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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “ดุสิต”) เป็นบริษทัจดทะเบียนหน่ึงในผูป้ระกอบธุรกิจ
โรงแรมชั้นน าของไทยท่ีมีเอกลกัษณ์การให้บริการแบบไทยในระดบัมาตรฐานสากล  โดยมีบริษทัในกลุ่มท่ีด าเนิน
ธุรกิจหลกั เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจอาหาร ซ่ึงด าเนินการภายใตก้ลุ่ม
บริษัทย่อยและบริษทัร่วม ท่ีเรียกรวมว่า ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมา 70 ปี  
กลุ่มบริษทัเร่ิมประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2492 โดยมีท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย เป็นผูก่้อตั้ง บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2518 และในปี 2536 บริษทัไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็น บริษทัมหาชน
จ ากดั โดยใชช่ื้อวา่บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และช่ือภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใช้
ช่ือย่อบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยว์่า DTC ปัจจุบนัผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มท่านผูห้ญิงชนัตถ์และผูเ้ก่ียวขอ้ง ถือหุ้น
รวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 49.94 โดยเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559  เปล่ียนมูลค่าท่ีตราไวต่้อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 
บาท เป็น 1 บาท ส่งผลใหจ้  านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ของบริษทัเพิ่มข้ึน จากเดิม 85 ลา้นหุน้ เป็น 850 ลา้นหุน้ 
 ดุสิตมีโรงแรมแห่งแรกของกลุ่ม คือ โรงแรมปร๊ินเซส ตั้งอยู่ท่ีถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ  ต่อมาในปี 2513 
บริษทัไดเ้ปิดด าเนินการโรงแรมห้าดาวในกรุงเทพฯ ช่ือ “ดุสิตธานี” และไดเ้ปิดโรงแรมต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดจน 
รับบริหารโรงแรมภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ดุสิตธานี” และ“ดุสิต เดวาราณา” (แบรนด์ระดบั Luxury) “ดุสิตดีทู”  
(แบรนด์ระดบั Midscale) “ดุสิตปร๊ินเซส” (แบรนด์ระดบั Economy)  “ดุสิต เรสซิเด้นซ์” (แบรนด์ระดบั Branded 
Residence) และ “ASAI HOTELS” (แบรนดร์ะดบั Lifestyle/Boutique) โดยบริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ในเครือ 
 

 ในวนัท่ี 5 มกราคม 2562 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้ปิดให้บริการเพื่อท่ีจะด าเนินโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ร่วมกบับริษทั เซ็นทรัล พฒันา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยโรงแรม อาคารท่ีพกั
อาศยั อาคารส านกังาน พื้นท่ีคา้ปลีก และมุ่งเนน้ในเร่ืองการมอบพื้นท่ีสีเขียวให้กบัโครงการ ภายใตช่ื้อโครงการดุสิต 
เซ็นทรัล พาร์ค  
 ในปี 2562 ดุสิตเปิดให้บริการโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ ซ่ึงเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ตั้งอยูใ่นซอย
มหาดเล็กหลวง 3 เพื่อรักษาฐานลูกคา้และแบรนด์ดุสิตให้คงอยู่ในตลาด ประกอบกบั เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ให้กบัลูกคา้ในดา้นต่างๆ จึงเกิดการให้บริการดุสิต ออน ดีมานด์ ซ่ึงให้บริการรับท าความสะอาด บริการงานช่าง 
บริการดูแลสวน และบริการจดัเล้ียงส่วนตวั โดยเจาะกลุ่มลูกคา้ในตลาดระดบับน (high end)  เช่น โรงแรมระดบั 4 ถึง 5 

 

แผนภาพแสดง Dusit’s travelling lodging spectrum 
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ดาว และท่ีพกัอาศยัระดบัพรีเมียม เป็นตน้ และดุสิตอีเวน้ท ์ซ่ึงใหบ้ริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี ไดแ้ก่ บุฟเฟ่ต ์คอ็กเทล 
โต๊ะจีน อาหารวา่ง และอาหารกล่อง พร้อมกนัน้ี เปิด “บา้นดุสิตธานี” ร้านอาหารแบบ Stand alone แห่งแรกของดุสิต
ตั้งอยูใ่นซอยศาลาแดง 
 ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีโรงแรมภายใตก้ารบริหารจดัการรวมทั้งส้ิน 37 แห่ง (8,363 ห้อง) ส าหรับธุรกิจ
บริหารจดัการวลิล่าระดบัหรูภายใตแ้บรนด ์Elite Havens ไดมี้การเพิ่มจ านวนวลิล่าภายใตก้ารบริหารจดัการรวมเป็น 
270 แห่ง (1,117 หอ้ง) ส่งผลใหบ้ริษทัมีจ านวนหอ้งพกัภายใตก้ารบริหารจดัการรวมทั้งส้ิน 9,480 หอ้ง ครอบคลุม 14 
ประเทศ 

นอกจากการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรมแลว้ ผูก่้อตั้งยงัให้ความส าคญักบัการศึกษาเพื่อพฒันา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของโรงแรมในกลุ่มและอุตสาหกรรมโรงแรมสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัจจุบนับริษทัมีประสบการณ์ในธุรกิจการศึกษามากวา่ 25 ปีโดยเร่ิมก่อตั้งโรงเรียนการ
โรงแรมดุสิตธานีข้ึนในปี 2536 ต่อมาในปี 2539  ไดมี้การยกสถานะเป็น “วทิยาลยัดุสิตธานี” ซ่ึงในปัจจุบนัเปิดสอน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท นอกจากน้ี ยงัมีการร่วมทุนในโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ 
กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และมีการวิจยัคน้ควา้และพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนภายใต้ Dusit Thani Excellence 
Center (DTEC)  
 อีกทั้ง บริษทัขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ โดยจดัตั้งบริษทั ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ร่วมทุน ถือหุ้นโดยบริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ  ากดั ร้อยละ 51 และบริษทั เรียล ฟู้ดส์ พีทีวาย แอลทีดี ถือหุ้นร้อยละ 49  
เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ  
 นอกจากธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร และธุรกิจอ่ืนๆ แล้ว ยงัได้ลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์  
โดยลงทุนร่วมกบั บมจ. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี  (“ออริจ้ิน”) เพื่อจดัตั้งบริษทัร่วมทุน บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั โดย
ดุสิตถือหุ้นร้อยละ 49.00 และออริจ้ินถือหุ้นร้อยละ 51.00 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา 
บาย ออริจ้ิน แอนด ์ดุสิต จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีมูลค่าโครงการ 1,396 ลา้นบาท 
 
1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 มีมติอนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
ค่านิยมองคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษทัโดยเร่ิมใชต้ั้งแต่ตน้ปี 2560 ดงัน้ี  

 วสัิยทศัน์ 
 “ภูมิใจในความเป็นไทย มอบบริการจากใจอนังดงาม สร้างความประทบัใจทัว่โลก” 
 

 พนัธกจิ 
“สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย...ตลอดเวลา”  
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 คุณค่าหลกัของดุสิต 
        “เราใส่ใจ” กบัทุกคน 
 “เราเตม็ท่ี” กบัทุกส่ิง 

                         “เราท าได”้ ทุกทุกอยา่ง 
 

 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ  
บริษทัไดว้างแผนกลยทุธ์ระยะยาว 9 ปี (ปี 2559 - 2568) เพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยมีกลยุทธ์การด าเนิน

ธุรกิจ ดงัน้ี  
1. การสร้างความสมดุลของรายได้ (Balance) เพื่อเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจในต่างประเทศเป็นร้อยละ 50  

ขณะเดียวกนัจะสร้างสมดุลการพฒันาธุรกิจระหวา่งการลงทุนสร้างโรงแรมเอง (Capital investment) 
กบัรับจา้งบริหาร (Asset light) เพื่อลดเงินลงทุนและเพิ่มอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 

2. การเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุรกิจเพ่ือกระจายความเส่ียง (Diversify) โดยตั้งเป้ารายได้จาก
การลงทุนในธุรกิจอ่ืน  ๆในสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

3. การขยายการเติบโตของธุรกิจ (Expand) โดยขยายจ านวนห้องพกัเพิ่มข้ึนอีกเท่าตวัเป็น 14,000 ห้อง
ภายในปี 2564 

ด้วยเป้าหมายดังกล่าว ปี 2559 - 2561 จึงเป็นช่วงท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด เป็นช่วงเวลาท่ีบริษัทให้
ความส าคญักบั “การเสริมสร้างรากฐานของบริษทัใหแ้ขง็แกร่ง” (Strengthening Foundations) เป็นช่วงเวลาในการวาง
ทิศทางและกลยทุธ์เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษทั จดัท าวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางใหม่
ขององคก์ร โดยใหค้วามส าคญักบัการสร้างรากฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่  

1. บุคลากร (People)  เน้นในเร่ืองการสร้างวฒันธรรมองค์กร ก าหนดวิสัยทศัน์ใหม่ท่ีมองไปขา้งหน้า  
ตลอดจนก าหนดพนัธกิจและค่านิยมองคก์รให้ชดัเจน บริษทัไดล้งทุนดา้นการฝึกอบรมให้พนกังานเขา้ใจในเร่ือง
ของวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และค่านิยมองค์กรใหม่ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานของดุสิต  
อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างให้แก่แบรนด์ของบริษทั  นอกจากน้ี บริษทัยงัให้
ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร ตลอดจนสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถเขา้มาเสริมทีมเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเติบโตและการสร้างความหลากหลายของธุรกิจท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน  

2. กระบวนการท างาน (Process) ต้องมีประสิทธิภาพ เป็นการปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยลดค่าใชจ่้าย โดยการปรับปรุงกระบวนการท างานน้ีครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจ
เพื่อการเติบโตในระยะยาว น าร่องโดยการปรับโครงสร้างธุรกิจการศึกษา ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจ คาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 1 - 3 ปี เร่ิมจากการปรับเปล่ียนแบรนด์ (Rebranding) ในปี 2560 โดยปรับโลโก้
เพื่อสะทอ้นถึงความทนัสมยัและเอกภาพของกลุ่มธุรกิจการศึกษา นอกจากน้ี ยงัมีการจดัโครงสร้างธุรกิจการศึกษา
ในประเทศไทยให้เหมาะสมกับความต้องการในอุตสาหกรรม การจดัท าหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านทาง 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และให้ความส าคญัในการร่วมมือกบัธุรกิจโรงแรมภายในกลุ่มเพื่อต่อยอดธุรกิจ 
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ส าหรับระยะยาวบริษทัมีแผนท่ีจะหาพนัธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรและขยายธุรกิจ
การศึกษาใหเ้ติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ทรัพย์สิน (Properties) เน่ืองจากทรัพยสิ์นของโรงแรมจะทยอยเก่าเป็นไปตามกาลเวลาซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อการท าธุรกิจและผลก าไร บริษทัจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทุนปรับปรุงโรงแรมให้ใหม่และทนัสมยัเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการแข่งขัน  รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ เช่น การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม  
(Mixed-Use Project) บนพื้นท่ีโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ (บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4) หรือ 
การจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนต ่าเพื่อลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ 

4. เทคโนโลยี (Technology) เป็นรากฐานท่ีส าคญัอยา่งมากในการท าธุรกิจยุคปัจจุบนั โดยตอ้งน ามาปรับ 
ใชก้บัธุรกิจโรงแรมให้เหมาะสม เนน้ในเร่ืองประสิทธิภาพและแพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อรองรับธุรกิจท่ีจะเติบโต
ในอนาคต เป็นเทคโนโลยีท่ีจะท าให้ลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความประทบัใจเพื่อให้ลูกคา้กลบัมาใช้
บริการท่ีโรงแรมอีก รวมทั้งการบริหารจดัการขอ้มูล (Big Data) ท่ีมีอยูเ่พื่อสร้างความพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 

5. ความสามารถทางการเงิน (Financial Capability) เพื่อท่ีจะไดมี้โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม มีความ 
ยืดหยุ่นและมัน่คงทางการเงินทั้งระยะสั้ นและระยะยาว ตลอดจนมุ่งสร้างมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น การแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) เป็นกองทรัสต์อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี (DREIT) ในช่วงปลายปี 2560 เป็นหน่ึงของแผนการสร้างรากฐานของบริษทั เพื่อให้บริษทัมีแหล่งเงินทุน
ในการพฒันาและลงทุนดา้นสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 
การเดินทางสู่บทใหม่ของบริษทัยงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ บริษทัยงัคงจ าเป็นตอ้งลงทุนในรากฐานส าคญัขา้งตน้อยา่ง
จริงจงัก่อนท่ีจะกา้วเขา้สู่ช่วงเวลาท่ีสอง คือ ปี 2562 - 2564 หรือปีแห่ง “การรับรู้ศกัยภาพในการเติบโต” (Realizing 
Potential) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีบริษทัเร่ิมการก่อสร้างโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ภายใตช่ื้อโครงการ
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค  การจดัโครงสร้างทางการเงินด้วยการจดัโครงสร้างทรัพยสิ์น การปรับปรุงคุณภาพพอร์ต
ทรัพยสิ์นใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน ตลอดจนการบริหารจดัการทรัพยสิ์นและเงินลงทุน ขณะเดียวกนัก็มีการขยายจ านวน
หอ้งพกัโรงแรมเพิ่มข้ึนอีกเท่าตวัซ่ึงเป็นผลของการขยายธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริหารจดัการวลิล่าระดบัหรูทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการหาโอกาสการขยายการบริหารวิลล่าในภูมิภาคอ่ืนๆ ดว้ย  เป็นช่วงเวลาท่ีบริษทั
จะไดเ้ห็นความกา้วหน้าในการบูรณาการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการศึกษา (Education-hotel integration) การปรับ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจการศึกษาให้มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการมากข้ึน  อีกทั้งเป็นช่วงเวลาท่ีจะเห็นการ
เติบโตของรายไดจ้ากธุรกิจอาหารซ่ึงเป็นธุรกิจใหม่ท่ีบริษทัเร่ิมลงทุนตั้งแต่ปี 2561 ตามกลยุทธ์กระจายความเส่ียง
และการเติบโตของธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีบริษัทคาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการพัฒนา
คอนโดมิเนียมท่ีบริษทัไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมิตรท่ีประเทศฟิลิปปินส์ 

ส าหรับปี 2563 จะเป็นปีแห่งความทา้ทายอย่างยิ่งส าหรับบริษทัและธุรกิจการท่องเท่ียว นอกจากปัจจยั     
ทา้ทายจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากนโยบายการคา้ของสหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาท 
ท่ียงัคงแข็งค่าเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียเงินสกุลอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนแลว้ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเท่ียว และอีกหลายธุรกิจท่ีพึ่ งพิงห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply chain) จาก 
ประเทศจีน ในเบ้ืองต้นบริษทัคาดว่าน่าจะเร่ิมเห็นสัญญาณการฟ้ืนตวัของธุรกิจท่องเท่ียวในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมหรือตน้เดือนมิถุนายน ส่งผลให้บริษทัตอ้งปรับแผนการตลาดของธุรกิจโรงแรม โดยจดัแคมเปญและ
โปรโมชัน่มุ่งเน้นตลาดในประเทศมากข้ึนเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ร่ิมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานผ่านโครงการ Organizational Transformation โดยประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม (Group CEO) เป็นผู ้รับผิดชอบหลักในต าแหน่ง Chief Transformation Officer และมี  
Technology Transformation Leader และ Business Transformation Leader เป็นแกนหลักในการปฏิรูปองค์กร เพื่อ
มุ่งเนน้ (1) การสร้างความเป็นเลิศในธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง (Disruption) (2) การเพิ่มมูลค่า
ในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์รเพื่อความย ัง่ยนืผา่นการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ี
มุ่งเนน้ความส าเร็จและผลงาน (Performance based culture) 

ปี 2565 - 2568 เป็นช่วงเวลาแห่ง “การปลดล็อคการสร้างมูลค่า” (Unlock Value Creation) เม่ือโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ภายใตช่ื้อโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการประมาณ
กลางปี 2567 บริษทัจะมีรายไดโ้ดยจะทยอยรับรู้รายไดจ้ากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่  ตามดว้ยรายไดจ้าก
การขายอาคารท่ีพกัอาศยั และพื้นท่ีคา้ปลีก นอกจากน้ี บริษทัยงัคาดวา่จะสามารถรับรู้รายไดจ้ากการลงทุนในธุรกิจ
ใหมอ่ื่น  ๆส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดใ้นประเทศและต่างประเทศมีความสมดุลมากข้ึนตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกีย่วกบัอ านาจในการควบคุมบริษัทในปีทีผ่่านมา 
ไม่มี 
 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิในปีทีผ่่านมา 
มกราคม  ยุติการให้บริการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ชัว่คราว เพื่อปรับปรุงและเตรียมพื้นท่ี

สร้างเป็นโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค 
 บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ  ากดั (“ดุสิต ฟู้ดส์”) เขา้ซ้ือหุ้นคร้ังแรกในบริษทั เอ็บเพอคิวร์  

เคเทอร่ิง จ  ากดั (“ECC”) ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของหุ้นทั้งหมด เพื่อให้บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมแก่โรงเรียนนานาชาติในประเทศต่างๆในเอเชียตะวนัออก 
เฉียงใต้ และเม่ือเดือนมกราคม 2563 ดุสิต ฟู้ดส์ ซ้ือหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 19  
ท าใหปั้จจุบนัมีสัดส่วนการถือหุน้ใน ECC เป็นร้อยละ 70.00 ตามสัญญาซ้ือขายหุน้ 
เปิดใหบ้ริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี รับท าความสะอาด บริการงานช่าง และบริการวาง
แผนการเปิดโรงแรม อยา่งเป็นทางการ โดยดุสิต อีเวน้ท ์และดุสิต ออนดีมานด์ ใน
นามบริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วสิเซส จ ากดั 
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พฤษภาคม  เปิดให้บริการโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ ตั้งอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง 3 
เพื่อรักษาฐานลูกคา้และแบรนด์ดุสิตใหค้งอยูใ่นตลาดต่อไป 

กรกฎาคม  จดัตั้งบริษทั เกรซ มี จ  ากดั ถือหุ้นโดย บมจ. ดุสิตธานี (“ดุสิต” หรือ “DTC”) ร้อยละ 
99.99  เพื่อให้บริการดูแลท่ีพกั และการอยูอ่าศยัแบบครบวงจรในเชิงไลฟ์สไตล์ ซ่ึง
ประกอบดว้ย บริการท าความสะอาด บริการซักรีดซักแห้ง บริการท าความสะอาด 
และ บริการก าจดัแมลง 
จดัตั้งบริษทั ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุน โดยดุสิต ฟู้ดส์ ถือหุ้น 
ร้อยละ 51 และบริษทั เรียล ฟู้ดส์ พีทีวาย แอลทีดี ถือหุ้นร้อยละ 49 เพื่อประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพแบบสะดวกซ้ือ ภายใตช่ื้อ “คา-วา-อิ” 
จดัตั้งสองบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์จ ากดั (“DMI”)  และ
บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั (“DMM”) เพื่อรองรับการท าธุรกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

สิงหาคม  เปิดให้บริการ Dusit Hospitality Management College ในกรุงมะนิลา โดยเป็น
วิทยาลยัในต่างประเทศสาขาแรกและยงัเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีการบูรณาการกบั
โรงแรมดุสิตดีทู ฟอร์ท มะนิลา 
ลงนามในสัญญาเช่าระยะยาวกบับริษทั ไอแอมไชน่าทาวน์ จ ากดั เพื่อพฒันาและ
ด าเนินงานโครงการโรงแรม “อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” (ASAI Bangkok 
Chinatown)  ส าหรับนกัเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียล 

กนัยายน  เปิด “บา้นดุสิตธานี” ร้านอาหารแบบ Stand alone แห่งแรกของดุสิต ตั้งอยู่ในซอย
ศาลาแดง กรุงเทพฯ 
ลงทุนร่วมกับบมจ. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี  (“ออริจ้ิน”) ในบริษทัร่วมทุน บริษทั  
ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั โดยดุสิตถือหุ้นร้อยละ 49.00 และออริจ้ินถือหุ้นร้อยละ 51.00 
เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด ์ดุสิต 
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีมูลค่าโครงการ 1,396 ลา้นบาท 
จดัตั้งบริษทั ดุสิต เวลิด์วายด ์มลัดีฟส์ จ  ากดั ถือหุน้โดยบริษทั ดุสิต เวลิด์วายด ์จ  ากดั 
ร้อยละ 99.98 เพื่อรับบริหารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
DMS Property Investment Private Limited ได้โอนกิจการท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดซ่ึง
รวมถึงการโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้าง และ
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ใหก้บั DMI ต่อมา DMM
ได้เช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี  
มลัดีฟส์ และรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจาก DMI เพื่อด าเนินกิจการโรงแรม
ดุสิตธานี มลัดีฟส์  
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จดัตั้งบริษทั ดุสิตธานี รีท จ ากดั ถือหุ้นโดยทรัสตเ์พื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) ร้อยละ 99.99 เพื่อเป็นผูถื้อหุน้ใน DMI 
เปิดให้บริการ “น ้ า สปา” สาขาท่ีตั้งนอกโรงแรม (Stand alone shop) ตั้งอยูโ่ครงการ
สามยา่นมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ 

พฤศจิกายน  เปิดให้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ “คา-วา-อิ” สาขาแรก ท่ี เวอร์จิน แอคทีฟ คลบั 
วสิซ์ดอม 101 

ปี 2562  เปิดโรงแรมใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศรวม 9 แห่ง ดงัน้ี 
ไทย   -    โรงแรมดุสิต สวที ราชด าริ กรุงเทพ  
ฟิลิปปินส์ -  โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา โรงแรมดุสิตธานี เรสซิเดน้ซ์ ดาเวา และ 
                     โรงแรมดุสิตธานี มคัตนั เซบู                        
จีน  -   โรงแรมดุสิตธานี หวูจิน ฉางโจว โรงแรมดุสิตธานี แซนเดิลวูด รีสอร์ท  
            กวางตุ้ง ฮุ่ยโจว และโรงแรมดุสิตธานี เวทแลนด์ ปาร์ค รีสอร์ท เจียงซู  
            หนานจิง  
กาตาร์  -   โรงแรมดุสิต โฮเทล โดฮา  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  - โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เรสซิเดน้ซ์ ดูไบ มารีน่า  

 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์ส าคัญอ่ืน 
ในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา 
 

กุมภาพนัธ์ 2562 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ ซ้ือหุ้น DTC จาก 
บมจ.เซ็นทรัลพฒันา (“CPN”) จ านวน 42,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของ
จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว ท าให้โครงสร้างการถือหุ้นใน DTC 
เปล่ียนแปลง ในสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา ลดลงมาอยู่ท่ี 
ร้อยละ 17.58 

มิถุนายน 2562 ขายหุ้นในส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (ร้อยละ 14) ในบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ใหแ้ก่ CPN ตามเง่ือนไขสัญญาการร่วมลงทุน 

พฤศจิกายน 
2562 

บริษัทเข้า ซ้ือหุ้นเพิ่มจาก Colours International Co., Ltd. ร้อยละ 51 ท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นใน Dusit Colours Co., Ltd. เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 49 เป็น 
ร้อยละ 100 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ต่อมาในวนัท่ี 6 มกราคม 2563  
บริษทัยอ่ยน้ีไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น D& J Co., Ltd. 

ธนัวาคม 2562 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จ  ากัด ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นเพื่อขายหุ้นในบมจ. เอ็นอาร์ 
อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ านวน 204,047,175 หุ้นของบริษทัร่วมน้ี คิดเป็นร้อยละ 



 แบบ 56-1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 8 

75 ของยอดเงินเขา้ลงทุน ท าให้โครงสร้างการถือหุ้นเปล่ียนแปลง ลดลงมาอยูท่ี่ 
ร้อยละ 6.38   
บริษทัขายหุ้นในบริษทั เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต จ ากดั (“LCBD”) ให้แก่บริษทั 
ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (“DTP”) จ  านวน 199,998 หุ้น หรือร้อยละ 49.99 
ในราคามูลค่าทางบญัชีหุน้ละ 325.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 65.01 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2561 CPN เข้าถือหุ้นของบมจ. ดุสิตธานี เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 เป็นจ านวน 
194,926,920  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.93 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระ
แล้ว โดย CPN ไม่มีวตัถุประสงค์ในการเขา้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
บริษทั ประกอบกบั CPN ไม่ได้ส่งตวัแทนมาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของ
บริษทั จึงไม่เป็นเหตุท่ีจะท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการล่วงรู้
ขอ้มูลของบริษทั   

กรกฎาคม 2560 บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั บริษทั พระราม 4  
เดเวลอปเมน้ท์ จ  ากดั และบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั  
ไดด้ าเนินการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุน้ ดงัน้ี 
 ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั จากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 

65 โดยขายใหแ้ก่ CPN ตามเง่ือนไขสัญญาการร่วมลงทุน 
 ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด จากร้อยละ  

100 เป็นร้อยละ 37 โดยขายให้แก่ CPN ตามเง่ือนไขสัญญาการร่วมลงทุน  
อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษทัได้โอนหุ้นในบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั ให้กบั CPN จ านวนร้อยละ 15 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ท าให้สัดส่วน
การถือหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 22 ตามเง่ือนไขสัญญาการร่วมลงทุน 

 ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท์ จ  ากดั จากร้อยละ 
100 เป็นร้อยละ 10 โดยขายใหแ้ก่ CPN ตามเง่ือนไขสัญญาการร่วมลงทุน 

 ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั 
จากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 25 ในปี 2560 และลดสัดส่วนเป็นร้อยละ 14 ในปี 
2561โดยขายใหแ้ก่ CPN ตามเง่ือนไขสัญญาการร่วมลงทุน 

 

 รางวลัทีดุ่สิต อนิเตอร์เนช่ันแนล ได้รับในปี 2562  

ดุสิต อนิเตอร์เนช่ันแนล 

 รางวลัคณะกรรมการแห่งปี 2561 เหรียญเงิน (Board of The Year Award   2018 - Silver) ประเภทกลุ่ม
บริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าทางการตลาดน้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ในงาน IOD National Director 
Conference 2019 จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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 ดุสิตไดรั้บการประเมินผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2562 อยูใ่น
ระดบั “ดีเลิศ”  

โรงแรมดุสิตธานี พทัยา  

 ประกาศนียบตัรรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยองคก์ารมาตรฐานสากล (ISO14001) 
 ประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานสถานท่ีจดังานในประเทศไทย ประจ าปี 2562 
 รางวลัจากงาน Haute Grandeur Global Awards Winner 2019 

 ประเภทสถานท่ีจดังานท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย  
 ประเภทโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสุดในประเทศไทย 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  

 ประกาศนียบตัรชนะเลิศการบริการยอดเยีย่ม โดย Trip Advisor 
 ประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานการบริหารการจดังานอย่างย ัง่ยืน โดยองค์การมาตรฐานสากล 

(ISO20121) 
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 

 ประกาศนียบตัรการบริการยอดเยีย่ม โดย Trip Advisor 
 โรงแรมดุสิตธานี กวม 

 รางวลั “Loved by Guests”  โดย Award-Hotels.com 
 ประกาศนียบตัรการบริการยอดเยีย่ม โดย Trip Advisor  
 ประกาศนียบตัรรับรองระบบมาตรฐานการคุณภาพ โดยองคก์ารมาตรฐานสากล (ISO9001) 
 1 ใน 25 โรงแรมท่ีดีท่ีสุดส าหรับครอบครัว ไดรั้บการลงคะแนนจากผูใ้ชบ้ริการ Trip Advisor  
โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี  

 รางวลั Time Out Abu Dhabi Dining Awards ประเภท ร้านอาหารอินเดียท่ีดีท่ีสุดในอาบูดาบี 
 รางวลั Fact Spa Award ประเภทสปายอดเยีย่ม – น ้าสปา 
 รางวลั Fact awards ประเภทร้านอาหารไทยท่ีดีท่ีสุด - หอ้งอาหารเบญจรงค ์
โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร 

 ประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานการบริหารการจดังานอย่างย ัง่ยืน โดยองค์การมาตรฐานสากล 
(ISO20121) 

 รางวลัหอ้งอาหารไทยท่ีดีท่ีสุด จาก Luxury Lifestyle Awards 2019 
 รางวลัสุดยอดสปาในแอฟริกา จาก  World Luxury Spa Awards 2019 
โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา 

 รางวลัโรงแรมท่ีมีการออกแบบภายในดีท่ีสุด จากงาน  Philippine Property Awards 2019 โดย Property 
Guru 
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โรงแรมดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ ดาเวา 

 รางวลัคอนโดมิเนียมท่ีดีท่ีสุดในประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2562 โดย Property Guru 
 รางวลัคอนโดมิเนียมท่ีหรูท่ีสุดในดาเวา ปี 2562 โดย โดย Property Guru 
โรงแรมดุสิต ฟูดู แอนด์ รีสอร์ท 

 รางวลั  Grand Hotels Media ประเภทโรงแรมยอดนิยมแห่งปี 
 รางวลั China Hotel Starlight Award ประเภท Best International hotel management groups of China 
โรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ท ซูโจว 

 รางวลั ‘Most Anticipated Hotel of the Year in Greater China’ โดย Premium Traveler CPT Approved 2019 
to 2020 

 รางวลั ‘Most Anticipated Newly Open Hotel Award of the Year’ โดย Phoenix New Media Annual Impact 
Hotel Selection 2019 

 รางวลั WOW Travel ‘Most Anticipated New Hotel Nearby’ Award โดย  Shanghai WOW 
 รางวลั ‘The Most Anticipated Wellness Resort of the Year’ จากงาน The 13th Grand Hotels Media Award 

Ceremony 2019 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท       
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562   

 บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ /1 บมจ. ดุสิตธานี (DTC) จะทยอยขายหุ้นให้บมจ. เซ็นทรัลพฒันา (CPN) โดยสดัส่วนการถือหุ้นสุดทา้ยระหว่าง DTC และ CPN 
จะเป็นร้อยละ 60 : 40 

 /2 DTC จะทยอยขายหุ้นให้ CPN โดยสดัส่วนการถือหุ้นสุดทา้ยระหวา่ง DTC และ CPN จะเป็นร้อยละ 15 : 85 
 /3 DTC เขา้ซ้ือหุ้น D&J Co., Ltd. เพ่ิมร้อยละ 51 จาก Colours International Co., Ltd. ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นใน D&J Co., Ltd. 

(เดิมช่ือ Dusit Colours Co., Ltd.) เป็นร้อยละ 100 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 
 /4 บ. ดุสิต ฟู้ดส์ ลงทุนใน บ. เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 19 ในเดือนมกราคม 2563 ตามสญัญาการซ้ือขายหุ้น 
 /5 บ. เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง ลงทุนใน เดอะ เคเทอเรอร์ส จอยท ์สต็อค คอมพานี คร้ังแรกในเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 51 และจะทยอย

ซ้ือหุ้นคร้ังท่ีสอง และคร้ังท่ีสามในเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 19 และ เดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 30 ตามล าดบั 
 /6 Dusit Thani Philippines, Inc. (“DTPI”) ขายหุ้นใน Dusit Hospitality Education Philippines Inc. (“DHMC”)  จ านวน 3,599,997 

หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 40.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ DHMC ใหแ้ก่ Fine Properties, Inc.ในประเทศฟิลิปปินส์  
ในเดือนมีนาคม 2563  

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ธุรกิจหลักของ บมจ. ดุสิตธานี คือ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการ

ด าเนินการภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  “ดุสิตธานี” (Licensing)  และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรม ธุรกิจการศึกษา 
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจอาหาร และธุรกิจอ่ืน  ๆดงัน้ี   
 

บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

ธุรกจิโรงแรม รับจ้างบริหารโรงแรม และธุรกจิอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัโรงแรม 
บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าส าหรับโรงแรม ได้แก่ “ดุสิตธานี” 

“ดุสิตเดวาราณา”  “ดุสิตดีทู”  “ดุสิตปร๊ินเซส”  “ดุสิตเรสซิเดน้ซ์” และ 
“ASAI HOTELS” 

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

- เป็นเจา้ของและบริหารโรงแรม ได้แก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ* และ 
ดุสิตธานี พทัยา 

- รับจา้งบริหารโรงแรมภายใตบ้ริษทัย่อย 5 แห่ง เป็นโรงแรมภายใต ้ 
บ.ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์3 แห่ง ไดแ้ก่ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู 
เชียงใหม่  และดุสิตธานี  หัวหิน และภายใต้  บมจ.ดุ สิต ไทย 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 2 แห่ง ได้แก่  ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์  และ 
ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 

- ปัจจุบนั บมจ. ดุสิตธานี รับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
ดุสิตดีทู เขาใหญ่ ดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบ่ี  
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
- ให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าแก่โรงแรม ได้แก่  
ดุสิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท ดุสิต ปร๊ินเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ท  
ฟู้โกวก๊ เวยีดนาม 

หมายเหตุ *อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงคร้ังใหญ่ 
Dusit Thani Philippines, Inc. 
 

- เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ในประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึง
บริหารงานโดย บ. ดุสิต เวลิด์วายด์ 

- รับจ้างบริหารโรงแรมได้แก่  ดุสิตธานี มัคตัน เซบู ดุสิตธานี  
เรสซิเดน้ซ์ ดาเวา ดุสิตดีทู ดาเวา ดุสิตธานี ลูบิ แพลนเทชัน่ รีสอร์ท 

 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  - เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ “รอยลัปร๊ินเซส”  
- เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
- เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ดุสิตปร๊ินเซส ศรี
นครินทร์  

- ใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้และช่ือทางการคา้แก่โรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
ปทุมวนั ปร๊ินเซส และรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 

Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรมท่ีเปิดแล้วในต่างประเทศ 6 แห่งได้แก่   
ดุสิตธานี อาบูดาบี ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี เลคววิ ไคโร ดุสิตดีทู 
ไนโรบี ดุสิตดีทู ทิมพู ภูฏาน และดุสิต โดฮา   

-  ให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าและช่ือการค้าแก่โรงแรม ได้แก่  ดุสิตดีทู 
เคนซ์ ดูไบ และดุสิตปร๊ินเซส เรสซิเดน้ซ์ ดูไบ มารีน่า 

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ - เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจัดตั้ งข้ึนเพื่อประกอบกิจการโรงแรม 
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และดุสิตธานี หวัหิน เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) 

DMS Property Investment Private 
Limited 

- เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ซ่ึงบริหารงานโดย DMS 
Property Investment Private Limited ถึงวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 และได้
โอนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึงรวมถึงการโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน 
และกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหก้บั บ. ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 

Dusit USA Management Inc. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีมลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
รับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัรับจา้งบริหาร
โรงแรมดุสิตธานี กวม 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd. 

- รับจา้งบริหารโรงแรมท่ีเปิดแลว้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแ้ก่ 
ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว  ดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟ่ิง ฉางโจว ดุสิตธานี 
ตงไถ่ เจียงซู ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด์ สปา ฉงฮั่ว     
กวางโจว เฮอริเทจ วิลล่า โจวจวง เมเนจ บาย ดุสิต และดุสิตดีทู 
โซไซต้ี ฮิล เทียนจิน 

Dusit Saudi LLC - กิจการร่วมทุนระหว่าง Dusit Overseas Company Limited และ 
Dyar Hotels and Resorts Limited เพื่อด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหาร
โรงแรมในประเทศซาอุดีอาระเบีย เขตตะวนัออกกลาง และ 
เขตแอฟริกาเหนือ 

บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ - เป็นส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค ให้บริการบริหารโรงแรมแก่
วสิาหกิจในต่างประเทศ เช่น ดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมภายใตก้าร
บริหารของ Dusit Overseas Co., Ltd. 

- ให้บริการดา้นการตลาดทั้งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศส าหรับ
วสิาหกิจในเครือ  

บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์มลัดีฟส์ - รับบริหารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
บ. ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท ์ - เช่าช่วงและเช่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการโรงแรม

ดุสิตธานี มลัดีฟส์ และรับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจาก  
บ. ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์  เพื่อด าเนินกิจการโรงแรม 
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

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

D & J Co., Ltd. 
(เดิมช่ือ Dusit Colours Co., Ltd.) 
 

- ใหบ้ริการดา้นการจดัการและรับปรึกษาทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์อสังหาริมทรัพย ์ร้านอาหาร สปา 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในรูปแบบการเช่า แฟรนไชส์ และ/หรือ เป็น
เจา้ของบางส่วนในประเทศญ่ีปุ่น 

บ. อาศยั โฮลด้ิงส์  - ใหบ้ริการโรงแรม รับจา้งบริหาร และลงทุนในบริษทัอ่ืน 
LVM Holding Pte. Ltd. - ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน โดยลงทุนในธุรกิจหลกั ได้แก่  

การด าเนินการจอง และบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูในประเทศต่าง  ๆ
รวมถึงประเทศไทย ภายใตแ้บรนด ์Elite Havens 

บ. เทวารัณย ์สปา - ประกอบธุรกิจสถานสุขภาพ (บริการสปา) 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วสิเซส  - เพื่อรองรับโครงการงานบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจจดัเล้ียงนอกสถานท่ี 

บริการรับท าความสะอาด ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบริการวาง
แผนการเปิดโรงแรม (pre-opening) 

บ. เกรซมี  - ให้บริการดูแลท่ีพักและการอยู่อาศัยแบบครบวงจรในเชิง 
ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงประกอบดว้ย บริการท าความสะอาด บริการซกัรีด 
ซกัแหง้ และบริการก าจดัแมลง 

                                                                                            ธุรกจิการศึกษา 

วทิยาลยัดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวทิยาลยัดา้นการบริหารและการจดัการโรงแรม 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนดา้นศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝ์ร่ังเศส 
Dusit Hospitality Management 
College (DHMC) ภายใต ้Dusit 
Hospitality Education Philippines Inc.   

- ประกอบธุรกิจการศึกษาด้านการบริหารและการจดัการโรงแรมใน
ประเทศฟิลิปปินส์ 

บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ - ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บ. วมิานสุริยา - พฒันาอสังหาริมทรัพย ์- โรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยัและโครงสร้าง
อาคารศูนยก์ารคา้ ภายใตโ้ครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Central 
Park) 

บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี - พฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ ภายใตโ้ครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค  
บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์ - ให้เช่าช่วงท่ีดินแก่ บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมนท์ ซ่ึงเป็น

ผูพ้ฒันาโครงการอาคารส านกังานภายใตโ้ครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค 
บ. ดิ ออริจ้ิน ดุสิต - พฒันาโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน 

แอนด ์ดุสิต จงัหวดัชลบุรี 
ธุรกจิอาหาร 

บ. ดุสิต ฟู้ดส์ - ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
บ. ดุสิต กูร์เมต ์ - ท าการตลาดผลิตภณัฑอ์าหารภายใตแ้บรนดดุ์สิต 
บ. เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง - ใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม (Catering) แก่โรงเรียนนานาชาติ 
เดอะ เคเทอเรอร์ส จอยท ์สตอ็ค  
คอมพานี 

- ใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม (Catering) ท่ีประเทศเวยีดนาม 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
บมจ. เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 
(จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562) 

- ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑป์รุงรสอาหาร อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองปรุง
ส าหรับประกอบอาหาร อาหารมงัสวิรัติ และอาหารโปรตีนจากพืช 
(Plant-Based Protein) 

บ. ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ - ประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
ธุรกจิอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท  - ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
ดุสิตธานี (DREIT)   

- ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้ง
สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยท์ั้งอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม
และอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือส่งเสริม
ประโยชน์กบัอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม (แปลงสภาพมาจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี หรือ DTCPF 
ในช่วงปลายปี 2560) 

-  เป็นเจา้ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
และเป็นเจา้ของสิทธิการเช่าท่ีโรงแรม ดุสิตธานี หวัหินและ ดุสิตธานี 
มลัดีฟส์ 

บ. ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์ - เป็นเจา้ของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และรองรับการท าธุรกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

บ. ดุสิตธานี รีท - ถือหุน้ใน บ. ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์
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2.      ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 โครงสร้างรายได้    

 แยกตามสายผลติภัณฑ์ 
      โครงสร้างรายไดแ้ละโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ยในระยะ 3 ปี ซ่ึงไดต้ดัรายการระหวา่งกนัแลว้ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: พนับาท) 
ผลติภัณฑ์/
บริการ 

ด าเนินการโดย 
  

ร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม             

1.1 รายได้
จากธุรกิจ
โรงแรมท่ี
ลงทุนเอง 

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00  1,491,422   26.78  1,437,055   25.82   660,005   10.79  
2. Dusit Thani Philippines, Inc. 88.00  691,553   12.42  691,172 12.42  700,314   11.45  
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79  432,966   7.77  358,964 6.45  313,000   5.12  
4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99  1,005,172   18.05  1,030,351 18.52  930,937   15.22  
5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 56.41  761,170   13.66  840,068 15.10  589,417   9.64  
6. Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. 99.99 - - - -  217,213   3.55  

รวมรายได้จากธุรกจิโรงแรม   4,382,283   78.68  4,357,610  78.31   3,410,886   55.76  

1.2 รายได้
จากธุรกิจ
รับจา้งบริหาร 

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 71,258 1.28  83,077   1.49   80,793   1.32  
2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 2,636 0.05 3,469 0.06  2,171   0.04  
3. Dusit Overseas Co., Ltd. 99.99 79,052 1.42 104,477 1.88  202,596   3.31  
4. Dusit USA Management Inc. 100.00 66,443 1.18 85,590 1.54  81,790   1.34  
5. บ.ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 5,414 0.10 6,830 0.12  4,687   0.08  
6. ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย(1) 

 
(16,970) (0.30) (15,226) (0.27)  (14,091)  (0.23) 

รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม 207,833 3.73 268,217 4.82  357,946   5.85  

รวมรายได้จากธุรกจิโรงแรม  4,590,116 82.41 4,625,827 83.13  3,768,832   61.61  
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ผลติภัณฑ์/บริการ 
ด าเนินการโดย 

  
ร้อยละ 

ของการถือหุ้น 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

2. รายไดจ้ากธุรกิจ
การศึกษา 
  

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 16,153 0.29 10,431 0.19  8   0.00  
2. วทิยาลยัดุสิตธานี 86.79 408,409 7.33 406,740 7.31  416,873   6.81  
3. บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ 99.99 3,630 0.07 - -  -     -    
4. ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย(2)  13,457 0.24 7,485 0.14  (27,376)  (0.45) 

รวมรายได้จากธุรกจิการศึกษา  441,649 7.93 424,656 7.64  389,505   6.37  
3. รายไดอ่ื้น ๆ  
3.1 รายไดค้่าเช่า
และค่าบริการ 

1. บมจ. ดุสิตธานี 
100.00 74,027 1.33 34,338 0.62 

 
 - 

 
- 

3.2 เงินปันผลรับ  15,489 0.28 16,953 0.30  17,400   0.28  
3.3 ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย(3)  23,234 0.42 54,009 0.97  11,972   0.20  
3.4 อ่ืนๆ  425,151 7.63 408,984 7.34  1,929,738  31.54  
รวมรายได้อ่ืน ๆ  537,901 9.66 514,284 9.23  1,959,110   32.02  

รวมรายได้ทั้งหมด  5,569,666 100.00 5,564,767 100.00  6,117,447   100.00  
 
หมายเหตุ (1) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
 (2) ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และในบริษทัร่วม Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 
 (3) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ไดแ้ก่ ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี และ บ. เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ (ไดแ้ปลงสภาพ

เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562) และเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน Dusit Colours Co., Ltd. (ในปี 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น D&J Co., Ltd.) และ บ. ดิ ออริจ้ืน ดุสิต  (เร่ิมลงทุนใน
ไตรมาส 4  ปี 2562) 
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 แยกตามโรงแรม 
โครงสร้างรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซ่ึงเป็นรายไดร้วมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ไดรั้บรู้รายไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัและยงั
ไม่ได้ตดัรายการระหว่างกัน) ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพกั รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายได้อ่ืนๆ จากธุรกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม  

(หน่วย: พนับาท) 

โรงแรม ด าเนินการโดย 
ร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 902,135 20.54 839,838 19.21  18,729   0.54  

ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 592,127 13.48 594,819 13.60  579,688   16.86  

ดุสิตสวที ราชด าริ กรุงเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 - - - -  68,871   2.00  

ดุสิตธานี มะนิลา Dusit Thani Philippines, Inc. 88.00 692,367 15.77 691,172 15.81  705,478   20.52  

ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 133,367 3.04 135,766 3.10  126,112   3.67  

ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 210,842 4.80 222,585 5.09  189,697   5.52  

ดุสิตปร๊ินเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 89,274 2.03 2,164 0.05  -     -    

ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 382,174 8.70 390,684 8.93  296,847   8.64  

ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 488,002 11.11 520,420 11.90  530,011   15.42  

ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 141,994 3.23 135,473 3.10  115,886   3.37  
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ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย ร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ดุสิตธานี มลัดีฟส์ (ก) DMS Property Investment Pvt. Ltd. 56.41 759,303 17.30 840,068 19.21 589,417   17.14 

ดุสิตธานี มลัดีฟส์ (ข) Dusit Maldives Management Pvt., Ltd. 99.99 - - - - 217,213 6.32 

รายได้รวมจากการด าเนินธุรกจิโรงแรมทีอ่ยู่ภายใต้กลุ่มดุสิตธาน ี  4,394,585   100.00   4,372,989   100.00   3,437,949   100.00  

 
จากกการปรับโครงสร้างทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ จึงมีผลท าให ้ในปี 2562 

(ก) รับรู้รายไดต้ั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 
(ข) รับรู้รายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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2.2 การประกอบธุรกจิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ   
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจดา้นโรงแรม และใหบ้ริการอ่ืน  ๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ดงัน้ี 

2.2.1 ธุรกจิโรงแรม 
 ปัจจุบนับริษทัด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี 6 เคร่ืองหมายการคา้ ไดแ้ก่  

 ดุสิตธานี 
 ดุสิต เดวาราณา 
 ดุสิตดีทู 
 ดุสิตปร๊ินเซส 
 ดุสิต เรสซิเดน้ซ์ 
 ASAI HOTELS 

 
โรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการค้าจะมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างและหลากหลายของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มการด าเนินธุรกิจโรงแรมของบริษทัแบ่งเป็น 2 
ประเภท 

ก. ธุรกจิโรงแรมทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ    
ก.1) ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) เป็นโรงแรมระดบัหา้ดาวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ดุสิตธานี 

- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เปิดให้บริการจนถึงวนัท่ี 5 มกราคม 2562 และยุติการให้บริการตาม
แผนท่ีวางไว ้เพื่อพฒันาพื้นท่ีดงักล่าวเป็นโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม “โครงการดุสิต เซ็นทรัล 
พาร์ค”  (Dusit Central Park) ภายใตแ้นวคิด “Here for Bangkok” ซ่ึงไดด้ าเนินการร้ือถอนอาคารส านกังานและอาคาร
พาณิชยท่ี์อยูบ่นพื้นท่ีเพิ่มเติมประมาณ 5 ไร่เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้โดยบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั และไดเ้ร่ิมร้ือถอน
อาคารต่างๆ ของโรงแรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ควบคู่ไปกบัการเจาะหล่อคอนกรีตเสาเข็ม ตลอดจนงานก่อสร้าง
อาคารส่วนชั้นจอดรถใตดิ้นบางส่วน บริษทัคาดวา่การร้ือถอนจะแลว้เสร็จภายในกลางปี 2563 และจะเร่ิมเปิดตวั
โครงการขายหอ้งพกัในส่วนของอาคารท่ีพกัอาศยั (Residence) ในปี 2563 

โครงการดงักล่าวถือเป็นการต่อยอดธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั กระจายความเส่ียง  เพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาด และยงัช่วยเสริมสร้างรากฐานใหดุ้สิตแขง็แกร่งยิง่ข้ึน ในการน้ี บริษทัคาดวา่จะเปิด
ด าเนินการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่และศูนยก์ารคา้ในปี 2566 และเปิดอาคารส านกังานและอาคารท่ีพกั
อาศยัในปี 2567 

- โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรี มีหอ้งพกั จ านวน 457 หอ้ง และใหบ้ริการดา้น
อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สนาม
เทนนิส สระว่ายน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกาย ช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” ศูนย์
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เด็กเล็ก ร้านขายขนมเบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการ
รับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็ก บริการตดัผม บริการซักอบรีด ให้บริการโทรศพัท์ 
เป็นตน้  

- โรงแรมตั้งอยู่บนท่ีดินซ่ึงเช่าจากบริษทั สิริพทัยา จ ากดั ปัจจุบนัสัญญาเช่าท่ีดินมีอายุสัญญา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570  

- โรงแรมดุสิตสวที ราชด าริ กรุงเทพ  เป็นโรงแรมท่ีเป็นหอ้งสวทีทั้งหมดแห่งแรกของบริษทั ตั้งอยู่
ในซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด าริ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชด าริประมาณ 100 เมตร โดยเป็นส่วน
หน่ึงของอาคารชุดเพื่อพกัอาศยัของโครงการบา้นราชประสงค ์มีห้องพกั จ านวน 97 ห้อง เร่ิมจากชั้น 3 ถึงชั้น 14 ใน
จ านวนน้ีแบ่งเป็นห้องพกัท่ีจดทะเบียนเพื่อท าธุรกิจโรงแรมจ านวน 68 ห้อง และเป็นห้องพกัท่ีให้บริการแบบระยะ
ยาว (long stay) อีก 29 หอ้ง  
 นอกจากน้ี ยงัให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีห้องอาหาร Dusit Gourmet ท่ีให้บริการ
อาหารแบบ All Day Dining เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีไม่มีห้องประชุม ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้ห้องประชุม  
ทางโรงแรมจะใชห้้องพกัขนาด 2 หอ้งนอนเพื่อปรับเป็นห้องประชุมยอ่ยขนาด 20 ท่าน ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ ของโรงแรม  เช่น ศูนยบ์ริหารร่างกาย   สระว่ายน ้ า และซาวน่า จะอยู่ในส่วนท่ีใช้ร่วมกนัระหว่างแขกของ
โรงแรม และผูพ้กัอาศยัของอาคารชุด (Common Area) 
  อน่ึง แต่เดิมโรงแรมแห่งน้ีเคยเป็นโรงแรมท่ีบริหารโดยกลุ่มโรงแรมอนันตรา โดยเม่ือวนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2562 ท่ีผา่นมาไดท้  าปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ใหม่ (Rebrand) เป็นโรงแรมดุสิตสวีท ราชด าริ กรุงเทพ โดย
ใชม้าตรฐานการให้บริการในระดบัเดียวกบัดุสิตธานี และใชพ้นกังานบางส่วนจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เขา้มา
บริหารและใหบ้ริการ ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาแบ่งเช่าช่วงพื้นท่ีอาคาร เร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2562 และ
ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 30 ตุลาคม 2581 รวมระยะเวลา 19 ปี 6 เดือน 
 

ก.2) ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นโรงแรมระดบัส่ีดาว ภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ ดุสิตปร๊ินเซส ไดแ้ก่ 
- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัจ านวน 

198 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง 
 

- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ตั้งอยูบ่ริเวณถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ มีห้องพกัจ านวน 
198 ห้อง ให้บริการห้องพกัและห้องสวีทท่ีกวา้งขวางพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง สระวา่ยน ้า ศูนยสุ์ขภาพและออกก าลงักาย  
 

ก.3) ภายใต้ Dusit Thani Philippines, Inc (เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.) 
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เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
ตั้งอยูก่ลางกรุงมะนิลาในเขต Makati City มีห้องพกัจ านวน 486 ห้อง และให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดั
เล้ียงห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน  ๆ เช่น สระวา่ยน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถาน
บริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ี “Grab 
& Go” และ ร้านอาหารนานาชาติ เป็นตน้ 

 
ก.4) ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited (“DMS”) 

เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ เป็นเจา้ของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลั
ดีฟส์ ตั้งอยู่ท่ีเกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมลัดีฟส์ มีวิลล่า จ  านวน 95 วิลล่า แบ่งเป็น Beach Villa, Beach 
villa with pool, Beach DeluxeVilla with pool, Water Villa with pool, Ocean Villa with pool, Two-Bedroom 
Family Beach Villa, Two-Bedroom Ocean Pavilion, Two-Bedroom Beach Residence และ Three-Bedroom 
Beach Residence 

นอกจากน้ี ยงัใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สระวา่ย
น ้า ศูนยกี์ฬาทางน ้า ศูนยอ์อกก าลงักาย (Fitness Centre) สถานบริการสุขภาพ (Devarana Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์
สปา” หอ้งโถงส าหรับโยคะ คิดส์คลบั สนามเทนนิส ร้านคา้อญัมณี ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมืองและของท่ี
ระลึก บริการสายการบินภายในประเทศระหว่างสนามบิน  Male และ Dharavandhoo (สนามบิน
ภายในประเทศ) บริการเคร่ืองบินน ้า (Seaplane) ระหวา่งสนามบิน Male และโรงแรม 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 DMS ไดโ้อนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึงรวมถึงการโอนสิทธิการ
เช่าท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานี 
มลัดีฟส์ ให้กบับริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท์ จ ากดั และบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั 
ด าเนินการเช่าช่วงและเช่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และรับโอน
สิทธิ และหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจากบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์จ ากดั เพื่อด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี 
มลัดีฟส์ รวมทั้งเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทั ดุสิต เวิล์ดวายด์ มลัดีฟส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ดุสิต เวลิด์วายด ์จ  ากดั ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

 
ก.5) ธุรกจิโรงแรมทีอ่ยู่ภายใต้ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2553 ได้มีการจดัตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

(“DTCPF”) โดย ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02  ต่อมา 
ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัการแปลงสภาพกองทุนรวม DTCPF เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  ("DREIT") และเร่ิมซ้ือขายหน่วยลงทุน DREIT วันแรกใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560  

ทั้งน้ี โรงแรมท่ีอยูภ่ายใต ้DREIT มี 4 แห่ง ประกอบดว้ย บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย
ของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 ไดเ้ช่าโรงแรม 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิต
ดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จากกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
ดุสิตธานี  

ในส่วนของบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั บริษทัย่อยของบริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ 
จ  ากดั เช่าช่วงและเช่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และรับโอนสิทธิและ
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจากบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเกต็ ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วม
สมยัมีหอ้งพกัจ านวน 225 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและการจดังานส าหรับนกัธุรกิจ 
และนกัท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อาทิ สระวา่ยน ้า สนามเทนนิส ลู่วิง่ออกก าลงั ศูนยกี์ฬาทางน ้ า 
ศูนยอ์อกก าลงักาย สปา และ ร้านอาหารนานาชาติ 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยูบ่ริเวณถนนชา้งคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีหอ้งพกัทั้งส้ิน 130 หอ้ง 
ภายใตบ้รรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบ 
รีสอร์ท มีห้องพกัจ านวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดังานส าหรับแขก 
ผูเ้ขา้พกัในโรงแรม และแขกทัว่ไป 

- โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ (สิทธิการเช่า) ตั้ งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll 
สาธารณรัฐมลัดีฟส์ มีหอ้งพกัประเภทวลิล่าทั้งส้ินจ านวน 95 หลงั ใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิงอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนย์กีฬาทางน ้ า ศูนย์ออกก าลังกาย (Fitness Centre) สถานบริการสุขภาพ 
(Devarana Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” ห้องโถงส าหรับโยคะ คิดส์คลบั สนามเทนนิส ร้านคา้อญัมณี ร้านคา้ยอ่ยขาย
สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ทั้งน้ี กองทรัสตฯ์ ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ผา่นบริษทัยอ่ย
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 

 การตลาดและการแข่งขัน  
การท่องเทีย่วในประเทศไทย 
จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพิ่มข้ึนจากจ านวน 35.6 ลา้นคนในปี 2560 เป็น

จ านวน 38.2 ลา้นคนในปี 2561 และเป็นจ านวน 39.8 ลา้นคนในปี 2562  อยา่งไรก็ตาม สัดส่วนเพิ่มข้ึนของ
นกัท่องเท่ียวในปี 2562 จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.24 ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีภาครัฐคาดการณ์ไว ้เน่ืองจากภาคการ
ท่องเท่ียวได้รับผลกระทบจากปัจจยัเชิงลบต่างๆ เช่น การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย 
สงครามการคา้จีน-สหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า ประกอบกบันกัท่องเท่ียวจีนเยือนไทยลดลง ส่งผลให้
ภาครัฐของไทยเขา้มามีบทบาทสนับสนุนการท่องเท่ียวภายในประเทศ หรือ “ไทยเท่ียวไทย” โดยผ่าน
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มาตรการต่างๆ เม่ือกลางปี 2562 อาทิ มาตรการชิมชอ้ปใช ้โครงการ 100 เดียวเท่ียวทัว่ไทย และโครงการวนั
ธรรมดาราคาช็อกโลก เป็นตน้ เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวในประเทศใหม้ากยิง่ข้ึน 

การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (The National Economic and Social Development Council - NESDC) รายงานไว้เ ม่ือต้น
เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ว่า สัดส่วนรายไดจ้ากภาคการท่องเท่ียวสร้างมูลค่าร้อยละ 18.4 ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย โดยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 14.2 ของ GDP ในส่ีปีก่อน 

นอกจากน้ี การเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนมีจ านวนมากกวา่ 10.5 ลา้นคนในปี 2561 หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.5 ของจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด และเพิ่มข้ึนเป็น 10.99 ลา้นคนในปี 2562 ซ่ึงเห็นไดจ้าก
ตามทอ้งถนนในกรุงเทพมหานคร และในห้างสรรพสินคา้ต่างๆ แต่หลงัจากเหตุการณ์เรือล่มท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวจีนเสียชีวิตจ านวน 47 คน ส่งผลให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวจีน
ลดลงอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม หลงัจากเหตุการณ์ดงักล่าวจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนกลบัมาเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง  
 

ภาพรวมการท่องเทีย่วในปี 2562 
ในไตรมาส 1 มีจ  านวนนักท่องเท่ียวจ านวน 10.8 ล้านคน เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ประมาณร้อยละ 2.1 ในขณะเดียวกนั ไตรมาส 2 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวจ านวน 9.0 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ประมาณร้อยละ 1.4  

ในไตรมาส 3 มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะตวัเลขนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ประเทศ
ไทยในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน ท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เป็นจ านวน 9.7 ลา้นคน  

ในไตรมาสสุดทา้ยของปี แนวโนม้การเติบโตยงัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง โดยในเดือนธนัวาคมมีจ านวน
นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้ประเทศไทยสูงท่ีสุดถึง 3.9 ล้านคนในเดือนเดียว ท าให้ในไตรมาส 4 มีจ  านวน
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นจ านวน 10.3 ลา้นคน 
 

 
ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา 
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การคาดการณ์ในปี 2563  
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยมีความส าคญัอย่างมากต่อประเทศในการสร้างมูลค่า GDP ของ

ประเทศไทยไดอ้ยา่งมหาศาล เป็นท่ีเขา้ใจไดว้า่มีการน ามาตรการท่ีหลากหลายมาใช ้เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเดิน
ทางเขา้มาในประเทศเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความเส่ียงต่อการพึ่งพาการเขา้มาของนกัท่องเท่ียวจีนมาก
เกินไป ทั้งน้ี เห็นไดจ้ากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ความวุน่วายทางการเมืองและความกงัวลทางดา้นสุขภาพอาจ
ส่งผลท่ีไม่น่าพอใจและไม่คาดคิดต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ส่ิงท่ีน่ากงัวลอีกประการหน่ึง คือ มลพิษทางอากาศ ฝุ่ นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ
จงัหวดัอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลให้คุณภาพอากาศไม่ดี โดยค่ามลพิษทางส่ิงแวดลอ้มตกต ่าลงเป็นเวลาสามปีติดต่อกนั 
(ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562) ท าใหคุ้ณภาพอากาศเร่ิมแยล่งตั้งแต่เดือนธนัวาคมไปจนถึงหลายเดือนถดัมา 

ปัญหาเหล่าน้ียงัไม่สามารถแกไ้ขให้หมดไปได ้จึงไม่อาจคาดการณ์ไดว้า่สถานการณ์ดงักล่าวจะไป
ถึงจุดเปล่ียนอย่างไร และอาจส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเร่ิมเปล่ียนเส้นทางการเดินทางไปยงัประเทศอ่ืนแทน
ประเทศไทยได ้
 
ผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม (HOTEL BUSINESS PERFORMANCE) 
เอเชียแปซิฟิก - เอแปก (Asia Pacific - APAC) 

GDP ของเอเชียแปซิฟิกเติบโตข้ึนร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยลดลงร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
โดยแนวโนม้ในปี 2563 กองทุนการเงินระหวา่งประเทศไทย (IMF) คาดวา่อตัราการเติบโตจะเป็นร้อยละ 5.1 
ปริมาณการคา้และการลงทุนชะลอตวัอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงเป็นผลมาจากมาตรการทางการคา้ท่ีบิดเบือนและ
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้ม สร้างความกงัวลต่อกิจกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต ซ่ึงอาจมีความเส่ียงในภูมิภาค คือ การชะลอตวัทางเศรษฐกิจในประเทศจีนท่ีเร็วกวา่คาดการณ์ ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์ความตึงเครียดระดบัภูมิภาค เช่น ความสัมพนัธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศ
เกาหลี ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงทางภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์ภยัธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึน  

ความเส่ียงภายนอกเชิงลบต่อแนวโนม้ท่ีเกิดจากความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีนท่ีไม่ลงรอยกนั การเติบโตของคู่คา้ส าคญันอ้ยกว่าท่ีคาดการณ์ ราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน และการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตั้งแต่เดือนธนัวาคมปี 2562 ท าใหแ้นวโนม้ของธุรกิจทัว่โลก
ไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก และไม่สามารถทราบไดแ้น่ชดัวา่การระบาดคร้ังน้ีจะบรรเทาลงเม่ือใด 
 
ประเทศไทย  

การเติบโตของ GDP ขยายตวัเล็กนอ้ยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 ในขณะเดียวกนั การเพิ่มข้ึนของ
การบริโภคของภาครัฐและการลงทุนเติบโตข้ึนเล็กน้อย ส่วนการเติบโตของการบริโภคของภาคเอกชน
ชะลอตวัและการส่งออกหดตวัลงเน่ืองจากการชะลอตวัของภาคการผลิตท่ีรุนแรงมากข้ึน 
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จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยในปี 2562 ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 4.2 เป็น 
จ านวน39.8 ลา้นคน จากการเติบโตท่ีแขง็แกร่งของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอินเดีย โดยประเทศจีน
ยงัคงเป็นตลาดอนัดบั 1 ของลูกคา้ในประเทศไทย  

ผลการด าเนินงานของโรงแรมทัว่ไปโดยรวมในพื้นท่ีกรุงเทพฯ เป็นไปในเชิงลบ โดยโรงแรมระดบั 
Upper Midscale มีรายไดต่้อจ านวนห้องพกั (Revenue Per Available Room: “RevPAR”) ลดลงเม่ือเทียบกบั
ปีท่ีผา่นมา และ RevPAR ของโรงแรมทัว่ไปในกรุงเทพฯ เฉล่ียลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาเช่นกนั 

โรงแรมดุสิตธานี พทัยา มีรายไดต้  ่ากวา่ปีก่อนร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบักลุ่มคู่แข่ง โดย RevPAR ลดลง
ร้อยละ 1.9 เน่ืองจากจ านวนกลุ่มนกัเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ (Business Group) นอ้ยลง 

โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ มีผลประกอบการท่ีดีกวา่คู่แข่ง แมว้า่ RevPAR ลดลงร้อยละ 9.7 
จากปีก่อน จากนกัเดินทางแบบอิสระเพื่อติดต่อธุรกิจ (Business F.I.T) และนกัเดินทางกลุ่มเพื่อติดต่อธุรกิจ 
(Business Group Travelers) ประกอบกับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าแห่งใหม่ท่ีก าลังด าเนินการส่งผล
กระทบอยา่งมากต่อความตอ้งการของนกัเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจในพื้นท่ีดงักล่าว 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต มีผลประกอบการท่ีดีกว่าคู่แข่ง โดยมีรายได้ค่าห้องพกัเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบักลุ่มคู่แข่งท่ีลดลงร้อยละ 8.8 และโรงแรมระดบั Upper Upscale class ในจงัหวดั
ภูเก็ตมีผลประกอบการไม่ดี โดย RevPAR ลดลงร้อยละ 8.5 จากปี 2561 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดนับตั้งแต่ 
ปี 2558 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มีผลประกอบการดีกว่าคู่แข่ง แมอุ้ปสงค์ในตลาดลดลงประกอบกบัการ
ปรับปรุงโรงแรม (เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม) โดย RevPAR ในตลาดลดลงต ่ากว่าปีท่ีแลว้ร้อยละ 11.6 
และอยูใ่นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2558 

โดยสรุปในปี 2562 อตัรา RevPAR โดยเฉล่ียของโรงแรมในเครือดุสิตในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 0.9 จากปีก่อน (ไม่รวมโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ) ในขณะท่ีปี 2563 อตัรา RevPAR ของโรงแรม 
ในประเทศไทยทั้งหมดจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
(COVID-19) 
 
ประเทศฟิลปิปินส์  

การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่าสุดในรอบ 8 ปี 
จากการชะลอการลงทุนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแอ และการหดตวัของการ
ใชจ่้ายภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม ทางฟิลิปปินส์คาดวา่ ส้ินปี 2562 จะมีการเติบโตท่ีแขง็แกร่งร้อยละ 5.7 ตามการ
เติบโตของ GDP ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นร้อยละ 6.2 ในไตรมาสท่ี 3 ด้วยการเพิ่มข้ึนของธุรกิจการคา้
รถยนต์ (Automobile trade) สินค้าในครัวเรือน (Household goods) และการเป็นตัวกลางทางการเงิน 
(Financial intermediation) โดยธนาคารโลกคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในปี 2563 จะอยู่ท่ีร้อยละ 6.2  
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จากสภาพแวดลอ้มในต่างประเทศท่ียากล าบากและความทา้ทายภายในประเทศ รวมถึงอตัราความยากจนซ่ึง
แมว้า่จะลดลงทุกปี แต่ยงัคงมีจ านวนร้อยละ 20.8 ในปี 2562 และคาดวา่จะลดลงเป็นร้อยละ 19.7 ในปี 2563 

นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในฟิลิปปินส์มีจ านวน 6.1 ลา้นคน ระหวา่งเดือนมกราคม – 
เดือนกนัยายน 2562 เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีนกัท่องเท่ียวชาว
เกาหลีใต้น าเป็นอันดับหน่ึง ตามด้วยจีน ส่วนสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่นอยู่ในอันดับสาม และอันดับส่ี
ตามล าดบั จ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาคาดวา่จะสูงถึง 6.9 ลา้นคนภายในส้ินปีน้ี และจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
เป็น 7.05 ลา้นคนในปี 2563 ตามขอ้มูลเศรษฐกิจการคา้ (Trading Economics) 

ในปี 2562 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มีรายไดจ้ากการด าเนินงานขั้นตน้สูงกวา่ปีท่ีแลว้ร้อยละ 4 ซ่ึง
เติบโตอย่างรวดเร็วจากตลาดท่ีมีจ านวนห้องพกักว่า 42,000 ห้องให้บริการ จากข้อมูลของ STR (เดือน
ธันวาคม 2562) เป้าหมายของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลาในปี 2563 คือการเผชิญกบัความทา้ทายเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทั้งอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) และรายได้เฉล่ียต่อห้องท่ีขายได้ (Average Daily Rate : 
ADR) เน่ืองจาก RevPAR ในไตรมาสแรกไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟ Taal 
และการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ในการน้ี การเปิดโรงแรมดุสิตธานี เซบู (Dusit Thani Cebu) โรงแรมดุสิตดีทู  ดาเวา (dusit D2 
Davao) โรงแรมดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ ดาเวา (Dusit Thani Residence Davao) และโรงแรมดุสิตธานี ลูบิ        
แพลนเทชัน่ (Dusit Thani Lubi Plantation) ในปี 2562 จะช่วยส่งเสริมการรับรู้ของแบรนด์ดุสิตในตลาดท่ี
ส าคญั เช่น เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่นและฟิลิปปินส์ 
 
มัลดีฟส์  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของมลัดีฟส์มีความแข็งแกร่งในหลายปีท่ีผ่านมา อนัเป็นผลมาจากการ
ท่องเท่ียว การค้าและการก่อสร้าง อตัราการเติบโตของ GDP อยู่ท่ีร้อยละ 7.5 ในปี 2561 และแนวโน้ม
เศรษฐกิจในปี 2562 ยงัคงคงท่ี แต่ GDP ลดลงเล็กนอ้ยอยูท่ี่ร้อยละ 6.5 ประกอบกบัมีอตัราเงินเฟ้อในระดบั
ปานกลาง ในส่วนภาคการท่องเท่ียว (สร้างมูลค่ามากกว่าหน่ึงในสามของ GDP ทั้งหมด) ยงัคงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการเติบโต เน่ืองจากสถานการณ์โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เร่ิมคล่ีคลาย ส่งผลให้อุปทานของ
ตลาดท่ีพกัในมลัดีฟส์มีจ านวนมากกวา่ 47,000 หอ้งภายในส้ินปี 2562 

ในปี 2562 จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในมลัดีฟส์ มีจ านวน 1.7 ล้านคน ซ่ึงสูงท่ีสุดเป็น
ประวติัการณ์ตามรายงานของกระทรวงการท่องเท่ียว โดยจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มามากท่ีสุดมาจากแถบ
ยุโรป รองลงมาคือเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศเดียวมากท่ีสุด คือ 
ประเทศจีน ซ่ึงมีจ านวนร้อยละ 16.7 ของจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีเขา้มาในมลัดีฟส์ในปี 2562 

ถึงแมว้่าจ  านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในมลัดีฟส์จะมีจ านวนมากข้ึนแต่ในขณะเดียวกัน
จ านวนแขกท่ีเขา้พกัโรงแรมระดับ Luxury และ Upper scale มีจ านวนลดลงโดยจะเห็นได้จาก RevPAR 
เฉล่ียลดลงร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา สาเหตุหน่ึงเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่จะพกั
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โรงแรมในระดบัท่ีรองลงมา อยา่งไรก็ตาม โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ มีผลประกอบการเหนือกวา่กลุ่มคู่แข่ง 
แมว้า่ RevPAR ลดลงร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ี RevPAR ของโรงแรมคู่แข่งลดลงร้อยละ 
5.5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 5 ปี ในการน้ี จีน เกาหลีใต ้และรัสเซียยงัคงเป็นลูกคา้
รายหลกัในตลาดของรีสอร์ทและจะยงัเป็นต่อไปในปี 2563 ประกอบกบัการปกป้องธุรกิจจากตลาดเกิดใหม่ 
(securing business from emerging markets) รีสอร์ทอาจเผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายการ
เติบโตของ RevPAR ในปีน้ี เน่ืองจากไดมี้การยกเลิกห้องพกัเป็นจ านวนมากในจีนและเกาหลี เน่ืองจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 
ประเทศจีน  

การเติบโตของ GDP ของประเทศจีนชะลอตวัอยูท่ี่ร้อยละ 6.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน ในไตรมาสท่ี 2 ซ่ึงสะทอ้นถึงความตึงเครียดทางการคา้ท่ีสูงข้ึนและผลกระทบท่ีชะลอตวัจากการ
กวดขนักฎระเบียบทางการเงิน ตวัช้ีวดัความถ่ีสูง (High-frequency indicators) เป็นสาเหตุให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอตวัในไตรมาส 3 อยูท่ี่ร้อยละ 6 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีตกต ่าท่ีสุดในรอบ 27 ปี ขณะน้ีประเทศจีนก าลงั
เผชิญกบัการใช้จ่ายภายในประเทศท่ีลดลงและสงครามการคา้กบัประเทศสหรัฐอเมริกาท่ียืดเยื้อ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการส่งออกของประเทศจีน 

กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) คาดการณ์วา่ การเติบโตจะลดลงปานกลางตามสภาวะตลาด
ท่ีวุน่วาย ท่ีร้อยละ 6.1 และ 5.8 ในปี 2562 และ 2563 ตามล าดบั เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาและจีนน ามาตรการ
การคา้ใหม่ท่ีบิดเบือนมาใช ้

จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศจีนคาดว่า เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน การท่องเท่ียวภายในประเทศจะสร้างรายไดถึ้ง 5.6 ลา้นลา้นหยวน เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.5  
ในส่วนการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศคาดว่า เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว
ต่างประเทศอนัดบัตน้ คือ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศเกาหลี ในขณะท่ีกระทรวงวฒันธรรมและ
การท่องเท่ียวรายงานวา่ มีการเติบโตของการจองท่ีพกัในอตัราเลขสองหลกั (double digit growth) ในตลาด
เกิดใหม่ เช่น ประเทศโครเอเชีย และประเทศสโลวาเกีย 
 
ภูฏาน  

การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลงังานน ้ าและความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัประเทศอินเดียยงัคงมีอิทธิพล
ต่อเศรษฐกิจของประเทศภูฏาน ประมาณการการเติบโตแสดงให้เห็นวา่ การเติบโตกลบัข้ึนไปท่ีร้อยละ 5.5 
หลงัท่ีลดลงไปยงัร้อยละ 4.6 ในปี 2561 ปัจจยัความเส่ียงประกอบด้วยการพึ่งพาประเทศอินเดียอย่างมาก 
โดยร้อยละ 80 ของการน าเขา้สินคา้ประเทศภูฏานมาจากประเทศอินเดีย และค่าเงินงุลตรัมภูฏาน (Bhutanese 
Ngultrum) อา้งอิงกบัค่าเงินรูปีอินเดีย (Indian rupee) ท าให้อตัราเงินเฟ้อระหว่างสองประเทศมีเก่ียวพนักนั  
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มีการคาดการณ์วา่การเติบโตจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.2 จากการส่งออกกระแสไฟฟ้าจากพลงังานน ้าท่ีเพิ่มข้ึนจาก
โรงงานใหม่ท่ี Mangdechhu 

การท่องเท่ียวยงัคงเป็นสัดส่วนท่ีน้อยของ GDP แมว้่าจ  านวนนักท่องเท่ียวจะเพิ่มข้ึนและเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองในช่วง 7 ปีท่ีผา่นมา แต่อตัราการเติบโตลดลงอยา่งมากในปี 2561 แมมี้รายงานวา่นกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางเขา้ประเทศมากกวา่ 250,000 คน คาดการณ์วา่แนวโนม้น้ีจะยงัคงท่ีในปี 2562 

หลงัจากการเติบโตในปี 2562 คาดว่า RevPAR ของโรงแรมดุสิต ดีทู ยาร์เก ทิมพู  จะเพิ่มข้ึนในปี 
2563 จากอตัราการเขา้พกั  
 
สหรัฐอเมริกา  
กวม  

ส านกังานการท่องเท่ียวของกวม (Guam Visitor’s Bureau-GVB) คาดการณ์วา่ จ  านวนนกัท่องเท่ียว
ในปี 2562 จะอยูท่ี่ 1.6 ลา้นคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีลูกคา้หลกัท่ี
สูงท่ีสุดมาจากประเทศเกาหลี ตามมาดว้ยประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงสองประเทศดงักล่าวสร้างมูลค่าถึงร้อยละ 79 ของ
จ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมดในปี 2562 

จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในปี 2563 คาดว่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 คิดเป็นจ านวน 1.75  
ลา้นคนในปีน้ี จะขยายตลาด โดยตั้งเป้าไวท่ี้ตลาดประเทศจีน ประเทศรัสเซีย และประเทศไตห้วนั 

ในปี 2562 โรงแรมระดับ  Luxury และระดับ  Upper Upscale มีผลประกอบการท่ีมั่นคง  โดย 
RevPAR เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากอตัราการเขา้พกั รวมกบัรายได้
เฉล่ียต่อห้องท่ีขายได ้(Average Daily Rate : ADR) ในส่วน RevPAR ของกลุ่มคู่แข่งของโรงแรมดุสิตธานี 
กวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

โรงแรมดุสิตธานี กวม มีผลประกอบการเหนือกวา่ในตลาดและคู่แข่ง โดย RevPAR เติบโตร้อยละ 
6.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน นกัท่องเท่ียวแบบอิสระ (Leisure FIT travelers) จากประเทศ
เกาหลีใต้และประเทศญ่ีปุ่นคิดเป็นร้อยละ 94 ของธุรกิจโรงแรม ด้วยผลประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนจาก 
ตลาดประเทศญ่ีปุ่น ส่วนตลาดเกิดใหม่ อ่ืนๆ ได้แก่ ประเทศไต้หวันและออสตรา เลเซีย/แปซิฟิก
(Australasia/Pacific) ในส่วนรายไดจ้ากอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึนร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน โดยมีรายได้รวมจากการด าเนินงานของโรงแรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.7 โรงแรมดุสิตธานี กวม 
มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้เฉล่ียต่อห้องท่ีขายได้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย RevPAR ในปี 2563 เพื่อชดเชยรายได้ 
ท่ีหายไปจากการยกเลิกการจองห้องพกัของชาวเกาหลีเป็นจ านวนมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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ตะวนัออกกลาง  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานวา่ ในปี 2562 มีการเติบโตร้อยละ 2.3 อนัเป็นผลมา
จากการใชจ่้ายในภาครัฐและภาคเอกชนในระดบัรัฐบาลกลางและรัฐ (Federal and emirate levels) การลงทุน
ท่ีเพิ่มข้ึนก่อนงานดูไบ เอ็กซ์โป ประจ าปี 2563 (Dubai Expo 2020) และการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจในระดบั
ภูมิภาคอยา่งต่อเน่ือง กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) คาดการณ์วา่ ในปี 2562 GDP จะเติบโตร้อยละ 
1.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเติบโตร้อยละ 2.5 ในปี 2563 อนัเป็นผลมาจากกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานดูไบ เอ็กซ์โป ประกอบกบัการท่ีอาบูดาบี และดูไบน ามาตรการทางการคลงัมาใช้ 
นอกจากน้ี การท่ีธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาลดอตัราดอกเบ้ียล่าสุด ซ่ึงธนาคารกลางของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์น ามาอตัราดงักล่าว มาใชอ้าจช่วยสนบัสนุนการเติบโตของสินเช่ือในภาคเอกชนได ้(private sector 
credit) ความเส่ียงจากการคาดการณ์ดงักล่าวเป็นไปในทางท่ีไม่ดี และข้ึนอยู่กบัปัจจยัในโลกเป็นอยา่งมาก 
เช่น ความตึงเครียดทางการคา้ ความผนัผวนของราคาน ้ามนั และความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาค 

ในปี 2562 RevPAR ของโรงแรมดุสิตธานี ดูไบ (Dusit Thani Dubai) ต ่ากวา่ปีก่อน ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ในตลาดในฐานะโรงแรมระดับ Upper Upscale ในดูไบ คิดเป็นร้อยละ 13.6 ต ่ ากว่าปี 2561 ในทางตรงกันข้าม 
สถานการณ์ตลาดในอาบูดาบีรวมถึงโรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี (Dusit Thani Abu Dhabi) แสดงถึงผล
ประกอบการท่ีแขง็แกร่ง โดย RevPAR เพิ่มข้ึนอยา่งมากจากปีท่ีแลว้ 

ในปี 2563 โรงแรมทั้ งสองแห่งคาดว่า RevPAR จะมีแนวโน้มสูงข้ึนจากการคาดการณ์ว่าจะมี 
อุปสงคเ์พิ่มข้ึนจากงานดูไบ เอก็ซ์โป ประจ าปี 2563 
 
กาตาร์  

ในปี 2562 หลายตวัช้ีวดัเชิงบวกแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มข้ึนของกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัน ้ ามนั 
การเขา้ประเทศของนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 12 ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 โดยมีประเทศอินเดีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจกัร เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดในอนัดบัตน้ กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) คาดการณ์การเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนของ GDP ร้อยละ 2 ในปี 2562 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.5 ในปี 
2561 และคาดการณ์วา่จะเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 2.8 ในปี 2563 

ในดา้นการใหบ้ริการ มีห้องพกัใหม่จ  านวน 1,436 ห้อง เพิ่มข้ึนในตลาดในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 
ปัจจุบนักาตาร์มีห้องพกัจ านวนรวมทั้งส้ิน 26,778 หอ้ง ในโรงแรม 128 แห่งท่ีเปิดบริการในตลาด หอ้งพกัท่ี
มีใหบ้ริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 เปรียบเทียบกบัช่วงส้ินปี 2561 

โรงแรมดุสิต โดฮา และโรงแรมดุสิต โฮเต็ล แอนด์ สวีท โดฮา เปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 
2562 โดยสร้างผลประกอบการท่ีดีอยา่งมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดโรงแรม Upper Upscale sector 
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แอฟริกา  
อยีปิต์  

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศอียิปต์จะเติบโตข้ึนร้อยละ 5.5 จากการรักษาการ
เติบโตท่ีเข้มแข็ง ตวัเลขฐานะการคลัง (fiscal outturns) ท่ีดีข้ึน และการรักษาคู่ค้าต่างประเทศ (external 
accounts) โดยภาคธุรกิจแก๊ส การท่องเท่ียว การค้าส่งและค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเป็น 
ตวัขบัเคล่ือนหลกัในการเติบโต การส่งออกสินคา้และบริการสุทธิเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย การลงทุนของภาคเอกชน
เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีอตัราการวา่งงานลดลง ในช่วงส้ินสุดโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะเวลา 3 ปี ประเทศอียปิต ์
ไดกู้เ้งินจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ IMF จ านวน 12 พนัลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และไดช้ าระคืน
เต็มจ านวนเรียบร้อยแลว้ แนวโนม้ในปี 2563 อตัราการเติบโตคงท่ีประมาณร้อยละ 5.9 ตามท่ีคาดการณ์ไว้
ในปี 2563 

ในปี 2562 โรงแรมดุสิตธานี ไคโร มีรายไดจ้ากการด าเนินงานขั้นตน้ (Gross Operating Revenue)  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 จากผลประกอบการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีแข็งแกร่งรวมถึงห้องพกั คาดวา่โรงแรมจะมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนในปี 2563  
 
เคนย่า  

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า GDP จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.6 ขณะท่ีแนวโน้มการเติบโตในระยะกลางยงั 
คงท่ี เหตุการณ์ภยัแล้งท่ีเพิ่งเกิดข้ึนและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองอาจส่งผลให้การ
เติบโตลดลงในระยะเวลาอนัใกล้น้ี การคาดการณ์การเติบโตในปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 6 แมก้ารเลิกจา้งเพิ่มข้ึน
จากภาคเอกชนท่ีซบเซา ในการเปิดเผยข้อมูลก าไร (Profit Warnings) โดยบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ต่างๆ ประกอบกบัอตัราการว่างงานท่ีสูงข้ึน ล้วนส่งผลให้แนวโน้มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศถดถอย  

โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ปิดใหบ้ริการ เน่ืองจากมีการปรับปรุงโรงแรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง
เดือนสิงหาคม 2562 ในการเปิดให้บริการโรงแรมทั้งหมดในปี 2563 คาดว่า โรงแรมจะมีผลประกอบการ 
ท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลบัมาของลูกคา้องคก์รท่ีหายไปในระหวา่งการปรับปรุงโรงแรม 
 
แนวทางการขายทีส่ าคัญ  

บริษทัยงัคงมุ่งเนน้การจองห้องพกัโดยตรงผา่นขอ้ตกลงระหวา่งเครือข่ายแบบเลือกสรร (selective 
chain–level agreements) โดยการติดต่อโดยตรง และมีการเปิดตวัรูปแบบการจองห้องพกัในราคาเหมารวม 
(Wholesale dynamic booking platform) เพื่ออ านวยความสะดวกในการจองห้องพกักบัโรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือดุสิต โดยตรง เพื่อลดความแตกต่างของอตัราราคาท่ีพกั 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต ได้ด าเนินการจดัท าแผนเพื่อสร้างรายไดส่้วนเพิ่ม ให้ครอบคลุม
โรงแรมทุกแห่งดว้ยการจดักิจกรรมในโรงแรม โดยจดัให้มีกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ กบัผูเ้ขา้พกัจากเมือง
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ต่างๆ รวมถึงจากต่างประเทศ กิจกรรมดังกล่าวน าเสนอประสบการณ์ท่ีพิเศษ ตั้ งแต่ประสบการณ์การ
ท าอาหารจากวตัถุดิบในสวน (farm to table cooking) ไปจนถึงวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงน าเสนอเร่ืองท่ีน่าสนใจ
หรือทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ในปี 2562 บริษทัได้เปิดตวัโครงการผูน้ ารุ่นใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ในการรักษาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถไวก้บับริษทัส าหรับเตรียมความพร้อมในการขยายโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทัว่โลก 
และบริษทัยงัได้เพิ่มประสิทธิภาพการขาย ด้วยการฝึกอบรมการขายภายในองค์กร ในภูมิภาคแอฟริกา 
ตะวนัออกกลางและเอเชีย 
 
การจองห้องพกัผ่านทาง E-Business 

บริษทัยงัคงผลกัดนัการจองห้องพกัโดยตรงผ่านทางออนไลน์เป็นหลกั การลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนในส่ือ
ดิจิทลัหลกั เช่น Google Search และ Metasearch ซ่ึงมียอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มข้ึนอย่างมาก (เพิ่มข้ึน    
ร้อยละ 54 จากปี 2561) ในปี 2562 เว็บไซต์ Dusit.com สร้างรายได้จากการจองห้องพักจ านวน 298.8  
ลา้นบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.3 จากปี 2561) และคิดเป็นร้อยละ 13.5 ของธุรกิจออนไลน์ของดุสิตทั้งหมด 
 
การสร้างแบรนด์และการส่งเสริมความภักดีต่อแบรนด์ดุสิต 

1. โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต เป็นหน่ึงในโรงแรมท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดในส่ือสังคม
ออนไลน์ โดยในช่วงส้ินปี 2562 มีผูติ้ดตามในเฟสบุ๊คมากกว่า 1.1 ล้านคน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 47 เทียบกบั 
ปี 2561) ท าให้ดุสิตอยู่ใน 5 อนัดับแรกของเครือโรงแรมระหว่างประเทศ ร่วมกับแมริออต (Marriott) 
แอคคอร์ (Accor) ฮิลตนั (Hilton) และแชงกรีลา (Shangri-La) 

2. ในปี 2562 มีการปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ของโรงแรมดุสิตธานี และดุสิตดีทู ซ่ึงจะเปิดตวัและ  
เร่ิมใชใ้นไตรมาสแรกของปี 2563 

3. ส าหรับโปรแกรมดุสิตโกลด์ (Dusit Gold loyalty program) ในปี 2562 มุ่งเน้นการเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์พิเศษใหแ้ก่สมาชิก และการธุรกรรมของสมาชิก ตวัอยา่งกลยทุธ์ส าคญัท่ีใช ้เช่น  

3.1 การพฒันาหน้าเวบ็พอร์ทลัส าหรับสมาชิกใหม่โดยปรับปรุงการออกแบบและการใช้งาน
โดยรวม 

3.2 สิทธิประโยชน์ส่วนลดห้องพกัส าหรับสมาชิกใหม่ท่ีใชไ้ดก้บัห้องพกัทุกราคาบนเว็บไซต์ 
Dusit.com 

3.3 การร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น สิทธิการใช ้
ห้องรับรองชั้นธุรกิจในสนามบิน ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ จดักิจกรรมร่วมกบัเคร่ืองส าอาง 
แบรนดห์รู เป็นตน้ 
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4. ในช่วงส้ินปี 2562 ดุสิตโกลด์ มีจ  านวนสมาชิกทั้งหมด มากกว่า 1,320,000 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
54 จากปี 2561 โดยการเขา้พกัของสมาชิกดุสิตโกลด์ คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของผูเ้ขา้พกัโรงแรมทั้งหมดใน 
ปี 2562 

 
การตลาดร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 

1. ในปี 2562 บริษทัมุ่งเนน้การรักษาพนัธมิตรใหม่ อาทิ ธนาคารและสายการบินในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกกลาง สายการบินเวียดนาม เซบูแปซิฟิก แอร์ แอสตานา ธนาคารแห่งการ
ส่ือสารประเทศจีน ธนาคารริยาดห์ ธนาคารเอชเอสบีซีแห่งตะวนัออกกลาง ธนาคารเมโทรโปลิแตน 
ประเทศฟิลิปปินส์ ธนาคารยโูอบีและดีบีเอส ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงพนัธมิตรทางธุรกิจอ่ืนๆ ในตะวนัออก
กลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ความร่วมมือดงักล่าวสร้างรายได้มากกว่า 9.6 ล้านบาท จาก
กิจกรรมการส่งเสริมการขายต่างๆ แก่ฐานสมาชิก 

2. ดุสิตยงัเขา้ร่วมโครงการแลกคะแนน (reward redemption program) กบัหน่วยงานต่างๆ เช่น 
บัตรเครดิตกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บางกอกแอร์เวย์ส การบินไทย 
อเมริกันเอ็กซ์เพรสและบัตรเครดิตกรุงศรี ความร่วมมือดังกล่าวสร้างรายได้ประมาณ 24 ล้านบาท  
จากกิจกรรมการแลกรางวลัหอ้งพกัโรงแรม 
 
การโฆษณาองค์กร 

1. ในปี 2562 บริษทัมุ่งเน้นการโฆษณาส่ือดิจิทลัเป็นหลกั ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์คน้หาขอ้มูลกูเก้ิล และ
โฆษณาออนไลน์บนเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ และวีแชท โฆษณารูปแบบดงักล่าวสร้างรายไดม้ากกวา่ 45 
ลา้นบาท โดยมียอดผูช้มประมาณ 30 ลา้นคน นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดเวบ็ไซตภ์าษาเกาหลี และเร่ิมโฆษณา
ออนไลน์บน เนเวอร์ (Naver) เวบ็คน้หาขอ้มูลอนัดบัหน่ึงของประเทศเกาหลี ซ่ึงเป็นตลาดอนัดบัต้นของ
เอเชีย 

2. ส าหรับโฆษณาส่ิงพิมพ์ บริษัทได้แสดงส่ือโฆษณาภาพแบรนด์ดุสิตในงานแสดงสินค้า 
(tradeshows) เช่น ITB Berlin, ATM Dubai และ SATTE India เพื่อสนบัสนุนการรับรู้แบรนด์ในตลาดหลกั
ดงักล่าว 
 
ประชาสัมพนัธ์องค์กร 

ในปี 2562 การประชาสัมพนัธ์ของบริษทั มุ่งเน้นไปท่ีการจดักิจกรรม หรือการเผยแพร่ข่าวสารท่ี
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์การเติบโต และภาพลกัษณ์องคก์ร ซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

1. การสร้างสมดุลของแหล่งรายไดแ้ละก าไร ท่ีมาจากผลการด าเนินงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
เช่น ข่าวผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 
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2. การสร้างความเติบโตให้กบัธุรกิจหลกั ธุรกิจรอง และสินทรัพยท่ี์มีอยู ่เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์
เร่ืองการเปิดโรงแรมใหม่ การรับบริหารโรงแรม รวมถึงการขยายประเภทธุรกิจท่ีพกัครอบคลุมในทุกความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

3 การกระจายความเส่ียงไปลงทุนยงัธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดการต่อยอดและบูรณาการกบั
ธุรกิจหลกัท่ีมีอยูใ่ห้ครบวงจรมากข้ึน เช่น การลงทุนในธุรกิจอาหาร และการเปิดตวัโครงการดุสิตเซ็นทรัล
พาร์ค 

4. การสร้างการรับรู้และการดูแลรักษาภาพลักษณ์ ในแบรนด์สินค้า บริการ และองค์กรใน
ภาพรวม เช่น การไดรั้บรางวลัต่างๆ และการเปิดร้านอาหารบา้นดุสิตธานี เป็นตน้ 
 

ทั้งน้ี ปริมาณกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ตลอดทั้งปี มีจ  านวนรวมทั้งส้ิน 86 รายการ ก่อให้เกิดการ
เผยแพร่ขอ้มูลท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์รจ านวนทั้งส้ิน 5,297 ช้ิน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว เป็นการเผยแพร่
ผา่นส่ือกระแสหลกัและส่ือดิจิตอลทั้งในและต่างประเทศท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวน 393,153,266 
คร้ัง ดว้ยมูลค่าการประชาสัมพนัธ์รวมทั้งส้ิน 731,266,370 บาท 
   

   การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
บุคลากรถือเป็นกุญแจส าคญัในการด าเนินธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ท าเลท่ีตั้ง และการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับลูกคา้ 
ส าหรับโรงแรมในประเทศไทย พนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในประเทศท่ีมีทักษะในการ

ให้บริการท่ีดี อย่างไรก็ตาม บางต าแหน่งต้องใช้ความเช่ียวชาญของชาวต่างชาติ ส าหรับโรงแรมใน
ต่างประเทศนั้น จะมีบุคลากรในทอ้งถ่ินเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจ โดยจะคงไวซ่ึ้งมาตรฐานการบริการและการตอ้นรับแบบวฒันธรรมไทย 

นอกจากน้ี วิทยาลยัดุสิตธานียงัมุ่งให้ความส าคญักบัการสร้างบุคลากรท่ีให้บริการต้อนรับด้วย
อธัยาศยัไมตรีและอยา่งมืออาชีพ ซ่ึงคาดหวงัวา่จะเป็นแรงขบัเคล่ือนใหก้บัโรงแรมในกลุ่มดุสิตต่อไป 

 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 

 

ข. ธุรกจิรับบริหารโรงแรม  
     ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
โรงแรมและรีสอร์ทท่ีรับบริหาร มีดงัน้ี 
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ข.1) “ดุสิตธานี”  โรงแรมระดับ 5 ดาว ภายใต้ช่ือ “ดุสิตธานี” ธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้ใช้ช่ือ                 
เคร่ืองหมายการคา้ “ดุสิตธานี” (Licensing) ภายใตก้ารควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษทั โดยสัญญารับจา้ง
บริหารโรงแรมและสัญญาการให้ใช้ ช่ือเคร่ืองหมายการค้าภายใต้ช่ือ “ดุ สิตธานี” ทั้ งหมดอยู่ภายใต้  
บมจ. ดุสิตธานี 

 

 
โรงแรมและรีสอร์ทช้ันหน่ึง ท่ีเน้นความหรูหรา มรีะดับ พร้อมด้วยบริการท่ีครบครัน ประณีต และงดงามอย่างไทย 

 

ดุสิตธานีเป็นแบรนด์หลักของดุสิต มอบส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหนือระดับ พร้อมการบริการและ 
การตกแต่งท่ีแสดงถึงประเพณีและวฒันธรรมของไทย 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี ตั้งอยูใ่กลก้บัยา่นใจกลางธุรกิจและสถานท่ีส าคญัต่าง  ๆของจุดหมาย
ปลายทางแต่ละแห่ง มีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการท่ีเหนือระดับไวใ้ห้บริการอย่างพร้อมสรรพส าหรับ 
ทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมท่ีส าคญั  

 

 
ข.2) “ดุสิตเดวาราณา” ดุสิตเดวาราณา มอบความมีชีวิตชีวาและโดดเด่นด้วยรสนิยมชั้นเลิศส าหรับ

ตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยน ามรดกทางว ัฒนธรรมอันล ้ าค่าผสานกับการบริการท่ีเป็นเลิศเพื่อส่งมอบ
ประสบการณ์สุดพิเศษท่ีหรูหราและมีความเป็นส่วนตวั จึงเหมาะส าหรับการหลีกหนีจากโลกอนัสับสน
วุน่วายเพื่อมาเติมเตม็ความสดช่ืนและฟ้ืนฟูพลงัใหแ้ก่จิตใจ 

 

 
 

