 2.       บ. ปิยะศิริ 27.    บ. ว.ีซี. สมบติั 52.     บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 77.  Property Care Services (Cambodia) Co., Ltd. 
 3. Dusit USA Management Inc. 3.       บ. ธนจิรัง 28.     บ. บา้นไทยเรียลเอสเตท 53.     บ. ไทยน ้าทิพย ์  

4. บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต 4.       บ. เจทีบี (ประเทศไทย) 29.     บ. ซี12  54.     บมจ. ประกนัภยัไทยววิฒัน ์  

5. บ. ดุสิตเวลิด์วายด ์ 5.       บ. แอคมี พรินติ้ง 30.      บ. ว7ี3 55.     บมจ. เอส.ซี.ไอ อีเลคตริค  

6. Dusit Bird Hotels  Pvt. Ltd. 6.       บ. โอสถสภา 31.      บ. โอเรียน โบรกเกอร์ 56.     บมจ. เอม็ บี เค  

7.     บ. ดุสิต  แมนเนจเมน้ท ์ 7.       บ. ไทย-เจแปน แก๊ส 32.      บ. เซ่ียงก๊ก 57.     บมจ. เอม็ บี เค รีสอร์ท  

8.     บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 8.       บ. บูติค คอนซลัติ้ง กรุ๊ป  33.      บ. ไชยพีน่อ้ง 58.      บมจ. ทุนธนชาต  

9.     Dusit Overseas Co., Ltd. 9.       บ. บูติค พร๊อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์ 34.      บ. ไทยนิยม (69) 59.     บมจ. ธนาคารธนชาติ  

10.   บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 10.     บ. บูติค อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป 35.      บ.  ทุนไชย 60.     บ. ดีบุก  

11.   Philippine Hoteliers, Inc. 11.     บ. บูติค เทรดดิ้ง กรุ๊ป 36.      Pioneer Global Group Ltd 61.     บ. ไทยฟาร์มม่ิง  

12.   DMS Property Investment Pvt. Ltd. 12.     บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี 37.      Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd. 62.     บ. สยามพวิรรธน ์  

13.   Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 13.     การท่าเรือแห่งประเทศไทย 38.      Gaw Capital Partners 63      บ. สยามพวิรรธน์ โฮลดิง้  

14.   วทิยาลยัดุสิตธานี 14.     มูลนิธิ ดร. ก าจดั-ปราณี มงคลกลุ 39.      Cape  Nga Development Ltd. 64.     บ. บี.ว.ี โฮลดิง้  

15.   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 15.     ธนาคารออมสิน 40.      Strand Hotels International Ltd. 65.     บ. แหลมไทร วลิเลจ  

16.   บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 16.     บ. เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลต 41.      Myanmar Hotel International Pte. Ltd 66.     บ. ชินวงศฟ์ู้ ด  
17.   Philippine Hoteliers International Center for Hospitality 
Education, Inc. 

17.     บ. ไปรษณียไ์ทย 42.     Home Inns and Hotels Management Inc. 67.    บ. ยนิูต้ีฟดู 
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18.  Dusit Saudi LLC 18.     บมจ. ไทยประกนัชีวติ 43.      Pioneer  iNetwork Limited 68.    บ. ซีเพค  

19.  บ.วมิานสุริยา 19.     บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ 44.     บมจ. ไทยคม 69.    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

20. บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 20.     บ. แสงโสม 45.    บมจ. นวกิจประกนัภยั 70.    บมจ. สายการบินนกแอร์  

21. บ.พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์ 21.     บ. กาญจนสิงขร 46.    บ. ไทย เอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร่ี 71.   บมจ. ปตท.  

22. บ.ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์ 22.     บ. เฟ่ืองฟอูนนัต ์ 47.    บ. อมตะ ซิต้ี 72.   บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

 23.    บ. ธนภกัดี 48.    บมจ. ผาแดงอินดสัทรี 73.   บ. แอดแวนการ์ด  
 24.    บ. มงคลสมยั. 49.    บมจ. สยามแมค็โคร 74.   บมจ. จีเอฟพทีี  

 25.    บ. ไทย จินเนบรา  เทรดดิง้  50.   บ. แม่สอดพลงังานสะอาด 75.   บ. มินิแมกซ์ เวนเจอร์  

1 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ.  เลอ  
กอร์ดอง
เบลอ 
ดุสิต 

บ. ดุสิต 
เวิลด์
วายด ์

Dusit Bird  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
2.75% 
(Direct) 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 
 

DMS 
Property 

Investment 
Pvt. Ltd. 