              โรงแรมและรีสอร์ทช้ันเลิศ ในเมืองท่องเท่ียวช้ันน า ท่ีเน้นความพิถพิีถนั และให้ความเป็นส่วนตัวถึงท่ีสุดแก่แขกผู้มาเยือน 
ดุสิตเดวาราณา โรงแรมหรูท่ีส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษดว้ยการบริการท่ีเหนือระดบัพร้อมความเป็น

ส่วนตวั ส าหรับนกัเดินทางท่ีมีความพิถีพิถนั 
 

ข.3) “ดุสิตดีทู” เป็นโรงแรมร่วมสมยัท่ีผสมผสานระหวา่ง การออกแบบท่ีทนัสมยั เทคโนโลยีแห่งอนาคต
ความสะดวกสบาย และบริการอย่างชาญฉลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นแรงบันดาลใจให้กับ 
นกัเดินทางรุ่นใหม่ในปัจจุบนั 

 
โรงแรมและรีสอร์ทระดับบนท่ีทันสมยั และสดใสอย่างมสีไตล์   

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

 
ข.4) “ดุสิตปร๊ินเซส” โรงแรมระดบักลางมาตรฐานสากลท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองภายใต้

บรรยากาศท่ีสะทอ้นถึงยา่นท่ีเป็นท าเลท่ีตั้งของโรงแรม ผสานกบัการตอ้นรับท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง รวมทั้งการจดั
พื้นท่ีใชส้อยท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัเดินทางท่ีเรียบง่าย 

 

 
                โรงแรมและรีสอร์ทท่ีเน้นความคุ้มค่า สะดวกครบครัน เป็นกันเอง ส าหรับนักเดินทางและนักธุรกิจท่ัวไป 
 

 
ดุสิตปร๊ินเซส น าเสนอความคุม้ค่า และตอบสนองความตอ้งการหลกัของตลาด ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัเดินทางท่ี

แสวงหาความเรียบง่าย สะดวกสบาย สะอาด และการตอ้นรับท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง 
 

ข.5) “ไวท์ลาเบลโฮเทลบริหารโดยดุสิต” โรงแรมและรีสอร์ทท่ีบริหารโดย บมจ. ดุสิตธานี ซ่ึงมีมาตรฐาน
โครงการระดบั 3 ดาวข้ึนไป  เป็นอิสระจากขอ้จ ากดัทางด้านการออกแบบ และยงัคงไวซ่ึ้งระดบัและมาตรฐาน
คุณภาพการบริการของดุสิต เนน้การตอบสนองความตอ้งการของตลาดและผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งมอบ
ความรู้สึกสบาย ความเอาใจใส่ และสัมผสัถึงความคิดสร้างสรรค์ ให้ประสบการณ์ท่ีประทบัใจตั้งแต่แรกเห็นจาก
การออกแบบภายนอกท่ีโดดเด่นและการต้อนรับท่ีอบอุ่น ต าแหน่งท่ีตั้ งสามารถเข้าถึงได้ง่าย อยู่ในย่านธุรกิจ 
ท่องเท่ียว กิจกรรมสันทนาการ หรือ เป็นรีสอร์ทเพื่อการพกัผอ่น 

 

White Label Hotel Managed by Dusit 
 

โรงแรมและรีสอร์ทท่ีมกีารออกแบบเฉพาะ ให้บริการท่ีเป็นมิตรและสะดวกสบาย ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
การพฒันาโดยรวม 
ในปี 2562 ดุสิตมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และสร้างความสมดุลทางภูมิศาสตร์ โดยการเปิดตวั

โรงแรมใหม่ 9 แห่งใน 5 ประเทศ และยงัคงรุกหน้าขยายตวัต่อไปในไทย ฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม กาตาร์
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดว้ยเหตุน้ี ดุสิตจึงเปิดโรงแรม 37 แห่งใน 11 ประเทศ  
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โรงแรมเปิดใหม่ในปี 2562 
- ดุสิตสวที ราชด าริ กรุงเทพ (ประเทศไทย) 
- ดุสิตดีทู ดาเวา (ประเทศฟิลิปปินส์) 
- ดุสิตธานี มคัตนั เซบู (ประเทศฟิลิปปินส์) 
- ดุสิตธานี เรสซิเดนซ์ ดาเวา (ประเทศฟิลิปปินส์) 
- ดุสิตธานี แซนเดิลวดู รีสอร์ท กวางตุง้ ฮุ่ยโจว (ประเทศจีน) 
- ดุสิตธานี เวทแลนด ์ปาร์ค รีสอร์ท เจียงซู หนานจิง (ประเทศจีน) 
- ดุสิตธานี หวจิูน ฉางโจว (ประเทศจีน) 
- ดุสิต โฮเทล โดฮา (ประเทศกาตาร์) 
- ดุสิตปร๊ินเซส เรสซิเดน้ซ์ ดูไบ มารีน่า (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
ในส่วนของเดอะ บีช คลบั เกาะลูบิ แพลนเทชั่น (ประเทศฟิลิปปินส์) ท่ีเปิดให้บริการเม่ือปี 2561 ได้

เปล่ียนช่ือเป็น ดุสิตธานี ลูบิ แพลนเทชัน่ รีสอร์ท และไดเ้ปิดใหบ้ริการเรียบร้อยแลว้ ภายใตแ้บรนดดุ์สิตธานี  
ในปี 2562 ดุสิตไดล้งนามสัญญากบัโครงการใหม่ภายใตแ้บรนด์ดุสิตทั้งหมด 15 โครงการ ภายใต้

ขอ้ตกลงสัญญาบริหารโรงแรมและสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ 
 
 

การลงนามสัญญาโรงแรมในเอเชียแปซิฟิก (APAC) 
ในปี 2562 ดุสิตไดล้งนามสัญญาโรงแรม 13 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ 
- ดุสิตสวที ราชด าริ กรุงเทพ (ประเทศไทย) 
- ดุสิตดีทู สามยา่น กรุงเทพ (ประเทศไทย) 
- แอทโมทเฟียร์ บีช รีสอร์ท กระบ่ี (ประเทศไทย) 
- ดุสิตธานี ฮอยอนั (ประเทศเวยีดนาม) 
- ดุสิต ตูฮวั พาเลซ ฮานอย (ประเทศเวยีดนาม) 
- ดุสิตปร๊ินเซส กาฐมาณฑุ (ประเทศเนปาล) 
- ดุสิตปร๊ินเซส โบราเคย ์(ประเทศฟิลิปปินส์) 
- ดุสิตธานี ฮอตสปริง แอนด ์สปริง รีสอร์ท หวกูงซาน เจียงซี (ประเทศจีน) 
- ดุสิตธานี รีสอร์ท เจียงซี หวงซาน (ประเทศจีน) 
- ดุสิตธานี ตา้หล่ี ยนูนาน (ประเทศจีน) 
- ดุสิตธานี หวจิูน ฉางโจว (ประเทศจีน) 
- ดุสิตธานี ฮอตสปริง สปริง รีสอร์ท กวา่งโจว เจียงซี (ประเทศจีน) และ 
- ดุสิตปร๊ินเซส กวา่งโจว เจียงซี (ประเทศจีน) 
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การลงนามสัญญากบัโรงแรมในยโุรปตะวนัออกกลางและแอฟริกา (EMEA) 
ปี 2562 ดุสิตไดล้งนามสัญญาโรงแรม 2 แห่งในยโุรปตะวนัออกกลางและแอฟริกา ไดแ้ก่ 
- ดุสิตปร๊ินเซส เรสซิเดนท ์ดูไบ มารีน่า (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
- ดุสิตดีทู แอดเวนเจอร์ รีสอร์ท เจเบล อขัทร (ประเทศโอมาน) 
 
การพฒันาในปี 2563 
ดุสิตยงัคงสร้างแรงผลกัดนัท่ีแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง และคาดว่าจะเปิดโรงแรมประมาณ 10 แห่ง 

โรงแรมในต่างประเทศ 9 แห่ง และในประเทศไทย 1 แห่ง (โรงแรมอาศยั ไชน่า ทาวน์) ทั้งน้ี จ  านวนโรงแรม 
2563 เป็นการประมาณการ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส     
โคโรน่า 2019 (COVID -19)  

ในการพยายามบรรลุเป้าหมายท่ีจะเปิดด าเนินการโรงแรมให้ถึง 150 แห่งภายในปี 2566 ปัจจุบนั
บริษทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการโครงการท่ีมีศกัยภาพมากกวา่ 60 โครงการ โดยเนน้ประเทศท่ีมีศกัยภาพในการ
เติบโตในธุรกิจท่องเท่ียว เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน ญ่ีปุ่นและโอมาน ประเทศใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น 
ออสเตรเลีย อินเดีย และมีกลยุทธ์เขา้สู่ตลาดท่ีมีเสถียรภาพ เช่น ญ่ีปุ่น เพื่อยกระดบัสถานะท่ีแข็งแกร่งด้าน
ธุรกิจบริการท่องเท่ียวของดุสิตทั้งในและต่างประเทศ 
 
 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
ท าการตลาดใหก้บัแบรนดดุ์สิตเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญารับบริหารโรงแรมใหม่  ๆโดยด าเนินการ ดงัน้ี 
- มีส่วนร่วมในการเขา้ประชุม และเป็นวิทยากรรับเชิญในงานประชุมทางดา้นการลงทุนธุรกิจโรงแรม

ต่าง  ๆทัว่โลก 
- สนบัสนุนการจดังาน South East Asia Hotel Investor Summit 2019 (SEAHIA) 
- สนบัสนุนการจดังาน THINC Sri Lanka 2019 
- สนบัสนุนการจดังาน HICSA Mumbai 2019 
- สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์

ปรึกษาการลงทุน และกลุ่มผูป้ระกอบการจดัหาทรัพยากร 
-  ใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์แผนการขยายธุรกิจของดุสิตผา่นช่องทางส่ือสาร

ท่ีหลากหลาย  
    - การใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด 
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(ข) สภาพการแข่งขัน 
การแข่งขันในปีทีผ่่านมาและแนวโน้มในอนาคต 

 ส าหรับภาพรวมธุรกิจรับบริหารโรงแรมทัว่โลกตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา มีการแข่งขนัค่อนขา้ง
สูงเน่ืองจากมีการเพิ่มข้ึนของเครือโรงแรมท่ีรับบริหารและแบรนด์โรงแรม ในขณะท่ีโครงการพฒันา
โรงแรมใหม่ชะลอตวั ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจรับบริหารโรงแรมทัว่โลกเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว การ
แข่งขนัน้ีท าใหค้่าธรรมเนียมการรับบริหารลดลง และเง่ือนไขต่างๆ มีความยดืหยุน่มากข้ึน ส าหรับแนวโนม้
ในอนาคต ภูมิภาคเอเชียยงัคงมีแนวโนม้และอตัราการเติบโตเป็นบวกซ่ึงมีปัจจยัมาจากการเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรและเศรษฐกิจ ในส่วนของบริษทั ปี 2562 โรงแรมท่ีไดล้งนามสัญญารับจา้งบริหารในต่างประเทศ
เพิ่มข้ึนในประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน และโอมาน ท าให้สัดส่วนรายไดจ้ากการรับบริหารโรงแรม
เพิ่มข้ึน 
 

   การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษทัให้บริการด้านการรับบริหารโรงแรมในฐานะตวัแทนเจา้ของโรงแรม ธุรกิจรับบริหารโรงแรม 
รวมทั้งการให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ (Licensing) ภายใตก้ารควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษทั ตอ้งใช้
บุคลากรเป็นหลกัในการประกอบธุรกิจ ทีมงานบริหารโรงแรมของบริษทัลว้นแต่เป็นบุคลากรผูช้  านาญการท่ีผ่าน
งานบริหารโรงแรมห้าดาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมงานดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความ
แข็งแกร่งในการวางกลยุทธ์ พฒันาโปรแกรมทางการตลาด และส่ือสารเพื่อสร้างเสริมให้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษทัมีคุณค่าและเป็นท่ีจดจ า  
 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 

 
ข.6) บริษัท อาศัย โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ASAI Hotels ด าเนินการโดย บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ในรูปแบบทั้งท่ีเป็นเจา้ของโรงแรม 

และรับบริหารโรงแรม เป็นแบรนด์ใหม่ของเครือดุสิต ซ่ึงไดท้  าการเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 เป็น
การเจาะตลาดนกัเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียลท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในขณะน้ี โดยโรงแรมอาศยั มีเป้าหมายเพื่อ
สร้างโรงแรมให้ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ ท่ีมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ แตกต่างไปจากกรอบเดิม       
ช่ืนชอบการเดินทาง และเสาะหาประสบการณ์ท่องเท่ียวเสมือนคนในทอ้งถ่ิน โรงแรมอาศยั เป็นโรงแรม
ไลฟ์สไตล์ในราคาท่ีจบัตอ้งได ้โดยการออกแบบโรงแรมจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ตกแต่งและ
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ใช้เฟอร์นิเจอร์มาจากวสัดุท่ีดีเน่ืองจากให้ความส าคญักบัความสวยงาม ปลอดภยัและคุม้ค่าของราคา การ
ออกแบบของโรงแรมจะออกแบบให้มีขนาดห้องพกักะทัดรัดและเกิดประโยชน์สูงสุด พื้นท่ีทั้ งหมด
ประมาณ 500-700 ตารางเมตร พื้นท่ีห้อง 15-18 ตารางเมตร ระบบการบริหารจดัการค่อนขา้งง่าย กระชบั มี
ฟิตเนส ท่ีจอดรถอตัโนมติั และมีพื้นท่ีส่วนกลาง Eat, Work, Play จะเนน้ให้มีความเป็นทอ้งถ่ินและสะทอ้น
ถึงตวัตนเอกลกัษณ์ของชุมชนนั้นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ ากบัแขกท่ีเขา้พกัตามสโลแกน “Live 
Local” โดยโรงแรมอาศยั ไชน่าทาวน์ ซ่ึงเป็นโรงแรมอาศยัแห่งแรก เดิมมีก าหนดเปิดให้บริการไดภ้ายใน
ช่วงตน้ปี 2563 แต่เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ระบาดอยา่งหนกั
ในช่วงตน้ปีดงักล่าว จนถึงขณะน้ีสถานการณ์ยงัไม่คล่ีคลาย  เพื่อให้เกิดความปลอดภยัสูงสุดกบับริษทั 
พนกังาน และชุมชน ฝ่ายบริหารจึงไดพ้ิจารณาเล่ือนการเปิดเป็นไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 

นอกจากน้ี โรงแรมอาศัย ยงัสร้างความแตกต่างจากการบริการรูปแบบเดิม โดยการน า
เทคโนโลยีมาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกสบาย การมอบประสบการณ์ในการจองและเขา้พกักบันกัเดินทาง 
อาทิ การเช็คอินด้วยตนเองท่ีตูบ้ริการอตัโนมติั บริการคู่มือท่องเท่ียวออนไลน์แบบพิเศษซ่ึงให้ขอ้มูลกบั
ลูกคา้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีแต่คนทอ้งถ่ินเท่านั้นท่ีรู้จกั แนะน าสถานท่ีท่ีเหมาะแก่
การถ่ายรูปเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในโซเชียลมีเดีย รวมถึงมีบริการลิงคเ์ขา้กบัไกด์ทอ้งถ่ินเพื่อให้แขกเปิด
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม ่
 

 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  
กลุ่มเป้าหมาย:  
นกัเดินทางยุคใหม่ท่ีมีแนวคิดและไลฟ์สไตลแ์บบมิลเลนเนียล  เนน้ตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี และนกัเดินทางท่ีแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ และแตกต่างในราคาท่ีจบัตอ้งได้และ
ความคุม้ค่าในผลิตภณัฑ ์ซ่ึงขณะน้ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุดและยงัเป็นกลุ่มตลาด
ท่ีมีความน่าสนใจท่ีจะเขา้พกัในโรงแรมท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน มีการตกแต่งและใชว้สัดุอยา่งดี
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโรงแรมอาศยั 

 
(ข) สภาพการแข่งขัน 
เทคโนโลยี การออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ และประสบการณ์แบบคนท้องถ่ิน คือส่ิงท่ีนัก

เดินทางกลุ่มมิลเลนเนียลแสวงหา ซ่ึงนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไม่ตอ้งการใชเ้วลาไปกบัการอยูแ่ต่ในห้องพกั แต่จะ
ใช้บริการท่ีล็อบบ้ีซ่ึงเป็นทั้งท่ีท างานและท่ีพบปะสังสรรค์ สามารถพกัในห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดโดยท่ีตั้ง
ของโรงแรมอยูใ่กลก้บัสถานท่ีท่ีน่าดึงดูด และมีความสัมพนัธ์กบัชุมชน นอกจากน้ี การบริการท่ีแปลกใหม่
โดยพนักงานสามารถมีทกัษะท่ีหลากหลาย สามารถท างานในหลายต าแหน่ง โดยโรงแรมอาศยัได้ให้
ความส าคญักบัพนกังานเป็นอยา่งมาก ตอ้งการใหโ้รงแรมอาศยัเป็นสถานท่ีท่ีพนกังานท างานแลว้มีความสุข 
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และสามารถเติบโตในหนา้ท่ีการงานไดอ้ยา่งดีเยี่ยมเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืน อาศยัมีพนกังานเฉล่ียเม่ือเทียบ
กับจ านวนห้องอยู่ท่ี 0.32 เท่านั้ น ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของโรงแรมทั่วไปจะอยู่ 0.73 ซ่ึงหมายความว่า             
สิทธิประโยชน์จะตกอยูก่บัพนกังานอยา่งเห็นไดช้ดั และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ อาศยัจะเป็นองคก์รแรกๆ ท่ีจุด
ประกายความส าคญัของแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการบริการให้มากข้ึน นอกจากน้ี คู่แข่งส าคญัในตลาด 
ไดแ้ก่ Holiday Inn Express (IHG), Moxy (Marriott), CitizenM, Red Planet, ibis (AccorHotels) 

 
 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
เป็นการบริการท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ แบบทอ้งถ่ิน และมี 

ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันพร้อมเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เน่ืองจากการใชจ่้ายปัจจุบนัของนกัท่องเท่ียวเร่ิม
เปล่ียนไปใชช่้องทางออนไลน์ ประกอบกบัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทมากข้ึน โรงแรมอาศยัจึงตอ้งพฒันา
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน นอกจากการใหบ้ริการท่ีทนัสมยั
แลว้ โรงแรมอาศยัยงัไม่หยดุย ั้งท่ีจะพฒันาสินคา้ และไดท้  า Collaboration กบัหุน้ส่วนต่างๆ เช่น ERR Urban 
Rustic Thai, APPIA, Seoul Food Mahanakhon, Akha Ama Coffee เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากท่ีสุดถึง
ความเป็นไลฟ์สไตลข์องอาศยั 

 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ ตั้งอยู่ภายในโครงการ I’m Chinatown ซ่ึงเป็นโครงการ 

Mixed Use ประกอบดว้ยห้างสรรพสินคา้ เรสซิเด้นซ์ และโรงแรม ติดถนนเจริญกรุง ห่างจากสถานีรถไฟ   
ใตดิ้น (MRT) วดัมงักรเพียง 100 เมตร และพร้อมส่งมอบงานเดือนเมษายน 2563 และคาดวา่จะสามารถเปิด
ใหบ้ริการไดใ้นเดือนสิงหาคม 2563 

โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร ตั้ งอยู่ในซอยสาทร 12  ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  
ศึกษาวทิยา ซ่ึงก าลงัก่อสร้างประมาณ 100 เมตร ขณะน้ีโรงแรมอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง คาดวา่จะแลว้
เสร็จ และเปิดใหบ้ริการภายในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 

ทั้งน้ี สามารถชมตวัอยา่งหอ้งพกัโรงแรมไดท่ี้ศูนยค์วามเป็นเลิศวทิยาลยัดุสิตธานี ถนนเพชรบุรี  
 

ข.7) LVM Holdings Pte. Ltd. 
LVM Holdings Pte. Ltd. (“LVM Holdings”) เป็นบริษทัย่อยของ Dusit Overseas Co., Ltd. ท่ีลงทุน

เม่ือปี 2561 ประกอบด้วย 9 บริษทั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึง
ประกอบธุรกิจท าการตลาด ด าเนินการจอง และบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูแบบครบวงจรภายใตแ้บรนด์    
อีลิธ เฮเวนส์ (Elite Havens) ปัจจุบนัมีวิลล่าให้บริการอยู่ในอินโดนีเซีย ไทย ญ่ีปุ่น ศรีลงักา และมลัดีฟส์ 
โดย LVM Holdings มีแผนการขยายธุรกิจในอนาคตทั้งในประเทศไทย ญ่ีปุ่น และศรีลงักา และวางแผนจะ
เขา้สู่ออสเตรเลียและยโุรป  
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โดยในปี 2562 LVM Holdings ไดล้งทุนใน Niseko Gourmet Co., Ltd ประเทศญ่ีปุ่น ประกอบธุรกิจ
ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ในอตัราร้อยละ 100 เพื่อสนบัสนุนธุรกิจหลกัของ LVM Holdings 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
อีลิธ เฮเวนส์ เป็นผูใ้หบ้ริหารจดัการและให้เช่าวลิล่าสุดหรูชั้นน าในเอเชีย เปิดด าเนินการมาแลว้ 22 

ปี โดยมีเครือข่ายวิลล่าสุดหรูและชาเล่ต์จ  านวน 270 แห่ง ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมอยา่ง บาหลี 
ลอมบอก ภูเก็ต เกาะสมุย ศรีลงักา และนิเซโกะ 

ลกัษณะการด าเนินการคือ บริษทัจะท าสัญญาขอ้ตกลงพื้นฐานพิเศษโดยตรงกบัเจา้ของวลิล่า  สุดหรู 
เพื่อท าการจดัการและ/หรือท าการตลาดอสังหาริมทรัพยท์ัว่โลกผ่านช่องทางการจองท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิและ
ตวัแทนขาย ซ่ึงการด าเนินงานของ อีลิธ เฮเวนส์ นั้นไดรั้บการสนบัสนุนโดยเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันา
ภายใน เป็นการจดัการแบบเรียลไทมท่ี์รวมทั้งปฏิทิน อตัราราคา ผา่นช่องทางการจองท่ีหลากหลาย สามารถ
ปรับเปล่ียนสถานท่ีและสกุลเงินไดม้ากมาย ทั้งน้ี ยงัสามารถเขา้ถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น เจา้ของวิลล่า 
ตัวแทนการท่องเ ท่ียว พนักงานวิลล่าผู ้บ ริหารและพนักงาน เพื่อ เ ป็นการรับมือกับการแข่งขัน 
อนัทา้ทายในอุตสาหกรรมน้ี พร้อมการอยูเ่หนือคู่แข่งอยูเ่สมอ 
 

 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
อีลิธ เฮเวนส์ ใหบ้ริการวลิล่าตากอากาศระดบัไฮเอนดท่ี์ไดรั้บการคดัสรรมาแลว้ในเมืองท่องเท่ียวท่ี

เป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุดในเอเชีย สถานท่ีใหบ้ริการแต่ละแห่งจะไดรั้บการประเมินก่อนการเลือกเพื่อให้แน่ใจ
วา่ตรงกบัการเป็นแบรนดร์ะดบับน 

 
ทีต่ั้ง จ านวนวลิล่าทีท่ าการตลาด จ านวนวลิล่าทีบ่ริหารจัดการ 
อินโดนีเซีย 171 79 
ไทย 68 47 
ญ่ีปุ่น 18 18 
ศรีลงักา 5 5 
มลัดีฟส์ 8 0 
ทั้งหมด 270 149 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 
วิลล่าท่ีให้บริการประกอบดว้ยวิลล่าเด่ียว คอมเพล็กซ์วิลล่าขนาดเล็ก และคอมเพล็กซ์วิลล่าขนาด

ใหญ่อีกสองสามแห่ง จ านวนห้องนอนต่อวิลล่ามีตั้งแต่ 1 ถึง 9 ห้อง โดยเฉล่ียแลว้จะมี 4 ถึง 5 ห้องนอน วิล
ล่าแต่ละหลงัมีสไตลแ์ละท่ีตั้งอนัหลากหลาย มีการออกแบบทั้งแบบทนัสมยัไปจนถึงแบบดั้งเดิม ตั้งแต่บา้น
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ริมทะเลในเขตร้อนช้ืน ชาเล่ต์สกีบนภูเขา สถานท่ีพกัผอ่นในชนบท และบา้นพกัท่ีมีวิวทิวทศัน์บนหนา้ผา
แบบพาโนรามาสวยงามท่ีเหมาะส าหรับจดังานแต่งงาน บา้นพกัตากอากาศฤดูร้อนทั้งหมดมีสระว่ายน ้ า
ส่วนตัวหลายหลังมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น สนามเทนนิส ห้องพักผ่อน ห้องเล่นเกมส์  
หอ้งออกก าลงักาย หอ้งสปา และโรงภาพยนตร์ในบา้น  

บ้านพกัตากอากาศท่ีโดดเด่นของ อีลิธ เฮเวนส์ ได้แก่ บ้านผาทะเลและซาวา บีช วิลล่า (ภูเก็ต 
ประเทศไทย) โนกุ บีช เฮา้ส์ และพนัดาวา คลิฟ เอสเตท (บาหลี อินโดนีเซีย) บา้นสุริยา และปานาเซีย รีทรีต 
(เกาะสมุย  ประเทศไทย) วิลล่า ซาพี และ เซอลอง เซอโล เรซิเดนส์ (ลอมบอก อินโดนีเซีย) บ้าน
เอกอคัรราชทูต (กอลล ์ศรีลงักา) และวลิล่า เซชู (นิเซโกะ ญ่ีปุ่น) 

 
การบริการใหก้บัเจา้ของวลิล่า 
อีลิธ เฮเวนส์ ให้บริการแบบครบวงจรชนิดท่ีไร้รอยต่อส าหรับเจ้าของวิลล่า ด้วยการจัดการ

กระบวนการตลาด การจัดการและการเช่าทั้ งหมด ซ่ึงจะช่วยยกระดับและให้โอกาสทางการค้าของ
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีเอกลกัษณ์ ใหอ้ยูภ่ายใตแ้บรนด ์อีลิธ เฮเวนส์เช่นเดียวกบัแบรนดว์ลิล่าเด่ียวสุดหรู 

อีลิธ เฮเวนส์ ยงัไดท้  าการตลาดโดยการน าเสนอวลิล่าทัว่โลก ส่วนการสร้างแบรนดว์ิลล่าแต่ละแห่ง
นั้นจะใชป้้ายโฆษณา เมนู ชุดเคร่ืองแบบ และชุดขอ้มูล นอกจากน้ี ยงัสร้างเวบ็ไซตว์ลิล่าโดยใชภ้าพถ่ายจาก
มืออาชีพและเขียนค าโฆษณาเชิญชวน โดยวิลล่าแต่ละแห่งจะท าการตลาดผ่านทางพอร์ทลัการจองท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิของอีลิธ เฮเวนส์ เวบ็ไซตใ์นเครือ และตวัแทนขาย และการแสดงสถานะออนไลน์ของวิลล่าจะ
ไดรั้บการปรับใหเ้หมาะสมผา่นหลายช่องทางรวมถึงโซเชียลมีเดีย 

 
การบริการลูกคา้ 
อีลิธ เฮเวนส์ มอบประสบการณ์ระดับห้าดาวให้แก่แขกผู ้เข้าพกัตั้ งแต่การจองไปจนถึงการ 

เช็คเอา้ท ์โดยปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการในแต่ละสถานท่ีโดยเฉพาะ วลิล่าแต่ละหลงัจะมีพนกังานมืออาชีพ
ทั้งพนกังานตอ้นรับ หวัหนา้พอ่ครัว บตัเลอร์ แม่บา้น พนกังานรักษาความปลอดภยั และคนขบัรถ นอกจากน้ี 
ยงัมีทีมท่ีช่วยดูแลการขนส่งส่วนบุคคล และการจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหรูหรา ซ่ึงมีการเก็บสต็อก
ล่วงหนา้ตามท่ีแขกร้องขอไวด้ว้ย การด าเนินงานลกัษณะน้ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อให้บริการกบับุคคลใน
ระดบัสูง 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้นั้นเปล่ียนไปมาก จากท่ีมกัจะ
พกัผอ่นในวิลล่า เปล่ียนมาหาประสบการณ์ในทอ้งถ่ิน ท าให้ผูจ้ดัการประสานงานวิลล่าตอ้งใชอ้งคค์วามรู้
ทอ้งถ่ินมาปรับใชเ้พื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ เช่น การบ าบดัดว้ยสปา สอนเล่นวา่วบาหลี การเช่า 
เรือยอชท์ การออกไปเยี่ยมชมช่างฝีมือทอ้งถ่ิน คู่มือการเล่นสกีส่วนตวั ไปจนถึงการจองโต๊ะอาหารใน
ร้านอาหารทอ้งถ่ินท่ีดีท่ีสุดใหไ้ดใ้นนาทีสุดทา้ย 
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อีลิธ เฮเวนส์ ยงัอ านวยความสะดวกใหก้บักิจกรรมในวลิล่ามากกวา่ 400 รายการต่อปี รวมถึงวนัเกิด 
วนัครบรอบงานแต่งงาน งานเล้ียง และกิจกรรมการดูแลสุขภาพ 

 
แรงผลกัดนั 
ตลาดการให้เช่าท่ีพกัในเอเชียแปซิฟิกเติบโตอยา่งมีนยัส าคญั โดยไดแ้รงหนุนจากการเช่ือมต่อทาง

อากาศท่ีเพิ่มมากข้ึน การเดินทางท่ีประหยดั การเพิ่มข้ึนของรายได้ของตลาดประเทศเกิดใหม่โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ประสบการณ์การพกัผอ่นแบบส่วนตวั ความชอบทางวฒันธรรมของเอเชียส าหรับการท่องเท่ียว
แบบหมู่คณะและครอบครัว และการเติบโตโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว คนท่ีมีรายไดสู้งมองวา่เอเชียแปซิฟิก
เป็นจุดหมายปลายทางท่ีน่าดึงดูดใจส าหรับวนัหยดุพกัผอ่นในระยะยาว 

การสร้างบ้านหลังท่ีสองนั้ นเป็นแรงผลักดันหลักท่ีท าให้เกิดความต้องการให้เช่าบ้านพัก 
ตากอากาศเพิ่มมากข้ึน ตน้ทุนการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน เทคโนโลยีออนไลน์ และช่องทางการให้บริการท่ี
เพิ่มข้ึน จะช่วยผลกัดนัใหมี้สถานท่ีพกัตากอากาศส าหรับใหบ้ริการมากข้ึน 
 

การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  
กลุ่มเป้าหมาย:  
ลูกคา้ของอีลิธ เฮเวนส์ ส่วนมากจะมาเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผูบ้ริหาร รวมถึงการมาจดังาน

แต่งงาน จดังานพิเศษ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มครอบครัวนั้นถือเป็นกลุ่มท่ีสร้างรายไดอ้นัดบัตน้ๆ 
และไดรั้บความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีพกัแบบอ่ืน นอกจากน้ี ยงัมีลูกคา้ทัว่ไปมีรายไดสู้งท่ีก าลงัมองหา
ความเป็นส่วนตวั บริการส่วนบุคคลท่ีพิเศษสุด โดยในแต่ละปี อีลิธ เฮเวนส์ จะให้บริการแขกประมาณ 
75,000 คน ซ่ึงรวมถึงบุคคลท่ีมีรายไดสู้ง ผูบ้ริหารระดบัสูง และคนดงัท่ีมีช่ือเสียง 

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมาจาก 110 ประเทศทัว่โลก ตลาดลูกคา้ท่ีส าคญัคือ อาเซียน ออสเตรเลีย จีนและ
ยโุรป ส่วนในอินเดีย จีน รัสเซียและตะวนัออกกลางนั้นค่อนขา้งมีการเติบโตเป็นพิเศษ 

 
(ข) สภาพการแข่งขัน 
การตลาดในระดบับน มีวิลล่าระดบับน (พร้อมบริการอนัหรูหรา จากบริษทัผูเ้ช่ียวชาญด้านการ

จดัการ ท่ีมีการพฒันาศกัยภาพการบริการให้ออกมาอยา่งดีเลิศ ในส่วนน้ี อีลิธ เฮเวนส์ ยงัคงเป็นผูใ้ห้บริการ
รายเดียวท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของขนาด และด าเนินงานทัว่ทั้งภูมิภาคเอเชีย โดยมีส านกังานบริหารใน
บาหลี ภูเก็ต เกาะสมุย และนิเซโกะ รวมถึงทีมสนบัสนุนในกรุงมะนิลาและสิงคโปร์ 

การตลาดในระดบัล่าง คือ บริการท าความสะอาดและบ ารุงรักษาอพาร์ทเมนท์และวิลล่าในระดบัล่างถึง
กลาง ในส่วนน้ีจะให้บริการโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์มุ่งเน้นการตลาดท่ีมีการขยายไปสู่การจดัการ นอกจากน้ี 
ตลาดการใหเ้ช่าท่ีพกัตากอากาศอนัหรูหราไดม้าถึงขั้นตอนการพฒันาท่ีแตกต่างกนัไป ในแต่ละประเทศ บา้นพกัตาก
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อากาศประมาณ 7,000 หลงั (รวมถึงระดบักลาง) ไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่เป็น 5 จุดหมายปลายทางท่ีมีวิวฒันาการมา
ตั้งแต่สมยัอดีต ไดแ้ก่ บาหลี ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และศรีลงักา 

บาหลี – การพฒันาในช่วงทศวรรษ 1960 บาหลีเป็นตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ใหบ้ริการบา้นพกัตากอากาศท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก โดยมีวลิล่าใหบ้ริการประมาณ 3,300 หลงั 

ไทย – การให้บริการบา้นพกัตากอากาศของไทยเร่ิมข้ึนในช่วงปี 2523 จุดหมายปลายทางท่ีส าคญัคือ ภูเก็ต 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ ชายหาดและประเพณีการท่องเท่ียวท่ีมีมาอย่างยาวนาน โดยคาดว่ามีวิลล่าประมาณ 700 
หลงั ส่วนเกาะสมุยนั้นเพิ่งเกิดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ี มีวลิล่าประมาณ 700 หลงั นอกจากน้ี ยงัมีจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา และหวัหิน 

ศรีลงักา – แมว้า่ศรีลงักาจะเพิ่งเร่ิมตน้ท าการท่องเท่ียวมาไม่นาน แต่ก็มีวิลล่าประมาณ 300 หลงั ซ่ึงส่วน
ใหญ่อยูบ่นชายฝ่ังทางใต ้

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด–์ มีประวติัยาวนานเก่ียวกบัการใหเ้ช่าบา้นหลงัท่ีสองเป็นท่ีพกัตากอากาศ ตลาด
ส่วนใหญ่เป็นตลาดในประเทศ แมว้า่จะมีช่องทางการให้บริการท่ีเติบโต แต่ก็มีการขยายตวัของตลาดนานาชาติมาก
ข้ึนในแต่ละปี ระยะทางไกลระหวา่งแต่ละจุดหมาย ท าให้เกิดการแบ่งส่วนของตลาดโดยผูใ้ห้บริการในทอ้งถ่ิน ใน
ประเทศออสเตรเลียมีจ านวนวลิล่าอยูป่ระมาณ 1,300 แห่ง ส่วนใหญ่อยูใ่นบริเวณรอบ  ๆซิดนีย ์เมลเบิร์น ชายฝ่ังทาง
เหนือและทางใตข้องบริสเบน ชายฝ่ังตะวนัตกรอบเมืองเพิร์ท และแม่น ้ามาร์กาเร็ต ส่วนในนิวซีแลนดจ์ะอยูบ่ริเวณค
วนีส์ทาวน ์

อีลิธ เฮเวนส์ เติบโตข้ึนอย่างเป็นระบบและผ่านการควบรวมกิจการของบริษทัการจดัการ 7 แห่งทัว่ทั้ง
ภูมิภาคเพื่อเป็นผูน้ าในอินโดนีเซียและไทย บริษทัยงัคงใชก้ลยทุธ์น้ีต่อไปเพื่อคงสถานะทางการตลาดในฐานะตลาด
วิลล่าชั้นน าสุดหรูไว ้และบริหารจดัการตลาดวิลล่าทัว่เอเชียแปซิฟิก โดยบริษทัได้มีแผนท่ีจะขยายการเติบโต
เพิ่มข้ึนในปี 2563  

 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 

 -ไม่มี- 
 

ข.8) สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) 

 เทวารัณย์ สปา 
ธุรกิจสปา อยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) โดยด าเนินกิจการดา้นสปาเพื่อ

สุขภาพ เปิดด าเนินการในประเทศไทยจ านวน 3 แห่ง และในต่างประเทศจ านวน 8 แห่งดงัน้ี 
ธุรกิจสปาในประเทศไทยมีจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่  
1. โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
2. โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
3. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
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ธุรกิจสปาในต่างประเทศมีจ านวน 8 แห่ง ไดแ้ก่  
1. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา  
2. โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
3. โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี  
4. โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท 
5. โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร  
6. โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด ์สปา ฉงฮัว่ กวางโจว  
7. โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู 
8. โรงแรมดุสิตโดฮา ประเทศการ์ตา 
 
    ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ในดา้นผลิตภณัฑ์ เทวารัณยส์ปา มุ่งเน้นการกลบัคืนสู่ธรรมชาติ จึงไดค้ดัสรรสมุนไพรและน ้ ามนัหอม

ระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑถ์นอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์เช่น น ้ ามนันวด แชมพู 
สบู่ เจลอาบน ้ าและครีมบ ารุงผิว โดยเนน้ความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ จึงมี
ความอ่อนโยน และไม่ท าให้เกิดอาการแพห้รือระคายเคือง ในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของพืชสมุนไพร 
เทวารัณยส์ปาไดค้ดัสรรพืชสมุนไพรท่ีปลูกในแบบออร์แกนิคใหม้ากท่ีสุด  

นอกจากน้ี เทวารัณย ์สปายงัไดเ้ลือกใชเ้วชส าอางท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกจากประเทศฝร่ังเศสอยา่ง Algotherm  
มาเป็นส่วนส าคญัในการดูแลผิวหน้า ซ่ึงผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นเวชส าอางท่ีมีส่วนผสมหลกัจาก 
ทอ้งทะเล มาตั้งแต่ปี 2505 และไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑส์ปายอดเยีย่มจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552 

ส าหรับการบริการ เทวารัณย ์สปา มีพนกังานนวดท่ีมีประสบการณ์และความช านาญคอยให้บริการทรีต
เม้นต์ท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบต่างๆ เช่น นวดแบบเทวารัณย์ ซ่ึงเป็นการนวดท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของเทวารัณย ์นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบตะวนัตกและ
แบบตะวนัออก รวมไปถึง ทรีตเมน้ตเ์พื่อการดูแลสุขภาพผวิ 

 
 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก)   การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
เทวารัณยส์ปาด าเนินกิจการและรับบริหารสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือลูกคา้ท่ีเขา้พกัใน

โรงแรมและลูกคา้ท่ีเห็นความส าคญัในเร่ืองสุขภาพ ในปี 2562 มีการท าการตลาดเนน้ส่ือออนไลน์โดยผา่นเวบ็ไซต์
ของโรงแรมและของเทวารัณย ์สปาเอง รวมทั้งไลน์แอพพลิเคชัน่ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม  นอกจากน้ียงัมีการโปร
โมทสปาผา่นส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น  ๆเช่น หนงัสือแนะน าการท่องเท่ียวและนิตยสารไลฟ์สไตลต่์าง ๆ  
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(ข)    สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบนัธุรกิจสปาไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากและถือเป็นส่ิงจ าเป็นในโรงแรมโดยเฉพาะระดบัห้าดาว 

จึงท าให้มีสถานประกอบการสปาและจ านวนผูป้ระกอบการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีคู่แข่งเปรียบเทียบในระดบั
เดียวกนั อาทิเช่น บนัยนัทรี สปา เซ็นทาราสปา แมนดารา สปา อนนัตรา สปา และ ซิกเซน้ส์ สปา เป็นตน้ 

ในเร่ืองของการท าแบรนด์ด้ิง เทวารัณยส์ปามีแนวทางท่ีชดัเจน โดยเป็นผูใ้หบ้ริการสปาเพื่อสุขภาพ 
ระดบั premium  ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นทั้งในเร่ืองของ 

 การตกแต่งสถานท่ีในแบบไทยร่วมสมยัตามแนวคิด อุทยานสวนสวรรค ์ซ่ืงมีท่ีมาจากวรรณคดี
ไตรภูมิพระร่วง  

 การใหบ้ริการลูกคา้แบบไทย ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีไปทัว่โลก 
 เร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละกรรมวธีิในการใหบ้ริการ ในแบบ ‘Back to Basics’ ซ่ึงเนน้ความเป็น

ธรรมชาติ 
 การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์และสินคา้ใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นโดยค านึงถึง เทรนด์ของ 

สปาและไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ โดยเนน้ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานระดบัสากล  
 
นอกจากน้ีเทวารัณยส์ปาไดน้ ากลยุทธ์ Blue Ocean มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจและการส่งเสริม

การตลาด โดยไม่เนน้การลดราคาเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าเสนอทางเลือกใหม่ๆให้กบัลูกคา้ ซ่ึงหมายถึง
การพฒันาสินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ือง โดยเราจะค านึงถึงกลุ่มลูกคา้ ความตอ้งการของลูกคา้ ความนิยม 
รวมถึงทิศทางการตลาด ควบคู่ไปกบัการรักษาคอนเซ็ปต ์Back to Basics ของเทวารัณยส์ปา 

โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มเป้าหมายของเทวารัณย์ จะเป็นลูกค้าระดับ B+ ข้ึนไป ทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยแบ่งเป็นสุภาพสตรีประมาณร้อยละ 60 และสุภาพบุรุษประมาณร้อยละ 40 ซ่ึงกลุ่มลูกคา้
ของเทวารัณย ์แต่ละสาขา จะแตกต่างกนัออกไป เช่น สาขามะนิลา ซ่ึงเป็นสปาในเมือง ลูกคา้ส่วนใหญ่จะ
เป็นหญิงชายวยัท างาน ท่ีตอ้งการผอ่นคลายในเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั ในขณะท่ีลูกคา้ของเทวารัณยใ์นประเทศ
ไทยในสาขาต่างจงัหวดั เช่น เชียงใหม่ พทัยา และหวัหิน จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการให้การท าสปาเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยเติมเตม็ช่วงเวลาพกัผอ่นใหส้มบูรณ์ 

ส าหรับปี 2563 น้ี เทวารัณยส์ปายงัคงจดัให้มีการส่งเสริมการขาย รวมถึงทรีตเมน้ตใ์หม่ๆ ส าหรับ
ช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการ Refresh การตลาดให้น่าสนใจอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงภาพรวมของธุรกิจสปาไทย 
ยงัคงเป็นท่ียอมรับจากสากลว่าเป็นสปาท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีกระแสการให้ความส าคญัต่อ
การดูแลสุขภาพท่ีเพิ่มข้ึน ก็น่าจะเป็นปัจจยัท่ีสร้างโอกาสและกระตุน้ธุรกิจสปาใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

เทวารัณยส์ปาได้เตรียมเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 2 สาขาในปี 2563 ท่ีประเทศสิงคโปร์ ในโรงแรม 
ดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์ และท่ีประเทศกาตาร์ ในโรงแรมดุสิต โดฮา โดยทุกสาขาไดจ้ดัใหมี้พนกังานไทย
ไปบริหารจดัการตลอดจนดูแลลูกคา้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยไดไ้ปแสดงศกัยภาพดา้นการบริการท่ี 
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ในต่างแดนอีกดว้ย 
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 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เทวารัณยส์ปาไดเ้ลือกบริษทั ไอ พลสั คิว จ  ากดั ท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์อนัยาวนานในการเป็น

ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ปาท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศและระดบัสากลเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑส์ปา
ตามสูตรเฉพาะของเทวารัณย ์อนัไดแ้ก่ น ้ ามนันวด แชมพู สบู่ เจลอาบน ้ าและครีมบ ารุงผิว ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
ในการดูแลผวิหนา้คือ  Algotherm นั้นบริษทั ไบโอคอส ประเทศไทย จ ากดั เป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการใน
ประเทศไทย 

ในกรณีท่ีประเทศนั้นๆ ไม่สามารถน าเขา้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวได ้เทวารัณยส์ปาไดต้ั้งเกณฑ์ในการจดัหา
ผลิตภณัฑท์ดแทนไวด้งัน้ี 

1. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีแปลงการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเอง หากมีการเพาะปลูกแบบไร้สารกนัแมลงหรือ
การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. ต้องเป็นบริษัทท่ีมีโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์สปาท่ีได้รับมาตรฐานแบบสากล อีกทั้ งยงัสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากทีมงานของเทวารัณยส์ปา  

3. สามารถผลิตผลิตภณัฑ์สปาตามสูตรท่ีเป็นมาตรฐานของเทวารัณยส์ปาได ้และตอ้งยินยอมลงนามใน
สัญญาท่ีจะไม่เปิดเผยหรือผลิตสูตรของเทวารัณยส์ปาต่อบุคคลท่ีสาม 

4. ส าหรับในกรณีท่ีประเทศนั้นๆ ไม่มีตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการส าหรับผลิตภณัฑ์ Algotherm 
เทวารัณย์สปาได้เลือกผลิตภณัฑ์ทดแทนในแบรนด์ท่ีมีคุณสมบติัใกล้เคียงกับ Algotherm อาทิเช่น Phytomer, 
Thalgo, Elemis หรือ Jurliques เป็นตน้ 

 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เทวารัณย์สปาพยายามสร้างโอกาสให้ลูกค้าสามารถใช้บริการของสปาไปพร้อมกันกับการช่วยลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  โดยในด้านผลิตภณัฑ์ เทวารัณยส์ปา มุ่งเน้นการกลบัคืนสู่ธรรมชาติ จึงได้คดัสรร
สมุนไพรและน ้ามนัหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานใหเ้ป็นผลิตภณัฑถ์นอมผวิในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์
โดยเนน้ความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสม
ของพืชสมุนไพรท่ีปลูกแบบออร์แกนิคใหม้ากท่ีสุด  รวมทั้งการสร้างสปาท่ีสามารถใชแ้สงจากธรรมชาติหรือลดการ
ใชเ้คร่ืองปรับอากาศเพื่อประหยดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าและน ้า  

 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
 

 น า้ สปา 
น ้ าสปา เป็นธุรกิจในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล หน่ึงในผูด้  าเนินธุรกิจโรงแรมและบริษทัพฒันา

อสังหาริมทรัพยช์ั้นน าของไทย โดยน ้าสปา มีสาขาในประเทศต่าง  ๆดงัน้ี 
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สาขาท่ีตั้งในโรงแรม ไดแ้ก่ 
1. โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
2. โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
3. โรงแรมดุสิตดีทู ยาร์เก ทิมพู ประเทศภูฏาน  
4. โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ 
5. โรงแรมดุสิตดีทู เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 
สาขาท่ีตั้งนอกโรงแรม (Stand alone shop) ไดแ้ก่ โครงการสามยา่นมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (เปิด

ใหบ้ริการเม่ือเดือนกนัยายน 2562) ซ่ึงใหบ้ริการดา้นความงามอีกดว้ย 
 

 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
น ้ าสปาได้คิดคน้ผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาใช้ในการนวดและทรีตเมนต์ดูแลผิวกายข้ึนเอง อาทิเช่น ผลิตภณัฑ์     

ขดัผิวชนิดต่าง  ๆท่ีท ามาจากวตัถุดิบธรรมชาติ และน ้ ามนันวดกล่ินต่าง  ๆท่ีผลิตจากน ้ ามนักลัน่เยน็คุณภาพชั้นเยีย่ม
ผสมผสานน ้ ามนัหอมระเหยธรรมชาติสูตรเฉพาะ โดยมีแนวคิดและการบริการ “Namm” มาจากการพอ้งเสียงกบัค า
ไทยค าวา่ “น ้ า” โดยการน าอกัษรตวัแรกของน ้ าสปามารวมกนัเป็นสปาคอนเซ็ปต์ ไดแ้ก่ Natural ธรรมชาติ Aroma 
กล่ิน Massage การนวด และ Marine ทอ้งทะเล  

ส าหรับทรีตเมนต์ดูแลผิวหน้านั้น น ้ าสปา คดัสรรผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกจากฝร่ังเศส อย่าง          
อลัโกเธิร์ม (Algotherm) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ดูแลผวิหนา้ท่ีมีส่วนผสมจากทะเล มาตั้งแต่ปี 2505 
และไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑส์ปายอดเยีย่มจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552 

น ้ าสปา มีพนักงานนวดท่ีมีประสบการณ์และความช านาญคอยให้บริการทรีตเมนต์ท่ีมีให้เลือกอย่าง
หลากหลายทั้งการนวดตวั การดูแลผิวกาย ผิวหน้า และแพคเกจต่างๆ ท่ีออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย
และการดูแลสุขภาพองคร์วมให้แก่ผูม้าใชบ้ริการ โดยเฉพาะในส่วนของการนวดท่ีโดดเด่นคือ นวดซิกเนเจอร์ ซ่ึง
เป็นการนวดท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะผสมผสาน 3 เทคนิค คือการนวดไทย การนวดโลม่ี โลม่ี และการนวดอายรุเวทท่ี
ช่วยผอ่นคลายร่างกายและจิตใจ 

 
 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
น ้ าสปาด าเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือลูกคา้ท่ีเขา้พกัในโรงแรมและลูกคา้ท่ี

เห็นความส าคญัในเร่ืองสุขภาพ ในปี 2562 มีการท าการตลาดเนน้ส่ือออนไลน์โดยผา่นเวบ็ไซตข์องน ้ าสปาเอง รวม
ทั้งไลน์แอพพลิเคชัน่ เฟสบุค และอินสตาแกรม  นอกจากน้ียงัมีการโปรโมทสปาผา่นส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น  ๆเช่น หนงัสือ
แนะน าการท่องเท่ียว นิตยสารไลฟ์สไตล ์และผูท้รงอิทธิพลบนโลกโซเชียล 
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โดยมีแนวคิดและการบริการ “Namm” มาจากการพอ้งเสียงกบัค าไทยค าวา่ “น ้ า” โดยการน าอกัษรตวัแรก
ของน ้ าสปามารวมกนัเป็นสปาคอนเซ็ปต ์ไดแ้ก่ Natural ธรรมชาติ Aroma กล่ิน Massage การนวด และ Marine ทอ้ง
ทะเล ทั้งน้ี แฟล็กชิพสโตร์ท่ีกรุงเทพฯ ยงัใหบ้ริการดา้นความงามอีกดว้ย 

นอกจากน้ี  บรรยากาศโดยรอบของน ้ าสปาเป็นการตกแต่งแบบไทยร่วมสมยัผสมผสานกบังานไม ้ท่ีให้
ความรู้สึกและบรรยากาศการตอ้นรับท่ีอบอุ่น รวมถึงการตกแต่งภายในท่ีทนัสมยัแต่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล และสีท่ี
ใช้ท่ีให้บรรยากาศของทอ้งทะเลตามแนวคิดของสปา วสัดุตกแต่งจากธรรมชาติ เช่น ตน้ไม ้ท่ีมีแนวคิดการน า
บรรยากาศสัมผสัจากภายนอกสู่ภายใน ทั้งหมดน้ีไดอ้อกแบบมาเพื่อให้แขกผูม้าเยือนไดรั้บความรู้สึกท่ีผ่อนคลาย
และคน้พบความเงียบสงบในโลกของสปาอยา่งแทจ้ริง 
 

(ข)    สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบันธุรกิจสปาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงท าให้มีสถานประกอบการสปาและจ านวน

ผูป้ระกอบการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีคู่แข่งเปรียบเทียบในระดบัเดียวกนั อาทิเช่น ปัญญปุ์ริ สปา ดีวาน่า สปา และ 
โอเอซิส สปา เป็นตน้ 

 
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในด้านผลิตภณัฑ์ น ้ าสปามุ่งเน้นการกลบัคืนสู่ธรรมชาติ จึงได้คดัสรรสมุนไพรและน ้ ามนัหอมระเหย

หลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของน ้ าสปา โดยเน้นความบริสุทธ์ิของ
ธรรมชาติ รวมทั้งเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรท่ีปลูกแบบออร์แกนิคใหม้ากท่ีสุด 

   
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
 

ค. ธุรกจิอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัโรงแรม 
ค.1) บ้านดุสิตธานี  
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

‘บา้นดุสิตธานี’ตั้งอยูใ่นซอยศาลาแดง กรุงเทพฯ เปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2562  
เป็นจุดหมายแห่งใหม่ส าหรับลูกคา้ประจ าท่ียงัคงคิดถึงการบริการท่ีอบอุ่นและแสดงความเป็นไทยในแบบฉบบัของ
ดุสิตได้ (Gracious hospitality) ไปจนถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ ท่ีช่ืนชอบไลฟ์สไตล์การพบปะสังสรรค์กบัเพื่อนๆ ใน
บรรยากาศท่ีมีความเป็นส่วนตวั ดว้ยแนวคิดใหม่ท่ีดุสิตตั้งใจพฒันาและปรับให้เขา้กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในยุคปัจจุบนั โดยแบ่งโซนให้เลือกตามความชอบและไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่คาเฟ่และบิสโทรอย่าง ดุสิต กูร์เมต์ ท่ี
สามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมไดต้ั้งแต่เช้าจรดค ่า ไปจนถึงร้านอาหารไทย เบญจรงค์ และร้านอาหาร
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เวียดนาม เธียนดอง ส าหรับม้ือหลกัอนัน่าร่ืนรมยด์ว้ยเมนูจานอร่อยโดยเชฟคนเดิมจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
นอกจากน้ี ยงัมีศาลาเตน้ร า หรือ Dancing Hall ส าหรับการจดัเล้ียง และบาร์เคร่ืองด่ืมริมสระ หรือ Garden Bar ส าหรับ
การพบปะสังสรรคใ์นยามค ่าคืน 

 
 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มพนกังานออฟฟิศ ท่ีมีรายไดค้่อนขา้งสูง 
 เพื่อนบา้นท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณบา้นดุสิตธานี  
 ลูกคา้สมาชิกดุสิต โกลด์ 
 ลูกคา้ท่ีอายรุะหวา่ง 40-50 ปี ท่ีมีประสบการณ์ ใชบ้ริการโรงแรม 5 ดาว  
 กลุ่มครอบครัว  
 กลุ่มลูกคา้บริษทั ท่ีตอ้งการหอ้งประชุม สัมมนา  

 
กลยุทธ์ 

 สร้างกลยุทธ์ เพื่อให้บา้นดุสิตธานี เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรคข์องทุกเพศทุกวยั ซ่ึงเหมาะ
ส าหรับคนรุ่นใหม่ และยงัคงรักษาไวซ่ึ้งลูกคา้ของดุสิตธานี  

 สร้างและผลกัดนัแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัในประเทศ และต่างประเทศ  
 ก าหนดเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสมตรงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
 ท าการสรรหาในเชิงรุกกบักลุ่มลูกคา้ใหม่ อาทิ ชาวต่างชาติ  

 
(ข) สภาพการแข่งขัน 

ปี 2562 ธุรกิจร้านอาหารมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากผูป้ระกอบการท่ีเห็นโอกาส
จากธุรกิจอาหาร เน่ืองจากอาหารยงัคงเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินชีวิต อีกทั้ง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนมา
เน้นความสะดวกสบายและตอ้งการความรวดเร็วมากข้ึน จึงมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการเช่ือมโยงกบัลูกคา้
และการจดัการธุรกิจ อาทิ การโฆษณา การสั่งและการจดัส่งอาหาร ประกอบกบัการใชชี้วิตของผูค้นในปัจจุบนั เร่ิม
หนัมาใส่ใจในดา้นสุขภาพมากข้ึน ดว้ยการออกก าลงักายและทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ แนวโนม้การดูแลสุขภาพ
จึงเป็นท่ีนิยมในสังคม รวมไปถึงพฤติกรรมในการกินอาหารและเคร่ืองด่ืมก็เปล่ียนแปลงตามไปดว้ยเช่นกนั จึงมีการ
พฒันาและออกแบบอาหารเพื่อสุขภาพซ่ึงเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยัมากยิง่ข้ึน  
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ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูง ผูป้ระกอบการต่างจึงตอ้ง
ปรับกลยุทธ์ทั้งในแง่คุณภาพและบริการ รวมถึงการมีโปรโมชั่นส่วนลด โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรมเป็นช่องทางในการโปรโมทร้านอาหารให้เป็นท่ีรู้จกั และสร้างฐานลูกคา้ให้มาก
ยิง่ข้ึน 

  
   การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บา้นดุสิตธานีเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 – 23.00 น. โดย ดุสิต กูร์เมต ์ให้บริการอาหารประเภท

ขนมหวาน  (Bakery) อาหาร  Light meal อาหารเช้า  All day breakfast และเมนูเค ร่ือง ด่ืม อีกทั้ ง  ย ังมี
ร้านอาหารไทย เบญจรงค์ และร้านอาหารเวียดนาม เธียนดอง ให้บริการอาหารม้ือหลกัดว้ยเมนูจานอร่อย
โดยเชฟจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยคดัสรรวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีได้คุณภาพ ปรุงอาหารสด 
สะอาด ตามมาตรฐาน และให้ประโยชน์ทางโภชนาการต่อร่างกาย  นอกจากน้ี บา้นดุสิตธานีไดส้ร้างความ
แตกต่างจากร้านอาหารอ่ืนท่ีให้เป็นมากกวา่ร้านอาหารทัว่ไป โดยไดมี้การปรับตวัให้เป็นศูนยก์ลางแห่งการ
เรียนรู้ ดว้ยการจดัเวิร์คช็อปและกิจกรรมตามเทศกาลส าคญั เช่น สอนวาดภาพอาหาร สอนท าช็อกโกแล็ต 
สอนท าเทียน กิจกรรมโยคะ และชมภาพยนตร์ในสวน (Movie night in the garden) ฯลฯ 
 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
          -ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี-  
 

ค.2) บริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลติี ้เซอร์วสิเซส จ ากดั 

 ดุสิต ออน ดีมานด์  
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ดุสิต ออน ดีมานด์ (Dusit On demand) เป็นบริการหน่ึงท่ีอยู่ภายใตบ้ริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส 

จ ากดั โดยจะใช้ทรัพยากรต่างๆ จากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการน้ี บริษทัได้
เล็งเห็นถึงจ านวนพนกังาน และประสบการณ์ในการท างานในการให้บริการท่ีไดม้าตรฐาน จึงเกิดแนวคิดในการ
ให้บริการต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ ให้กบัลูกคา้ โดยแบ่งตามประเภทของงาน ไดแ้ก่  บริการท า
ความสะอาด บริการงานช่าง บริการดูแลสวน และบริการจดัเล้ียงส่วนตวัท่ีใหบ้ริการทั้งในส่วนพนกังานครัว บริกร 
และพนกังานลา้งจานโดยผลิตภณัฑท์ าความสะอาดโดยส่วนใหญ่ จะใชผ้ลิตภณัฑข์อง Ecolab ท่ีผา่นการรับรองตาม
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มาตราฐานของ Green Seal ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร และเป็นผูบุ้กเบิกการเคล่ือนไหว
เชิงนิเวศน์ท่ีดีกบัสภาพแวดลอ้ม 

 
 การตลาดและการแข่งขัน 
(1) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 

 เน่ืองจากในปัจจุบันมีธุรกิจท่ีรับท าความสะอาดอาคารส านักงาน อาคารชุดท่ีพักอาศัย โรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก แต่พนกังานบริษทัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะไม่ไดรั้บการอบรมฝึกฝนในแบบธุรกิจโรงแรม 
จึงเกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจใหดุ้สิต ออน ดีมานด ์เขา้สู่ธุรกิจและเจาะกลุ่มลูกคา้ในตลาดระดบับน (high end) ได ้เช่น 
โรงแรม ระดบั 4 ถึง 5 ดาว และท่ีพกัอาศยัระดบัพรีเมียม เป็นตน้ โดยลูกคา้กลุ่มน้ีลว้นมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ
บริการแบบมาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาว ซ่ึงถือเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 โดยตามปกติ โรงแรม
เหล่าน้ีจะว่าจ้างพนักงานภายนอก (outsource) มาท าความสะอาด แต่การใช้บริการของดุสิต ออน ดีมานด์ โดย
พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท าความสะอาดห้องพกัของโรงแรมโดยตรง จะช่วยประหยดัเวลาในการท าการ
ฝึกอบรมได ้ทั้งน้ี จุดเด่นดา้นการตลาด คือ พนกังานท่ีให้บริการมีประสบการณ์ดา้นการให้บริการโรงแรมระดบั 5 
ดาว จะมีทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ต่าง  ๆไดดี้ 
 

(2) สภาพแข่งขัน 
ดุสิต ออน ดีมานด์ มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดเร่ือง การวา่จา้งพนกังานคนไทยให้บริการแก่ลูกคา้

เท่านั้น ดว้ยเล็งเห็นความส าคญัของการเป็นแบรนด์ไทย และตอ้งการให้พนกังานท่ีให้บริการสามารถถ่ายทอดการ
ให้บริการท่ีแสดงความเป็นไทยในแบบฉบบัของดุสิตได ้(Gracious hospitality) นอกจากน้ี ยงัมีการให้บริการส่วน
ของช่างท่ีมีความช านาญดา้นการซ่อมแซมท่ีพกัอาศยั และสามารถช่วยแนะน าการใชพ้ลงังานแก่ลูกคา้เพื่อประหยดั
ค่าใชจ่้ายไดอี้กดว้ย ในส่วนของการให้บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี สถานทูต เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในส่วนการ
จดังานเล้ียงภายในสถานทูต โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใชบ้ริการพนกังานเสร์ิฟ และพนกังานลา้งจาน (Steward) ของ
โรงแรม 
 คู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดดงักล่าวมายาวนาน และมีพนกังานเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะ
เนน้ เร่ืองการท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ (Public area) มากกวา่การท าความสะอาดในหอ้งพกั โดยมีบริษทั
คู่แข่งท่ีอยู่ในตลาดเดียวกัน เช่น PCS Security and Facilities Service Ltd, ISS Thailand Co., Ltd., N.A.P Service and 
Trading, Certainly Co., Ltd. 
 

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
การวา่จา้งพนกังานคนไทยให้บริการแก่ลูกคา้เท่านั้น เพื่อถ่ายทอดการให้บริการท่ีแสดงความเป็นไทยใน

แบบฉบบัของดุสิตได ้(Gracious hospitality) และการให้บริการส่วนของช่างท่ีมีความช านาญดา้นการซ่อมแซมท่ีพกั
อาศยัสามารถช่วยแนะน าการใชพ้ลงังานแก่ลูกคา้เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายไดอี้กดว้ย ในส่วนของการใหบ้ริการจดัเล้ียง
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นอกสถานท่ี เช่น สถานทูต โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใชบ้ริการพนกังานเสร์ิฟ และพนกังานลา้งจาน (Steward) ของ
โรงแรม ในส่วนของผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดโดยส่วนใหญ่ จะใช้ผลิตภณัฑ์ของ Ecolab ท่ีผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานของ Green Seal ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดโดยส่วนใหญ่ จะใชผ้ลิตภณัฑ์ของ Ecolab ท่ีผา่นการรับรองตามมาตรฐานของ 

Green Seal ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร และเป็นผูบุ้กเบิกการเคล่ือนไหวเชิงนิเวศน์ท่ีดี
กบัสภาพแวดลอ้ม  

 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
-ไม่มี- 
 
 ดุสิต อเีว้นท์ 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ดุสิต อีเวน้ท์ (Dusit Event) ให้บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี ภายใตบ้ริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส 

จ ากดั ถือเป็นธุรกิจหลกัท่ีส าคญัท่ีสามารถให้บริการลูกคา้ไดท้นัทีเม่ือโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ปิดให้บริการลง
เพื่อพฒันาโครงการ และโรงแรมแห่งใหม่ ดว้ยพนกังานประจ าเดิมทั้งในส่วนบริการ ครัว Stewarding และฝ่ายขาย 
ซ่ึงยงัคงท างานอยา่งต่อเน่ือง และเน่ืองจากมีฐานลูกคา้เดิม ท าให้ธุรกิจน้ีมีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนมกราคม 
2562 ดุสิต อีเวน้ท ์แบ่งประเภทงานจดัเล้ียงออกเป็น บุฟเฟ่ต ์คอ็กเทล โตะ๊จีน อาหารวา่ง และอาหารกล่อง 

 
 การตลาดและการแข่งขัน 
(1) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
ส่ิงท่ีเป็นข้อได้เปรียบเม่ือเทียบกับคู่แข่งในระดับโรงแรม 5 ดาว คือ การมีทีมงานท่ีมีความช านาญ 

(Expertise) เร่ืองงานบริการ การจดัสถานท่ี และดา้นอาหารเคร่ืองด่ืม เขา้ไปพร้อมกบัฝ่ายขายไดต้ลอดเวลา สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี ยงัสามารถดึงเอาอตัลกัษณ์องคก์ร เช่น โลโก ้มาใช้
ประกอบในการตกแต่งสถานท่ี จนถึงการน าเสนอบนอาหาร เพื่อเพิ่มความเป็น personalize และสร้างความประทบัใจ
ใหก้บัผูจ้ดังาน จึงน ามาซ่ึงผลประกอบการในปี 2562 ท่ีผา่นมาท่ีท าไดเ้กินเป้าหมายร้อยละ 100 

 
(2) สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบนัการจดัเล้ียงนอกสถานท่ียงัคงมีความตอ้งการสูง และมีธุรกิจรับจดัเล้ียงอยูใ่นตลาดเป็นจ านวนมาก 

ตั้งแต่โรงแรม 5 ดาวอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียง อาทิ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล  Grand Hyatt Erawan Bangkok, Sheraton 
Grande ตลอดไปจนถึงบริษทัรับจดังานเล้ียง ศูนยป์ระชุม และสถานท่ีจดัแสดงสินคา้และการประชุมต่างๆ เช่น  
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อิมแพค เมืองทองธานี โดยคู่แข่งทุกรายต่างมีประสบการณ์และมีความช านาญในธุรกิจน้ีเช่นกนั แต่เน่ืองจาก
ช่ือเสียงของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงสั่งสมมาอยา่งยาวนาน รวมถึงมีพนกังานจ านวนมากท่ีมีอายุการท างาน
กบัโรงแรมมาไม่ต ่ากวา่ 20 ปี มีทั้งประสบการณ์และความคุน้เคยกบัลูกคา้ รวมถึงผูจ้ดังาน ไดรั้บความไวว้างใจจาก
หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนงานเสด็จพระราชด าเนินของพระบรมวงศานุวงศใ์นโอกาสต่าง  ๆท า
ใหดุ้สิต อีเวน้ทย์งัคงเป็นตวัเลือกส าคญัล าดบัตน้ๆ 

 
 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ใช้ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด จากบริษทั Ecolab ท่ีผ่านการรับรองตามมาตราฐานของ Green Seal ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ดุสิต อีเวน้ท์งดใช้หลอดพลาสติก และใช้ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด จากบริษทั Ecolab ท่ีผ่านการรับรอง

ตามมาตรฐานของ Green Seal ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร และเป็นผูบุ้กเบิกการ
เคล่ือนไหวเชิงนิเวศน์ ท่ีดีกบัสภาพแวดลอ้ม 

 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
-ไม่มี- 

 
ค.3) บริษัท เกรซ มี จ ากดั  
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทั เกรซมี จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เป็นบริษทัเทคโนโลยีและให้บริการดูแลท่ีพกั 

และการอยูอ่าศยัแบบครบวงจรในเชิงไลฟ์สไตล์ซ่ึงประกอบดว้ย บริการท าความสะอาด บริการซกัรีดซกัแห้ง และ
บริการก าจดัแมลง โดยมีวิสัยทศัน์ท่ีจะขยายไปสู่บริการไลฟ์สไตล์ เช่น บริการจดัเล้ียงส่วนตวั จนไปถึง บริการ
จดัส่งดอกไม ้โดยใชอ้ลักอริธึมขั้นสูง แพลตฟอร์มดิจิตอล และ เทคโนโลยีการส่ือสาร เพื่อสร้างประสบการณ์ของ
ลูกคา้ท่ีแตกต่าง ตอบสนองไลฟ์สไตลท่ี์หลากหลาย ดูแลความเป็นอยูใ่หอ้ยา่งราบร่ืน นอกจากน้ี บริษทั เกรซมี จ ากดั 
มุ่งมัน่ท่ีจะใชน้ ้ายาและอุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการทั้งหมดของ บริษทั เกรซมี จ ากดั จะไดรั้บการฝึกอบรมและรับรองผา่นสถาบนัการศึกษา
ของดุสิต เพื่อใหลู้กคา้ไดมี้ความมัน่ใจในคุณภาพการบริการท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง 

 
 การตลาดและการแข่งขัน 
 (1) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
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พื้นท่ีปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์ของ บริษทั เกรซมี จ ากดั อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีโอกาสท่ี
จะขยายธุรกิจในต่างประเทศ ในส่วนของตลาดเป้าหมายหลกั คือผูพ้กัอาศยัในคอนโดมิเนียมระดบักลางถึงบน   
ตลาดเป้าหมายรอง คือกลุ่มลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีอยู่อาศยัและท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
ในท าเลศกัยภาพสูง ติดรถไฟฟ้าและสถานท่ีอ านวยความสะดวก โดยกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีมีความตอ้งการท่ีจะปรับปรุง
คุณภาพชีวติของพวกเขา แต่ตอ้งการค าแนะน าและแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

(2) สภาพการแข่งขัน 
บริษทั เกรซมี จ ากดั มีวตัถุประสงคใ์ห้บริการดูแลท่ีพกั และการอยูอ่าศยัแบบครบวงจรในเชิงไลฟ์สไตล์

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุปทานท่ีเพิ่มข้ึนของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะหาบริการอ านวยความสะดวก เช่ือถือได ้และมี
คุณประโยชน์ตอบสนองไลฟ์สไตลท่ี์หลากหลาย เพื่อท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการใชชี้วติ  

ตลาดการแข่งขนัส าหรับธุรกิจให้บริการดูแลท่ีพกั และการอยู่อาศยัแบบครบวงจรประกอบไปด้วย 
ผูใ้ห้บริการอิสระเป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซ่ึงขาดประสบการณ์ในการ
บริการและมีมาตรฐานท่ีไม่มัน่คง ดงันั้น ปัจจยัในความส าเร็จของบริษทั เกรซมี จ ากดั คือ การสร้างความไวว้างใจ
และความน่าเช่ือถือจากประสบการณ์ในธุรกิจการบริการ การสร้างบุคลากรบริการท่ีมีคุณภาพ และการสร้าง
พนัธมิตรทางธุรกิจ 
 

 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทั เกรซมี จ ากดั มีวตัถุประสงคใ์ห้บริการดูแลท่ีพกั และการอยูอ่าศยัแบบครบวงจรในเชิงไลฟ์สไตล์ 

ซ่ึงประกอบดว้ย บริการท าความสะอาด บริการซกัรีดซกัแหง้ บริการท าความสะอาด และ บริการก าจดัแมลง 
 โดยมีวสิัยทศัน์ท่ีจะขยายไปสู่บริการไลฟ์สไตลเ์พิ่มเติม เช่น บริการจดัเล้ียงส่วนตวั จนไปถึง บริการจดัส่ง
ดอกไม ้โดยผูใ้ห้บริการทั้งหมดของ บริษทั เกรซมี จ ากดั จะไดรั้บการฝึกอบรมและรับรองผ่านสถาบนัการศึกษา
ของดุสิต เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในคุณภาพการบริการท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง 
 

  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษทั เกรซมี จ ากดั มุ่งมัน่ท่ีจะใชน้ ้ ายาและอุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงไม่ส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 
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2.2.2 ธุรกจิด้านการศึกษา  
นบัเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่ีฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี หรือ Dusit Hospitality Education (DHE)  

ไดสื้บทอดปฏิภาณของกลุ่มดุสิตโดยการจดัให้มีการเรียนการสอน และการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมการ
บริการการตอ้นรับ (Hospitality) เพื่อผลิตบุคคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อเขา้ท างานในโรงแรมและธุรกิจการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2536 โดยเร่ิมตน้เปิดสอนหลกัสูตรการเรียนด้านอุตสาหกรรมการ
บริการในนามของโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี และในปี 2539 ไดมี้การยกสถานะเป็นวิทยาลยัดุสิตธานี 
(Dusit Thani College) โดยมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีหลากหลาย อาทิเช่น สาขาการครัวและศิลปะ
การประกอบอาหาร (Culinary Arts & Kitchen Management) สาขาการจดัการการท่องเท่ียว (Tourism 
Management) และสาขาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการโรงแรมและรีสอร์ต (Hotel & Resort Management) 

ในปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานีได้มีการพฒันาปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตรต่างๆ ให้มีมาตรฐานระดบั
สากลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในช่ือเสียงการงานดา้นการตอ้นรับและบริการของชาวไทย และไดมี้การเพิ่ม
หลกัสูตรขั้นสูง เช่นหลกัสูตรการบริการส่วนหน้า การบริหารงานระดบัหัวหน้างาน ระดบัผูบ้ริหาร และ
ผูบ้ริหารอาวุโส เป็นตน้ แผนการเรียนเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวง และมีใบรับรองการศึกษาทั้งใน
หลกัสูตรระยะสั้นในระดบัประกาศนียบตัร และในระดบัปริญญาบตัรทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท 

ธุรกิจดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย  
ก. วทิยาลยัดุสิตธานี 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบนัวทิยาลยัดุสิตธานีไดรั้บการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

ใหเ้ปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ดงัน้ี  
 

ก.1) วทิยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวชิา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรม (Hotel Management) 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary 

Arts & Kitchen Management) 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวตักรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

(Service Innovation in Tourism Industry) 
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หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (หลกัสูตรนานาชาติ) จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ (Professional 

Culinary Arts) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรปริญญาร่วมระหวา่งสถาบนั เลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu) ประเทศ
ฝร่ังเศส และวทิยาลยัดุสิตธานี  

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel & Resort 
Management) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซานน์ (Ecole hôtelière de 
Lausanne) ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (เทยีบโอนประสบการณ์) จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรม (Hotel Management) 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary 

Arts & Kitchen Management) 
 

หลกัสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 สาขาวชิา ได้แก่  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA in Hospitality Business Management) 
 
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเน้ือท่ี 12 ไร่ 

ประกอบดว้ย อาคารเรียน 2 อาคาร มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งส้ิน 14,083 ตารางเมตร โดยมีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบติั 
ห้องสาธิต และห้องครัวท่ีทนัสมยั อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ปัจจุบนัก าลงัด าเนินการปรับปรุง
สถานท่ี อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อให้มีความใหม่และทนัสมยัมากข้ึน ซ่ึงก าหนดการ
แลว้เสร็จภายในปี 2563 

 
ก.2) วทิยาลยัดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพทัยา 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรม (Hotel Management) 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary 

Arts & Restaurant Management) 
 
ก.3)  ศูนย์ความเป็นเลศิดุสิตธานี (Dusit Thani Excellence Centre “DTEC”) 
จดัตั้งข้ึนในเดือนตุลาคม 2560 ในสถานะหน่วยงานหน่ึงในวิทยาลยัดุสิตธานี เพื่อเป็นศูนยก์ลางใน

การต่อยอด การน าหลกัสูตรและองคค์วามรู้ของวิทยาลยัดุสิตธานี ผสมผสานกบัประสบการณ์จริงทางภาค
ธุรกิจการโรงแรมและการประกอบอาหารของกลุ่มดุสิตธานีมาใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในวงกวา้ง โดย
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เปิดให้มีหลกัสูตรการอบรมระยะสั้นท่ีหลากหลายและตอบสนองความตอ้งการของตลาด การให้ค  าปรึกษา 
และการให้ความช่วยเหลือในเชิงปฏิบติั ไปสู่บริษทัห้างร้านหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและราชการ ตลอดจน
สาธารณชน เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับ บริการท่องเท่ียวและการโรงแรม และบริการ
ดา้นการจดัการและศิลปะประกอบอาหารในประทศไทยให้เจริญรุดหนา้ยิง่ข้ึนไป  นอกจากน้ี ศูนยค์วามเป็น
เลิศดุสิตธานียงัท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางทรัพยากรให้ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี เพื่อสนบัสนุนการขยายกิจการ
การศึกษาของกลุ่มบริษทัดุสิตธานีไปในระดบันานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาร่วมกนั  
 
กิจกรรมหลกัในปัจจุบนัของศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานี 

1. การจดัการฝึกอบรมระยะสั้นแก่สาธารณชน เปิดสอนหลกัสูตรฝึกอบรมและให้บริการวิชาการ
แก่ผูท่ี้สนใจในอุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับและการประกอบอาหารหลายหลกัสูตรตั้งแต่หลกัสูตร 1-2 
วนั เช่นหลกัสูตรการชงกาแฟแบบมืออาชีพ (Barista Training) หลกัสูตรการจดัการงานแม่บา้น หลกัสูตร
การตลาดเชิงลึกส าหรับโรงแรมและรีสอร์ต และหลกัสูตรการควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 
จนถึงหลักสูตร 2-5 เดือน เช่น หลักสูตรการประกอบอาหารไทย/อาหารตะวนัตกแบบมืออาชีพ และ
หลกัสูตร Executive Program in Hotel Management ฯลฯ 

2. การจดัฝึกอบรมลูกเรือส าราญ เพื่อฝึกฝนพฒันาให้ลูกเรือไทยเขา้ท างานบนเรือส าราญเดิน
สมุทรไดม้ากข้ึน 

3. การจดัฝึกอบรมงานทางดา้นบริการการตอ้นรับ (Hospitality) ท่ีออกแบบตามความตอ้งการของ
ลูกค้าสถาบัน (Customized Instituional Training) เพื่อตอบสนองความต้องการการฝึกอบรมแบบ
เฉพาะเจาะจงของบริษทัหา้งร้าน หรือหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 

4. การให้เช่าห้องครัวฝึกปฏิบติั (Training Kitchen) ห้องครัวสาธิต (Kitchen Demo Room) และ
หอ้งฝึกอบรม (Training Room) แก่ลูกคา้สถาบนัและลูกคา้ทัว่ไป 

 
ศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานี ได้เช่าช่วงพื้นท่ี 1,065 ตารางเมตรในอาคารเลขท่ี 588/5 ถนนเพชรบุรี 

แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นอาคาร 7 ชั้นบนพื้นท่ี 1 ไร่ 66 ตารางวามีพื้นใช้สอยรวม 
6,947.5 ตารางเมตร จากผูเ้ช่าหลกับริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นสถานประกอบการหลกัของศูนยฯ์  
 
กิจกรรมและความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆ ของวทิยาลยัดุสิตธานี 

นอกจากการมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพแลว้วิทยาลยัดุสิตธานียงัมี
ส่วนสนบัสนุนและช่วยเหลือสังคมในดา้นพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อไปท างานในต่างประเทศ ตลอด
ระยะเวลา 22 ปีท่ีผา่นมา ทางวิทยาลยัฯไดรั้บความไวว้างใจจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานท่ี
อนุญาตให้วิทยาลยัดุสิตธานีเป็นสถานท่ีทดสอบฝีมือคนหางานในสาขาอาชีพธุรกิจบริการ จ านวน 5 สาขา
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วิชาชีพ ได้แก่พนักงานประกอบอาหาร พนักงานผสมเคร่ืองด่ืม พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ และพนกังานท าความสะอาด ซ่ึงก็ไดมี้ผูท่ี้ผา่นการทดสอบและไปประกอบอาชีพ
ในต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 

ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ และศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา ไดรั้บการรับรองเป็นองคก์รท่ีมี
หนา้ท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ ใน 2 สาขาวชิาชีพ ไดแ้ก่ 

1. สาขาวิชาชีพการท่องเท่ียว การโรงแรม ภตัตาคาร และร้านอาหาร สาขาผูป้ระกอบอาหารไทย
ประเภทอาหารคาว และ อาหารหวาน  

2. สาขาวชิาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาใหบ้ริการสปา 
จากปณิธานและวิสัยทศัน์ของวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นสากล วิทยาลยัฯไดมี้การลงนามท าความร่วมมือกบัสถาบนัชั้นน าในต่างประเทศเพื่อ
การเปิดหลกัสูตรร่วมรวมถึงการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 Le Cordon Bleu, France – หลกัสูตรปริญญาตรีร่วม (หลกัสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวชิาศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ (Professional Culinary Arts Management) 

 Ecole hôtelière de Lausanne, Switzerland – รับรองหลกัสูตรปริญญาตรี (หลกัสูตรนานาชาติ) 
บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel & Resort Management)  

 Tsuji Culinary Institute, Japan – เปิดสอนหลกัสูตรการประกอบอาหารญ่ีปุ่นตน้ต ารับ ส าหรับ
บุคคลทัว่ไป และส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี  

 Aso College Group, Japan – โครงการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและภาษาญ่ีปุ่น ณ เมืองฟูกูโอกะ 
 Ecole de Savignac, France – โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
 Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong – หลกัสูตรระยะสั้นส าหรับผูบ้ริหารดา้นการ

โรงแรม 
 Institut Paul Bocuse, France – โครงการแลกเปล่ียนอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 University of Houston, USA – โครงการแลกเปล่ียนอาจารยแ์ละนกัศึกษา 

 

นอกจากน้ีวิทยาลยัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมบริการ เพื่อ
พฒันาองคค์วามรู้ในดา้นอุตสาหกรรมบริการการต้อนรับ (Hospitality) ให้ทนัต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั และ
น าความรู้ใหม่ๆ เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นวทิยาลยัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน สถาบนัท่ีวทิยาลยัไดเ้ขา้ร่วมเป็น
สมาชิก อาทิ 

 International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education (ICHRIE) 
 Asia-Pacific Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education (APacCHRIE) 
 International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) 
 World Association of Chefs’ Societies (WACS) 
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 Pacific Asia Travel Association (PATA) 
 Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS) 
 Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) 
 Thailand Incentive and Convention Association (TICA) 

 
โดยทุกหลกัสูตรของวิทยาลยัไดรั้บการรับรองมาตรฐานการไดรั้บการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก 

The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ซ่ึงวิทยาลัยเป็น
สถาบนัการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรอง 

วิทยาลยัฯไดมุ้่งมัน่พฒันางานดา้นวิจยั และไดน้ าผลงานวิจยัท่ีไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ขอ้มูล
ลิขสิทธ์ิและหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย ์ช่ือผลงานวา่ “การพฒันาต ารับอาหารไทยตามมาตรฐานของวิทยาลยัดุสิตธานี (The Development 
of Thai Food Recipes in Accordance with Dusit Thani College Standard)” จดัพิมพเ์ป็นหนงัสือต าราอาหาร
ไทย และหนงัสือต ารับอาหารไทย-ฮาลาล มาตรฐานวิทยาลยัดุสิตธานี เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนให้เป็นท่ี
แพร่หลายเป็นการสืบทอดศิลปะการประกอบอาหารไทยให้คงไวต้ลอดไป นอกจากน้ี วารสารวิทยาลยั 
ดุสิตธานีไดผ้่านการรับรองคุณภาพของศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารในกลุ่มท่ี 1 
ซ่ึงมีเน้ือหาและรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานระดบัสากล และไดถู้กคดัเลือกให้เขา้สู่ฐานขอ้มูล ASEAN Citation 
Index (ACI) ต่อไป 

ในด้านกิจกรรมการแข่งขนัวิทยาลัยฯได้ส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขนัทางด้าน
วชิาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมกิจกรรมและการแข่งขนัในระดบั
นานาชาติ และไดรั้บรางวลัต่างๆ มากมาย อาทิ งาน Jeju Local Cuisine Competition 2019 สาธารณรัฐเกาหลี 
โดยได้รับรางวลัชนะเลิศ The Hong Kong International Culinary Classic 2019 โดยได้รับรางวลัใน 
ทุกรายการท่ีส่งเขา้แข่งขนั นอกจากน้ียงัมีนกัศึกษาของวิทยาลยัท่ีไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการ
แข่งขนั World Skills 2019 สหพนัธรัฐรัสเซีย โดยไดรั้บรางวลัเหรียญยอดเยีย่ม (Medallion of Excellent) 

กวา่ 26 ปีของความส าเร็จของวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในสถาบนัการศึกษา
ด้านอุตสาหกรรมบริการการต้อนรับ (Hospitality Industry) ชั้ นน าท่ีได้รับมาตรฐานระดับสากล  
ดว้ยหลกัสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยท่ี์มีความรู้และประสบการณ์ตรงสาขาและกิจกรรม
เสริมทกัษะต่างๆ ท าให้วิทยาลยัดุสิตธานีสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถทั้งใน
ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน การบริหารจดัการ และการมีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนัวิทยาลัยดุสิตธานีมี
นกัศึกษาทั้งส้ินกวา่ 2,748 คน และไดผ้ลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแลว้ 7,415 คน 
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 การตลาดและการแข่งขัน 
การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ  

 กลุ่มเป้าหมาย:  

 นกัเรียนระดบัเตรียมอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ   
 ผูป้กครองและอาจารย์แนะแนวผู ้ท่ีมี อิทธิพลในการตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักเรียน

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

ประสิทธิภาพในการท างาน และความกา้วหนา้  
 กลุ่มบริษทัต่าง  ๆส าหรับการอบรมพิเศษดา้นการบริการ ฯลฯ  

 
กลยุทธ์โดยภาพรวมในระดับฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE) 
1. ท าให้ศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานีซ่ึงปัจจุบนัเป็นหน่วยงานในวิทยาลยัดุสิตธานีเป็นศูนย์รวม

ทรัพยากรทางการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเป็นเคร่ืองมือในสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจดา้นการศึกษาใน
อนาคต ในทุกระดบัหลกัสูตรการศึกษา 

2. ขยายธุรกิจการศึกษาไปต่างประเทศโดยเน้นไปยงัแถบเอเชียแปซิฟิกเป็นล าดับแรก โดย
พยายามใช้โมเดลของการไปช่วยสร้างและรับรองหลกัสูตรให้สถาบนัท้องถ่ินในประเทศนั้นๆ ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีไม่ตอ้งใชก้ารลงทุนมากและเคยท าจนประสบผลส าเร็จมาแลว้กบัสถาบนัการศึกษาชั้นสูงแห่งหน่ึง
ในฟิลิปปินส์ 

3. ผสานความร่วมมือ (Synergistic Cooperation) กบัส่วนธุรกิจโรงแรมอย่างเขม้แข็งเพื่อการ
เติบโต โดยการประกบและร่วมใชท้รัพยากรบุคคล การตลาด สถานท่ี และองคค์วามรู้ ทั้งในและต่างประเทศ 

4. สร้างแบรนด ์Dusit Hospitality Education (DHE) ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีแบรนด์      
โรงแรมดุสิตธานีเป็นท่ีรู้จกัดีอยูแ่ลว้ โดยสร้างการรับรู้และความน่าเช่ือถือในแบรนด ์DHE ใหม้ากยิง่ข้ึน 

5. สร้างพนัธมิตรในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliances) กบัสถาบนัการศึกษาทั้งในประเทศและ      
ต่างประเทศ  
 

กลยุทธ์การขยาย (Expansion Strategy) 
1. กลยุทธ์การขยายฐานผลิตภัณฑ์การให้บริการ (Expanded Product Offering) เพื่อขยาย

กลุ่มเป้าหมาย ในปี 2562 วทิยาลยัฯ ไดเ้ปิดวชิาการท างานบนเรือส าราญให้เป็นวิชาเลือกในระดบัปริญญาตรี 
และไดจ้ดัท ากลุ่มรายวิชาสาขาธุรกิจเรือส าราญข้ึน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเปิดเป็นหลกัสูตรปริญญาตรีดา้น
เรือส าราญ (Cruise Line) อยา่งเตม็ตวัภายในปี 2565 และภายในปี 2565 วทิยาลยัฯ จะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ี
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มีการใชส่ื้อในการเรียนการสอนแบบ ดิจิตอลอยา่งกวา้งขวาง โดยการใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลไดเ้ร่ิมแบบค่อย
เป็นค่อยไปตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 

2. กลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายปริมาณ (Expanded Market Penetration) วิทยาลยัฯ ก าลงัอยู่ใน
ขั้นตอนการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจนให้ดีข้ึน ซ่ึงกลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กนกัเรียนมธัยมปลายเพื่อให้เขา้เรียนในระดบัปริญญาตรี กลุ่มท่ี
สองกลุ่มคนท่ีท างานในอุตสาหกรรมบริการ (Hospitailty) ท่ีตอ้งการหาความรู้และทกัษะเพิ่มเติม และกลุ่ม
สุดทา้ยคือกลุ่มคนท างานในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีต้องการเปล่ียนงาน เพื่อท่ีจะเพิ่มจ านวนผูล้งทะเบียนทั้ง
หลกัสูตรปริญญาและหลกัสูตรระยะสั้ น โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2565 นักศึกษาเขา้ใหม่ในหลกัสูตร
ปริญญาตรีทั้งหมด (รวมถึงนกัศึกษาเทียบโอนประสบการณ์) จะถึงระดบั 1,200 คน จากระดบัประมาณ 700 
คนในปีปัจจุบนั ทั้งน้ี เน่ืองจากธรรมชาติของธุรกิจการศึกษานั้นตอ้งมีการวางแผนการรับนกัศึกษาล่วงหนา้
อยา่งนอ้ยหน่ึงปี และแผนการตลาดน้ีไดเ้ร่ิมส่งผลกบัจ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

 
การขยายในระดับฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE) 
เนน้การขยายธุรกิจศึกษาไปยงัตลาดต่างประเทศ ซ่ึงในระยะแรกจะเนน้ตลาดเอเชียและออสเตรเลีย 

นอกจากการเปิดตวัของ Dusit Hospitality Management College ท่ีฟิลิปปินส์แลว้ ในปี 2561 ฝ่ายการศึกษา
ดุสิตธานียงัมีการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบักลุ่ม Omega Global เพื่อจดัตั้งสถาบนัการศึกษา
และฝึกอบรมในประเทศศรีลังกา ในปี 2562 อยู่ในระหว่างการหาพนัธมิตรท่ีมีศกัยภาพท่ีจะลงทุนใน
ประเทศออสเตรเลีย และใน 3-5 ปีขา้งหนา้ทางฝ่ายการศึกษาฯจะเนน้การหาโอกาสในต่างประเทศเพิ่มเติม 
โดยใชเ้ครือข่ายท่ีมีอยูแ่ละ/หรือพยายามประกบคู่ไปกบัการขยายตวัของกลุ่มดุสิตธานีไปในต่างประเทศ โดย
เร่ิมจากภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เกาหลี เวยีดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ ตลอดจน
ตลาดยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ องักฤษ เยอรมนี เป็นตน้ โดยในการด าเนินการจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อม
ดา้นบุคลากรในการสร้างทีมงานใหแ้ขง็แกร่งเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

 
กลยุทธ์การสร้างความสมดุล (Balance Strategy) 
ความสมดุลในระดับวิทยาลัยดุสิตธานี 
ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานีมีช่ือเสียงและความแข็งแกร่งมากในหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหารภาคภาษาไทย ช่ือเสียงและความแขง็แกร่งอนัน้ีท าให้
ผูส้มคัรเขา้มาส่วนใหญ่จะเลือกเรียนในสาขาวชิาน้ี ทั้งท่ีรากฐานของวทิยาลยัฯ และของกลุ่มดุสิตธานีมาจาก
การโรงแรม ศิลปะการประกอบอาหารเป็นเพียงส่วนหน่ึงของธุรกิจการบริการการตอ้นรับ (Hospitality) ซ่ึง
เม่ือพิจารณาจากความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของกลุ่มดุสิตธานีแลว้ วิทยาลยัฯ สามารถท่ีจะขยายฐาน
การเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาขาอ่ืนๆ ในธุรกิจการบริการการตอ้นรับ (Hospitality) ให้ทัว่ถึงมากกวา่น้ี 
เช่น การจดัการโรงแรม (Hotel Management) การจดัการการท่องเท่ียว (Tourism Management) การจดัการ
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บริการเรือส าราญ (Cruise Management) การจดัการงานนิทรรศการและการประชุม (Meetings, Incentives, 
Conferences, and Events or “MICE”) ตลอดจนสาขาวิชานวตักรรมการบริการในธุรกิจการท่องเท่ียว 
(Service Innovation in Tourism Industry) 
 วิทยาลัยดุสิตธานีก าลังอยู่ในขั้ นตอนการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างฐานจ านวนนกัศึกษาในสาขาวิชาดงักล่าวให้มีทั้งปริมาณและสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึง
นอกจากผูเ้รียนและอุตสาหกรรมบริการจะไดป้ระโยชน์โดยตรงแลว้ วิทยาลยัฯ ก็จะไดป้ระโยชน์จากการ
กระจายตวัของแหล่งรายได้ไม่ให้กระจุกตวัอยู่แต่สาขาวิชาเดียว และในระยะยาวจะสร้างช่ือเสียงของ
วทิยาลยัวา่มีความแขง็แกร่งในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการการตอ้นรับท่ีครบวงจร 
 วิทยาลยัฯ ตั้งเป้าหมายไวว้่าภายในปี 2565 สัดส่วนของนกัศึกษาเขา้ใหม่ในหลกัสูตรปริญญาตรี
ระหว่างสาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร กบั สาขาอ่ืนๆ จะเป็น 65:35 จากสัดส่วน 
88:12 ในปี 2562 

นอกจากน้ี วิทยาลยัฯตอ้งการจะสร้างความสมดุลระหวา่งสัดส่วนนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี 
ภาคภาษาไทย กบั หลกัสูตรนานาชาติ ทั้งน้ี สืบเน่ืองมาจากเป้าหมายท่ีทางกลุ่มดุสิตธานีวางไวว้่าตอ้งการ
ยกระดบัวิทยาลยัดุสิตธานีให้เป็นวิทยาลยัระดบันานาชาติ (International League) จากสถานะปัจจุบนัท่ีเป็น
วทิยาลยัเฉพาะทางชั้นน าในระดบัประเทศ (Leading Hospitality College in the National League) วทิยาลยัฯ 
จะไม่สามารถจดัอยู่ในระดับนานาชาติได้โดยปราศจากปริมาณนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติท่ีมาก
เพียงพอ 

วิทยาลยัฯ ตั้งเป้าหมายไวว้่าภายในปี 2565 สัดส่วนของนกัศึกษาเขา้ใหม่ในหลกัสูตรปริญญาตรี 
ภาคภาษาไทย กับ หลักสูตรนานาชาติ จะเป็น 80:20 เทียบกับสัดส่วน 89:11 ในปี 2562 และเน่ืองจาก 
ค่าเล่าเรียนในหลกัสูตรนานาชาติจะประมาณ 2-2.5 เท่าของค่าเล่าเรียนในหลกัสูตรไทย ดงันั้นการเปล่ียน
สัดส่วนจ านวนนักเรียนจาก 89:11 เป็น 80:20 จะส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากหลกัสูตรไทย : หลกัสูตร
นานาชาติเป็นประมาณ 65:35 

ทา้ยสุด วิทยาลยัฯ ยงัตอ้งการจะสร้างความสมดุลในเชิงรายได้ระหว่างหลกัสูตรปริญญาตรี กบั 
หลกัสูตรอ่ืนๆ (หลกัสูตรประกาศนียบตัรระยะสั้น หลกัสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลกัสูตรปริญญาโท) 
ใหม้ากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนักระแสการเรียนรู้ของโลกไดเ้ปล่ียนรูปแบบไป องคก์รมีความจ าเป็นใหบุ้คลากร
เขา้รับการอบรมทกัษะและความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ส่วนการเปล่ียนแปลงแบบเฉียบพลนั (Disruption) ใน
หลายอุตสาหกรรมท าให้ลูกจา้ง/พนกังานอาจตอ้งเปล่ียนงานตลอดจนเปล่ียนอุตสาหกรรมส าหรับการหา
งานใหม่ ท าใหต้ลาดมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนส าหรับหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างทกัษะใหม่ (Re-skilling) หรือ
ยกระดบัทกัษะเดิม (Up-skilling) ตลอดจนความตอ้งการในการยกระดบัทกัษะและความรู้ในเชิงบริหาร ซ่ึง
สามารถท าไดผ้า่นหลกัสูตรเทียบโอนประสบการณ์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ท่ีมีความยืดหยุ่น
ในการเรียนการสอนเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายของทางวิทยาลยัฯ ซ่ึงคือคนท่ีท างานมาแลว้ระดบัหน่ึงและ
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ตอ้งการท างานพร้อมกบัการเรียน จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีวิทยาลยัฯจะขยายการเรียนการสอนเขา้สู่ตลาดน้ีให้ 
มากข้ึน 