Dusit Fudu 
Hotel 

Management 
(Shanghai) 
Co., Ltd 

วิทยาลยั 
ดุสิตธานี 

กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า

ดุสิตธานี 

บ. ดุสิตธานี
การโรงแรม
ศึกษา 

Philippine Hoteliers 
International Center 

for Hospitality 
Education, Inc. 

Dusit 
Saudi 
LLC. 

บ. วิมาน
สุริยา 

บ.สวนลุม 
พร็อพเพอร์ต้ี 

บ. พระราม 4  
เดเวลอปเมน้ท ์

บ.ศาลาแดง 
พร็อพเพอร์ต้ี 
แมนเนจเมน้ท ์

 
99.99% 99.99% 100% 49.99% 99.99 % 50% 99.99% 99.99% 

100% 
(Indirect) 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

65% 
(Indirect) 

45% 
(Indirect) 

100% 
(Indirect) 

30.02% 99.99% 
40% 

(Indirect) 
51% 

(Indirect) 
99.70% 99.70% 99.70% 99.70% 

0. 1. นายชนินทธ์  โทณวณิก / X, // / / / / / / / /, // X / / /  / X  / / / / 
1. 2. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ / / / / / / / / / /, // / / /   / /      
2. 3. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ /   / /  / / / /, // / /  / / / /  / / / / 
3. 4. นายคมัภีร์  สุวรรณรัต              /         
4. 5. นายเอกกมล  ประสพผลสุจริต /    /  / / / /, //             
5. 6. นางจงกลนี  ฉนัทวรกิจ  /                     
6. 7. นางวรรณวิมล  ศุภประเสริฐ          X             
7. 8. นางทองทา  สินาดโยธารักษ ์          /             
8. 9. นายวิชิต ชินวงศว์รกลุ          /             
9. 10. นางวรางค ์ ไชยวรรณ          /             
10. 11. นายขวญัแกว้  วชัโรทยั              X         

12. ศาสตราจารย ์ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่              /         
13. นายภราเดช  พยฆัวิเชียร              /         
14. นายพลสณัห์ โพธ์ิศรีทอง              /         
15. ดร.พิศาล สร้อยธุหร ่ า              /         
16. นายภูวเรศ อบัดุลสตา              /         
17. ศาตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. โสภณ เริงส าราญ              /         
18. ดร. สุวตัร สิทธิหลอ่              /          
19. รศ. ดร. วุฒิชาติ สุนทรสมยั              /         
20. ผศ. ดร.สาโรจน์ พรประภา              /         
21. Mr. Edilberto B. Bravo                   /      
22. Mrs. Evelyn R. Singson           /      /      
23. Mr. Michael T. Toledo           /            
24. Mr. Washington  Z. SyCip III           /            
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 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ.  เลอ  
กอร์ดอง
เบลอ 
ดุสิต 

บ. ดุสิต 
เวิลด์
วายด ์

Dusit Bird  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
2.75% 
(Direct) 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 
 

DMS 
Property 

Investment 
Pvt. Ltd. 

Dusit Fudu 
Hotel 

Management 
(Shanghai) 
Co., Ltd 

วิทยาลยั 
ดุสิตธานี 

กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า

ดุสิตธานี 

บ. ดุสิตธานี
การโรงแรม
ศึกษา 

Philippine Hoteliers 
International Center 

for Hospitality 
Education, Inc. 

Dusit 
Saudi 
LLC. 

บ. วิมาน
สุริยา 

บ.สวนลุม 
พร็อพเพอร์ต้ี 

บ. พระราม 4  
เดเวลอปเมน้ท ์

บ.ศาลาแดง 
พร็อพเพอร์ต้ี 
แมนเนจเมน้ท ์

 
99.99% 99.99% 100% 49.99% 99.99 % 50% 99.99% 99.99% 

100% 
(Indirect) 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

65% 
(Indirect) 

45% 
(Indirect) 

100% 
(Indirect) 

30.02% 99.99% 
40% 

(Indirect) 
51% 

(Indirect) 
99.70% 99.70% 99.70% 99.70% 

25. Mr.  Francisco H. Licuanan,           /            
26. Ms. Lorna Perez Laurel           /            
27.  นายองัเดร  คอยน์โทร    /                   
28. นายนิโคลสั เครก เกอร์เนอร์    /                   
29. นายฟาบริช แจ็คก้ี จูเล่ียน แดนเน่ียล    /                   
30. นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธ์ิ /    / / / / / /  /    /   / / / / 
31. Mr. Gaurav Bhatia      /                 
32. Mr. Ankur Bhatia      /                 
33. Mrs. Radha Bhatia      /                 
34. Mr. Ahmed Umar Maniku            /           
35. นายศุภเดช พูนพิพฒัน์            /           
36. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกลุ            /           
37. นางชวินดา หาญรัตนกูล               /        
38. นายไพรัช มิคะเสน               /        
39. นางสาวธญัญาพร ตั้งอุทยัสุข               /        
40. ตวัแทนของส านกังานประกนัสงัคม         
ผูรั้บมอบอ านาจ 