ปัจจุบนัแหล่งรายไดข้องวิทยาลยัฯ ส่วนใหญ่มาจากหลกัสูตรปริญญาตรี วิทยาลยัฯ จึงตั้งเป้าหมาย
ไวว้า่ภายในปี 2565 สัดส่วนของรายไดจ้ากหลกัสูตรปริญญาตรีกบัรายไดจ้ากหลกัสูตรอ่ืนๆ จะเป็น 70:30 
เม่ือเทียบกบัสัดส่วน 88:12 ในปี 2562 
 

ความสมดุลในระดับฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE)  
เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฝ่ายการศึกษาฯท่ีจะขยายฐานธุรกิจการศึกษาออกไปให้

กวา้งขวางเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกบัคนจ านวนมาก ฝ่ายการศึกษามีแผนการขยายฐานทั้งในประเทศผ่าน
การตั้งสถาบนัศึกษาในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และในต่างประเทศผ่านการร่วมมือกบัหุ้นส่วนต่างๆใน
ประเทศนั้นๆ ซ่ึงในเชิงธุรกิจจะเป็นการกระจายความเส่ียงในแหล่งรายได้ไม่ให้กระจุกตวัอยู่เพียงจาก
วทิยาลยัดุสิตธานีแต่เพียงแห่งเดียว ความสมดุล (Balance) และความหลายหลาย (Diversification) จึงจะเป็น
ผลพลอยไดท่ี้ตามมาในระยะยาว 
 

กลยุทธ์การสร้างความหลากหลายทางธุรกจิ (Diversification Strategy) 
การสร้างความหลากหลายในระดับวิทยาลัยดุสิตธานี 
เป้าหมายหน่ึงท่ีทางวิทยาลยัฯ ตั้งไวคื้อจะน าความช านาญและประสบการณ์จากทั้งการสอนและ

จากการปฏิบติัจริงของกลุ่มดุสิตธานีมาใชป้ระโยชน์ต่อสังคมและธุรกิจให้มากท่ีสุด นอกจากการขยายตวั
ของหลกัสูตรการฝึกอบรมให้หลากหลายและตอบสนองต่อความตอ้งการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนแลว้ ทางวิทยาลยัฯ จะต่อยอดธุรกิจเขา้ไปเป็นผูใ้ห้บริการดา้นท่ีปรึกษา (Consulting) ตลอดจน
เขา้ไปช่วยจดัตั้งและจดัองคก์ร (Initial Set-up & Organize) ให้แก่ผูป้ระกอบการในธุรกิจบริการรายใหม่ท่ีมี
เงินทุนแต่อาจขาดประสบการณ์และความช านาญ 

 
นอกจากน้ี วิทยาลยัฯ ยงัตอ้งการเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certify Body) บุคลากรในธุรกิจ

ให้กบัองค์กรทั้งในและต่างประเทศ หน่ึงในความพร้อมท่ีทางวิทยาลยัฯมีอยู่แล้วคือการเป็นหน่วยงาน
รับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Competency Certify Body) ของประเทศไทย 
เม่ือมาตรฐานน้ีไดรั้บการประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

 
การสร้างความหลากหลายในระดับฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี (DHE) 
ในระยะยาวความหลากหลายจะเกิดจากการกระจายตวัของฐานธุรกิจการศึกษาไปยงัหลายประเทศ 

และข้ึนกบัความสามารถในการใชซ้ ้ าให้เกิดประโยชน์เท่าทว ี(leverage) จากความช านาญและประสบการณ์
ท่ีเก่ียวจากวิทยาลัยดุสิตธานีและศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี และจากการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันระหว่าง
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หน่วยงานการศึกษาต่างๆ และจากหน่วยงานอ่ืน เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจต่อเน่ืองในอนาคต โดยจะขยาย
หลกัสูตรทางวิชาการในระดบัอ่ืน อาทิ หลกัสูตรวิชาชีพ และ Executive Program เพื่อสร้างความหลากหลายใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 
สภาพการแข่งขันของธุรกจิการศึกษา 
การท่องเท่ียวจดัเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย

ก่อให้เกิดการลงทุน การจา้งงาน และการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินมากมาย ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศท่ีมี
ศกัยภาพจ านวนมากจึงได้เปิดหลกัสูตรด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการมากข้ึนเพื่อผลิตก าลงัคนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการแรงงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเท่ียวของประเทศ ในขณะท่ีประเทศไทย
เร่ิมกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อจ านวนประชากรวยัเรียนท่ีลดลงในอนาคต เป็นผลให้จ  านวน
แรงงานท่ีจะขยายตวัชา้ลง และมีจ านวนลดลงในอนาคต ประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินคา้และบริการ
ด้านการท่องเท่ียว การแพทยแ์ละสุขภาพ ทั้งปัจจยับวกและลบดงักล่าว วิทยาลยัฯ จึงตอ้งวางแผนปรับเปล่ียน
หลกัสูตร และระบบการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคม และจ านวนผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรีภาคปกติท่ี
มีแนวโนม้ลดลงดว้ย ซ่ึงคาดวา่การแข่งขนัทางการการศึกษาในดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในอนาคต
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน วิทยาลยัฯ ยงัตอ้งวางแผนในการเพิ่มหลกัสูตรดา้นการบริการวิชาการให้มากข้ึนโดย
มุ่งเนน้การเรียนรู้ตลอดชีวติเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  
ธุรกิจการศึกษา ตอ้งใช้คณาจารยแ์ละหลกัสูตรการเรียนเป็นหลกั นอกเหนือไปจากการจดัสถานท่ีและ

จดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่นกัเรียน ดว้ยหลกัสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยท่ี์มี
ความรู้และประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ควบคู่ไปกบัความพร้อมด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง  ๆทั้งในเร่ืองอาคารสถานท่ี อุปกรณ์การเรียนการสอน และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าใหว้ทิยาลยัดุสิตธานี
สามารถผลิตบณัฑิตท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความรู้ความสามารถในทกัษะทั้งทางด้านการปฏิบติังานและการบริหาร
จดัการ มีความคิดสร้างสรรค ์และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อตอบสนองต่อนโยบายพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
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ข.      โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั) 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เป็นการร่วมทุนระหวา่งกลุ่มดุสิตธานี และ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชัน่แนล (Le Cordon Bleu 

International) โดยจดัตั้งเป็นบริษทัร่วมทุนในนาม บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดัตั้งแต่ปี 2550 โดย
เปิดสอนหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในระดบัประกาศนียบตัรและระดบัวุฒิบตัร
หลายหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

 หลกัสูตรคลาสสิคไซเคิล (Classic Cycle Programme) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรประกาศนียบตัร ท่ีเปิด
สอนทั้งวนัธรรมดา และหลกัสูตรวนัเสาร์ ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 หลกัสูตรดว้ยกนั 

 หลกัสูตรวชิาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine) 
 หลกัสูตรการท าขนมปัง (The Art of Bakery) 
 หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัไวน์และคอ็กเทล (Wine Studies and Cocktail Course) 
 หลกัสูตรศิลปะการท ากาแฟ (Barista Course) 
 หลกัสูตรระยะสั้นอีกหลายหลกัสูตร (Culinary Discovery short courses and workshops) 
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นส่วนหน่ึงในเครือข่ายสถาบนั เลอ 

กอร์ดอง เบลอ ทัว่โลกท่ีมีความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการพฒันาความรู้และเทคนิคการท าอาหารฝร่ังเศส 
ตลอดจนพฒันาสูตรใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก เปิด
สอนต่อเ น่ืองมายาวนาน 124 ปี  ปัจจุบันมีสาขาของโรงเ รียนและเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือใน
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้งหมด 35 แห่งใน 20 ประเทศ และมีนกัเรียนท่ีเขา้เรียนในหลกัสูตรต่างๆจ านวน 
20,000 คนต่อปี 

เน่ืองจากการปิดส านกังานของกลุ่มดุสิตธานีท่ีหัวถนนสีลมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2561 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จึงไดท้  าการยา้ยสถานท่ีการเรียนการสอน
และส านักงานไปยงัอาคารเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 17-19 ตั้งอยู่บนเลขท่ี 4, 4/5 ถนนราชด าริ  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ โดยไดเ้ปิดท าการเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562  

ปัจจุบนัโรงเรียนมีนกัเรียนจากหลากหลายประเทศลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรต่างๆ โดยนกัเรียน
ไทยส่วนใหญ่จะเรียนหลักสูตรอาหารตะวนัตก หลกัสูตรการท าขนมอบ หลกัสูตรการท าขนมปัง และ
หลกัสูตรวิชาการครัวไทย ขณะท่ีนกัเรียนชาวต่างชาติจ านวนมากมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เคล็ดลบัอาหาร
ไทย ในแต่ละหลกัสูตรจะสอนโดยทีมอาจารยแ์ละเชฟท่ีไดผ้่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ดา้นการ
ท าอาหารในต าแหน่งอาวโุสของโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกและภตัตาคารระดบัมิชลิน สตาร์  

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้อบรม
ผูป้ระกอบการ เชฟ นกัเขียนดา้นอาหาร นกัสไตลิสอาหาร และผูเ้ชียวชาญดา้นการด่ืมไวน์ โดยศิษยเ์ก่าของ
โรงเรียนสามารถเขา้ถึงเครือข่ายศิษยเ์ก่าท่ีมาจากทัว่ทุกมุมโลก 
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 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ

ปรับปรุงธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั มีผูส้นใจเขา้เรียนในหลกัสูตรต่าง  ๆเป็นจ านวนมาก โดยคิดเป็นนกัเรียนไทย 
ร้อยละ 70 และนกัเรียนต่างชาติร้อยละ 30  

กลุ่มเป้าหมาย:  

 กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป ครอบครัว และเยาวชน  
 กลุ่มบริษทั องคก์รชั้นน า กลุ่มบริษทัคู่คา้  
 ผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร 
 สถาบนัแนะแนวการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ   
 
(ข)  สภาพการแข่งขัน  
ความตอ้งการกลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษาสายงานวชิาชีพ (ปวส.) ทางดา้นอาหาร ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก

มีความตอ้งการบุคลากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน ในภาคธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ แนวโนม้ของการ
เติบโตของธุรกิจดงักล่าว น่าจะยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองต่อไปอีก 2-3 ปี ขา้งหน้า หากไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ผลของโลกาภิวฒัน์ยงัคงสร้างกระแสให้เกิดความสนใจในการศึกษาศิลปะดา้นการท าอาหารอย่างต่อเน่ือง    
อีกทั้ง ยคุอาหารฟิวชัน่ท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก ยิง่ส่งผลให ้เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน 

ในส่วนของภาวะการตลาดของสถาบนัฝึกอบรมศิลปะการท าอาหารในประเทศไทยนั้น เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต ยงัคงเป็นผูน้ าดา้นสถาบนัสอนการท าอาหารในระดบัแนวหนา้ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไม่มีคู่แข่งขนัท่ีเป็นสถาบนั
ระดบันานาชาติ หรือกิจการร่วมคา้ใดๆ ท่ีน าเสนอหลกัสูตรการเรียนในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ทั้งน้ี ยงัคงตอ้ง
ติดตามความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับนานาชาติท่ีน าเสนอทั้ งหลักสูตร 

การท าอาหารแบบฝร่ังเศสและอาหารไทย ท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมดา้นอาหารของทั้งสองประเทศ โดยมีหลกัสูตรและ 
การเรียนการสอนท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับอาจารยเ์ชฟผูส้อนจะคดัเลือกจากประสบการณ์ 
การท างานในระดบัมืออาชีพจากร้านอาหารห้าดาวทัว่โลก ซ่ึงหากมีประสบการณ์การสอนจะไดรั้บการพิจารณาเป็น
พิเศษ  

นอกจากน้ี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยงัมีการจดัการอบรมและพฒันาบุคลากรผูส้อนอย่างมีระบบ ซ่ึงผูท่ี้
ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นอาจารยเ์ชฟผูส้อนแลว้นั้น จะตอ้งผา่นการฝึกอบรม และการสังเกตการณ์ในหลกัสูตรท่ีเปิด 
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การเรียน การสอนทั้ งในรูปแบบการสาธิตการประกอบอาหาร และห้องปฏิบัติการครัว เป็นเวลา 3 เดือน  
อยา่งไรก็ตาม ผูส้อนยงัจ าเป็นตอ้งผา่นการทดสอบภาคปฏิบติัการสอน และการสัมภาษณ์ ก่อนการบรรจุเขา้สอนจริง
ในหลกัสูตร 

ตามท่ีการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์เชฟผูส้อนจ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ดงันั้น อาจารยเ์ชฟผูส้อนทุกท่านจะตอ้งสอบผา่นการวดัผลทาง
ภาษาองักฤษ (TOEIC) ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการควบคุมคุณภาพการเรียน 
การสอน ภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อรักษาระดบัคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน ซ่ึงจะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ทุก  ๆ3 ปี  

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ
ท าให้อาจารยผ์ูส้อนมีความเจริญก้าวหน้าและศกัยภาพในการสอน ซ่ึงมีการด าเนินงานสนับสนุนในหลาย ด้าน เช่น  
การเรียนในหลกัสูตรต่างๆ  ภายในโรงเรียน และจากสถาบนัอ่ืน  ๆทั้งทกัษะการท างาน การสอน และภาษาองักฤษ 

 
 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
 
ค. Dusit Hospitality Management College (DHMC)  
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
Dusit Hospitality Education Philippines (“DHEP”) ซ่ึ ง ถือหุ้นโดย  Dusit Thani Philippines Inc. 

(“DTPI”) ร้อยละ 40 ด าเนินธุรกิจ 2 อย่าง ได้แก่ โรงแรม DusitD2 The Fort Manila และวิทยาลัย Dusit 
Hospitality Management College (“DHMC”)  ซ่ึงทั้งสองธุรกิจน้ี ตั้งอยู่บนอาคาร 27 ชั้นท่ีก าลงัก่อสร้างใน
เมือง Bonifacio Global City ซ่ึงส่วนท่ีเป็นวิทยาลยัใช้พื้นท่ี 12 ชั้น และติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน
เก่ียวกับการบริการการต้อนรับ (hospitality)  การท่องเท่ียว (tourism) และศิลปะการประกอบอาหาร 
(culinary)  DHMC เป็นวิทยาลัยท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านการเรียนการสอนของธุรกิจการบริการ 
การตอ้นรับ และศิลปะการประกอบอาหาร ผา่นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบในห้องเรียน และ
เรียนออนไลน์ รวมทั้งการปฏิบติัจริงทางดา้น front office, housekeeping  ส่วนการท าครัวและการบริการ 
โดยท่ีนกัเรียนของ DHMC สามารถปฏิบติังานจริงท่ีโรงแรม DusitD2 ดงักล่าว และส่วนของร้านอาหารใน
โรงแรม และมีผูดู้แลท่ีมีประสบการณ์ให้ค  าแนะน าแก่นกัเรียน โดยเป็นส่วนหน่ึงของภาคปฏิบติัการเรียน
การสอน 
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เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 DHMC ไดเ้ปิดรับนกัเรียนรุ่นแรกจ านวน 12 คน ในหลกัสูตรปริญญาตรี
สาขาการจดัการบริการการตอ้นรับ (Bachelor of Science in Hospitality Management Program) ซ่ึงรับรอง
โดย École hôtelière de Lausanne (EHL)  และมีเป้าหมายการรับนักเรียนจ านวน 1,200 คนในอนาคต  
ในหลักสูตรทั้ งระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรีและหลักสูตรวิชาชีพ สาขาการบริการ 
การตอ้นรับ การท่องเท่ียว และศิลปะการประกอบอาหาร ส าหรับส่วนโรงแรม dusitD2 The Fort Manila 
คาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการในปี 2563 

ในเดือนมีนาคม 2563 DTPI ไดข้ายหุ้นใน DHMC จ  านวน 3,599,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
40.00 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ DHMC ใหแ้ก่ Fine Properties, Inc.ในประเทศฟิลิปปินส์ 

 
    การตลาดและการแข่งขัน  
ปัจจุบนัมีโรงเรียนท่ีเปิดสอนหลักสูตรการจัดการโรงแรมเป็นจ านวนหลายแห่งท่ีสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ แต่ Dusit Hospitality Management College จะสร้างความแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืน โดยจะจดัให้มี
หลกัสูตรนานาชาติท่ีไดรั้บการรับรองจากพนัธมิตรท่ีมีเสียงระดบัโลก ไดแ้ก่ École hôtelière de Lausanne 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากน้ี Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. จะร่วมมือกบัสถาบนัชั้น
น านานาชาติ Institut Paul Bocuse ซ่ึงเป็นสถาบนัศึกษาด้านการโรงแรมและท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพชั้นสูง เพื่อเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัร  
 

    การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ    
หลกัสูตรท่ีจะเปิดสอนมีดงัน้ี  
 หลกัสูตรดา้นอุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับในระดบัปริญญาตรี 
 หลกัสูตรการจดัการบริการการตอ้นรับ (Hospitality Management)  
 หลกัสูตรระยะสั้นทางดา้น ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) การด าเนินธุรกิจโรงแรม 

(Hotel Operations)  
 หลกัสูตรการบริหารการบริการการตอ้นรับชั้นมืออาชีพ (Professional Hospitality Management)

ในหลากหลายดา้น 
 

  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 
  งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 
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2.2.3     ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
ก. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Project)   
   ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม เป็นการร่วมทุนระหวา่ง บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
ผ่านบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ แห่งใหม่ อาคารท่ีพกัอาศยั ศูนยก์ารคา้ และอาคารส านกังาน ภายใตช่ื้อโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค 
(Dusit Central Park) และพฒันาข้ึนภายใตแ้นวคิด “Here for Bangkok” มีมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 36,700 
ลา้นบาท โดยโครงการลงทุนน้ีจะตั้งอยู่บนท่ีดินซ่ึงบริษทัเช่ามาจากส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์
ขนาด 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา ณ บริเวณหวัมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การเขา้ร่วมลงทุนในโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประกอบดว้ยการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าท่ีดิน 
การก่อสร้างและพฒันาโรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั และ โครงสร้างอาคารศูนยก์ารคา้  ผา่นบริษทั วิมานสุริยา 
จ ากดั  

2. การเขา้ร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอาคารศูนยก์ารคา้ผา่นบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
3. การเข้า ร่วมลงทุนในโครงการอาคารส านักงาน ผ่านบริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี   

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั โดยมีบริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั รับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินส าหรับโครงการ
อาคารส านกังาน ไปจากบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั เช่าช่วงท่ีดินต่อจาก บริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ในการลงทุนในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นการใช้พื้นท่ีเช่าเดิมท่ีบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ีจาก
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยไ์ว ้ฉบบัลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2511 ท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 
67.84 ตารางวา มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2516 ซ่ึงครบก าหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2546  และ
สามารถต่อสัญญาได้อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 15 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ ซ่ีงบริษทัไดล้งนามต่อสัญญาเช่า
ท่ีดินพร้อมอาคารคร้ังท่ี 1 โดยมีระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บนท่ีดิน 18 
ไร่ 1 งาน 28.20 ตารางวา ซ่ึงต่อมา บริษทัสละสิทธิตามสัญญาเช่าท่ีดินเดิมและสละสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า
ท่ีดินเดิมดงักล่าว เพื่อลงนามในสัญญาเช่าฉบบัใหม่ กบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีก าหนด
ระยะเวลา 30 ปี ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 บนพื้นท่ี 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา (ท่ีดินเช่าเพิ่มเติมจากเดิม 18 ไร่ 1 
งาน 28.20 ตารางวา อีกจ านวน 5 ไร่ 0 งาน 74.52 ตารางวา ท่ีเคยเป็นท่ีตั้งของอาคารโอลิมเปีย และอาคารไทย
ประกนัชีวติและตึกแถว 9 หอ้ง) 

โครงการดงักล่าวถือเป็นการต่อยอดธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั กระจายความเส่ียง  เพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนั และยงัช่วยเสริมสร้างดุสิตธานีให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน โครงการแห่งน้ี มีจุดเด่นอยู่ท่ีการด ารงรักษา
เอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย ตลอดจนกล่ินอายของดุสิตธานี รวมไปถึงการใช้ประโยชน์พื้นท่ีอย่างเต็มศกัยภาพ 
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สามารถเอ้ือประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียวและประชาชนผูม้าเยือนทัว่ไป เน่ืองจากพื้นท่ีตรงน้ีเป็นจุดศูนยก์ลางของเมือง
อยา่งแทจ้ริง เป็นทั้งจุดศูนยก์ลางทางธุรกิจและจุดศูนยก์ลางท่ีเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชนหลกัของกรุงเทพฯ ทั้ง
รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT เป็นยา่นท่ีพกัอาศยัของผูมี้รายไดร้ะดบับน อีกเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัอีกอยา่ง
หน่ึงของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค คือการสร้างพื้นท่ีสีเขียวเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ีชั้นบนสุดของอาคารกลาง 
(podium) ดว้ยพื้นท่ีกวา่หม่ืนตารางเมตร ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งอาคารหลกั 3 อาคาร เพื่อให้สอดคลอ้งและต่อเน่ืองจาก
พื้นท่ีสีเขียวของสวนลุมพินี ซ่ึงถือไดว้่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ บริษทัมัน่ใจว่าโครงการน้ีจะกลายเป็นสัญลกัษณ์
แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เหมือนท่ีโรงแรมดุสิตธานีเคยไดส้ร้างประวติัศาสตร์เอาไวก้วา่คร่ึงทศวรรษ และจะช่วยสร้าง
ความแขง็แกร่งใหก้บัแบรนดดุ์สิต สืบไป 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เปิดให้บริการจนถึงวนัท่ี 5 มกราคม 2562 และยุติให้บริการตามแผนท่ีวางไว ้
ซ่ึงโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค น้ีไดด้ าเนินการร้ือถอนอาคารส านกังานและอาคารพาณิชยท่ี์อยูบ่นพื้นท่ีเพิ่มเติม
ประมาณ 5 ไร่ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั และไดเ้ร่ิมร้ือถอนอาคารต่างๆ ของโรงแรมตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2562 ควบคู่ไปกบัการเจาะหล่อคอนกรีตเสาเข็ม ตลอดจนงานก่อสร้างอาคารส่วนชั้นจอดรถใต้ดิน
บางส่วน บริษทัคาดว่าการร้ือถอนจะแลว้เสร็จภายในกลางปี 2563 และจะเร่ิมเปิดตวัโครงการขายห้องพกัในส่วน
ของอาคารท่ีพกัอาศยั (Residence) ในปี 2563  

ในการน้ี บริษทัคาดว่าจะเปิดด าเนินการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่และศูนยก์ารคา้ในปี 2566 
และเปิดอาคารส านกังานและอาคารท่ีพกัอาศยัในปี 2567  เป็นตน้ไป 

 
ข. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม Hampton Sriracha by Origin and Dusit 
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยค์อนโดมิเนียม Hampton Sriracha by Origin and Dusit เป็นการ 

ร่วมทุนระหวา่ง บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ท่ีสัดส่วน 
ร้อยละ 51 และ 49 ตามล าดบั ผา่นบริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั ซ่ึงไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 มี
ทุนจดทะเบียน 320 ลา้นบาท โดยโครงการคอนโดมิเนียมน้ีจะตั้งอยูบ่น ใจกลางเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทัไดร่้วมลงทุนกบับริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) พฒันาคอนโดมิเนียมเพื่อขายใน

บริเวณใจกลางเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ภายใตช่ื้อ “แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด ์ดุสิต” (Hampton 
Sriracha by Origin and Dusit) บนท่ีดินขนาด 2 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา พฒันาเป็นอาคารสูง 26 ชั้น จ  านวน 468  
ยนิูต และ 3 ร้านคา้ มูลค่าโครงการประมาณ 1,400 ลา้นบาท โดยเร่ิมเปิดขายประมาณไตรมาส 2 ของปี 2563 
และคาดวา่จะก่อสร้างเสร็จในปี 2564 
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 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก)   การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
เนน้เร่ืองท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยูใ่นบริเวณตรงขา้มตึกคอม ใจกลางเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ี

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) โดยมีระยะทางห่างจากสถานีรถไฟความเร็วสูง
เช่ือม 3 สนามบิน สถานีศรีราชาเพียง 12 นาที และอยูห่่างจากท่าเรือแหลมฉบงัเพียง 10 กิโลเมตร 

ทั้งน้ี ศรีราชา ถือเป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงใน EEC เน่ืองจากมีทั้งนิคมอุตสาหกรรม
ดั้งเดิม เช่น นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และนิคมอุตสาหกรรมท่ีก าลงัจะพฒันาข้ึนใหม่อีกจ านวนมาก  
อยูใ่กลแ้หล่งโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศท่ีก าลงัจะพฒันาข้ึนอยา่งท่าเรือแหลมฉบงัเฟส 3 รวมถึงยงัเป็นท่ีตั้ง
ของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั หรือ ดิจิทลั พาร์ค ไทยแลนด์ ซ่ึงเป็นเมกะโปรเจ็คและ 
แลนดม์าร์คใหม่ของบริษทัดา้นเทคโนโลยแีละสตาร์ทอพัในไทยและภูมิภาคบนพื้นท่ีกวา่ 700 ไร่ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ตลอดจนชาวต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนและท างานในพื้นท่ี และ

คนท่ีตอ้งการลงทุนในคอนโดมิเนียม 
 

กลยุทธ์ในการลงทุน 
ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์สอดคลอ้งกบัธุรกิจหลกั ซ่ึงสร้างความสมดุลใน

การเกิดรายได ้และผลตอบแทนในระยะเวลาอนัสั้น อีกทั้งมองเห็นโอกาสและศกัยภาพการเติบโตของตลาด
อสังหาริมทรัพยใ์นพื้นท่ี EEC ซ่ึงเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีรัฐบาลสนบัสนุน 

 

(ข)    สภาพการแข่งขัน 
จากรายงานศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ระบุวา่ ในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 สถานการณ์ตลาดท่ีอยูอ่าศยั

ในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ด้านอุปสงค์ลดลงทั้งจ  านวนหน่วยและมูลค่าของโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัเล็กนอ้ย เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาปี 2561 ซ่ึงผูซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ี EEC ไดรั้บผลกระทบ
จากมาตรการควบคุมสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั หรือ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น้อยกว่าใน
พื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล เน่ืองจากผูซ้ื้อส่วนใหญ่เป็นก าลงัซ้ือเพื่ออยูอ่าศยัจริง 

 
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
-ไม่มี-  
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2.2.4 ธุรกจิอาหาร 
ก. บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

จากความตั้งใจท่ีจะสร้างธุรกิจใหม่ใหก้บักลุ่มดุสิตธานีเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงออกจากธุรกิจ
โรงแรม และเป็นการเพิ่มช่องทางในการท าธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ  ากดั จึงไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้
จ านวน 713 ลา้นบาท ซ่ึงจะใชเ้ป็นบริษทัแม่ในการลงทุนในธุรกิจอาหารต่างๆ 

การลงทุนท่ีผา่นมา 

ในปี 2561 ได้ลงทุนในบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ  ากดั (จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562) ซ่ึงเป็นบริษัทผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายอาหารนานาชาติ และส่งออกไป
ต่างประเทศ 

ในปี 2561 ไดก่้อตั้ง บริษทั ดุสิต กูร์เมต์ จ  ากดั โดยมี บริษทั เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ  ากดั   
ถือหุน้ร้อยละ 10 เพื่อเป็นบริษทัในการสร้างแบรนด์ Food Retail ของดุสิต 

ในปี 2562 ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้คร้ังแรกร้อยละ 51 ในบริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม (Catering) ใหแ้ก่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และเม่ือเดือนมกราคม 2563 ไดซ้ื้อ
หุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 19 ท าให้ปัจจุบนับริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ  ากดั มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษทั เอ็บเพอคิวร์ 
เคเทอร่ิง จ  ากดั เป็นร้อยละ 70.00 ตามสัญญาซ้ือขายหุน้ 

 
 การตลาดและการแข่งขัน 
การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
กลยุทธ์ในการลงทุน 
 ธุรกิจอาหารท่ีเป็นไปในแนวทาง Thailand and Asia to The World การน าประเทศไทย  

ความเป็นไทย ความเป็นเอเชียไปสู่โลก ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัจุดยืนของโรงแรมดุสิตธานีท่ีน า
ความเป็นไทยและบริการแบบไทยไปสู่โลก 

 ธุรกิจท่ีอยู่ในพื้นท่ีของ Be Natural, Be Healthy, Be Organic, Support Local Community
กล่าวคือ สินคา้จากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพท่ีดี ปลอดสารพิษ และสนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ิน  

 ธุรกิจอาหารท่ีมีโอกาสในการเติบโตสูง 
 ธุรกิจอาหารท่ีมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนแก่กันและกันกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ

การศึกษาของกลุ่มดุสิตในปัจจุบนั 
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 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 

 
ข. บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต จดัหา และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์มีสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องตนเองท่ีมีการจดั
จ าหน่ายในประเทศต่างๆ พร้อมทั้งรับผลิตใหผู้อ่ื้นในรูปแบบของ Private label and Co Packing  จากโรงงาน
เล็กๆ ท่ีเร่ิมกิจการในปี 2534 ไดพ้ฒันาธุรกิจบนพื้นฐานของความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้คุณภาพในราคาท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้าย จนกลายมาเป็นโรงงานในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมียอด
รายรับกว่าพนัลา้นบาทต่อปี มีพื้นท่ี 10,000 ตารางเมตร มีคนงานกว่า 500 คน  ผลิตสินคา้มากกว่า 1,100 
รายการ (SKU’s) ใน 7 กลุ่มตลาด ส่งออกไปยงั 25 ประเทศ 

ในปี 2562 บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั (มหาชน) (“NRF”) ไดเ้ร่ิมด าเนินการลงทุน
ในบริษทั The Brecks Company Limited ผูน้ าผลิตอาหารเร่ืองการท าไส้กรอกจากพืช และมีก าลงัการผลิต
ขนาดใหญ่ท่ีสหราชอาณาจกัร ไดเ้พิ่มศกัยภาพในการบรรจุสินคา้ประเภทของเหลวในบรรจุภณัฑพ์ลาสติกท่ี
บีบออกมาไดท้นัทีดว้ยมือเดียวท่ีเรียกว่า V-Shape และไดล้งนามในสัญญาซ้ือบริษทั ซิต้ีฟู้ด จ  ากดั ซ่ึงเป็น
โรงงานผลิตอาหาร ท่ีมีความสอดคลอ้งและส่งเสริมการเติบโตของบริษทั ในปี 2562 NRF ไดย้ืน่เร่ืองขอเขา้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ี
ไดจ้ากการระดมทุนในคร้ังน้ี เพื่อใชใ้นการบริหารสภาพคล่องภายในบริษทั การช าระคืนเงินกูย้ืม และการ
ลงทุนโครงการในอนาคต  
 

กลุ่มธุรกจิ 

 Private Label รับผลิตสินคา้ใหแ้ก่ Retailer  
 Co Packing รับผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดลู์กคา้ 
 Signature Brands สินคา้ท่ีจ  าหน่ายภายใตแ้บรนดท่ี์บริษทัฯเป็นเจา้ของ 

 
      การตลาดและการแข่งขัน 

(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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 กลุ่มคนต่างชาติท่ีช่ืนชอบอาหารเอเชีย คนเอเชียท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศตะวนัตก กลุ่มผูป้ระกอบการ
อาหารท่ีมีแบรนด์เป็นของตวัเองท่ีตอ้งการหาผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ กลุ่มบริษทัคา้ปลีกท่ีตอ้งการผลิตสินคา้
ภายใตแ้บรนดข์องหา้ง 
 
  กลยุทธ์ในการแข่งขัน  

 สร้างความแข็งแรงให้กับแบรนด์สินคา้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของท าการ Refresh และ Relaunch 
สินคา้ภายใตแ้บรนด์ท่ีมีอยูใ่นประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย เพิ่มจ านวนประเทศท่ีสินคา้จากบริษทัได้
เขา้ไปจ าหน่าย 

 Clean Label เขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดลในการจดัหา
แหล่งวตัถุดิบและท าการตรวจสอบและบริหารจัดการร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้ได้มาซ่ึงว ัตถุดิบท่ี 
ปลอดสารพิษ 

 เพิ่มศกัยภาพการผลิต พฒันาพื้นท่ีและศกัยภาพการผลิตใหไ้ด ้BRC A+ และ Organic 
 Better for you, Plant Base Protein พฒันาเขา้ไปสู่หมวดหมู่น้ีซ่ึงมีการเติบโตสูงท่ีสุด 

 
(ข)   สภาพการแข่งขัน 
แนวโน้มอุตสาหรรม  
อุตสาหกรรมอาหารส่งออกของไทยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในหมวดของซอสปรุงรส

อาหาร โดยในปี 2561 ตลาดอุตสาหกรรมซอสปรุงรสมีมูลค่าตลาดอยูท่ี่ 21,982 ลา้นบาท และมีอตัราเติบโต
จากปีท่ีแลว้อยู่ท่ีร้อยละ 4.7 หรือคิดเป็นมูลค่า 991 ลา้นบาท โดยมูลค่าตลาดท่ีเพิ่มข้ึนเป็นการเพิ่มข้ึนตาม 
กลไกตลาดและสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย อยา่งไรก็ดี Euromonitor International 
คาดการณ์วา่ปี 2562 มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมซอสปรุงรสของประเทศไทยจะมีมูลค่าอยู่ท่ีประมาณ 23,109 
ลา้นบาท และมีอตัราเติบโตจากปีท่ีแลว้อยู่ท่ีร้อยละ 5.1 มีอตัราเติบโตแบบถวัเฉล่ียตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2562  
อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 4.4 ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วการเติบโตหลกัมาจากการขยายตวัของผลิตภณัฑ์จ  าพวกซอส 
ถัว่เหลืองเป็นหลกั โดยปัจจยัหลกัท่ีท าให้อุตสาหกรรมการส่งออกซอสปรุงรสอาหารของประเทศไทยมีการ
เติบโตนั้น มาจากกระแสความนิยมบริโภคอาหารไทยในกลุ่มชาวต่างชาติ อนัเน่ืองมาจากความโดดเด่นใน
ด้านรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และการใช้วตัถุดิบท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารไทย ปริมาณวตัถุดิบ 
มีเพียงพอและมีคุณภาพดี มีทกัษะความช านาญของผู ้ผลิต มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และราคาแข่งขนัได้ 
ประกอบกบัการท่ีอุตสาหกรรมน้ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากทางภาครัฐ โดยไดมี้การจดัท า
แผนพฒันาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ 20 ปี ภายใตว้ิสัยทศัน์ "ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของ
โลก" โดยมีเป้าหมายในการเป็นประเทศผูส่้งออกสินคา้อาหารติดอนัดบั TOP 5 ในปี 2579 โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการปรับตวัและการแข่งขนัของผูป้ระกอบการอาหารไทย การจดัระบบการพฒันาปัจจยั
เอ้ือต่อการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นครัวของโลก และการพฒันาตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
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อนาคต และช่องทางการคา้ในเวทีสากลเพื่อให้ผูป้ระกอบการมีโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนมีการเช่ือมโยงวตัถุดิบดว้ยห่วงโซ่อาหารโลก (Global Connect) ผา่นกิจกรรมรูปแบบ
ต่างๆ ไดแ้ก่ (1) World Food Expo (2) Window of Thai Food (3) National and Regional Food Festival และ 
(4) Virtual market เพื่อสร้างช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้ในระบบดิจิทลั และสร้างการรับรู้ถึง Positioning ของ
อาหารไทยบนเวทีโลก  

 
การแข่งขนัจากผูป้ระกอบการในประเทศ  บริษทัประเมินวา่ ผูป้ระกอบการในประเทศส่วนใหญ่มกั

มีการผลิตสินคา้ท่ีไม่หลากหลาย โดยมกัเนน้ท่ีการผลิตสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะและเป็นการ
ผลิตสินคา้แบบมุ่งเนน้รสชาติดั้งเดิมของเคร่ืองปรุงรสไทย  

 
การแข่งขนัจากผูป้ระกอบการในต่างประเทศ คู่แข่งท่ีส าคญัของบริษทัในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

เคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองประกอบอาหารจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
เวยีดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย  

 
 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ผลิตภณัฑ ์
 Recipe Mixes อาหารสูตรผสม เช่น Spring roll fish sauce, Crab paste with soya bean oil, Pad 

Thai sauce 

 Seasoning ซอสปรุงรส เช่น Satay sauce, Sriracha sauce, Oyster sauce 

 Ready to Eat Meals อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค  เช่น Jasmine Rice with red curry sauce, 
Hokkien nooldes Kung Pao sauce, Udon noodle 

 Beverages เคร่ืองด่ืม เช่น Instant Green Tea, Aloe Vera drink with honey 

 Others อ่ืนๆ เช่น Sushi giner, Yanang leaves extract 
 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
       -ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
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ค. บริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จ ากดั  
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

เป็นบริษทัท าการตลาด สร้างแบรนด์ Food Retail ของดุสิต โดยจา้งบุคคลภายนอกผลิตสินคา้ แลว้
จัดจ าหน่ายสินค้าในตลาดโลก นอกจากสินค้าส าหรับตลาดผู ้บริโภคแล้ว ยงัจะผลิตสินค้าส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร โดยเร่ิมจากการจ าหน่ายให้แก่โรงแรมในเครือดุสิตธานี โดยแบรนด์ท่ีสร้าง
จะตอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนักบัแบรนด์โรงแรมดุสิตธานี และอยู่ภายใตก้ลยุทธ์ Thailand and Asia to The 
World และเป็น Platform ในการสนบัสนุนการเกษตรและธุรกิจขนาดเล็กของชุมชนในประเทศไทย โดยมี
การวางแผนว่าจะเร่ิมเข้าสู่ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดแรก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง 
Leading Consumer (Specialty) Food Retail Brand from Thailand แบรนด์สินคา้อาหาร (Specialty) ระดบัโลก
ของคนไทย 
 ในปี 2562 บริษทั ดุสิต กูร์เมต์ จ  ากดั ไดเ้ร่ิมจดัส่งผลิตภณัฑ์ไปยงัโรงแรมต่างๆ ในเครือดุสิตธานี 
และไดท้  ากิจกรรมการตลาด เช่น ออกงานแสดงสินคา้ THAIFEX World food of Asia ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 งานแสดงสินคา้ FEAST PORTLAND เม่ือวนัท่ี 12-15 กนัยายน 2562  และ
งาน CIA World of Flavours สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 6-8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปิดตวัแบรนด์ “ของไทย” 
โดยมี เชฟ เดวิด ทอมสัน เป็นมาสเตอร์เชฟของแบรนด์ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดี  โดยในปี 2563 มีแผนท่ีจะ
เร่ิมวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ตามห้างสรรพสินคา้ในประเทศและต่างประเทศ และจะท าการตลาดออนไลน์
ควบคู่กนัไป เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคหนัมาซ้ือสินคา้ทางออนไลน์มากข้ึน 
 

   การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู ้บริโภคท่ีช่ืนชอบอาหารไทยและอาหารเอเชีย ผู ้ท่ีให้ความส าคัญกับ Authenticity, 
Sustainability, Quality, Fair Trade.  

 เจา้ของร้านอาหารและผูป้ระกอบอาชีพ Chef หรือ Cook   
 

กลยุทธ์ 
 สร้างเป็น Platform ท่ีสามารถใชใ้นการสนบัสนุนชุมชนผูผ้ลิตขนาดเล็กในต่างจงัหวดัของไทย 

โดยใหค้วามส าคญัเร่ืองการปลอดสารพิษ การคา้ขายท่ีเป็นธรรม การสามารถระบุท่ีมาท่ีไปได ้ 
 ท างานร่วมกบัภาครัฐ สถาบนั องคก์ร ในการพฒันาแหล่งผลิตวตัถุดิบ พฒันาผลิตภณัฑ์พฒันา

กระบวนการผลิต และการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 
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 ร่วมกบัธุรกิจการศึกษาของเครือดุสิตในการน าสินคา้เขา้ไปใช้ในการเรียนการสอน หรือใช้
ศกัยภาพของสถาบนัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมทั้งน าบุคลากรมาเสริมในการน าความรู้ความเขา้ใจในการ
ประกอบและรับประทานอาหารไทยไปสู่ชาวตะวนัตก 

 พฒันาแบรนดสิ์นคา้เพื่อน าออกสู่ตลาดโลก โดยไดแ้สดงสินคา้ท่ีตลาดสหรัฐอเมริกา  
 แบรนด์อาหารไทย – มีสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั แต่จะสร้างความแตกต่างโดยมี Chef ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่า มีรสชาติท่ีเป็นของแท ้ เป็นธรรมชาติ ท าจาก
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ Handmade product มุ่งเนน้ตลาดร้านอาหารในช่วงเร่ิมตน้ของการออก
ตลาด 

 แบรนดอ์าหารเอเชีย – เพื่อใหค้รอบคลุมตลาดมากข้ึน สร้างเมนูอาหารใหม่ในลกัษณะของ 
Fusion foods ใหท้นัสมยั อร่อย สะอาด เพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งเช่ือมต่อกบัชุมชนในประเทศ
ต่างๆท่ี โรงแรมในเครือดุสิตตั้งอยู ่เพื่อสามารถน าวตัถุดิบคุณภาพ หรือสูตรอาหารท่ีอร่อย
มาใชแ้ละสร้างส่ิงท่ีดีใหก้บัชุมชนนั้นๆ  

 อาศยัการบริโภคของโรงแรมในเครือดุสิต และธุรกิจ Catering เป็นฐานในการใชสิ้นคา้ รับฟัง
ความคิดเห็นของสินคา้ เพื่อน ามาพฒันาต่อไป รวมทั้งใชเ้ป็นจุดจดัจ าหน่ายสินคา้ ในทางกลบักนั ใชสิ้นคา้
จากธุรกิจน้ีในการสร้างมาตรฐานให้กับรสชาติอาหาร และสร้างความแปลกใหม่และเพื่มมูลค่าให้กบั
ร้านอาหารของโรงแรมและธุรกิจ Catering  
 

 (ข)  สภาพการแข่งขัน 
แนวโน้มและสภาวะตลาด 
Specialty Foods เป็น market segment ท่ีมีการเติบโตสูง ซ่ึงสามารถระบุอยูใ่น 4 หมวดคือ 
 Health and wellness: organic, natural, fortified, free-from, functional foods  
 Indulgence: foods eaten for pleasure (vs. health or necessity)  
 Ready-to-eat (RTE): fully or partially  prepared and hand-held foods (includes snacks)  
 Ethnic: foods with non-western origin  (includes ingredients, species, sauces, RTE) 
 
ซ่ึงในหมวดสุดทา้ย Ethnic food หรือ อาหารชาติพนัธ์ุ คือหมวดท่ีอาหารไทยไม่วา่จะเป็นเคร่ืองแกง  

เคร่ืองปรุงรส ซอส น ้ าพริก ฯลฯ อยู่ในหมวดนั้น เม่ือ 15 ปีก่อน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
ทวีปยุโรป Ethnic Food จะมีจ าหน่ายอยูต่ามร้านขายของเฉพาะทาง เช่น ร้านขายของจีน ร้านขายของเอเชีย 
ร้านขายของไทย ท่ีมกัมีอยูต่ามยา่น China town ของเมืองต่างๆ โดยสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายอยูจ่ะเป็นสินคา้ยีห่อ้
และรูปแบบเดียวกันกับท่ีจ าหน่ายในประเทศนั้นๆ โดยผูน้ าเข้าซ้ือสินค้าเหล่านั้นมาแล้วมาติดฉลาก
แปลภาษาตามขอ้ก าหนดของตลาดนั้นๆ ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีเรียกว่า off-shelf หลงัจากนั้นเร่ิมมีพื้นท่ีส าหรับ
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สินคา้ Ethnic Foods เกิดข้ึนใน Supermarket หลกัๆของเมืองต่างๆ ส าหรับการบริโภคของคนในเมืองนั้น ซ่ึง
ถือว่าเป็น Mainstream supermarket สินคา้เร่ิมจาก off-shelf ท่ีมีตาม China Town (เช่น แม่ศรี แม่ประนอม 
ศรีราชาพานิช) แลว้ก็เร่ิมพฒันาจนพื้นท่ีดงักล่าวไดข้ยายออกมากข้ึนและมีการแข่งขั้นสูงข้ึน โดยสินคา้มี
ความหลากหลาย มีคุณภาพ มีการออกแบบท่ีสวยงามและมีจุดขายต่างๆท่ีแตกต่างกนัไป เช่น Blue Elephant,  
De Siam, Thai Kitchen, Taste of Thai, Annie Chun ซ่ึงหากตอ้งการให้แบรนด์สินคา้ของเราอยู่รอดไดน้ั้น
จะตอ้งมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพ แตกต่าง เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีคนอ่ืนไม่มี และมีการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในเร่ือง
การตลาด 

 

การแข่งขัน 
อาหารเอเชีย – ในอเมริกาเป็นการแข่งขนัของแบรนด์ต่างๆของบริษทัตะวนัตกเช่น Simply Asia, 

Annie Chun, Blue Dragon ส่วนในยุโรปจะเป็นแบรนด์ท่ีท่ีมีตลาดของประเทศของตนเป็นตลาดหลกั เช่น 
Asian Suzi Wan (France), Santa Maria (Scandinavia), Pataks and Sharwoods (UK) โดยสินคา้จะเป็นสินคา้
ท่ีไดป้รับรสชาติใหเ้ขา้กบัชาวตะวนัตก 

อาหารไทย – ถึงแม้จะเห็นผูแ้ข่งขนัมากมายในประเทศไทย ทุกโรงงานล้วนมีแบรนด์ของตน
รวมทั้งผลิตให้แบรนด์อ่ืนๆ แต่ในสหรัฐอเมริกามีเพียง 2 แบรนด์ท่ีมีการวางจ าหน่ายทัว่ประเทศคือ Thai 
Kitchen และ Taste of Thai ผูผ้ลิตจ านวนมากมีสินคา้ประเภทเดียวกันท่ีไม่ได้สร้างความแตกต่างอย่าง
แทจ้ริง การตดัราคาจะเป็นส่ิงท่ีตามมา โดยเฉพาะ Store Brand คือแบรนด์ของห้างขายปลีกขนาดใหญ่ท่ี
สามารถขายในราคาท่ีต ่ากวา่ทุกคนได ้ 
 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
          -ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
 

ง. บริษัท เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั  
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

บริษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ  ากดั ก่อตั้งในปี 2546 ประกอบธุรกิจให้บริการจดัอาหาร (Catering) 
ให้กบัโรงอาหารของโรงเรียนต่างๆท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะปรุง และบริการอาหารท่ีมีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการให้กบันกัเรียนทุกคน ปัจจุบนั
บริษทัไดข้ยายธุรกิจไปทัว่ประเทศไทย โดยมีโรงเรียนท่ีให้บริการภายใตส้ัญญาระยะยาว 40 โรงเรียน ใน
ประเทศไทย ประกอบไปดว้ยโรงเรียนนานาชาติชั้นน าต่างๆ เช่น Harrow International School, International 
School of Bangkok (ISB), St Andrews International School, Bangkok Prep International School และใน
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ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในปี 2558 ขยายธุรกิจไปยงัประเทศกัมพูชาโดยให้บริการโรงเรียน 
International School of Phanom Phen และในปี 2560 ขยายธุรกิจไปยงัประเทศเวียดนามโดยให้บริการ
โรง เ รียน  United Nations International School of Hanoi และ the British International School of Hanoi 
ปัจจุบนับริษทัมีพนกังานท่ีไปประจ าตามโรงเรียนต่างๆ กว่า 400 คน ลว้นแลว้แต่เป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่าท่ี
พร้อมจะส่งมอบบริการอนัเป็นเลิศ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริหารและผูป้กครองจากโรงเรียนต่างๆ 
การท่ีดุสิตเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ บริษทัจะมีศกัยภาพสูงข้ึนในการขยายธุรกิจของตนไปในประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีโรงแรมในเครือดุสิตเปิดท าการ รวมทั้ งการขยายเข้าสู่ตลาดกลุ่มใหม่ๆ เช่น  
การใหบ้ริการจดัเล้ียงในโรงพยาบาล และในแท่นขดุเจาะน ้ามนั  

ในปี 2562 บริษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ  ากดั (“ECC”) สามารถรักษาระดบัการเติบโตไดต้ามแผน  
ในไตรมาส 1 ของปี 2563 ECC ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั เดอะ เคเทอเรอร์ส 
จอยท ์สตอ็ค คอมพานี (“เคเทอเรอร์ส”) ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Catering) 
ท่ีมุ่งเน้นกลุ่มสถานศึกษา และมีส่วนแบ่งการตลาดสูงเช่นเดียวกบั ECC ในประเทศไทย ทั้งน้ี การลงทุน
ในเคเทอเรอร์สดังกล่าว ส่งผลให้มีการท าสัญญาระยะยาวกบัโรงเรียนมีจ านวนรวมกว่า 80 แห่ง และมี
บุคลากรให้บริการมีจ านวนกว่า 1,300 คน ซ่ึงเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษทัท่ีเน้น
แสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการสร้างความแขง็แกร่งในภูมิภาค  

 
การตลาดและการแข่งขัน 

(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
วเิคราะห์การเติบโตของตลาด 
กลุ่มคนต่างชาติท่ีช่ืนชมตลาดโรงเรียนนานาชาติของไทยยงัคงเติบโตทั้งในเชิงปริมาณนกัเรียนต่อ

โรงเรียนหรือปริมาณโรงเรียนท่ีเปิดใหม่ แต่ระดบัการเติบโตคงจะไม่สูงเท่ากบัเม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว ตลาดท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต คือโรงเรียนไทย โรงเรียนไทยท่ีค่อยๆ เพิ่มคุณภาพ ราคา และมาตรฐาน จะเร่ิม
เห็นความส าคญัของผูใ้ห้บริการอาหาร รวมทั้งการท่ีใชบ้ริการ Outsource จะท าให้ภาระงานลดลง สามารถ
มุ่งเนน้ไปในเร่ืองการเรียนการสอนเป็นหลกั 

 
กลยุทธ์ธุรกจิ  
ในประเทศไทย ECC ให้บริการโรงเรียนภายใต้สัญญาระยะยาว 40 โรงเรียน ในประเทศไทย 

ประกอบไปดว้ยโรงเรียนนานาชาติชั้นน าต่างๆ เช่น Harrow International School, International School of 
Bangkok (ISB), St Andrews International School, Bangkok Prep International School ซ่ึงการให้บริการท่ีดี
ในโรงเรียนเหล่าน้ีเป็นฐานท่ีดี ท าให ้ECC สามารถขยายกิจการไปยงัโรงเรียนอ่ืนๆ กลยทุธ์ส าคญัท่ีบริษทัให้
ค  าปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้างครัวและห้องอาหาร รวมทั้งการยินดีเป็นผูล้งทุนอุปกรณ์ภายใน
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ห้องครัวทั้งหมด เพื่อแลกกบัการมีสัญญาระยะเวลา 5 ปี ธุรกิจของ ECC ก็จะเติบโตไปพร้อมกบัธุรกิจของ
โรงเรียน การตั้ งใจให้บริการท่ีดีและร่วมงานกับผูบ้ริหารโรงเรียนก็จะท าให้เกิดความเช่ือใจกันข้ึน  
เม่ือผูบ้ริหารโรงเรียนมีการโยกยา้ยไปเติบโตในโรงเรียนอ่ืนๆ ในประเทศอ่ืนๆ หากมีโอกาส ก็จะติดต่อให้ 
ECC ตามไปใหบ้ริการ  

 
(ข)   สภาพการแข่งขัน 
แนวโน้มอุตสาหรรม  
ECC ถือได้ว่าเป็นผูน้ าในการให้บริการจดัอาหารส าหรับตลาดโรงเรียนในประเทศไทย ส าหรับ

ธุรกิจการให้บริการจดัอาหารนั้น ผูป้ระกอบการรายใหญ่ของโลกท่ีเขา้มาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
คือ กลุ่ม Compass และกลุ่ม Sodexo ซ่ึงทั้งสองบริษทัใหญ่ยงัไม่เขา้เจาะตลาดโรงเรียนในประเทศไทย  
อาจเป็นเพราะขนาดทางธุรกิจ ท าใหมุ้่งเนน้ไปท่ีโรงพยาบาล แท่นขดุน ้ามนั และสายการบิน  

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยไดมี้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองมาตลอด ซ่ึงในปัจจุบนัคนไทยนิยม
ท่ีจะส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการท่ีจะด าเนินการ
บริหารจดัการเร่ืองการบริการอาหารเอง เน่ืองจากมีความยุง่ยาก มีเร่ืองขอ้ก าหนดความปลอดภยัทางอาหาร 
(Food Safety) จ  านวนมาก และเป็นประเด็นท่ีผูป้กครองและเด็กแต่ละคนมีความเขา้ใจและความต้องการท่ี
แตกต่าง กอปรกบัในหลายโอกาสท่ีมีงานหรือกิจกรรมการแข่งขนัระหวา่งโรงเรียน จ านวนผูรั้บประทานใน
วนันั้นจะเพิ่มข้ึนมาก จึงเลือกท่ีจะ Outsource ให้ผูใ้ห้บริการด าเนินการ ส่วนผูบ้ริหารและฝ่ังการศึกษาจะ
มุ่งเน้นเร่ืองการศึกษาเป็นหลกั ปัจจุบนับริษทัมีลูกคา้ท่ีเป็นโรงเรียนไทยเพียงโรงเรียนเดียวคือ โรงเรียน
อ านวยศิลป์  

ถึงแมจ้ะไม่มีการแข่งขนัจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ แต่ก็มีการแข่งขนัจากผูป้ระกอบการขนาด
กลางท่ีสามารถเขา้สู่บางโรงเรียนได ้นอกจากนั้นคู่แข่งท่ีอาจเกิดข้ึนคือ การท่ีเจา้ของโรงเรียนจะตดัสินใจตั้ง
บริษทัมารับงานใหบ้ริการอาหารของโรงเรียนตนเอง   

 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
     -ไม่มี- 
 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  
        -ไม่มี- 
 
จ. บริษัท ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ ากดั 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  
จากแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจอาหารของกลุ่มดุสิตธานี โดยการเจาะกลุ่มตลาดอาหารเพื่อ

สุขภาพ (Healthy) ซ่ึ ง เ ป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีท าจากวัตถุ ดิบธรรมชาติ (Natural ingredients) ผลิตภัณฑ์ ท่ี 
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ปลอดสารเคมี (Organic) และผลิตภณัฑ์ท่ีสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนพื้นถ่ิน (Supporting farmers and 
local communities) ในปี 2562 บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ  ากดั จึงไดก่้อตั้ง บริษทั ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ  ากดั โดยเป็น
การร่วมทุนระหวา่ง บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ  ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษทั เรียล ฟู้ดส์ (แอฟริกาใต)้ จ  ากดั  
ในสัดส่วนร้อยละ 49 

ธุรกิจหลักของ Dusit Real Foods การด าเนินงานร้านอาหาร (Quick Service Restaurant) โดยใช้
รูปแบบธุรกิจ แฟรนไชส์ภายใตช่ื้อแบรนด์“ KAUAI (คา-วา-อิ)”  KAUAI เป็นแบรนด์ท่ีมีจุดแข็งในการท า
ให้การกินอาหาร เพื่อสุขภาพเป็นเร่ืองง่าย อร่อย และสะดวก โดยด าเนินงานมามากกว่า 24 ปี มีร้านค้า
มากกว่า 165 ร้านทัว่ประเทศแอฟริกาใตแ้ละยุโรป โดยบริษทั ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ  ากดั ได้รับสิทธ์ิในการ
ด าเนินงานและขยายแบรนดใ์นประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

KAUAI Global มีพนัธมิตรท่ีส าคญัคือ Virgin Active โดยในเกือบทุกสาขาของ Virgin Active จะมี
ร้านอาหาร KAUAI ให้บริการ ซ่ึงในประเทศไทยไดเ้ปิดร้าน KAUAI ร้านแรกท่ี Virgin Active สาขา 101 
True Digital Park และจะขยายสาขาไปทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นท่ีรูปแบบของการท าครัวกลางและการ
ใหบ้ริการจดัส่งอาหาร 

บริษทั เรียลฟู้ดส์ (แอฟริกาใต)้ จ  ากดั ประกอบธุรกิจอาหาร โดยมีร้านอาหารในแบรนดต่์างๆ อาทิ 
KAUAI (คา-วา-อิ), NU Health Café, Schoon, และมีธุรกิจน ้าผึ้งยีห่อ้ Highveld Honey & Brother Bee ท่ีมี
รายไดก้วา่ 1 พนัลา้นบาท โดยแบรนดท่ี์จะน ามาในประเทศไทย คือ KAUAI (คา-วา-อิ) ซ่ึงเป็นแบรนดสิ์นคา้
ท่ีจ  าหน่ายใน Virgin Active ในประเทศแอฟริกาใตก้วา่ 100 สาขา 

 
 การตลาดและการแข่งขัน 
(ก)  การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 
วเิคราะห์การเติบโตของตลาด 
ปัจจุบนัแนวโน้มของอาหารเพื่อสุขภาพก าลังเป็นท่ีสนใจในโลกส าหรับผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ

ผูบ้ริโภคในกลุ่ม Millennials ซ่ึงคาดว่าความนิยมในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจะเติบโตในตลาดไทย
อยา่งแน่นอน  
 

กลยุทธ์ 

 ใชสู้ตรส าเร็จของแบรนด์ KAUAI (คา-วา-อิ) ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีรสชาติอร่อย สะดวกและ

เตม็ไปดว้ยคุณค่าทางอาหารท่ีมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้โดยปรับเมนูบางส่วนใหเ้หมาะสมกบัประเทศไทยใน

ดา้นของรสชาติและวตัถุดิบ 

 เปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเวอร์จ้ิน แอคทิฟ ท่ีสาขา 101 True Digital Park และจะขยายธุรกิจ

เขา้สู่เวอร์จ้ิน แอคทิฟ ในสาขาอ่ืนๆ เพื่อรองรับผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 
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 เปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพในหา้งสรรพสินคา้ หรือ Community Mall ท่ีส าคญั 

 โปรโมทร่วมกบับริษทัท่ีใหบ้ริการจดัส่งอาหาร (Delivery Service) เช่น ไลน์แมน ฟู้ดแพนดา้ 

 โปรโมทร่วมกบัองคก์รท่ีเนน้เร่ืองสุขภาพ เช่น ประกนัชีวติ  
 

(ข)   สภาพการแข่งขัน 
แนวโน้มอุตสาหกรรม  
เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัหนัมาในความสนใจในสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหมี้คู่แข่ง

ในกลุ่มตลาดอาหารสุขภาพทั้งรายเล็กและรายใหญ่ โดยมีการแข่งขนักนัทั้งในเร่ืองราคาและการบริการ
รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว โดยทางแบรนด ์KAUAI ใหค้วามส าคญัในทุกดา้นรวมไปถึง
รสชาติอาหาร คุณภาพของวตัถุดิบและมุ่งเนน้ท่ีคุณค่าของสารอาหารโดยสามารถปรับไดต้ามความตอ้งการ
และความเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล ซ่ึงจะท าใหแ้บรนด ์KAUAI มีความแตกต่างและสามารถแข่งขนัได ้

 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
          -ไม่มี- 
   งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  

                                 -ไม่มี- 
 
2.2.5 ธุรกจิอ่ืน  ๆ

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์้ รีท จ ากดั 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

บริษทัด าเนินธุรกิจบริหารและจดัการกองทรัสต ์ปัจจุบนับริษทัเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) โดยรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากค่าธรรมเนียมในการบริหาร
จดัการกองทรัสต ์และค่าธรรมเนียมในการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์

 อน่ึง ปัจจุบนัทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) มีการเขา้
ลงทุนในโครงการโรงแรมดงัน้ี 

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วม
สมยัมีหอ้งพกัจ านวน 225 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและการจดังานส าหรับนกัธุรกิจ 
และนกัท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อาทิ สระวา่ยน ้า สนามเทนนิส ลู่วิง่ออกก าลงั ศูนยกี์ฬาทางน ้ า 
ศูนยอ์อกก าลงักาย สปา และ ร้านอาหารนานาชาติ 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัทั้งส้ิน 130 ห้อง 
ภายใตบ้รรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 
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- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบ 
รีสอร์ท มีห้องพกัจ านวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดังานส าหรับแขก 
ผูเ้ขา้พกัในโรงแรม และแขกทัว่ไป 

- โรงแรมดุสิตธานี  มัลดีฟส์  (สิทธิการเช่า) ตั้ งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ในหมู่ เกาะ Baa Atoll 
สาธารณรัฐมลัดีฟส์ มีหอ้งพกัประเภทวลิล่าทั้งส้ินจ านวน 95 หลงั ใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิงอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนย์กีฬาทางน ้ า ศูนย์ออกก าลังกาย (Fitness Centre) สถานบริการสุขภาพ 
(Devarana Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” ห้องโถงส าหรับโยคะ คิดส์คลบั สนามเทนนิส ร้านคา้อญัมณี ร้านคา้ยอ่ยขาย
สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ทั้งน้ี DREIT ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ผา่นบริษทั ดุสิต 
มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
 
 

การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ หรือการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ดงัน้ี 
1. ธุรกิจโรงแรม 

-  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
- บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 6.2 กิจการโรงแรม ส าหรับประกอบ

กิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงปัจจุบนัสิทธิประโยชน์ท่ียงัมีผลอยู ่คือ การไดรั้บอนุญาตน าคนต่าง
ดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเขา้มาท างานในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวน ก าหนดเวลา และเฉพาะ
ต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร  

-     หนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร บา้นดุสิตธานี 
2. ธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรม 

- บริษทัเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ีใช้ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรม 6 เคร่ืองหมายการค้า คือ     
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิต เดวาราณา” “ดุสิต เรสซิเดน้ซ์” และ “ASAI HOTELS” 

3. ธุรกิจสปา 
  - ใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ 
  - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
4. ธุรกิจการศึกษา 

- ใบอนุญาตจดัตั้งวทิยาลยัดุสิตธานี 
- ใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
- บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั ไดรั้บบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.15 

กิจการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ส าหรับประกอบกิจการโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต ไดรั้บสิทธิประโยชน์โดยสรุป คือ การไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการ
เข้ามาท างานในราชอาณาจักรได้ตามจ านวน ก าหนดเวลา และเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ี
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร การได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน              
การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ    
การไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้และการไดรั้บอนุญาตให้น าเงิน
หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ โดยสิทธิประโยชน์ขา้งตน้มีเง่ือนไขและ
ก าหนดเวลาเป็นไปตามท่ีระบุบนบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

5. ธุรกิจอาหาร  
- หนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใตแ้บรนด ์KAUAI 

(คา-วา-อิ) 
- ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเขา้ในราชอาณาจกัร 
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3.    ปัจจัยความเส่ียง   

ภาพรวมการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดจ้ดัตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหน่วยงานบริหารความเส่ียงข้ึนตั้งแต่ปี 2549 โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงนั้นเป็นตวัแทนของคณะกรรมการบริษทัในการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงขององคก์ร อนัมี
บทบาทหลกัดงัต่อไปน้ี 

 ก าหนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้ค  าแนะน าดา้นการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
องคก์รภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงตามหลกั COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission)  

 ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงหลกัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงดา้น    
กลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
รวมถึงการระบุปัจจยัเส่ียง ตวัช้ีวดั การติดตามและการควบคุมดูแลความเส่ียงดงักล่าวให้อยู่ในระดับท่ี
องคก์รยอมรับได ้ 

 ส่งเสริมให้มีการส่ือสารพูดคุยในเร่ืองการบริหารความเส่ียงอยา่งเปิดกวา้งและต่อเน่ืองให้กบั
ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนในองคก์ร 
 

 

ปัจจัยความเส่ียง 
ในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัไดด้ าเนินการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ผ่านคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและคณะท างานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงมีความเส่ียงท่ีหลงเหลืออยู ่
รวมถึงความเส่ียงอ่ืน ซ่ึงอยูเ่หนือการคาดการณ์ ณ ปัจจุบนั ดงันั้น ผูล้งทุนควรพิจารณาความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจ
ไม่ไดก้ล่าวถึงในรายงานประจ าปีฉบบัน้ี เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจก่อนการลงทุน 
 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

บริษทัด าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีมุ่งเนน้การสร้างสมดุลรายไดท้ั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการขยาย
กิจการไปยงักลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ควบคู่ไปกบัธุรกิจ
โรงแรมเพื่อสร้างความหลากหลายของรายได ้ทั้งน้ี ความส าเร็จของกลยทุธ์เหล่านั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้ม
ทางธุรกิจทั้ งจากภายในและภายนอก ซ่ึงอาจอยู่เหนือการคาดการณ์และการควบคุมของบริษัท โดย           
ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินการตามกลยทุธ์ของบริษทัประกอบดว้ย 

1.1) ความเส่ียงจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลกและความไม่แน่นอนทางการเมือง 
ในปี 2562 เศรษฐกิจโลกยงัคงเผชิญกบัสภาวะถดถอย ประกอบกบัผลกระทบจากสงครามการคา้

ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงการถอนตวัออกจากสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร (Brexit) ส่งผล
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ใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวทัว่โลกส่งสัญญาณชะลอตวั โดยเฉพาะในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน ซ่ึงจดัวา่
เป็นตลาดส าคญัตลาดหน่ึงของโลก บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีกลยทุธ์จะไม่เป็นไปตามคาด เพื่อเป็นการรับมือ
กบัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัไดก้ าหนดนโยบายท่ีมุ่งเนน้การกระจายความเส่ียงและการขยายตวัทางธุรกิจ
ตามแผนระยะยาว ดงัน้ี 

- สร้างสมดุลรายไดจ้ากธุรกิจท่ีหลากหลาย เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจใหม่ๆ 

- ขยายฐานธุรกิจใหค้รอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง ยโุรป และอเมริกา เพื่อลด
การพึ่งพาธุรกิจในประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ขยายธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนน้ตลาดใหม่ๆ ท่ีมีก าลงัซ้ือ
และศกัยภาพสูง  

 

1.2) ความเส่ียงด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)  
เทคโนโลยีดิจิทลัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดน่ึง ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนิน

ธุรกิจขององค์กรต่างๆ ทั่วโลกอย่างมีนัยยะส าคัญ บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงมีการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนั โดยบริษทัได้มีการ
วางแผนแม่บทดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Roadmap) ท่ีจะช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานและการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี ยงัไดมี้การจดัตั้ง IT Committee 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ความช านาญในการพฒันาระบบ ผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
เพื่อใหบ้ริษทัมีศกัยภาพทดัเทียมคู่แข่ง และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 

 
1.3) ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขัน  
ธุรกิจโรงแรม  
ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมภายในประเทศยงัคงมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง อนัเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของ

จ านวนโรงแรมหรือท่ีพกัทางเลือก โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง เช่น กรุงเทพมหานครและตามแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือเขตเศรษฐกิจท่ีส าคญัๆ ของประเทศ ตลอดจนโครงการมิกซ์ยูสอีกหลายโครงการท่ีคาดวา่จะ
เปิดให้บริการในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ทั้ งหมดน้ี ส่งผลให้เกิดภาวะท่ีจ านวนห้องพกัเพิ่มมากข้ึนแบบก้าว
กระโดดซ่ึงสวนทางกบัความตอ้งการในตลาด  

นอกจากน้ี ณ ปัจจุบนั พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดห้นัไปใชบ้ริการท่ีพกัท่ีหลากหลายและตอบสนองต่อ
รูปแบบการใช้ชีวิตเฉพาะตัวมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นท่ีพกัจาก Airbnb ท่ีพ ักแบบเจ้าของวนัหยุดร่วม 
(Timeshare) ท่ีพกัแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์ และท่ีพกัแบบโฮมสเตย์  ประกอบกบัการเติบโตอยา่งรวดเร็ว
และเป็นท่ีนิยมของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ (Online Travel Agent) เช่น Agoda, Booking.com, 



                                                  แบบ 56-1 
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 90 

Expedia ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลให้ภาวะการแข่งขันยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน และส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
การตลาดและการท ารายไดข้องบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการจดัการความเส่ียงดงักล่าว บริษทัมีการส ารวจตลาดและวิเคราะห์คู่แข่ง 
เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงมาตรฐานห้องพกัและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาศกัยภาพในการ
แข่งขนั โดยชูจุดเด่นดา้นเอกลกัษณ์ความเป็นไทยของแบรนด์ดุสิต ทั้งน้ี ในส่วนของการตลาด บริษทัได้
จดัตั้งส านกังานฝ่ายขายในภูมิภาคต่างๆ เช่น จีน ฮ่องกง ดูไบและลอนดอน เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขาย 
รวมทั้ งเป็นการสร้างแบรนด์ดุสิตให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน นอกจากน้ี บริษัทยงัให้ความส าคญักับการท า
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ริโภคยุคดิจิทัล และมีระบบ 
Loyalty Program ท่ีเรียกวา่ Dusit Gold เพื่อรักษาฐานลูกคา้อีกดว้ย   

 
ธุรกิจร้านอาหาร  
ธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกหน่ึงธุรกิจของบริษทัท่ีตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึนทั้งจาก

ร้านอาหารคู่แข่งภายในและภายนอกโรงแรม รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหันไปใช้บริการร้านอาหาร
รูปแบบใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมากยิง่ข้ึน ตลอดจนบริการรับส่งอาหารท่ีมีผลต่อจ านวนผูม้าใชบ้ริการท่ี
ร้านอาหาร 

เพื่อเป็นการรับมือกบัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัไดมี้การปรับเปล่ียนแนวคิดและรูปแบบการน าเสนอ
อาหาร (F&B concept) ภายในเครือโรงแรมดุสิตให้มีความทนัสมยัและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บริษทัยงัได้มีการเปิดร้านอาหารแนวคิดใหม่ภายใต้ช่ือ บา้นดุสิตธานี ซ่ึงรวบรวม
ร้านอาหารท่ีโด่งดงัของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มาไวใ้นท่ีเดียวกนั ซ่ึงนอกจากจะช่วยสร้างรายไดเ้สริม
ให้กบับริษทั และรักษาแบรนด์ดุสิตให้คงอยูใ่นตลาดแลว้ ยงัช่วยให้บริษทัมีโอกาสไดศึ้กษาท าความเขา้ใจ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคยคุใหม่มากยิง่ข้ึน เพื่อน ามาปรับใชก้บัร้านอาหารในเครือในอนาคต 

 
1.4) ความเส่ียงจากการพึง่พาธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก  
บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นส าคญั และมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษาและ

ธุรกิจอ่ืนเป็นส่วนเสริม โดยโครงสร้างรายไดข้องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นั้นแบ่งเป็นรายได้จาก
การประกอบธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 61.73 รายไดจ้ากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 6.57 รายไดจ้ากธุรกิจ
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 6.36 และรายไดอ่ื้นๆ อีกร้อยละ 25.34 ดงันั้น บริษทัอาจมีความผนัผวนในการสร้าง
รายไดแ้ละท าก าไร หากเกิดความไม่แน่นอนข้ึนกบัธุรกิจโรงแรม ซ่ึงมีความอ่อนไหวต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคมเป็นอยา่งยิง่  

อย่างไรก็ตาม บริษทัได้จดัตั้งแผนกลงทุนและพฒันาธุรกิจใหม่ (Investment and New Business) 
เพื่อมองหาโอกาสในการประกอบกิจการประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากธุรกิจโรงแรมและการศึกษา เช่น
ธุรกิจอาหาร (Dusit Food)  ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสมมากข้ึน โดยในปี 2562 
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บริษทัไดเ้ปิดกิจการ Dusit Real Foods ท่ีบริการอาหารเพื่อสุขภาพภายใตช่ื้อ คา-วา-อิ (KAUAI) และได้มี
การร่วมลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์บักลุ่ม Origin ภายใตช่ื้อ The Origin Dusit Co., Ltd.  ส าหรับธุรกิจ
โรงแรม บริษทัมุ่งเน้นการรับบริหารโรงแรมในตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ 
ฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม ตลอดจนประเทศในแถบทวีปยุโรปและแอฟริกาซ่ึงจะช่วยให้บริษทัลดความผนั
ผวนของรายไดข้องธุรกิจโรงแรม ซ่ึงแต่เดิมมีรายไดจ้ากภายในประเทศเป็นหลกั 

 
1.5)  ความเส่ียงจากการรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในปี 2562 บริษทัยงัคงมุ่งขยายธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผน

ระยะยาวของบริษัท โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาระหว่าง 2-15 ปี ดังนั้ นบริษัทจึงมี        
ความเส่ียงท่ีอาจถูกบอกเลิกสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมก่อนก าหนด หรือความเส่ียงท่ีเจา้ของโรงแรมไม่ต่อ
สัญญาหลงัจากหมดอายุสัญญา หรือมีการต่ออายุสัญญาโดยมีเง่ือนไขเปล่ียนแปลงไปจากสัญญาเดิม ซ่ึง
ความเส่ียงดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวมของบริษทั  

โดยในปี 2561 และปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้จากการรับจา้งบริหารโรงแรมคิดเป็น   
ร้อยละ 3.99 และร้อยละ 4.98 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด บริษทัได้มีการยกระดับมาตรฐานการบริหารจดัการ ทั้งด้าน
การตลาด ด้านการปฏิบัติการ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนักบัโรงแรมคู่แข่ง ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่
และความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร (Owner Relationship Management) 
นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมในการท าสัญญารับจา้งบริหาร เพื่อลดความเสียหายจาก
การถูกยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 

 
1.6) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากร  
ประเทศไทยและประเทศอ่ืนทัว่โลกก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ ในขณะท่ีอตัราการเกิดมีแนวโนม้

ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือวา่เป็นความทา้ทายส าหรับธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่
ดงัต่อไปน้ี   

ธุรกิจโรงแรม 
บริษทัด าเนินธุรกิจโรงแรมมาเป็นระยะเวลานาน จึงมีกลุ่มลูกคา้ประจ าท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมอยา่ง

ต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ด้วยช่วงวยัท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่มลูกคา้ยุค Baby Boomer ธุรกิจ
โรงแรมของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของกลุ่มลูกคา้เหล่านั้น เน่ืองจากไม่สามารถเดินทางได ้
หรือเดินทางไดน้้อยลง และถูกแทนท่ีดว้ยช่วงวยัท่ีอาจไม่คุน้เคยกบัแบรนด์ดุสิต รวมถึงกลุ่มวยัรุ่นท่ีอาจมี
ความตอ้งการและพฤติกรรมการท่องเท่ียวไม่ตรงกบัลกัษณะแบรนดดุ์สิต   
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เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีบริษทัอาจสูญเสียรายไดจ้ากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว บริษทัไดพ้ฒันา
แบรนด์ย่อยของดุสิตให้มีความหลากหลาย โดยตอบโจทยช่์วงอายุและรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีต่างกนั เช่น     
แบรนด์ Dusit D2 และแบรนด์ ASAI รวมถึงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของแบรนด์ดุสิตธานี ให้ดูมีความ
ทนัสมยัแต่ยงัคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อรองรับตลาดกลุ่มวยัท่ีมีก าลงัเขา้มาแทนท่ี รวมทั้งเพิ่ม
ช่องทางการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจุด  

 
ธุรกิจการศึกษา 
ปัจจุบนั ประเทศไทยก าลงัเผชิญอตัราการเกิดลดน้อยลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลต่อการประกอบ

ธุรกิจการศึกษาของบริษทัเน่ืองจากจ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงในระยะยาว ประกอบกับจ านวน
สถานศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัมีทางเลือกในการศึกษาผ่านออนไลน์ ทั้งหมดน้ี ลว้นส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท ารายไดข้องบริษทัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

เพื่อเป็นจดัการความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัท ากลยุทธ์ระยะยาวส าหรับธุรกิจการศึกษา
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน
ใหมี้ความน่าสนใจและเป็นปัจจุบนัมากข้ึน รวมทั้งยงัมีการจดัท าหลกัสูตรผสมผสาน หลกัสูตรการเรียนการ
สอนระยะสั้นส าหรับวยัท างาน ท่ีตอ้งการเพิ่มความรู้และทกัษะหรือตอ้งการเปล่ียนสายอาชีพ  นอกจากน้ี 
บริษทัยงัไดร่้วมมือกบัสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ เพื่อชูจุดเด่นในการเป็นสถานศึกษาท่ี
มุ่งเนน้การผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ  

 
1.7) ความเส่ียงจากการลงทุนใหม่  
เน่ืองด้วยบริษัทมีแผนการขยายกิจการไปยงัธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมและ

การศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใหม่ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การลงทุนในต่างประเทศ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน การเลือกกิจการ
ร่วมคา้ (Joint Venture) ภาระผูกพนัตามสัญญา การขอใบอนุญาตในการเปิดกิจการ และกฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดโอกาสท่ีความเส่ียงจะเกิดข้ึน บริษทัมีคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณา
และการวางหลกัเกณฑใ์นการลงทุนอยา่งรอบคอบ มีการศึกษาความเป็นไปไดข้องแต่โครงการ รวมถึงมีการ
วา่จา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น และยงัไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ๆ (Investment and New Business) ข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษทัจะประสบความส าเร็จ
ในการพฒันาหรือเขา้ซ้ือโครงการนั้นๆ ทั้งน้ี บริษทัยงัมีหน่วยงาน Portfolio Management ท่ีคอยก ากบัดูแล
โครงการต่างๆ ท่ีบริษทัไดล้งทุนไปใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)  
บริษทัและบริษทัย่อยได้ท าการพฒันาระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้

มาตรฐานการด าเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัการขยายตวัขององค์กร อย่างไรก็ตาม
บริษทัมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบติังานหรือมาตรฐานดงักล่าวเน่ืองด้วย
ปัจจยัเส่ียงต่างๆ เช่น  

2.1) ความเส่ียงในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เน่ืองดว้ยปัจจุบนัประชากรวยัท างานมีแนวโน้มลดลง กรปอกบัแรงงานท่ีมีทกัษะมีจ านวนจ ากดั

สวนทางกบัความตอ้งการแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการในประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึน  
บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถสรรหาหรือเก็บรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ ทั้งในระดบับริหารและ
ระดบัปฏิบติัการไวก้บัองคก์รได ้ 

เพื่อเป็นการรับมือกบัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการดา้น
แรงงานของบริษทัในอนาคต รวมถึงไดมี้การวางแผนพฒันารายบุคคล ซ่ึงจัดเก็บผา่นระบบออนไลน์ท่ีง่าย
ต่อการคน้หาบุคลากรท่ีเหมาะสมภายในบริษทั รวมทั้งมีการวางแผนสืบทอดต าแหน่งให้รองรับการขยายตวั
ของธุรกิจในระยะเวลาท่ีก าหนด มีการส ารวจผลตอบแทนและสวสัดิการใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน เพื่อ
ดึงดูดบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัได้มีการว่าจ้างผูบ้ริหารจากอุตสาหกรรม
เดียวกนัทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพการด าเนินใหมี้ความเป็นสากลมากยิง่ข้ึน 

 
2.2) ความเส่ียงธุรกจิหยดุชะงักอันเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยพบิัติทางธรรมชาติ การก่อ

ความไม่สงบ  
ธุรกิจโรงแรมมีความอ่อนไหวต่อปัจจยัภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบทาง

การเมือง โรคระบาด ภยัธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงอ่ืนๆ ท่ีมิอาจคาดการณ์หรือ
หลีกเล่ียงได้ในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงได้ก าหนดกลยุทธ์ นโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อลด
ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดใหไ้ดม้ากท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น  

- วางแผนรับมือภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) รวมถึงแผนบริหารความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อให้บริษทัมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มความสามารถในการฟ้ืนตวัทางธุรกิจของบริษทั 

- มีการจดัท าประกนัภยัท่ีหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การ
ประกนัเส่ียงภยัทุกชนิด (Industrial All Risk Insurance) การประกนัภยัความไม่สงบทางการเมืองและการ  
ก่อการร้าย (Political Violence Insurance) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด  
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2.3) ความเส่ียงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Security Risk) 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มามีบทบาทส าคญัในการประกอบธุรกิจ บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะถูก

โจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน การเงินหรือช่ือเสียงของบริษทั 
เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัมีมาตรการจดัการในหลายดา้น ดงัน้ี   

- ด้านความปลอดภัยของระบบ บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเ ตอร์ ทั้ ง 
Hardware และ Software รวมถึงระบบเครือข่ายใหท้นัสมยั เพื่อป้องกนัภยัจากการโจมตีรูปแบบใหม่ รวมถึง
มีการจดัเก็บขอ้มูลส ารองและแยกส ารองขอ้มูลไวใ้นท่ีต่างๆ (Offsite Data Backup)  

- ด้านบุคลากร บริษัทให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กับบุคลากร ผ่านการ
ฝึกอบรมเร่ือง Cyber Risk โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญภายนอก รวมถึงการส่ือสารต่างๆ เช่น การให้ความรู้ผา่น
อีเมล และ Newsletter เพื่อสร้างความตระหนกัใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์ร 

- ด้านการรับมือเม่ือเกิดเหตุ บริษัทมีการจัดท าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้แน่ใจว่า บริษทัสามารถรับมือกบั
เหตุการณ์ไม่คาดฝันไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี บริษทัยงัจดัท าประกนัภยัไซเบอร์ (Cyber Insurance) ซ่ึง
คุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
3. ความเส่ียงด้านการเงิน  

เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์การขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทจ าต้องสรรหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ
เหมาะสมและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร โดยตอ้งสามารถบริหารตน้ทุนให้อยูใ่นระดบัท่ีสมดุลกบั
การลงทุน ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง อย่างไรก็ตาม     
ในการสรรหาหรือเพิ่มเงินลงทุนนั้น บริษทัอาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงดา้นการเงินดงัต่อไปน้ี 

3.1) ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงิน 4,458.60 

ลา้นบาท ซ่ึงในจ านวนน้ีรวมถึงหุน้กู ้เป็นเงิน 1,000 ลา้นบาท ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี จึงไม่มีความเส่ียงต่อการ
ผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และอาจจะตอ้งมีการกูย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม และ
การลงทุนในโครงการใหม่ บริษทัอาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัได ้อยา่งไรก็ตามบริษทัควบคุมความเส่ียงโดยการ
ติดตามและเฝ้าระวงัความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ีย เพื่อการจัดการและการบริหารทางการเงินให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด 
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3.2) ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือและความมั่นคงทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระเงินกู้ระยะยาวจ านวน 2,686.60 ล้านบาท 

เป็นวงเงินกู้ของบริษัท Philippine Hoteliers, Inc. จ านวน 991.68 ล้านเปโซ คงเหลือจ านวน 658.71             
ลา้นเปโซ และเงินกูร้ะยะยาวของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) วงเงิน 1,115.45 ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 
1,086.95 ลา้นบาท 

ในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวสกุลเปโซ นอกเหนือจากการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดใน
สัญญาแลว้ ตลอดอายุสัญญาการกูเ้งินบริษทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่เกิน 2 ต่อ 
1 ดงันั้น หากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวในสัญญาได ้เจา้หน้ีมีสิทธิระงบัการให้กูย้ืมเงิน
เเละถือว่าเงินกูท้ ั้งหมดถึงก าหนดช าระทนัที ซ่ึงจะมีผลต่อสภาพคล่องและฐานะการด าเนินงานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัสามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูข้า้งตน้
ตรงตามก าหนด รวมทั้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 1.76 ต่อ 1 ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญาเงินกู ้
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน * เจา้ของ/สิทธิการเช่า  707,700  ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เจา้ของ/สิทธิการเช่า  156  ไม่มี 
อาคาร  เจา้ของ/สิทธิการเช่า  372,544  ไม่มี 
อาคารให้เช่า เจา้ของ/สิทธิการเช่า  514,119  ไม่มี 
ค่าตกแต่งภายในและในท่ีเช่า เจา้ของ  366,272  ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานและในท่ีเช่า เจา้ของ  367,477  ไม่มี 
ยานพาหนะ เจา้ของ  8,017  ไม่มี 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และผา้ต่างๆ  เจา้ของ  82,812  ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ  1,129,547  ไม่มี 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (74,017)  

รวม   3,474,627    
* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ บางส่วนติดภาระจ ายอมให้ใชเ้ป็นทางผา่นเขา้ออก และทางผา่นสาธารณูปโภคให้กบัเชียงอินน์ พลาซ่า 

 
สิทธิการเช่าท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ 
1. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

2. สิทธิการเช่าระหวา่งบริษทักบั บ. สิริพทัยา  

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

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

5. สิทธิการเช่าระหว่าง บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ (เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา) กบั กรุงเทพ
การบญัชีวทิยาลยั 
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ท่ีดิน และอาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นทีด่ินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

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 

ท่ีดิน (ส าหรับโครงการอาศยั) บางรัก กรุงเทพฯ 0-2-3.8 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 180,055 ไม่มี 

อาคารส านกังานดุสิตธานี  พระราม 4 กรุงเทพฯ 13,197.03 ตรม. อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พระราม 4 กรุงเทพฯ 517 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา อ.บางละมุง ชลบุรี 457 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า2 ประกอบธุรกิจ 4,008 ไม่มี 

Dusit Thani Philippines, Inc.           

อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 538 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า3 ประกอบธุรกิจ 368,389 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 กรุงเทพฯ 2-3-17 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม 36,000 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ สถานทีต่ั้ง ขนาด 
ประเภท 

การถือสิทธิ 
วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญชี 
(หน่วย : พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ (ต่อ)            
ท่ีดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ถ. ชา้งคลาน เชียงใหม่ 3-0-3 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งอาคารโรงแรม *38,631 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ถ.ชา้งคลาน เชียงใหม่ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 45 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 68,096 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เพชรบุรี 300 หอ้ง เจา้ของ ใหเ้ช่า 62,384 ไม่มี 

DMS Property Investment Pvt. Ltd.       
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 95 วลิล่า อาคารในท่ีเช่า 4 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 
วทิยาลยัดุสิตธานี           
ท่ีดินวทิยาลยัดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 12 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งวทิยาลยั 220,000 ไม่มี 
อาคารวทิยาลยัดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ อาคาร 5 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 402,243 ไม่มี 
อาคารวทิยาลยัดุสิตธานี ศูนยก์ารศึกษาพทัยา ชลบุรี อาคาร 2 ชั้น อาคารในท่ีเช่า 5 ประกอบธุรกิจ 44,811 ไม่มี 
บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์       
อาคารศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานี ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ อาคาร 7 ชั้น อาคารในท่ีเช่า 6 ประกอบธุรกิจ 107,696 ไม่มี 

บจ. วมิานสุริยา       
ท่ีดินโครงการดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค สีลม กรุงเทพฯ 0-1-5 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งส่วนหน่ึงของ

โครงการดุสิต 
เซ็นทรัล ปาร์ค 

112,629 ไม่มี 
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* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เฉพาะโฉนดท่ี 30 เลขท่ีดิน 2682 จ านวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจ ายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเขา้ออก
และทางผา่นสาธารณูปโภคให้กบั เชียงอินน์ พลาซ่า ซ่ึงมีการหกัดอ้ยค่าของท่ีดิน จ านวน 66,368,978 บาท 

หมายเหตุ  
1. สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างระหวา่งบริษทั (“ผูเ้ช่า”) กบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

(“ผูใ้ห้เช่า”) หลงัจากครบก าหนดใน วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 ผูเ้ช่ามีสิทธิการต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 15  ปี 
โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ คร้ังแรกมีระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่ วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 ล้านบาท ซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าวได้
รวมถึงค่าเช่ารายเดือนแลว้  

ทั้งน้ี กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารเป็นของผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าได้โอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและ        
ส่ิงปลูกสร้างเม่ือได้ก่อสร้างอาคารเสร็จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณีท่ีคู่สัญญาประพฤติผิดสัญญาในขอ้ใด     
ขอ้หน่ึง หรือหากทรัพยสิ์นท่ีเช่าหรือส่ิงของซ่ึงไม่รวมส่ิงของของบุคคลภายนอกท่ีอยู่ในทรัพยสิ์นท่ีเช่าไดถู้ก
อายดัหรือถูกยดึ 

ปี 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์พื่อพฒันาโครงการ
รูปแบบผสมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 30 ปี 
โดยมีระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 7 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 โดยบริษทัจะสละสิทธิการเช่าตามสัญญา
เช่าท่ีดินเดิมท่ีจะหมดอายลุงในเดือนมีนาคม 2561 และสิทธิขอต่อสัญญาเช่าท่ีดินอีก 15 ปีเพื่อใหส้ัญญาเช่าท่ีดิน
ฉบบัใหม่ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ีค่าเช่าทั้งหมดเป็นจ านวนรวม 7,334 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีก าหนดจ่ายช าระในปี 
2560 จ านวน 1,467 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือทยอยจ่ายตั้งแต่ปี 2567 เป็นตน้ไป บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา  

2. สัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2530 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แบ่งค่าเช่าเป็นดงัน้ี  
1) ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2530 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2534 อตัราค่าเช่าเดือนละ 220,000 บาท  
2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2535 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 อตัราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท  
3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 อตัราค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท และ  
4) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อตัราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท  
ค่าเช่าอาจมีการเปล่ียนแปลงตามอตัราแลกเปล่ียนของเงินสวิสฟรังก์ และมีการบนัทึกแนบทา้ย

สัญญาเป็นสัญญาเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังกใ์ห้ใชอ้ตัราเฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตกลงคิด
อตัราเฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของปีท่ีเร่ิมท าสัญญา โดยอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 25.00 บาท เม่ือหมดสัญญาเช่าแลว้ผูเ้ช่ามีสิทธิต่อ
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สัญญาเช่าอีก 30 ปี ส่วนอตัราค่าเช่าและรายละเอียดของการเช่าแล้วแต่จะตกลงกนัด้วยเหตุผลและเป็นธรรม
ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2549 บริษทั (“ผูเ้ช่า”) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบบัขา้งตน้ ด้วยบริษทัมีความ
ประสงคจ์ะต่อสัญญาเช่าท่ีดินก่อนครบก าหนด และบ. สิริพทัยา (“ผูใ้ห้เช่า”) ตอบตกลงให้บริษทัต่อสัญญาเช่า
ออกไปอีก 10 ปี นบัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และท าสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่ มีระยะเวลาการเช่า 22 ปี เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 1,002 ลา้น
บาท ในระยะเวลาท่ีตกลงเช่ากนัน้ี หากค่าเงินบาทลดค่าลงหรือสูงข้ึนเกินกวา่ร้อยละ 25 ของค่าเงินบาทในวนัท า
สัญญา คู่สัญญาต้องปรับอัตราค่าเช่าใหม่ โดยคิดอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามส่วนของค่าเงินบาทท่ี
เปล่ียนแปลงไป ในการน้ีใหถื้ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินสวสิฟรังก์เป็นหลกัในการพิจารณา และ
หากเงินสวิสฟรังก์มีการงดใชห้รือยกเลิกไป ให้ถืออตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
เป็นหลกัในการพิจารณาในวนัท าสัญญา ซ่ึงอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 39.14 บาท และบริษทัมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าอีก 2 คร้ังๆ ละ 10 ปี โดยจะตอ้ง
ตกลงค่าเช่ากนัใหม่ทั้งน้ี เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายลุง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของผูใ้หเ้ช่า และหากผูเ้ช่าผดิขอ้สัญญาใดๆ หรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ีตกลงไว ้ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได ้

3. สัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 10 ธันวาคม 2517 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2545 เม่ือหมดสัญญาเช่าแล้ว Dusit  
Thani Philippines, Inc. (เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.) (“ผูเ้ช่า”) มีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี ซ่ึงปัจจุบนัผู ้
เช่าไดต่้อสัญญาเช่าไปอีก 25 ปีแลว้ ส่วนอตัราค่าเช่าปีท่ี 1 และปีท่ี 2 คิดร้อยละ 3 จากก าไรขั้นตน้ ส าหรับปีท่ี 3 
และปีต่อไป คิดร้อยละ 5 ของรายไดส้ าหรับปี ทั้งน้ีเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายลุง ท่ีดินเช่าใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของ 
Ayala Corporation (“ผูใ้หเ้ช่า”) และหากผูเ้ช่าผดิขอ้บงัคบัในสัญญาหรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ีตกลงผูใ้ห้เช่ามีสิทธ์ิ
ยกเลิกสัญญาได ้

4. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
จากการท่ี บมจ. ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ และ / หรือ DMS Property Investment Pvt. Ltd. ไดก้รรมสิทธ์ิ

ในการเช่าท่ีดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ โครงการรีสอร์ท และส่ิงปลูกสร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa 
Atoll สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีค่าเช่าตามอายสุัญญาเช่าท่ีเหลือดงัน้ี 
 

ครบก าหนด จ านวนเงิน  

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ระยะเวลาท่ีเกินกวา่หา้ปี 37,182,787 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ทั้งน้ี DMS Property Investment Pvt. Ltd. สามารถน าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจ านวน 5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ มาหักไดปี้ละ 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2555 และต่อมา 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ส าหรับระยะเวลา 15 ปีสุดท้าย จ านวน 1.50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้โอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและ  
ส่ิงปลูกสร้าง  และสิทธิการเช่า ท่ี ดิน  รวมถึงทรัพย์สิน อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี  
มัล ดีฟส์  ให้กับ  Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. ตามโครงการปรับโครงสร้างของก ลุ่มบริษัทใน
สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

5. วทิยาลยัดุสิตธานี 
วทิยาลยัดุสิตธานี ไดท้  าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งวทิยาลยัดุสิตธานี (ศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา) 

กบัโรงเรียนแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 21 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2553 ถึง วนัท่ี 22 มิถุนายน 2574 และ
ก าหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม  129 ลา้นบาท  

ทั้งน้ีวิทยาลยัดุสิตธานีไดว้างเงินประกนัการเช่าจ านวน 12 ลา้นบาท และเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าแลว้ 
วทิยาลยัดุสิตธานีมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเง่ือนไขท่ีจะตกลงกนัใหม่ 

6. บจ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์  
ในวนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 บจ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ไดท้  าสัญญาท่ีดิน

และอาคาร 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กบับุคคลท่ีสาม และไดท้  าสัญญาเช่า
ช่วงท่ีดินและอาคารกบัสถาบนัการศึกษาแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ
ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2588 และก าหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 567 ลา้นบาท และ
บริษทัย่อยน้ีมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าต่อออกไปอีก 10 ปี นับจากวนัท่ีครบก าหนด
ระยะเวลาเช่าช่วง 

7. บจ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 บจ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ไดท้  าสัญญาเช่า

สินทรัพยท่ี์ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วง
สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงไดอี้ก 6 คร้ัง คร้ังละ 
3 ปี โดยก าหนดอตัราค่าเช่าดงัน้ี 
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1) ค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 205 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือนตามจ านวนท่ีระบุใน
สัญญา ส าหรับค่า เช่าในระหว่างวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ค านวณเป็นสัดส่วนตาม
จ านวนวนัจากอตัราค่าเช่าดงักล่าว 

2) ค่าเช่าแปรผนัช าระเป็นรายไตรมาส ค านวณในอตัราร้อยละของก าไรจากการด าเนินงานก่อน
หกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี (EBITDA) ของกิจการโรงแรม 
ซ่ึงก าหนดอตัราร้อยละไวด้งัน้ี 

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

ส าหรับค่าเช่าในระหวา่งวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ให้ค  านวณเป็นสัดส่วน
ตามจ านวนวนัโดยใชอ้ตัราร้อยละ 90 

ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) ได้มีมติอนุมติัการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหา        
ริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) การเลิกกองทุนและการช าระบญัชีกองทุนรวม โดยกองทุน
รวมก าหนดวนัท่ี 12 ธันวาคม 2560 เป็นวนัเลิกกองทุนรวม และโอนสินทรัพย ์หน้ีสินและภาระผูกพนัของ
กองทุนรวมใหแ้ก่กองทรัสต ์ซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 โดยกองทรัสตไ์ดก้ าหนดค่าเช่าดงัน้ี 

1. ค่าเช่าคงท่ีรายปีจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีไดต้กลงกนัในสัญญา ทั้งน้ีค่าเช่าคงท่ีรายปีท่ีค  านวณ
ไดด้งักล่าวจะไม่ต ่ากวา่ 205 ลา้นบาท 

2. ค่าเช่าแปรผนั จะอา้งอิงจากผลประกอบการของโรงแรม 
 

4.2     เคร่ืองหมายการค้า 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัในเครือมีเคร่ืองหมายการคา้หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม
จ านวนทั้ ง ส้ิน  6 เค ร่ืองหมาย  คือ  “Dusit Thani”, “Dusit Princess”, “DusitD2”, “Dusit Devarana”, “Dusit 
Residence” และ “ASAI HOTELS” โดยเคร่ืองหมายการค้าท่ีใช้ช่ือว่า “Dusit” ดังกล่าวข้างต้นน้ีต่างเป็นช่ือ
โรงแรมในเครือของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ท่ีเป็นทั้งเจา้ของหรือเป็นผูรั้บจา้งบริหารโรงแรม ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ส่วน “ASAI HOTELS” เป็นช่ือโรงแรมภายใตก้ารรับจา้งบริหาร ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยบริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ 

นอกจากน้ีบริษทัยงัเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับการให้บริการส าหรับธุรกิจประเภทสปาอีก 2 
เคร่ืองหมาย คือ “Devarana Spa” และ “Namm Spa” ท่ีมีสาขาอยูท่ ั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ส าหรับการรับจา้งบริหารน้ี ผูท่ี้วา่จา้งบริษทัในการด าเนินการบริหารโรงแรมตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็น
รายเดือนตามสัญญาว่าจา้งบริหารให้แก่บริษทั และจะเป็นผูท่ี้มีสิทธิใช้ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวไดต้ราบ
เท่าท่ีสัญญาว่าจา้งบริหารมีผลบงัคบัใช้ ดงันั้น หากสัญญาว่าจา้งบริหารนั้นส้ินสุดลงหรือถูกบอกเลิก ไม่ว่าจะ
ดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูว้า่จา้งรายนั้นจะไม่มีสิทธิใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัอีกต่อไป 
 
     4.3      นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม     

บริษทัมีนโยบายการลงทุนท่ีเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในธุรกิจต่างๆ คือ 

ธุรกิจโรงแรม และรับจา้งบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 4,078 ลา้นบาท 
นโยบายการบริหารงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมคือ ให้มีการบริหารงานเช่นเดียวกบับริษทัโดยบริษทัได้

ส่งตวัแทนกรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพื่อใหค้วบคุมดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ของบริษทัทั้งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่าง  ๆของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี 

 
       4.4    รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ปี 2562 บริษทัมีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใหผู้ป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธี
กระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งหมด ซ่ึงผลการประเมินปรากฏว่ามี
มูลค่ามากกวา่ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัจึงไม่ตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้าย 
 



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 104 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
ปัจจุบนับริษทัมีคดีขอ้พิพาทซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงั

ไม่ส้ินสุด ทั้งส้ิน 1 คดี ดงัต่อไปน้ี 
 

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

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

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

ลูกหน้ี 
วนัท่ี 2 ตุลาคม 2549 ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนลูกหน้ี โดยศาลท าการไต่สวนกรรมการของลูกหน้ี      

จนไดค้วามเพียงพอแลว้ จึงใหปิ้ดการไต่สวน 
วนัท่ี 21 ตุลาคม 2549 ศาลลม้ละลายกลางอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีค าพิพากษายืนตามศาล

ชั้นตน้ใหลู้กหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลาย 
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 าเนินการของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย  ์ซ่ึงยงัไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้า
เพิ่มเติมแต่อยา่งใด 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ DTC 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท 
 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจหลกัคือกิจการโรงแรม 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536000617 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 2200 9999 
โทรสาร + 66 (0) 2200 9980 
เวบ็ไซต ์ www.dusit-international.com 
ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 850 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 850 ลา้นหุน้   
 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

 

6.2 ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน  

ที ่
รำยช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

1  บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
 

99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

 

800 
 

สามญั 
 

80,000,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

2  Dusit Thani Philippines, Inc. 
ถือหุน้โดย 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
หมำยเหตุ * ไม่รวมหุน้ 
บุริมสิทธ์ิซ้ือคืน 

 
 

88.01 
 

โรงแรม 
และรับจา้ง
บริหาร 

Peso 455  mn.* 
 
 

 

สามญั 4,550,000 * 
 

Peso 100 Mezzanine Level, Dusit Thani 
Manila, Ayala Center, 1223 
Makati City, Philippines 
Tel: (632) 238 8888 

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

 
 

2.75      
84.05 

โรงแรม  
 
 

825 สามญั 
 

82,500,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-999 
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ที ่
รำยช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

4 บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 99.99 รับจา้ง
บริหาร 

50 สามญั 5, 000,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

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

100.00 รับจา้ง
บริหาร 

HKD 0.03 mn สามญั 33,000 HKD 1 Unit 2401, 24/F Citicorp Center, 
18 Whitefield Road, Causeway 
Bay, Hong Kong 

6  บ. เทวารัณย ์สปา 
 
 

99.99 สถาน
บริการดา้น
สุขภาพ 

 

8 
 

สามญั 800,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

7  บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
 
ถือหุน้โดย บริษทั ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

 
 

49.99 

สอนการ
ประกอบ
อาหาร 

40  สามญั 
บุริมสิทธ์ิ 

399,999 
1 
 

100 
100 

4,4/5 อาคารเซนทาวเวอร์  
ชั้น 19  ถนนราชด าริ  
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
 กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2237-8877 

8 
 

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
 

99.99 โรงแรม 9 สามญั 900,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

9 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี (DREIT) 
( เดิมช่ือ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี) 

30.02 ให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

5,407.74 หน่วยลงทุน 711,500,000 8.8552 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
ต่อ 3681-3682 

10 DMS Property Investment 
Private Limited 
ถือหุน้โดย  
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 
 

65.00 

โรงแรม USD 38.5 mn. สามญั 38,500,000 USD 1 Level 2, Orchid Maage’, Ameer 
Ahmed Magu, Male’, Maldives 
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ที ่
รำยช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

11 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. 