              /        
41. Mr. Chen Li Bin             /          
42. Mr. Giovanni Angelini             /          

11. 43. Ms. Erica Chen Xia 
 

            /          
44. นางสาวพิชญา นรนิติผดุงการ                /       
45. นางสาวสุรางค ์จิรัฐิติกาลโชติ                   / / / / 
46. นายศิรเดช โทณวณิก                   / / / / 
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 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดสิุตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

บ. เทวารัณย ์
สปา 

Dusit USA 
Management 

Inc. 

บ.  เลอ  
กอร์ดอง
เบลอ 
ดุสิต 

บ. ดุสิต 
เวิลด์
วายด ์

Dusit Bird  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจเมน้ท ์

 

บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
2.75% 
(Direct) 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 
 

DMS 
Property 

Investment 
Pvt. Ltd. 

Dusit Fudu 
Hotel 

Management 
(Shanghai) 
Co., Ltd 

วิทยาลยั 
ดุสิตธานี 

กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า

ดุสิตธานี 

บ. ดุสิตธานี
การโรงแรม
ศึกษา 

Philippine Hoteliers 
International Center 

for Hospitality 
Education, Inc. 

Dusit 
Saudi 
LLC. 

บ. วิมาน
สุริยา 

บ.สวนลุม 
พร็อพเพอร์ต้ี 

บ. พระราม 4  
เดเวลอปเมน้ท ์

บ.ศาลาแดง 
พร็อพเพอร์ต้ี 
แมนเนจเมน้ท ์

 
99.99% 99.99% 100% 49.99% 99.99 % 50% 99.99% 99.99% 

100% 
(Indirect) 

84.05% 
(Indirect) 

88.01% 
(Indirect) 

65% 
(Indirect) 

45% 
(Indirect) 

100% 
(Indirect) 

30.02% 99.99% 
40% 

(Indirect) 
51% 

(Indirect) 
99.70% 99.70% 99.70% 99.70% 

12. 47.  Mr. Victor B. Valdepenas                 /      
13. 48.  Mr. Manuel B. Villar, Jr.                 /      
14. 49. Mr. Anthony Allan C. Tajanlangit                 /      
15. 50.  Mr. Lord Irwin Chua See                 /      
16. 51. Mr. Lim Boon Kwee                  /     
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นายอรรถพล วชัระไพโรจน์ 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วนั เดือน ปี เกดิ   24 พฤษภาคม 2512 
การศึกษา เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรม มาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานการบญัชี ประมวลรัษฎากร และการประเมิน

ระบบ 
การควบคุมภายใน COSO 

การถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 
ประสบการณ์ 
2559 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน   บมจ. ดุสิตธานี 
2555 – 2558    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
2552 – 2554    ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน  บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
2547 – 2551         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี     ส านกังานทนายความ 
2544 – 2546         ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน   บ. ยไูนเตด็ คอมมูนิเคชัน่  

                                                                                                                  อินดสัตรี 
2542  – 2543    ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   บ. มรกต อินดสัตรี 
2539 – 2541    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   บ. นิวแมน 
2534 – 2538    ผูช่้วยผูส้อบบญัชีอาวโุส    ส านกังานสอบบญัชี เอินส์ท   

                                                                                                                                                              แอนด ์ยงั  
 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  
นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล 
ต าแหน่ง    เลขานุการบริษทั 
วนั เดือน ปี เกดิ    28 มกราคม 2508 
การศึกษา           ปริญญาโทสาขาการบริหารศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
              อกัษรศาสตร์บณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม        หลกัสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงัน้ี  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 1/2543)  
- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP 15/2549) 
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- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT 1/2549) 
- หลกัสูตร Understanding the fundamental of financial Statement (UFS 1/2549) 
- หลกัสูตร Improving the Quality of Financial  Reporting (QFR 2/2549) 

การถือหุ้นในบริษัท (%)         ไม่มี 
ประสบการณ์        
ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั    บมจ. ดุสิตธานี 
ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั รองประธานฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั บมจ.ดุสิตธานี 
2533– สิงหาคม 2559 ผูอ้  านวยการแผนกทะเบียนหุน้  บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 
ปี 2559 บริษทัมีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใหผู้ป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตาม

วิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ งหมด ซ่ึงผลการประเมิน
ปรากฎว่ามีมูลค่ามากกว่าราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัจึงไม่ตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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