12 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

68 สามญั 6,800,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

13 Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd.* 
ถือหุน้โดย 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
หมำยเหตุ * เป็นบริษทัจ ากดัภายใต้
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซ่ึงทุนจดทะเบียนไม่มีการ
ก 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 

14 บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ 
หมำยเหตุ * เดิมช่ือ 
บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 

99.99 ใหเ้ช่า
ทรัพยสิ์น 

120 สามญั 1,200,000 100 588/5 ถนนเพชรบุรี  
เขตราชเทว ีกทม. 10400  
โทรศพัท ์+66(0) 2013-9999 

15 วทิยาลยัดุสิตธานี 
ลงทุนโดย 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 
100.00 

การศึกษา ทุนประเดิม 
217.72 

- - - 1 ซ.แก่นทอง แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กทม. 10250 
โทรศพัท ์+66 (0) 2361-7811-3 

16 Dusit Hospitality Education 
Philippines Inc. 
ถือหุน้โดย  Dusit Thani 
Philippines, Inc. 

 
 

40.00 

การศึกษา Peso 900 mn สามญั 9,000,000     Peso 100 Pre-Opening office 
4th Floor, Dusit Thani Manila 
Ayala Center, 1223 Makati City, 
Philippines 
Tel:  (632) 238 8888 
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ที ่
รำยช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

17 บ. วมิานสุริยา 
 
หมำยเหตุ * บมจ. ดุสิตธานี 
(DTC) จะทยอยขายหุน้ให้ 
บมจ. เซ็นทรัลพฒันา (CPN) 
โดยสัดส่วนการถือหุน้สุดทา้ย
ระหวา่ง DTC และ CPN                 
จะเป็นร้อยละ 60 : 40 

65.00 * พฒันา
อสงัหา    
ริมทรัพย์
โรงแรม 

อาคารท่ีพกั
อาศยั และ
โครงสร้าง
อาคาร

ศูนยก์ารคา้ 

880 สามญั 1,000 
10,990,000 

100 
80 

319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
 
 
 

18 บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
 
หมำยเหตุ * บมจ. ดุสิตธานี 
(DTC) จะทยอยขายหุน้ใหบ้มจ. 
เซ็นทรัลพฒันา (CPN) โดย
สัดส่วนการถือหุน้สุดทา้ย
ระหวา่ง DTC และ CPN                 
จะเป็นร้อยละ 15 : 85 

22.00 * โครงการ
พฒันา
ศูนยก์ารคา้ 

172 สามญั 1,720,000 100 999/9 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กทม. 10330 
 

19 บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์ 10.00 โครงการ
อาคาร
ส านกังาน 

1 สามญั 10,000 100 999/9 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กทม. 10330 

20 บ. ดุสิต ซาอุดิ* 
ถือหุน้โดย 
- Dusit Overseas Co., Ltd. ** 
 
หมำยเหตุ  
* ปัจจุบนัจดัตั้งเป็นนิติบุคคลแลว้ 
แต่ยงัไม่ไดด้  าเนินการเรียกช าระค่า
หุน้และไม่ไดเ้ร่ิมประกอบกิจการ 
** ถือหุน้โดย บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์

 
 

51.00 

บริหาร 
ท่ีปรึกษา
ทางเทคนิค 

ทุน 
จดทะเบียน 

SAR 100,000  
 

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 
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ที ่
รำยช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

21 บ. D&J 
(เดิมช่ือ บ. ดุสิต คลัเลอร์ส) 

100.00 จดัการและ
ปรึกษาทาง
เทคนิคดา้น
โรงแรมและ
อสงัหา    
ริมทรัพย ์

ทุน 
จดทะเบียน 

JPY 
10,000,000 

สามญั 1,000 JPY 10,000 Hitokuchizaka TS 
Building, 6th Floor, 3-32, 
Kudankita, 4-chome, 
Chiyodaku, Tokyo, Japan 

22  บ. อาศยั โฮลด้ิงส์ 99.99 โรงแรม 
รับจา้ง

บริหาร และ
ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

18.82 สามญั 1,000 
749,000 

100 
25 

319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

23 บ.  ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท 99.99 ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์
เพื่อการ
ลงทุนใน
อสงัหา 
ริมทรัพย ์

10 สามญั 100,000 100 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999  
 ต่อ 3681 - 3682 

24 บ.  ดุสิต  ฟู้ดส์ 99.99 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน  

713 สามญั 7,130,000 100 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

25 บ. ดุสิต  กร์ูเมต ์
ถือหุน้โดย  บ.  ดุสิต  ฟู้ดส์  

 
90.00 

การตลาด
และการ
ขาย

ผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวกบั
อาหาร 

30 สามญั 1,000 
299,000 

100 
100 

319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
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ที ่
รำยช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

26 LVM Holdings Pte. Ltd. 
ถือหุน้โดย  Dusit Overseas  
Co., Ltd. 

 
100.00 

ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน  

 

SGD 0.01  สามญั 1,036,694 SGD 0.01 25 Bukit Pasoh Road, Singapore 
(089839) 

27 Private Homes and Villas Pte. 
Ltd. 
ถือหุน้โดย LVM Holdings Pte. 
Ltd. 

 
 

100.00 

ใหบ้ริการ
ทางการตลาด 
การจองและ
บริหารวิลล่า 

SGD 0.10 สามญั 100,000 SGD 1.00 25 Bukit Pasoh Road, Singapore 
(089839) 

28 PT. Elite Havens Ltd. 
(บริษทัยอ่ยทางออ้มของ LVM 

Holdings Pte. Ltd.)  ซ่ึงถือหุน้โดย 
Private Homes and Villas Pte. Ltd 
และBali Luxe Ltd. 

 
 
 

20.00 
  80.00 

ท่ีปรึกษา
ดา้นการ
บริหาร 

IDR 
2,536.50 

สามญั 500 IDR 
500,000 

Jalan Raya Semer No.883 
Kerobokan, Kuta Utara, Badang 
80361, Bali, Indonesia 

29 Shanghai Yi-Ning Travel 
Construction Co., Ltd. 
(บริษทัยอ่ยทางออ้มของ LVM 

Holdings Pte. Ltd.)  ซ่ึงถือหุน้โดย 
Private Homes and Villas Pte. Ltd 

 
 

100.00 

บริการดา้น
การตลาด 

CNY 0.07  สามญั 10,000 CNY 6.908 Building C, No. 888, Lake Road 
West  2, Namhui New Town, 
Pudong New Area, Shanghai 

30 PT Bali Home Management Ltd. 
(บริษทัยอ่ยทางออ้มของ LVM 

Holdings Pte. Ltd.)  ถือหุน้โดย 
Private Homes and Villas Pte. Ltd 
และBali Luxe Ltd. 

 
 
 

80.00 
  20.00 

ท่ีปรึกษา
ดา้นการ
บริหาร 

IDR 
2,500.00 

สามญั 8,000 IDR 125,000 Jalan Raya Semer No. 883 
Kerobokan, Kuta Utara, Badang 
80361, Bali, Indonesia 

31 Bali Luxe Ltd.  
ถือหุน้โดย  
LVM Holdings Pte. Ltd. 
 

 
 

100.00 

บริการต่าง  ๆ HKD 0.01 สามญั 10,000 HKD 1.00 20/F Euro Trade Centre 21-23 
Des Voeux Rd. ,Central, Hong Kong 

32 Marketing Villas Ltd. 
ถือหุน้โดย LVM Holdings Pte. 
Ltd. 

 
100.00 

บริการดา้น
การตลาด 

USD 0.83 สามญั 10,000 USD 83.16 20/F Euro Trade Centre 21-23 
Des Voeux Rd. ,Central, Hong Kong 

33 Elite Havens Ltd. 
ถือหุน้โดย LVM Holdings Pte. 
Ltd. 

 
100.00 

บริการต่าง  ๆ HKD 0.01 สามญั 10,000 USD 1.00 20/F Euro Trade Centre 21-23 
Des Voeux Rd. ,Central, Hong Kong 
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ที ่
รำยช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

34 บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส 
 
หมำยเหตุ * จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เม่ือ
วนัท่ี 8 มกราคม 2562 

99.99 รองรับ
โครงการ
งานบริการ
ต่าง  ๆ

1 สามญั 10,000 100 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

35 บ.  เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง  
ถือหุน้โดย  บ. ดุสิต ฟู้ดส์ 
หมำยเหตุ * เร่ิมลงทุนในเดือนมกราคม 
2562 โดยลงทุนเร่ิมแรกร้อยละ 51 และ
คร้ังท่ี 2 ภายในตน้ปี 2563 อีกร้อยละ 19 

 
51.00 

ใหบ้ริการ
ดา้นอาหาร

และ
เคร่ืองด่ืม 

14 สามญั 14,000 1,000 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 30 หอ้ง 
307-308 ถนนสาทรใต ้แขวง
ยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท:์ +66 (0) 2231-6201 

36 บ.  เกรซ มี 99.99 ใหบ้ริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบั

ชีวติ 
ประจ าวนั 

3 สามญั 30,000 100 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

37 บ.  ดุสิต เรียล ฟู้ดส์  
ถือหุน้โดย บ.  ดุสิต ฟู้ดส์ 

 
51.00 

ประกอบ
ธุรกิจอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

10 สามญั 100,000 100 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

38 Dusit Maldives Investment Private 
Limited 
ถือหุน้โดย บ. ดุสิตธานี รีท 

 
 

99.99 

รองรับการ
เขา้ท า 

ธุรกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
โครงการ
โรงแรม
ดุสิตธานี 
มลัดีฟส์ 

USD 150,000 สามญั 150,000 USD 1  Level 1, H. Orchid Maage’, 
Ameer Ahmed Magu, Male’, 
Maldives 

39 Dusit Maldives Management 
Private Limited 
ถือหุน้โดย บ. ดุสิต  
แมนเนจเมน้ท ์

 
 

99.99 

รองรับการ
เขา้ท า 

ธุรกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
โครงการ
โรงแรม
ดุสิตธานี 
มลัดีฟส์ 

USD 10,000 สามญั 10,000 USD 1 Level 1, H. Orchid Maage’, 
Ameer Ahmed Magu, Male’, 
Maldives 
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ที ่
รำยช่ือนิตบุิคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกจิ 

ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ทีต่ั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

40 Dusit Worldwide Maldives Private 
Limited 
ถือหุน้โดย บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์

 
 

99.98 

รับบริหาร
โรงแรม
ดุสิตธานี 
มลัดีฟส์ ใน
สาธารณรัฐ
มลัดีฟส์ 

USD 5,000 สามญั 5,000 USD 1 Level 1, H. Orchid Maage’, 
Ameer Ahmed Magu, Male’, 
Maldives 

41 บ. ดิ ออริจ้ิน ดุสิต 49 ก่อสร้าง
และพฒันา
คอนโดมิ 
เนียมใน
จงัหวดั
ชลบุรี 

320 สามญั 32,000,000 10 496 หมู่ 9 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมทุรปราการ 

42 บ. ดุสิตธานี รีท 
ถือหุน้โดย ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี (DREIT) 
 

 
99.99 

เพื่อเป็น 
ผูถื้อหุน้ใน 
บริษทั ดุสิต 
มลัดีฟส์ อิน
เวสเมน้ท ์
จ ากดั 

4.9 สามญั 980,000 5 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

 

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงองิอ่ืน  ๆ
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ 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 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง 
 โทรศพัท ์ + 66 (0) 2296 3582 
 โทรสาร  + 66 (0) 2683 1298 
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ผู้สอบบัญชี นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก    ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 4795 
 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 
ทีป่รึกษำกฎหมำย บริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 เลขท่ี 540 อาคารเมอร์คิวร่ีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์ + 66 (0) 2264 8000 
 โทรสาร  + 66 (0) 2657 2222 
 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 ำคัญอ่ืน 
บริษทัไม่มีขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

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

แปรสภาพจากบริษัทจ ากัด เป็น บริษัทมหาชนจ ากัด โดยใช้ช่ือว่าบริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) และ 
ช่ือภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใชช่ื้อยอ่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยว์า่ DTC 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 850,000,000 บาท เรียกช าระแลว้ 850,000,000 บาท โดย
แบ่งเป็นหุน้สามญั 850,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

 

7.1.2 หุ้นประเภทอ่ืนทีม่ีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 -ไม่มี- 

 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 (ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถื่อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
กลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกและผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นวนัท่ี 30  ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 

ที่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 
1. กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง 1 424,475,680 49.94 
2. บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 145,238,320 17.09 
3. บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 42,500,000 5.00 
4. นายชาตรี โสภณพนิช 42,389,600 4.99 
5. นายวชิิต ชินวงศว์รกุล 33,240,000 3.91 
6. บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 21,882,430 2.57 
7. นางจารุณี ชินวงศว์รกุล 20,503,000 2.41 
8. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 17,136,638 2.02 
9. นายสหนนัท ์เชนตระกูล 8,390,000 0.99 
10. บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั 4,715,000 0.55 

 รวม 760,470,668 89.47 
 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน 89,529,332 10.53 
 ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 850,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 

850,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
  

หมาย เหตุ    1 กลุ่ ม ท่ านผู้ ห ญิงชนัต ถ์  ปิ ยะอุ ย  และผู้ เ กี่ ยว ข้องประกอบด้วย  บ จ . ชนัต ถ์และลูก  กลุ่ ม 
                             นายชนินทธ์ โทณวณิก กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธ์ิ และกลุ่มนางสุนงค์ สาลรัีฐวิภาค 
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 (ข)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 ตวัแทนกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ นายชนินทธ์ โทณวณิก 
และนางสินี เธียรประสิทธ์ิ  
 
 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั หรือกบับริษทัในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 

 
7.3  การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

7.3.1  บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั และไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่
หุน้สามญั เช่น หุน้บุริมสิทธิ อีกทั้งบริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใหก้องทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีหุ้น
ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

 
7.3.2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 25/2561 ประชุมวนัท่ี 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณา
ออกจ าหน่ายตามท่ีเห็นสมควร 

 
(ก) ตราสารหนีท้ีอ่อกจ าหน่ายแล้ว  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดมี้การออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
หุน้กูข้องบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 

ประเภทหุน้กู ้ : หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ลกัษณะการเสนอขาย : ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ “ผูล้งทุนรายใหญ่” 
อายขุองหุน้กู ้ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,000,000,000 (หน่ึงพนัลา้น) บาท  
จ านวนของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,000,000 (หน่ึงลา้น) หน่วย  
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 13 กนัยายน 2561 
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วนัครบก าหนดไถ่ถอน : 13 กนัยายน 2564 
อตัราดอกเบ้ีย : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้
การช าระคืนเงินตน้ : ช าระเงินตน้ทั้งจ  านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
การช าระดอกเบ้ีย :  ช าระดอกเบ้ียทุก  ๆ6 เดือน ทุกวนัท่ี 13 มีนาคม และวนัท่ี 

13  กนัยายนของทุกปี ตลอดอายหุุน้กู ้
          ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ : บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
          การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : “BBB” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ  ากดั* 

*  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ณ ส้ินปี 2562 

 
(ข) ตราสารหนีท้ีย่งัมิได้ออกจ าหน่าย 
บริษทัมีวงเงินหุ้นกู้ท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวนไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัรา

เทียบเท่า (ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 25/2561)  
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
นโยบายของบริษัท บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่เกินก าไรสุทธิต่อหุ้นและไม่       

น้อยกว่าร้อยละ 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 2562 บริษทัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 โดยจดัสรรจากก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 850 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 144.50 ลา้นบาท  

 
นโยบายของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัไม่ไดก้  าหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผล

ของบริษทัยอ่ยให้แก่บริษทั ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษทัยอ่ย หากบริษทัยอ่ยมี
กระแสเงินสดเพียงพอ และไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เป็นกรณีไป แต่ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไม่เกินกวา่ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัยอ่ย 
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัของบริษัท  
รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
1. ก าไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี   ลา้นบาท 269 214 36 100 (88) 
     ก าไร (ขาดทุน) จากวิทยาลยัดุสิตธานี  ลา้นบาท 21 53 78 99 67 
รวมก าไร (ขาดทุน)  ล้านบาท 290 267 114 199 (21) 

2. จ านวนหุน้ (ก) ลา้นหุน้ 850 850 850 85 85 

3. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ไม่รวมวิทยาลยั 
    ดุสิตธานี 

บาท/หุน้ 0.32 0.26 0.04 1.18 (1.03) 

     ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากวิทยาลยั 
     ดุสิตธานี  

บาท/หุน้ 0.02 0.06 0.09 1.18 0.79 

รวมก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุ้น 0.34 0.32 0.13 2.36 (0.24) 
4. เงินปันผลประจ าปี  บาท/หุน้ 0.17 0.16 0.10 1.20 1.00 
5. เงินปันผลจ่าย  ลา้นบาท *144.5 *134.3 *85 *102 *85 
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไร (ขาดทุน) 
    ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี  

% 50 63 236 102 - 

หมายเหต ุ * จัดสรรจากก าไรสะสม  
 (ก)  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้น จากหุ้นละ10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
สถาบนัการศึกษาเอกชนจดัสรรผลประโยชน์ให้ผูรั้บใบอนุญาตไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของรายไดท่ี้สูงกวา่ค่าใช้จ่าย
หลงัจากจดัสรรเขา้กองทุนต่าง  ๆตามท่ีก าหนดแลว้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
  โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมี ท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย เป็นผูก่้อตั้งและท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ และนายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ เป็นท่ีปรึกษาบริษทั และคณะกรรมการบริษทัมี
จ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

ประชุมโดยไม่มี
ฝ่ายบริหาร /1 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 12/14 1/1 

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

14/14 1/1 

3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 13/14 1/1 

4 นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 13/14 1/1 

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

9/14 1/1 

6. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  
กีระนนัทน ์ 

กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณา

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

13/14 1/1 

7. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์  กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

12/14 1/1 

8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั  กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน 12/14 1/1 

9. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการ / กรรมการสรรหา พจิารณา
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

11/14 1/1 

10. นายชนินทธ์  โทณวณิก รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน 

14/14 - 

11. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร 13/14 - 

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ /2 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ 
การลงทุน / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

14/14 - 

 

หมายเหต ุ * ประธานท่ีปรึกษาบริษทั พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ไดถึ้งแก่อสญักรรม เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2562 
 /1  การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 
 /2 นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการการลงทุน เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2563 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการนอ้ยกวา่ร้อยละ 75 เน่ืองจากบริษทัเปล่ียนก าหนดวนัประชุมไป
จากเดิม ท าใหก้รรมการบางท่านไม่สามารถมาประชุมไดต้ามก าหนดวนัเวลาใหม่   

  บริษทัมีกรรมการอิสระ 8 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงมีจ านวนและคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศ
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 
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รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
รายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น บมจ. ดุสิตธานี ของกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัคือ นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธ์ิ นางศุภจี  

สุธรรมพนัธ์ุ กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั  
 

8.2  ผู้บริหาร   
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้บริหาร ต าเเหน่ง 

1. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

2. นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกษ ์* ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินกลุ่ม และบริหารการลงทุน 
 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

ที ่ ช่ือ 

การถือครองหลกัทรัพย์ 

ถือโดยตนเอง ถือโดยผู้เกีย่วข้อง รวม เพิม่ขึน้ 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 (ลดลง) 

1 นายอาสา สารสิน - - - - - - - 

2 
ศาสตราจารยพิ์เศษหิรัญ  
รดีศรี 

- - - - - - - 

3 นางปราณี ภาษีผล - - - - - - - 
4 นายธีรพล โชติชนาบาล - - - - - - - 

5 
ศาตราจารยพ์ิเศษ ดร. 
กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์

- - - - -   - -  

6 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. 
คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน ์

-                 - -   - - - -   

7 นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์  - - - - - - - 
8 นายสมประสงค ์บุญยะชยั - -      - - - - - 
9 นางวรางค ์ไชยวรรณ - - 21,911,080 21,911,080 21,911,080 21,911,080 0 

 10 นายชนินทธ์ โทณวณิก 526,000      526,000 
  423,489,440  423,389,440 424,475,680  424,475,680  0  

11 นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 460,240      560,240  
12 นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ - - - - - - - 

รวม (หุน้) 986,240 1,086,240 445,400,520 445,300,520 446,386,760 446,386,760 0 
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ล าดับที ่ รายช่ือผู้บริหาร ต าเเหน่ง 

3. นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. นางสาวละเอียด  โควาวสิารัช ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุน 

5. นางจิตอนงค ์ภูมิภาค ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย 

6. นายบุน คว ีล้ิม ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการโรงแรม 

      7. ดร. นิรมล จินดานุวฒัน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

8. นายศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการ และ 
  รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายธุรกิจการศึกษา 

หมายเหตุ      *นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมษ ์ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน และบริหารการลงทุน ท่ีเป็นผูจ้ดัการ
ฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ประวติัผูบ้ริหารเเละรายละเอียด 
ปรากฏในเอกสารเเนบ) 

        ในปี 2562 ผูบ้ริหารท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไม่มีการถือครองหรือซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
 

8.3  เลขานุการบริษัท 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2559  มีมติแต่งตั้ง นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล    

เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ประวติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
บริษทัได้ก าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการท่ีเป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหา พิจารณา            

ค่าตอบเเทน และบรรษทัภิบาล ท าหนา้ท่ีทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทัเเละเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนั โดยก าหนดค่าตอบเเทน 
ประจ าปี 2562 ดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
1. ค่าตอบเเทนการประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ 
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 20,000 บาท 
- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 25,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 15,000 บาท 
ค่าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ไดเ้เก่ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 15,000 บาท 
- ค่าตอบแทนรายคร้ัง ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 

15,000 บาท 
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 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบเเทน และบรรษทัภิบาล 
- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 15,000 บาท 

 คณะกรรมการการลงทุน 
- ค่าตอบเเทนรายคร้ัง ประธานกรรมการ คร้ังละ 20,000 บาท กรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 15,000 บาท 

 

2. ค่าตอบเเทนประจ าปี  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปีอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ในปี 2562 สรุปค่าตอบเเทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

อ่ืน* 
รวม

ค่าตอบแทน ค่าตอบเเทน 
รายเดือน 

ค่าตอบเเทน 
รายคร้ัง 

ค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการ
นอกสถานท่ี 

ค่าเบีย้
ประชุม 
Non- 

Executive /1 

ค่าตอบแทน 
รายปี  
(2562) 

ค่าตอบแทน 

1. นายอาสา สารสิน 441,665 275,000 25,000 25,000 222,350 - 989,015 
2. ศาสตราจารยพิ์เศษ หิรัญ รดีศรี 240,000 195,000 15,000 15,000 111,150 715,000 1,291,150 
3. นางปราณี ภาษีผล 240,000 180,000 15,000 15,000 111,150 465,000 1,026,150 
4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล 240,000 180,000 15,000 15,000 111,150 405,000 966,150 
5. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  

กิตติพงษ ์กิตยารักษ์ 
240,000 135,000 - 15,000 111,150 30,000 531,150 

6. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. 
คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ 

240,000 180,000 15,000 15,000 111,150 105,000 666,150 

7. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์ 240,000 165,000 15,000 15,000 111,150 145,000 691,150 
8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั 240,000 165,000 15,000 15,000 111,150 105,000 651,150 
9. นางวรางค ์ไชยวรรณ  240,000 150,000 15,000 15,000 111,150 120,000 651,150 
10. นายชนินทธ์ โทณวณิก 240,000 195,000 15,000 - 111,150 - 561,150 
11. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 240,000 180,000 15,000 - 111,150 - 546,150 
12. นางศภุจี สุธรรมพนัธุ ์ 240,000 195,000 15,000 - 111,150 - 561,150 
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3,081,665 2,195,000 175,000 145,000 1,445,000 2,090,000 9,131,665 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ/2        
1. ศาสตราจารยส์รรเสริญ ไกรจิตติ 100,000 75,000 - - 111,150 - 286,150 
2. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ 100,000 75,000 - - 111,150 - 286,150 
รวมค่าตอบแทนท่ีปรึกษาฯ 200,000 150,000 - - 222,300 - 572,300 

รวม (บาท) 3,281,665 2,345,000 175,000 145,000 1,667,300 2,090,000 9,703,965 
หมายเหต ุ * รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบเเทน และบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการการลงทุน 
 /1 การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 
 /2 ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 

 
 



                 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 123 

ค่าตอบเเทนกรรมการ 

ค่าตอบเเทน* 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายคร้ัง 6,196,003 7,686,665 
ค่าตอบเเทนรายปี 1,343,000 1,445,000 

รวม 7,539,003 9,131,665 
*ไม่รวมค่าตอบเเทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 

ค่าตอบเเทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษทัอนุมติั ส่วนผูบ้ริหารอ่ืนๆ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัความเหมาะสมในการ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใชด้ชันีช้ีวดัต่างๆ เป็นตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษทั การ
ประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคลดว้ยตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: KPIs) การเปรียบเทียบค่าตอบแทนใน
ต าแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั การส ารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ โดยสิทธิ
ประโยชน์ในระยะสั้นคือ การปรับอตัราเงินเดือน โบนสัประจ าปี และสวสัดิการอ่ืน  ๆส่วนสิทธิประโยชน์ในระยะยาว ไดแ้ก่ 
เงินสมทบจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี 2561 – 2562 ดงัน้ี  

 

ปี จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 
เงินเดือนและโบนัส ค่ำสวสัดิกำรอ่ืน รวม 

2561 7 69.22 18.31 87.53 
2562 8 75.40 10.06 85.46 

 

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

- ไม่มี - 
 ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
 บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 
2562 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 8 ราย จ านวน 2.79 ลา้นบาท 
 

8.5  บุคลากร  
 จ านวนพนักงานทั้งหมด  
ในปี 2562 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 3,316 คน ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังานและผูบ้ริหารในส่วนของส านกังาน

ใหญ่และ พนกังานโรงเเรมของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงพนกังานของโรงแรมภายใตท้รัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี มีทั้งส้ิน 12 เเห่ง 
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ค่าตอบแทนพนักงาน  
ปี 2562 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 662.40 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

เงินโบนสั ค่ารักษาพยาบาล ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน ค่าอาหารกลางวนั กองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยอ่ย
ไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 1,207.80 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ปี 2562 
พนักงานปฏบิัตกิาร/

บริการ (คน) 
พนักงานบริหาร 

(คน) 
พนักงานใน 

ส านักงานใหญ่ (คน) 
รวม (คน) 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
 (ล้านบาท) 

บมจ. ดุสิตธานี 456 23 229 708 662.4 
บมจ. ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 315 1 0 316 109.9 
บจ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 849 2 0 851 324.7 
บจ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ 0 8 46 54 122.7 
บจ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท 0 1 4 5 7.0 
บจ. ดุสิต กร์ูเมต ์ 0 1 14 15 8.1 
บจ. อาศยั โฮลด้ิงส์  0 1 7 8 11.6 
บจ. ดุสิตฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วสิเซส   296 0 0 296 113.5 
Dusit Thani Philippines, Inc. 453 1 0 454 232.2 
Dusit Overseas Co., Ltd. 2 0 0 2 6.1 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. / 
Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. 

264 1 0 265 131.8 

วทิยาลยัดุสิตธานี 342 0 0 342 140.3 
รวม 2,977 39 300 3,316 1,870.2 

หมายเหต ุบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
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นโยบายในการพฒันาบุคลากร  
 ในปี 2562 นโยบายการพฒันาบุคลกรยงัด าเนินอยา่งต่อเน่ืองบนความเช่ือท่ีวา่การเจริญเติบโตขององคก์รนั้น
ข้ึนอยูก่บัคุณภาพ และประสิทธิภาพของพนกังาน ดงันั้นนโยบายท่ีมุ่งเนน้การพฒันาระบบการบริหารใหมี้ความ
ทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล พฒันาความรู้ของพนกังานทุกฝ่ายอย่างสม ่าเสมอยงัด าเนินการต่อเน่ืองมา 
เพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ เเละสนบัสนุนให้พนกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของ
ตนเองอยา่งเตม็ท่ี ใหอ้  านาจในการตดัสินใจ รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ 
กบัความส าเร็จของบริษทั  

นโยบายดงักล่าวขา้งตน้ไดถู้กผลกัดนัให้เกิดผลเป็นรูปธรรมดว้ยการให้ผูบ้ริหารร่วมกนัก าหนดทิศทาง
องคก์ร (Direction) ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ (Vision)  เพื่อใหเ้เต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยทุธ์ธุรกิจ (Business 
Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อพนกังานในเเต่ละสายงานจะไดน้ าไปก าหนดวตัถุประสงคเ์เละ
ตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกบัทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
เเละหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน  ตวัช้ีวดัน้ีจะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเเต่
ละคน และเป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคคลากรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายต่อไป  
 
งบประมาณการพฒันาบุคลากร   

จากนโยบายของบริษทัที่ให้ความส าคญักบัทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาศกัยภาพพนกังานจึงถือเป็น
ภารกิจที่ส าคญัอย่างยิ่ง ในปี 2562 บริษทัไดก้ าหนดงบประมาณการฝึกอบรมประจ าปีของพนกังานส านกังาน
ใหญ่เท่ากบัร้อยละ 1.5 ของยอดรวมเงินเดือนของพนกังานส านกังานใหญ่  และร้อยละ 3 ของยอดรวมเงินเดือน
ทั้งปีของพนกังานแต่ละโรงแรม ซ่ึงมีอตัราส่วนเท่ากบังบประมาณการฝึกอบรมในปี 2561 เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมพนกังานทุกคน และก าหนดให้แต่ละบุคคลตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมโดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือหลกัสูตร
ภาคบงัคบัตามต าแหน่งที่บริษทัก าหนดข้ึน และตามสายอาชีพซ่ึงพนกังานสามารถออกไปฝึกอบรมกบั
สถาบนัฝึกอบรมเพื ่อพฒันาตนเอง โดยการฝึกอบรมถือเป็นหน่ึง ในตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance 
Indicators) ส าหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานเเต่ละคนซ่ึงจะมีการตั้งตวัช้ีวดัไวต้ั้งแต่       
ไตรมาสท่ี 1 และท าการประเมินในไตรมาสท่ี 4 ของทุกปี   
 
การอบรมพนักงานใหม่ 

พนักงานใหม่ทุกคนท่ีเข้าร่วมงานกับบริษทั จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 
หลกัสูตรคือ หลกัสูตรปฐมนิเทศเม่ือเร่ิมงาน เม่ือท างานครบ 60 วนั และ เม่ือท างานครบหน่ึงปี ตามล าดบั โดยมี
วตัถุประสงคใ์ห้พนกังานใหม่ไดรั้บทราบระเบียบปฏิบติัในการท างาน ขอ้ปฏิบติั นโยบายขององคก์ร รวมทั้ง
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ความรู้เกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์และสถานที่ตั้งของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเขา้ร่วมงานกบัทีม
ต่อไป  นอกจากน้ี ทางบริษทัไดก้ าหนดแผนการฝึกอบรมของพนกังานในแต่ละระดบัโดยแบ่งตามโมเดล 4C 
ตามตารางขา้งล่างน้ีเพื่อให้แน่ใจวา่ พนกังานทุกระดบัจะไดรั้บการอบรมในทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทและ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบดว้ย  

 
แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ   

ประเภท พนักงานระดบั 1-2 พนักงานระดบั 3 พนักงานระดบั 4-5 

การฝึกอบรม
ภาคบังคบั

(Compulsory 
Training) 

 

 ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
 ความสง่างามในรูปแบบดุสิต 
 การประเมินผลการท างาน 
 การสมัภาษณ์โดยอิงพฤติกรรม 
 วทิยากรมืออาชีพ 
 ระเบียบวนิยัในท่ีท างาน 

 ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
 ความสง่างามในรูปแบบ

ดุสิต  
 หลกัสูตรพฒันาทกัษะผูน้ า 

(8 บท)  
 การสมัภาษณ์โดยอิง

พฤติกรรม 
 การสอนงานในท่ีท างาน 
 ระเบียบวนิยัในท่ีท างาน 

 ปฐมนิเทศพนกังานใหม่  
 ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ

การบริการ 
 การอบรมท่ีเก่ียวกบังาน 
 ความสง่างามในรูปแบบดุสิต  
 ภาวะผูน้ าส าหรับพนกังาน

ระดบั 4  
 การสอนงานในท่ีท างาน 

ส าหรับพนกังานระดบั 4  
การฝึกอบรมที่
เกีย่วกบัสาขา
อาชีพ (Career 

Training) 

 หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง 
 

 หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ตนเอง 

 การพฒันาขีดความสามารถท่ี
เก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน ภาษา 
และคอมพิวเตอร์ 

การฝึกอบรม
เพ่ือใช้ส าหรับ
การพฒันา
องค์กร 

(Competitive 
Training) 

 การเงินส าหรับผูบ้ริหารท่ีไม่ใช่
นกัการเงิน 

 การบริหารรายได ้
 การสนทนาในภาวะวกิฤต 
 การน าเสนอใหไ้ดผ้ลสูงสุด 

 ทกัษะการน าเสนอ 
 หวัขอ้ฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบั

ธุรกิจและความตอ้งการ
ตามหน่วยงาน 

 หวัขอ้ฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจและความตอ้งการตาม
หน่วยงาน 

 ภาษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เทคนิคการเพ่ิมยอดขาย 

การฝึกอบรม
(Corrective 
Training) 

 การรับมือกบัเร่ืองราวร้องทุกข ์  การรับมือกบัขอ้ร้องเรียน 
 การรับมือกบัเร่ืองราวร้อง

ทุกข ์

 การรับมือกบัขอ้ร้องเรียน 
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การพฒันาทกัษะพนักงานอย่างต่อเน่ือง  
ทางบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัการการพฒันาทกัษะของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้พนกังานมีความรู้ 

ความช านาญสูงสุดในสายอาชีพ เพื่อรองรับทิศทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต และเพื่อให้พนักงานระดบั
ผูบ้ริหารและระดบัปฏิบติัการไดพ้ฒันาคุณภาพในการท างานอยา่งต่อเน่ือง ทางบริษทัจึงส่งเสริมใหพ้นกังานได้
เข้าร่วมฝึกอบรมตามความต้องการโดยอิงจากแบบประเมินความต้องการฝึกอบรมส่วนบุคคล (Individual 
Development Plan) ซ่ึงจดัท าเป็นประจ าทุกปีในช่วงการประเมินผลระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

บริษทัจะเป็นผูก้  าหนดเเนวทางในการพฒันาพนักงาน ทั้งในรูปเเบบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้พนักงานระดับสูงของบริษัท เช่น หลักสูตรพฒันาผูน้ าส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบักลางถึงระดบัสูง รวมถึงการหมุนเวยีนเปล่ียนหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพื่อใหพ้นกังานสามารถพฒันาทกัษะ
ความช านาญจากประสบการณ์ในต าเเหน่งหนา้ท่ีใหม่ เป็นตน้ ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเล่ือนระดบัพนกังานให้
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนได้รับการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกด้าน บริษัทจึง
ก าหนดให้มีการท าแผนการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนักงาน และเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยยนืยนัไดว้า่ การฝึกอบรมพนกังานของบริษทัไดถู้กจดัท าอยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์มีการวาง
แผนการไวล่้วงหนา้ เป็นระบบ โดยบริษทัก าหนดเป้าหมายวา่โรงแรมต่างๆ จะตอ้งจดัการฝึกอบรมใหส้ าเร็จตาม
แผนการฝึกอบรมประจ าปีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของแผนการท่ีวางไว ้และจะตอ้งช้ีแจง้วา่ไม่สามารถด าเนินการ
ไดค้รบร้อยละ 100 เพราะเหตุใด  

ในการก าหนดแผนการฝึกอบรมประจ าปีนั้น ทางบริษทัจะใหค้วามส าคญักบัผลของการฝึกอบรมท่ีช่วย
พฒันาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ มากกวา่จ านวนชัว่โมงในการฝึกอบรมของพนกังาน ดงันั้นบริษทัจึงไดมี้
แนวทางในการก าหนดโครงการสร้างฝึกอบรม ดงัน้ี  

- พนกังานระดบั 1-3 (ระดบับริหาร) จะให้ความส าคญักบัการอบรมเฉพาะบุคคลท่ีช่วยพฒันาทกัษะ
ของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคน ดว้ยการเขา้อบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมหลกัของบริษทั และหลกัสูตร
การฝึกอบรมท่ีจดัโดยส านกังานใหญ่ดว้ยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวทิยากร การเขา้รับการอบรมท่ี
จดัโดยบริษทัฝึกอบรมภายนอก เป็นตน้ 

- พนักงานระดบั 4-5 (ระดบัปฏิบติัการ) ท่ีเป็นพนักงานส่วนหน้าจะมุ่งเน้นความส าคญัไปท่ีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการโดยก าหนดให้มีชัว่โมงการฝึกอบรมต่อคนไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงต่อเดือน 
ขณะท่ีพนกังานฝ่ายสนบัสนุนนั้นจะให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมในแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ี
ความรับผดิชอบ และหลกัสูตรหลกัของบริษทั  
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ตารางแสดงหลกัสูตรของดุสิต 

 

ระดบั 

NSO DG1 DG2 DG3 ALP ECO OPT HG PA MD 

18 

ชัว่โมง 

6 

ชัว่โมง 

18 

ชัว่โมง 

3 

ชัว่โมง 

24 

ชัว่โมง 

3 

ชัว่โมง 

12 

ชัว่โมง 

3 

ชัว่โมง 

6 

ชัว่โมง 

6 

ชัว่โมง 

1 X X X X    X X X 

2 X X X X  X  X X X 

3 X X X X X X X X X X 

4 X X X X X  X    

5 X X X X 
 

     

NSO   หลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
DG 1    หลกัสูตรความสง่างามอยา่งไทยในรูปแบบของดุสิต 
DG 2 หลกัสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต 
DG 3 หลกัสูตรการมอบอ านาจในการตดัสินใจและรับผดิชอบในงาน 
ECO หลกัสูตรการโคช้ในท่ีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ALP  หลกัสูตรพฒันาทกัษะผูน้ า (จ านวน 8 บท)  
OPT  หลกัสูตรทกัษะการสอนงาน 
HG  หลกัสูตรการรับมือกบัความคบัขอ้งใจของพนกังาน 
PA   หลกัสูตรการประเมินผลการปฏิบติังาน 
MD   หลกัสูตรการรักษาวนิยัของพนกังาน 

 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)    

เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้รียนรู้
ในรูปแบบต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการรับความรู้จากการฝึกอบรม พนกังานทุกระดบัสามารถเรียนรู้และพฒันา
ทกัษะอยา่งต่อเน่ืองผา่นวธีิการท่ีระบุไวใ้นตารางขา้งล่างน้ี 
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วิธีการ 
ทักษะการเป็นพี่
เลีย้งและการ
สอนงาน 

การท างานเฉพาะ
กิจการหมุนเวียนสาย
งานหรือการฝึกงาน 

โครงการพเิศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อขยาย

ขอบเขตความ
รับผดิชอบ 

การประกบกับ
ผู้บริหาร

ระดับสูงเพ่ือ
เรียนรู้งาน 

การฝึกอบรมระดับ
ปฏิบัติการ 

การฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอก 

การเรียนออนไลน์ 
(E-Learning) 

 

การเรียนด้วย
ตัวเอง (เพื่อพฒันา
ทักษะของตนเอง) 

กลุ่มผู้เรียน 

พนักงานระดับ 
1 

 
การสอนงาน
โดยผูบ้ริหาร 

 
การหมุนเวียนสายงาน
เพื่อขยายขอบเขตการ
เรียนรู้ในสายงานนั้น 

 
โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อ
ขยายขอบเขตความ
รับผดิชอบ 

  
การฝึกอบรมระดบั
ปฏิบติัการ 

 
ทกัษะการเป็นผูน้ า 
(เรียนกบั E-Cornell) 

 

พนักงานระดับ 
2 

 
การสอนงาน 
การเป็น 
พี่เล้ียงในดา้น
อาชีพ 

 
การหมุนเวียนสายงาน 
/ คณะท างานเฉพาะกิจ
ส าหรับโรงแรมที่จะ
เปิดใหม่ 

 
โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อ
ขยายขอบเขตความ
รับผดิชอบ 

  
โปรแกรมหลกัส าหรับ
ระดบัผูบ้ริหาร 

 
ทกัษะการเป็นผูน้ า  

 

พนักงานระดับ 
3 

 
การเป็น 
พี่เล้ียงในดา้น
อาชีพ 

 
การหมุนเวียนสายงาน 
/ คณะท างานเฉพาะกิจ
ส าหรับโรงแรมที่จะ
เปิดใหม่ 

 
โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อ
ขยายขอบเขตความ
รับผดิชอบ 

  
โปรแกรมหลกัส าหรับ
ระดบัผูจ้ดัการและ
หัวหนา้งาน 

 
ทกัษะการจดัการ 
ทกัษะการท างาน 

 

พนักงานระดับ 
4 

 
การเป็น 
พี่เล้ียงในเร่ือง
งาน 

 
การแลกเปล่ียนสาย
งาน 

-   
โปรแกรมหลกัส าหรับ
ระดบัผูจ้ดัการและ
หัวหนา้งาน 

 
- ภาษาองักฤษ 
- ทกัษะการท างาน 

 

พนักงานระดับ 
5 

 
การเป็น 
พี่เล้ียงในเร่ือง
งาน 

 
การแลกเปล่ียนสาย
งาน 

- -  
- โปรแกรมหลกัส าหรับ
พนกังานทัว่ไป 

- ทกัษะในการ
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืน 

 
- ภาษาองักฤษ 
- ทกัษะการท างาน 

 

 
การพฒันาทกัษะพนักงานด้วยการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  

เพื่อเป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้และพฒันาทกัษะของพนกังานให้สอดคลอ้งยุคปัจจุบนั ทางฝ่ายการเรียนรู้
และพฒันาบุคลกร ไดริ้เร่ิมใหมี้การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) กล่าวคือ พนกังานเรียนรู้เน้ือหาดว้ยตวัเอง
ผา่นเวบไซตท่ี์ทางบริษทัจดัไว ้รวมถึงท าแบบทดสอบ ตอบค าถาม ให้ไดค้ะแนนผา่นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ก่อนท่ีจะ
เขา้รับการอบรมภายในห้องเรียน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้พนกังานสนใจเรียนรู้ดว้ยตวัเองมากข้ึน  เป็นการประหยดัเวลา
และสามารถลดเวลาการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบกบัการท างานของพนกังานในเวลาท่ี
จ าเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้บริการ  ตวัอยา่งหวัขอ้วิชา ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศพนกังานใหม่  หลกัสูตรความสง่างามอยา่ง
ไทยในรูปแบบของดุสิต หลกัสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต หลกัสูตรพฒันาทกัษะผูน้ า หลกัสูตรดุสิตโกลด์     
เป็นตน้ 
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การพฒันาพนักงานเพ่ือรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัท  
1)  Succession Planning  

ส าหรับการพฒันาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตวัและการเติบโตนั้น ทางบริษทัมีการพฒันา ผูบ้ริหารโดย
ก าหนดเป็นแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว โดยในปี 2562 มีระดบัผูจ้ดัการข้ึนไปไดรั้บ
การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งภายในโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 18 ของจ านวนผูสื้บทอดต าแหน่งในระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป   
2)  D Star 

บริษทัไดมี้การคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้โครงการพฒันาคนเก่ง (D Star) เพื่อพฒันาแบบเร่งด่วน  
(Fast Track) ตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติมโตของบริษทัในระยะสั้น โดย 
ในปี 2562  D Star ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งร้อยละ 72 ของจ านวน D Star  
3)  LEAD Y  

ส าหรับการพฒันาผูบ้ริหารรุ่นเยาว ์เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ทางบริษทัมีการด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเน่ืองในโครงการ LEAD  Y  ซ่ึงบริหารโครงการโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง เพื่อพฒันาคนรุ่นใหม่ให้เติบโตใน
ระดบัผูบ้ริหารในอนาคต ดว้ยการรับนกัศึกษาจบใหม่ท่ีมีศกัยภาพจากวทิยาลยัดุสิตธานี และ สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศเขา้มาร่วมโครงการ โดยใน 6 เดือนแรก ของการฝึกงานในโรงแรมแรก LEAD Y ไดฝึ้กงาน
หมุนเวยีนไปตามแผนกต่าง  ๆเพื่อเรียนรู้งานบริหารจดัการครบทุกดา้น รวมถึงการจดัท ารายงานการแกปั้ญหาท่ีพบเพื่อ
น าเสนอผูบ้ริหารเป็นแนวทางในการน าไปปรับใชพ้ฒันาระบบต่าง  ๆและอีก 6 เดือนหลงั LEAD Y จะไดย้า้ยไปโรงแรม
ท่ีสอง ในแผนกท่ีตนเองสนใจและฝึกงานในระดบัหัวหน้างาน รวมทั้งท าโปรเจคเสนอผูบ้ริหารเพื่อแกปั้ญหาและ
พฒันาการบริการให้มีประสิทธิภาพ และเม่ือจบโครงการหน่ึงปี ก็จะไดรั้บการพิจารณาบรรจุเป็นระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ
และไดรั้บการพฒันาสู่การเป็นผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูงของบริษทัต่อไป    

ความคืบหน้าส าหรับ LEAD Y รุ่นปี 2561 ท่ีจบโครงการทั้ งหมด 6 คนได้รับต าแหน่ง Assistant 
Manager ในโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี หวัหิน ดุสิตธานี มลัดีฟส์ ดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบ่ี ดุสิต ดี
ทู เดอะฟอร์ท มะนิลา และบา้นดุสิตธานี (หมายเหตุ: 3 คนท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ี มาจากวิทยาลยัดุสิตธานี) ส่วน 
LEAD Y รุ่นปี 2562 มีจ านวน 7 คนท่ีไดรั้บคดัเลือก และประจ าอยูท่ี่โรงแรมต่อน้ี คือ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า
ภูเก็ต ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี มลัดีฟส์ ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี พทัยา ดุสิตธานี กวม ดุสิตธานี มะนิลา 
(หมายเหตุ: 2 คนท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีมาจากวทิยาลยัดุสิตธานี)  
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4) Supervisory Development Program (Management Trainee)  
ส าหรับโครงการ Management Trainee โรงแรมต่างๆ ยงัคงสามารถท าโครงการน้ีไดใ้นปี 2561  และจะมีการ

ปรับเป็นโครงการพฒันาหัวหน้างาน หรือ Supervisory Development Program (SDP) ตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 
โครงการ SDP จะบริหารจดัการโครงการโดยโรงแรม เพื่อพฒันาบุคลกรซ่ึงตามความตอ้งการและรองรับต าแหน่งท่ีวา่ง
ส าหรับโรงแรมนั้น  ๆเป็นหลกั และ เพื่อใหโ้ครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึนส าหรับการคดัเลือกบุคลการท่ีเหมาะสมเขา้
ร่วมโครงการและไม่กระทบกบัฝ่ายปฏิบติัการ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลางไดมี้การปรับปรุงโครงการให้สอดคลอ้ง
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี กล่าวคือ พนกังานท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าไปดว้ยโดย
ไม่ตอ้งสรรหาบุคลากรมาแทนต าแหน่งดงักล่าว   
5) Future Leader Program (Sales and Marketing)   

นอกจากโครงการพฒันาคนเก่งต่าง  ๆขา้งตน้ ทางฝ่ายขายของบริษทัไดก้ าหนดโครงการ Future Leader Program 
เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดบักลางในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการให้มีความพร้อมในต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายขาย
และการตลาดในอนาคต โดยในปี 2562 ทางบริษทัไดค้ดัเลือกผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการจ านวน 3 คนจาก 3 โรงแรม เพื่อ
เขา้ร่วมโครงการและไดรั้บการอบรมในหัวขอ้เก่ียวกบั การหารายได ้การขาย การจองห้องพกั การตลาด การเงิน การ
ส่ือสาร เป็นตน้ 
6) Dusit Talent Search System  

หลงัจากทางดุสิตไดมี้โครงการพฒันาคนเก่งผา่นทางโปรแกรม D Star ผูสื้บทอดต าแหน่ง และ LEAD 
Y ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลางไดพ้ฒันาโปรแกรม Dusit Talent Search ร่วมกบัฝ่ายไอทีของบริษทั เพื่อใชเ้ก็บ
ขอ้มูลของคนเก่งตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการข้ึนไปอยูใ่นระบบเพื่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความสะดวกในการหาขอ้มูลมา
วเิคราะห์เพื่อการโปรโมทเล่ือนต าแหน่ง การวางแผนส่งคนเก่งไปช่วยงานท่ีในโรงแรมท่ีตอ้งการการสนบัสนุน
ทั้งโรงแรมท่ีเปิดให้บริการแลว้ และโรงแรมท่ีก าลงัจะเปิด ระบบดงักล่าวเปิดให้กบัฝ่ายบุคลลเพิ่มหรือปรับ
ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั เพื่อให้ผูบ้ริหารของโรงแรม รวมทั้งผูบ้ริหารด้านโรงแรม และฝ่ายบุคคลกลาง เขา้ถึง
ขอ้มูลและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลคนเก่งน้ีไดส้ะดวกยิ่งข้ึน ปัจจุบนัมีจ านวนคนเก่งในระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการข้ึนไป 
100 คน 
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9.    การก ากบัดูแลกจิการ   
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเสมอมา ดว้ยเช่ือวา่ การด าเนินธุรกิจ

อยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้จะส่งผลให้บริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรท่ี
เติบโตอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
นักลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการบริษทัเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  

บริษทัมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งท่ีเป็นหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai 
Institute of Directors – IOD) (“สถาบนั IOD”) ตลอดจนหลกัเกณฑใ์นระดบัสากล เช่น หลกัเกณฑข์อง The Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD) เป็นตน้ นอกจากการก าหนดเป็นจรรยาบรรณและนโยบายแลว้ 
บริษทัไดจ้ดัท าแนวปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการน านโยบายดงักล่าวไปใชเ้พื่อใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
        คณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหมี้การจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยครอบคลุมหลกัปฏิบติั
และแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อสร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 
หลกัปฏิบติั 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่า

ใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความย ัง่ยนื 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลกัปฏิบติั 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
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หลกัปฏิบติั 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)  

 
หลกัปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน 

บริษทัมีนโยบายท่ีก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัไวช้ัดเจน 
นอกเหนือจากหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ีใน
การบริหารจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษทั รวมถึงการก ากบัดูแล
และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีท่ีก าหนด 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังาน และดูแลรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว รวมทั้งก าหนดให้มีการส่ือสาร
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ฝ่ายจดัการ และพนกังาน
ของบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการและทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจในบทบาทและตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบในฐานะ
ผูน้ าองคก์ร (รายละเอียดบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.2 หวัขอ้ 2. กรรมการ 
หวัขอ้ยอ่ย “บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั”) 

บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง รวมถึงประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุน ตรวจสอบและก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานและการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีท่ีก าหนด และ
บริษทัได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นกนั (รายละเอียดบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยเปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.3 คณะกรรมการชุดย่อย และรายละเอียดบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.4 การสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารระดับสูงสุด หัวขอ้ย่อย 
“หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม”) 

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดท ากฎบัตรส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และ
ด าเนินการให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบเก่ียวกบักฎบตัรดังกล่าว รวมถึง
ก าหนดให้มีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อจะไดแ้กไ้ขให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของ
บริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การจดัท าจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการเพื่อเป็น
แนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบ
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ต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสีย และด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งสามารถ
ปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 ได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ และบริษทัไดป้รับแกไ้ข
ขอ้ก าหนดต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และทิศทางธุรกิจของบริษทั 
 
หลกัปฏิบัติ 2  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององคก์รท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบั
ทิศทางขององค์กร รวมถึงเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ เพื่อส่ือสารให้กับผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าใจใน
วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดบัขององคก์รยึดถือเป็นหลกัในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(รายละเอียดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมได้
เปิดเผยไวใ้นขอ้ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ 1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษทัใน
ภาพรวม ในการน้ี บริษทัไดด้ าเนินการส่ือสารและอบรมเร่ือง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม ให้แก่พนกังาน 
และลงประกาศไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  เพื่อส่ือสารเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการขยายธุรกิจ 

บริษทัมีนโยบายให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างรากฐานของบริษทัให้แข็งแกร่ง (Strengthening 
Foundations) เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษทั มุ่งเนน้ในเร่ืองการสร้างวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงส่งเสริมให้มีการ
น านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ในกิจการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ รวมทั้ง
ก ากบัดูแลใหมี้การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

บริษทัมีนโยบายท่ีจะทบทวนและพิจารณาก าหนดแผนกลยุทธ์ และงบประมาณทุกปีเพื่อให้มัน่ใจว่า
แผนกลยุทธ์และงบประมาณดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององคก์ร และมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และ
งบประมาณท่ีก าหนด ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 ไดพ้ิจารณาก าหนดงบประมาณ ประจ าปี 
2562 ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขยายธุรกิจของบริษทั 
 
หลกัปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล  

บริษทัมีนโยบายก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจและขนาดของบริษทั 
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
คุณสมบติั ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัอนัประกอบดว้ยทกัษะทางดา้น
ธุรกิจโรงแรม ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นกฎหมาย 
เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) รวมทั้งตอ้งเป็นบุคคลมีคุณธรรม 
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จริยธรรมตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร นอกจากน้ี องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีสัดส่วน
ระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลอยา่งเหมาะสม และมี
จ านวนกรรมการอิสระเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยบุคคลผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ 8 คน ซ่ึงเป็นผูห้ญิง 2 คน คิดเป็นสัดส่วน
กรรมการอิสระเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยประธาน
กรรมการเป็นกรรมการอิสระ  รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัผูด้  ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม 
และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าท่ีและการ
ปฏิบติังาน 

ในการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเป็นหลกั แต่บริษทัมีนโยบายก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัท่ี
มากกว่าหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอียดคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระของบริษทัเปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.2 หวัขอ้ 1. กรรมการอิสระ หวัขอ้ยอ่ย “คุณสมบติัของกรรมการอิสระ”) 

บริษทัมีนโยบายก าหนดใหก้รรมการอิสระของบริษทัด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษทัต่อเน่ืองได้
ไม่เกิน 9 ปีนับจากวนัท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นคร้ังแรก ทั้งน้ี หากจะแต่งตั้ง
กรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 9 ปี  

บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คนให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษทั และจะไม่
เป็นบุคคลคนเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ 
ในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อให้เกิดความชดัเจนในดา้นความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบั
ดูแลและการบริหารงานประจ า  

บริษทัก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่น้อยกวา่ 6 คร้ังต่อปี และกรรมการควรเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ีจดัข้ึนในปีนั้นๆ เวน้
แต่มีเหตุจ าเป็น (รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการเปิดเผยไวใ้นข้อ 9.2 หัวขอ้ 2. กรรมการ 
หัวขอ้ย่อย “การประชุมคณะกรรมการบริษทั” และรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.3)  

กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และออกเสียงเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ดงันั้น ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษทัค านึงถึงเป็นอยา่งยิ่ง บริษทั
ก าหนดให้กรรมการอิสระสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมโดยสม ่าเสมอ และจดัให้มีการ
ประชุมร่วมกนัโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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บริษทัมีการก าหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนได้จะต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมได ้
ยกเวน้กรรมการอิสระจะไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดร้วมแลว้ไม่เกิน 
5 บริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มจะสามารถ
ไปด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้รวมแล้วไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั 

 กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลของกรรมการและผูบ้ริหาร อาทิ อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วน
การถือหุน้ จ  านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนอ่ืน บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเกินกว่าก่ึงหน่ึงและมีประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้ท าหนา้ท่ีในการสรรหา
บุคคลซ่ึงมีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจ
ของบริษทัตามหลกัเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนด เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั และเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดนโยบาย
และวธีิการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม
ของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และบริษทัอ่ืนท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในอัตราท่ีสูงเกินไป เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั และบริษทัได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ทุกปี (รายละเอียดของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลเปิดเผยไวใ้น
ขอ้ 9.3 คณะกรรมการชุดยอ่ย หวัขอ้ 2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกฎระเบียบอ่ืนใด โดยมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทั อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
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และจดัเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีในการให้
ค  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
(รายละเอียดของเลขานุการบริษทัเปิดเผยไว้ในขอ้ 9.4 การสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด หัวขอ้การ
แต่งตั้งเลขานุการบริษทั) 
 
หลกัปฏิบัติ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษทัมีการก าหนดแผนผูสื้บทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน 
และมีการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงผา่นการอบรมและสัมมนาต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจใหก้บัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม
และผูบ้ริหารท่ีมีความส าคญักบัองค์กรมีความตั้งใจในการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้น
ของบริษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลพิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มทุกปีเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

บริษทัมีนโยบายจดัให้มีการเสริมความรู้ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีส าคญั โดยจดัสรรใหแ้ต่ละท่าน
เขา้ร่วมการอบรม ซ่ึงจดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจดัให้มีโครงการ
ส าหรับพฒันาผูบ้ริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงานและคู่มือกรรมการ และจดั
ให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการท่ีเข้าใหม่ได้รับทราบข้อมูลของบริษทัและข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (รายละเอียดการด าเนินการ
เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.3 คณะกรรมการชุดยอ่ย หวัขอ้ “การปฐมนิเทศกรรมการใหม่” “การพฒันาและส่งเสริมความรู้
ใหก้บัคณะกรรมการบริษทั”) 

บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม และผูบ้ริหารท่ี
ส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน   

 
หลกัปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 

ดว้ยลกัษณะธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจการให้บริการ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัคุณภาพและความสนใจของลูกคา้
เป็นส าคญั บริษทัจึงให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการให้ทนัสมยัเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขนั และมี
นโยบายส่งเสริมให้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของลูกคา้ 
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คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน หรือ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหวา่งบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษทัในระยะยาว บริษทัจึงไดมี้การก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 

 สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่คง เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืน โดยมีผล
ประกอบการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการได้รับขอ้มูลท่ีจ าเป็นโดยเท่าเทียมกนั เปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริง 

 ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้
สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  
 
 พนักงาน  

 ดูแลความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
 จดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ เช่น ประกนัสุขภาพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้และความกา้วหนา้ให้กบัพนกังานทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงและ

ต่อเน่ือง 
 สนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
 ใหโ้อกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อมกบัความส าเร็จของบริษทั 
 จดัโครงการต่างๆ เพื่อใหค้วามรู้ความสามารถกบับุคลากรในองคก์ร 
 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของ

พนกังานแต่ละคน และตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการ
ท าก าไรในแต่ละปี และระยะยาว เช่นการวดัผลการปฏิบติังานตาม KPIs    
 

 

ลูกค้า 

 ปฏิบติัต่อลูกคา้ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 
 ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
 รักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพฒันาการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้แบบ

ยัง่ยนื 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 139 

 รับขอ้เสนอแนะและ/หรือรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บ
ความพึงพอใจ 

 ดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพของลูกคา้ 
 ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์  
 รักษาความลบัของลูกคา้ รวมทั้งไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 
คู่แข่ง 

 ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี  
 รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั  
 ไม่ใชว้ธีิไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

 
คู่ค้า 

 ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอนัดีงาม  
 ปฏิบติัตามสัญญา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
 ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม 
 ก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงิน

มัน่คง ไม่มีประวติัการละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานและสินคา้ตามก าหนด คุณภาพของงานและ
สินคา้ไดม้าตรฐาน และมีราคาท่ีเหมาะสมตามราคาตลาด 
 

เจ้าหนี ้

 ปฏิบติัตามสัญญา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม  ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต  

 
ชุมชน สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  

 เขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการต่างๆ ท่ีเป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพฒันาความเป็นอยูข่องสังคม
หรือชุมชน  

 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคม และ
สถาบนัการศึกษา 

 ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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 จดัใหพ้นกังานมีกิจกรรมหรือเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในโครงการต่างๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 ใชท้รัพยากร วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 ควบคุม ดูแลวสัดุและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นมาตรฐานเพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายเป็นพื้นฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงรวมถึงกฎหมาย
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 
นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมายในประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน เพื่อให้การลงทุนของ
บริษทัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส 

บริษทัตระหนกัและให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ์โดยสนบัสนุน
และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษทัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก ใหค้วามเคารพนบัถือและปฏิบติัต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ิน
ก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในบริษทั และส่งเสริมให้บริษทัยอ่ย ผูร่้วมทุน คู่คา้ และผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต ่ากวา่
อตัราท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้  
 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
บริษทัด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้งผา่นการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริม
ใหพ้นกังานตรวจสอบผลงานหรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการปฏิบติังานวา่ไม่เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
ไปท าซ ้ า ดดัแปลง หรือกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 
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หลกัปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  
บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน ทั้ งด้านการเงิน และการ

ปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัอยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนด
ขั้นตอนของอ านาจอนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกนั
และกนั ก าหนดระเบียบการปฏิบติังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

บริษทัไดจ้ดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานภายใน
องคก์รให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจะ
ไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มด ารงต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผูบ้ริหารระดบัสูง 
หวัหนา้หน่วยธุรกิจ และตวัแทนจากแต่ละฝ่ายในองคก์ร เพื่อท าหนา้ท่ีในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนกบับริษทั และน าเสนอมาตรการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษทั และก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด และเพื่อให้การ
บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รเป็นไปอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงแยกตามสายธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้อง
รายงานความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

นอกจากน้ี บริษทัให้ความส าคญักบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนและ
ส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบและยึดถือปฏิบติัตาม และไดก้ าหนดนโยบายในการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน
เพื่อเป็นกลไกในการก ากบัดูแลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนเก่ียวกบัการก ากบัดูแล
กิจการอีกดว้ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดผ้่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ซ่ึงจดัโดยสถาบนั IOD ร่วมกบัหอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ สมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยไดด้ าเนินการในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบน 
(รายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ดุสิตกบัการพฒันาสู่ความย ัง่ยนื)  

 สนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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 การใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่พนกังานผา่นการอบรมและปฐมนิเทศ 
 
ในปี 2562 บริษทัไดส่ื้อสารและจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรต่อตา้นคอร์รัปชั่นและสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั่วโมงจากฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์ส านกังานใหญ่ นอกจากน้ี พนกังานทุกระดบัสามารถเขา้ถึงนโยบายต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซต์ภายในของ
บริษทั 

 
 

การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้ช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อและร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจ

ท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั โดยแจง้เบาะแสการกระท าผิดถึงคณะกรรมการรับแจง้การกระท าความผิด 
(Whistleblowing Committee) หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ผา่นช่องทางดงัน้ี 

 แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรผา่นทางอีเมลล ์whistleblowing@dusit.com   
 จดัท าเป็นหนงัสือปิดผนึกถึง 

คณะกรรมการรับแจ้งการกระท าความผดิ (Whistleblowing Committee)  
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

หรือ  

คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 
การเปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสจะช่วยให้การแจง้เบาะแสมีความน่าเช่ือถือ และเกิดประโยชน์ใน

การติดต่อส่ือสารและแจง้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ในขณะสืบสวนหาขอ้เท็จจริง รวมถึง  แจง้ผลให้ผูแ้จง้
เบาะแสรับทราบ  ทั้งน้ี บริษทัจะเก็บขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั  ซ่ึงการแจง้เบาะแสอย่างน้อยควรมี
รายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี  

1) ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศทัพข์องผูแ้จง้ (กรณีผูแ้จง้เบาะแสเลือกท่ีจะเปิดเผยตวัตน) 
2) ช่ือ-สกุล ของผูถู้กแจง้เบาะแส 
3) ขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเก่ียวกบัการกระท าผดิ 
4) พยานบุคคลท่ีรู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลกัฐาน และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งแนบหลกัฐาน

ต่างๆ (ถา้มี) 
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การปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในการกระท าผดิ 
ผูท่ี้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หากผูท่ี้แจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียนเป็นพนกังาน ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทั หากร้องเรียน แจง้เบาะแส หรือให้ขอ้มูล
ใดๆ ตามขอบเขตของการร้องเรียนดว้ยความสุจริตใจ ไม่ไดมี้เจตนาในการใหร้้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผูใ้ดหรือต่อบริษทั จะไดรั้บการคุม้ครองท่ีเหมาะสม เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ี
ท างาน พกังาน ลดเงินเดือน เลิกจา้ง หรือการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน 

 
หลกัปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูล โดยบริษทัจะใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใสทั้งขอ้มูลของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั 
ดงัน้ี 

1  เปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุ้นอยา่งโปร่งใส  
2  รายงานประจ าปีจะตอ้งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

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

  
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท ารายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท า
รายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี
เหมาะสม และถือปฏิบติัสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทั้งก าหนดใหมี้การเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ และเป็น
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผูต้รวจสอบหรือตรวจทานงบการเงินของบริษทั 
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3. บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัและยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด
มาโดยตลอด ดงัน้ี 

 จดัให้มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Policy) เพื่อความชดัเจนในการด าเนินงานด้าน
การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั และหลีกเล่ียงการใหข้อ้มูลท่ีไม่เท่าเทียมกนัแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงอาจจะน าไปสู่การ
ใชข้อ้มูลภายใน (Insider Information) หรือการสร้างราคาหลกัทรัพย ์(Stock Price Manipulation) ได ้รวมทั้งได้
ก าหนดให้มีระยะเวลางดให้ขอ้มูล (Quiet Period) เป็นเวลา 30 วนัก่อนวนัประกาศผลการด าเนินงาน จนถึงวนัท่ี
ประกาศผลการด าเนินงานผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ทั้งน้ี บริษทัไดป้ระกาศระยะเวลางดให้ขอ้มูลของปีปัจจุบนัในเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใตห้วัขอ้
ปฏิทินนกัลงทุน (IR Calendar) 

 บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งครบถว้น โดยระบุช่ือของบุคคลท่ีมี
การท ารายการระหว่างกนั ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ 
นอกจากน้ี ในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่เขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมตัิจากผู ้ถือหุ้น
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการให้ผูถื้อ
หุน้ทราบก่อนท่ีจะท ารายการ 

 บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี ค าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน (Management Discussion and Analysis) รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจท่ีส าคัญต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 หากบริษทัมีขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักิจการของบริษทั เช่น การเขา้ท ารายการใดๆ 
หรือมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน และผูถื้อหุ้นควรจะรับทราบ แมว้่าไม่เขา้หลกัเกณฑ์การขอมติจากท่ีประชุม           
ผูถื้อหุน้หรือกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัให้เปิดเผย บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลนั้นใหผู้ถื้อหุ้นหรือนกัลงทุนอ่ืนๆ ทราบผา่น
ทางระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบป้องกนัและตรวจสอบการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทาง
มิชอบ โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษทัต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวลแกไ้ขเพิ่มเติมปี 2559) รวมทั้งก าหนด
นโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารต้องรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกปี 

 บริษทัมีการก าหนดนโยบายในเร่ืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง โดยก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน 
หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือ
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บริษทัยอ่ย ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด โดยมีการ
เปิดเผยขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงในรายงานประจ าปี (แบบ  56-2) และแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

 บริษทัไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ซ่ึงมีความเป็นอิสระ
และมีความน่าเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 งบการเงินของบริษทัได้รับการรับรองจากผูส้อบบญัชี และไม่มีรายการท่ีผูส้อบบญัชีแสดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข และไม่มีประวติัการถูกสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินตามท่ีหน่วยงานภายนอกก ากบัดูแล 

 มีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของ
การประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม 
 

บริษทัจดัให้มีฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบในการ
ติดต่อส่ือสาร และเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์รวมถึงส่ือมวลชน ทั้ง
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั 
http://dusit-international.com  ซ่ึงจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยบริษทัมุ่งหวงัว่าส่วนงานนกัลงทุน
สัมพนัธ์จะเป็นส่ือกลางส าคญัในการให้ขอ้มูล ช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถาม รวมถึงรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูท่ี้สนใจ ซ่ึงสามารถติดต่อขอรับทราบขอ้มูลของบริษทัเพื่อ
ประกอบการพิจารณาลงทุนไดท่ี้ 

นางสาวสุทธิภา วชัโรทยางกูร 
ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2200 9999 ต่อ 3676 โทรสาร: +66 (0) 2636 2545   
อีเมล: ir@dusit.com 

 
ส าหรับปี 2562 บริษทัไดด้ าเนินกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
- จดัประชุมนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) 2 คร้ัง 
- ร่วมงานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) 2 คร้ัง  
- พบปะนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow/ Investor Conference) 4 คร้ัง 
- จัดให้นักลงทุนหรือนักวิ เคราะห์เข้าพบผู ้บ ริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ (Company Visit/ 

Conference Call) 31 คร้ัง 
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หลกัปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
บริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่
สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของ
บริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจในทุกๆ เร่ือง  

บริษทัจึงก าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
1. บริษัทก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู ้ท่ี

คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 
2 มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทเร่ืองการควบคุมเก่ียวกับสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือ

หลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

3. น าเสนอรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น (กรณีถึง
เกณฑ)์ ทุกคร้ัง และมีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งครบถว้นและเป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนด 
(รายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การก ากบัดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์)  
 

บริษทัจะน าหลกัการและแนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใช้อย่างเป็น
รูปธรรมในการจัดประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตั้ งแต่ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลังการประชุม ทั้ งน้ี 
รายละเอียดการด าเนินการจดัประชุมมีดงัน้ี 

1. บริษทัจะจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้พิจารณาเร่ืองท่ีส าคญัตามท่ี
กฎหมายก าหนดหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

2. บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้
ศึกษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อน
วนัประชุม โดยจะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามและเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวบน website ของบริษทั และ
บริษทัจะรวบรวมเพื่อน าค าถามท่ีส าคญัไปสอบถามในท่ีประชุมต่อไป 

3. บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดก่้อนการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะก าหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน และเปิดเผย
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจง้เหตุผลท่ีไม่น าขอ้เสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้น
บรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษทัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังนั้นๆ 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทัจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อ
หุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือจดั
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ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุ้นดงักล่าว โดย
จะแจง้รายช่ือพร้อมขอ้มูลของกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

5. ในกรณีท่ีบริษทัมีผูถื้อหุ้นต่างชาติบริษทัจะจดัท าหนังสือนัดประชุมพร้อมขอ้มูลประกอบการ
ประชุมทั้งฉบบัเป็นภาษาองักฤษ และจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติพร้อมกบัการจดัส่งฉบบัภาษาไทย 

6. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถื้อหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท และบริษัทจะ
ด าเนินการให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก และครบถว้น  

7. บริษทัจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทั้งในเร่ือง
สถานท่ี และเวลาท่ีเหมาะสม 

8. ในการประชุมผูถื้อหุ้น จะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยจะพิจารณา 
และลงคะแนนเรียงตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว ้ไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั หรือเพิ่มวาระการประชุม
โดยไม่จ  าเป็น และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ 

9. บริษทัจะใช้บตัรลงคะแนนในวาระท่ีส าคญั และจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ อาทิเช่น ผูส้อบบญัชี
ภายนอก ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสียงในท่ีการประชุม 

10. บริษทัจะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถาม
จากผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 

11. บริษทัจะจดบนัทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึง
ประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบไดใ้หแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัจะจดัให้มีการบนัทึกวีดิทศัน์ภาพการประชุม 
เพื่อเก็บรักษาไวอ้า้งอิง และบริษทัจะน าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด รวมถึงน ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษทัเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษทัน าหลักการและแนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันท่ีเก่ียวข้องมาปรับใช้อย่างเป็น

รูปธรรมในการจัดประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตั้ งแต่ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลังการประชุม ทั้ งน้ี 
รายละเอียดการด าเนินการจดัประชุมมีดงัน้ี 

ก่อนการประชุม 
 ให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและจดัให้มีกระบวนการและ

ช่องทางให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ระหว่างวนัท่ี 24 ตุลาคม 2561 ถึง 31 
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มกราคม 2562 รวมถึงให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่งค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนถึงวนัประชุม โดยได้
เผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ไม่มีผูถื้อ
หุน้รายใดเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 จดัท าจดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และไดจ้ดัส่งจดหมายเชิญประชุม
พร้อมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม ไดแ้ก่ รายงานประจ าปี 2561 ประวติัของคณะกรรมการท่ีเสนอให้
เลือกตั้งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประวติักรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทน     
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้หนงัสือมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น เอกสาร
แสดงสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุม และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมทั้งเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บเอกสาร
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมและมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ 

 ในจดหมายเชิญประชุม บริษทัมีการก าหนดวาระการประชุมไวเ้ป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน และมีการ
ช้ีแจงขอ้เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น
อยา่งครบถว้นและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 

1)  วาระการจ่ายเงินปันผล ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล จ านวนเงินท่ีเสนอจ่าย
พร้อมทั้งเหตุผล โดยเปรียบเทียบจ านวนเงินท่ีเสนอจ่ายในปีก่อน เพื่อประกอบการพิจารณา 

2)  วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ช่ือ อายุ ประเภท
กรรมการ ต าแหน่งในบริษัท ประวติัการศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ 
ประสบการณ์การท างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นบริษทัจดทะเบียนและบริษทั
ทัว่ไป วนัท่ี เดือน และปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั จ านวนปีท่ี
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั และการเขา้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการชุดต่างๆ 

3) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย จ านวนเงินและรูปแบบ
ค่าตอบแทน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาค่าตอบแทน 

4) วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั จ  านวนปีท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดย
แสดงค่าสอบบญัชีแยกจากค่าบริการอ่ืน 

 ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอย่างกะทนัหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีส าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

 อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบอ านาจให้
ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระเป็นผูเ้ขา้ประชุมและลงมติแทนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัท าและส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ 
ก. และแบบ ข. (ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด) ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได ้พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะในการประชุมผูถื้อหุ้นไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู ้
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ถือหุน้ ส่วนหนงัสือมอบฉนัทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง
บริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีรายช่ือพร้อมประวติัของกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกเป็นผูรั้บมอบฉนัทะไวด้ว้ย 
 

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 จดัข้ึนในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง     

ศรีนครินทร์ฮอลล์ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยู่ใกลก้บัท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั และเป็นสถานท่ีท่ีผูถื้อหุ้นสามารถเดินทาง
มาร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ
รวมจ านวน 96 ราย รวมจ านวนหุน้ 696,683,414 หุน้ จากจ านวนหุน้จ าหน่ายไดท้ั้งหมด 850,000,000 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ81.9628 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 30 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 12 คน จาก
กรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผูบ้ริหารจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและ
การเงินกลุ่ม ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุนและธุรกิจใหม่ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย และรองประธาน
ฝ่ายการเงิน รวมทั้งเลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เขา้ร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ ตลอดจนตอบขอ้
ซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นในประเด็นต่างๆ นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีจากบริษทั     
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั มาท าหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง  

 ก าหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดท่ีแสดงเลขทะเบียนของผูถื้อหุ้นแต่ละรายมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับ
คะแนน เพื่อความถูกตอ้ง รวดเร็ว และเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

 ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิ
เท่ากบัหน่ึงเสียง ทั้งน้ี บริษทัมีหุน้ประเภทเดียวคือ หุน้สามญั 

 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษทัได้ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้
ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ 

 น าบตัรลงคะแนนมาใชใ้นการลงมติในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจดัท าบตัรลงคะแนนแยกตามวาระ
แต่ละวาระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการตามท่ีตอ้งการเป็น
รายบุคคลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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 ด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง
และโปร่งใสตามขอ้กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัได้เชิญตวัแทนจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ  ากดั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และเป็นพยานตรวจสอบการนบัคะแนน 

 มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบทุกวาระ
ตามล าดบั 

 ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากเร่ิมการประชุมไปแลว้ โดยมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนส าหรับวาระท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระ
ท่ีไดเ้ขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค  าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
ก่อนการลงมติ และบนัทึกค าถามค าตอบไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ี บริษทัไดใ้หข้อ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่ง
เพียงพอแก่ผูถื้อหุ้น ในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษทัได้จดัเตรียมกรรมการหรือบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หค้  าตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 

หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 
แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัท่ี 26 เมษายน 

2562 ซ่ึงเป็นวนัเดียวกบัวนัประชุม ภายหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้เขา้ร่วมประชุม
รับทราบในทนัที  

ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของรายงานการประชุมผูถื้อหุน้โดยบนัทึกสาระส าคญัต่างๆ ประกอบดว้ย 
 รายช่ือพร้อมต าแหน่งของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
 สิทธิและวธีิการในการออกเสียงลงคะแนน และการใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ค าถามและขอ้เสนอแนะพร้อมทั้งช่ือของผูถื้อหุน้ และค าช้ีแจงของกรรมการหรือฝ่ายจดัการ 
 มติท่ีประชุมและผลของคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกวาระท่ีมีการ

ลงคะแนนเสียงอยา่งชดัเจน 
  
 จัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั 
(www.dusit-international.com) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 (ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม) และน าส่งส าเนา
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ี
ก าหนด 

บริษทัปฏิบติัตามเกณฑ์ภายใตโ้ครงการประเมินคุณภาพ AGM ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียน โดย
หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ตั้งแต่ก่อนวนัประชุม 
วนัประชุม และภายหลงัวนัประชุม 
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ในปี 2562 บริษทัไดค้ะแนนการประเมินผลคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 (AGM 
Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 97 คะแนน จาก 100 คะแนน 
 
9.2 การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน และการหมดวาระของกรรมการ 
การสรรหาและการแต่งตั้ง 
1. กรรมการอสิระ 

บริษทัก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  
หลกัเกณฑ ์
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลท าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณาคดัเลือก

กรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ งในด้านทกัษะ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์กับบริษทั และมี
คุณสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งมีคุณสมบตัิอื่นๆ ตามที่บริษทัก าหนด และ
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
 ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

 ไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาด้านอ่ืนใดท่ีได้รับ
ผลตอบแทนประจ าจากบริษทั หรือเป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัของผูมี้อ  านาจบริหารของบริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
3 ปี 

 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีเงินกู ้และลูกหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 
รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในด้านการเงินและการบริหารงานของ
บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญาติสนิท หรือมีความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีอาจท าให้ขาดความเป็นอิสระกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกั
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งานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
 
2. กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการ 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

หลกัเกณฑ ์
บริษทัให้ความส าคญักบับุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวติัการท างานท่ีดี มีภาวะ

ผูน้ า และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลา
ใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั นอกจากน้ี ยงัค านึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) บริษทัไดจ้ดัท าตารางความรู้ความช านาญ (Board Skills Matrix) 
เพื่อก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาด รวมถึงคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั อนัประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นธุรกิจโรงแรม ดา้น
บญัชีการเงิน ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ และดา้นกฎหมาย 
 

วธีิและขั้นตอนการสรรหา 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวธีิและขั้นตอนการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลจะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ท าการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน เพื่อด ารง
ต าแหน่งแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
หรือในบางกรณีอาจใช้ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสถาบนั IOD เพื่อช่วยประกอบการตดัสินใจ
เพิ่มเติมในการสรรหากรรมการบริษทั 

2. พิจารณาคุณสมบติับุคคลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ตามท่ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล
พิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ได ้

3. พิจารณาน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบเพื่อน าเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปีเพื่อขออนุมติัแต่งตั้ง 
 

การแต่งตั้งกรรมการผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนคร้ังเดียวเต็มตาม
จ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร โดยใน
การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ 1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าว
จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับเ ลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง
ช้ีขาด 

4) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกวา่สองเดือน มติของคณะกรรมการบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 
 
การถอดถอน และการหมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
การถอดถอนกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
การหมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1. ครบก าหนดตามวาระ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และในปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัให้จบัสลาก
กันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
2. นอกเหนือจากพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการหมดวาระการด ารงต าแหน่งเม่ือ 

1. เสียชีวติ 
2. ลาออก (มีผลบงัคบันบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บจดหมายลาออกจากกรรมการ) 
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3. ขาดคุณสมบติัหรือมีทกัษะท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวค้ราวละไม่เกิน 3 ปี เม่ือครบ
ก าหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ต่อเน่ืองได ้
บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น เป็นผูน้ าองค์กรในการบริหารกิจการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความ
ระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค านึงถึงและ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  

2. จดัให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และไดป้ระกาศให้
ทราบโดยทัว่กนั  พร้อมทั้ง เ ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและเวบ็ไซต ์ของบริษทั  (www.dusit-
international.com) หน้านกัลงทุนสัมพนัธ์ รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

3. ก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตาม
จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

4. พิจารณา ใหค้วามเห็น และอนุมติัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณ
ของบริษทัทุกปีตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มและฝ่ายจดัการเสนอ ตลอดจนก ากบัดูแลและติดตามให้
ฝ่ายจดัการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีไดอ้นุมติัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษทัมีก าไร
และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้ งมีการส่ือสารบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษทั 

6. ก ากบัดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มด าเนินการตามนโยบายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้
7. ก าหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 

เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากน้ี กรรมการตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่
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จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดขา้งตน้ยกเวน้การเป็นกรรมการของ
บริษทัยอ่ย 

8. ก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้
ไม่เกิน 2 บริษทั และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน นอกจากน้ี ต้องไม่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดขา้งตน้ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

9. ก าหนดนโยบายวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวค้ราวละไม่เกิน 3 ปี เม่ือครบก าหนดตามวาระ 
กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อเน่ืองได ้

10. ก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

11. รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ี
ดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

12. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการก าหนด
ค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน 

13. ก าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มตอ้งรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
ให้คณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมถึง
การรายงานทางการเงิน และความคืบหนา้ของการด าเนินงานในดา้นต่างๆ 

14. ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติัหน้าท่ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสมและให้
มัน่ใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

15. ก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เเละจะไดรั้บ
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

16. จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยคณะกรรมการไดใ้ห้ขอ้มูลของบริษทั กฎระเบียบต่างๆ รวมถึง
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

17. กรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
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18. สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

19. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มและฝ่ายบริหารเสนอ 

20. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารควรมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย 

21. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับใชท้ั้งองคก์ร และจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงเพื่อใหทุ้ก
หน่วยงานน าไปใชเ้ป็นเเนวทางในการจดัการบริหารความเส่ียง 

22. ดูแลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการเก่ียวโยงกนัเกิดข้ึน โดย
จะพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง และหากตอ้งมีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ กรรมการ
ท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้ งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี และ
แบบฟอร์ม 56-1 

23. ดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายใน โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายใน น า
ข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และห้ามท าการซ้ือขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน  

24. ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 
89/14 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 
2551) เป็นประจ าทุกปีและ/หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

25. จดัใหมี้การประเมินผลงานประจ าปีของตนเองเป็นประจ าทุกปีในเดือนธนัวาคม และรายงานผลการประเมิน
ต่อท่ีประชุมในเดือนกุมภาพนัธ์ในปีถดัไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนั
พิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

26. จดัให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัโดย
ใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการ 

27. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

28. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย  

29. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีตอ้งเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. ประธานกรรมการมีหน้าท่ีในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และควบคุมให้การประชุม

ดงักล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทมีการ
ลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงเท่ากนั 

 
อ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. อนุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม  
2. อนุมติัโครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่มบริษทั 
3. อนุมติัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจ าปีของกลุ่ม

บริษทั และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงาน และงบประมาณท่ีอนุมติัไว ้
4. อนุมติัรายการเก่ียวโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และอ่ืนๆ ตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
5. อนุมติัเร่ืองการก่อหน้ี ภาระผูกพนั และการค ้ าประกันของกลุ่มบริษทั และมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการ

ด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม 
6. พิจารณาเร่ืองขอ้พิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษทัท่ีมีทุนทรัพยเ์กินกวา่ 5 ลา้นบาท 
7. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปีในวงเงินท่ีเกินกว่าอ านาจอนุมติัของ

คณะกรรมการบริหาร 
8. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกวา่งบประมาณท่ีเกินกวา่อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริหาร 
9. อนุมติัการเช่าและการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีระยะเวลาเกินกวา่ 3 ปี 
10. อนุมติัเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารน าเสนอตลอดจนเร่ืองท่ีกฎหมาย หรือส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ก าหนดใหต้อ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
 

การมอบอ านาจโดยคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัการอยา่งหน่ึง

อยา่งใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลมี
อ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร ยกเวน้รายการไดม้า
และจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและรายการเก่ียวโยง จะตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของ ส านักงาน 
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ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการ
มอบอ านาจนั้น ตอ้งไม่เป็นรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

เพื่อใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการบริษทัสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายว่าดว้ยการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทั
อ่ืนของกรรมการบริษทัไวด้งัน้ี 
 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมได ้
 กรรมการแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เวน้แต่

คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัมากกว่า 6 คร้ังต่อปี ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทั โดยมีการก าหนดวนั และเวลาประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปีอย่างชดัเจน ในกรณีท่ี
บริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัจะส่งรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้
มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการได้อย่าง
ต่อเน่ืองและทนัการณ์ หากมีวาระพิจารณาเร่ืองพิเศษ นอกเหนือจากที่ก าหนดล่วงหนา้จะเรียกประชุมเป็น
คร้ังๆ ไป กรรมการต้องเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น เพื่อรับทราบและ
พิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มและฝ่ายบริหารเสนอ 
 

บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละองคป์ระชุมคณะกรรมการบริษทัไวด้งัน้ี 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั ส่งหนงัสือนดัประ

ชุมและวาระการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
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 ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเลขานุการบริษทั จะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวาระ
การประชุมก่อนการประชุมแต่ละคร้ังอยา่งชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการ
ประชุมไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักล่าว 

 เลขานุการบริษทัจดัส่งเอกสารประกอบการประชุม ในวาระท่ีสามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งน้อย 7 วนัท าการ เพื่อให้
คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม และให้ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให ้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการท่ีมาเขา้ร่วม
ประชุม 

 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

ในระหวา่งการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดมี้การจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการอภิปรายประเด็นท่ี
ส าคญั อีกทั้งสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้
ดุลยพินิจอยา่งรอบคอบ  

ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัเขา้ร่วมประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุมทุกคร้ัง และเม่ือส้ินสุดการ
ประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุม โดยเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการรับรองใน
การประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทั
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้รายงาน
การประชุมท่ีไดรั้บการรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลบัของบริษทั 
ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 14 คร้ัง โดยการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์
องคก์รร่วมกบัฝ่ายจดัการ 1 คร้ัง (เป็นการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 11/2562) เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์
และก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ร่วมกบัการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ ส าหรับการ
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 
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ที ่ รายช่ือคณะกรรมการ 
 

ต าเเหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประชุมสัมมนา 
ยุทธศาสตร์ 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 11/13 1/1 

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  

13/13 1/1 

3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 12/13 1/1 

4 นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 12/13 1/1 

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ์/1 กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

9/13 0/1 

6. 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  
กีระนนัทน ์ 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

12/13 1/1 

7. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์  
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ 

การลงทุน 
11/13 1/1 

8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั  กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน 11/13 1/1 

9. นางวรางค ์ไชยวรรณ 
กรรมการ / กรรมการสรรหา พจิารณา

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
10/13 1/1 

10. นายชนินทธ์  โทณวณิก 
รองประธานกรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน 
13/13 1/1 

11. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร  12/13 1/1 

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 
กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม / 
กรรมการบริหาร /  กรรมการการลงทุน 

13/13 1/1 

 
หมายเหตุ /1 การประชุมสัมมนายทุธศาสตร์ มีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน ไดแ้ก่ ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์

เน่ืองจากติดภารกิจ 
  กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการน้อยกว่าร้อยละ 75 เน่ืองจากบริษทัเปล่ียนก าหนดวนัประชุมไปจากเดิม ท าให้

กรรมการบางท่านไม่สามารถมาประชุมไดต้ามก าหนดวนัเวลาใหม่ 
 

นอกจากน้ี บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง เพื่อพิจารณาและประเด็นท่ีส าคญัต่างๆ ทางธุรกิจ โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการรับทราบเพื่อน าไปพฒันาการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
ซ่ึงในปี 2562 มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562  

คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
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หลกัทรัพย ์หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกฎระเบียบอ่ืนใด โดยมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัท า
และเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทั อาทิเช่น ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
และจดัเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีในการให้
ค  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
 

9.3 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษ ทัให ้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการที ่ด ี และได ้ม ีมติให ้แต ่งตั้ง

คณะกรรมการชุดยอ่ยข้ึนรวมทั้งส้ิน 4 คณะ เพื่อช่วยปฏิบติังานในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บริษทั ประกอบดว้ย 
9.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2542 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทั
จ านวน 3 ท่าน  ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าเเหน่ง 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 
และม ีนางปิยนุช  เฟ่ืองพานิชเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี และนางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ดา้นบญัชีและ
มีประสบการณ์อย่างเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทั และเป็น
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (คุณวุฒิทางการศึกษา การอบรม และประสบการณ์ท างานของกรรมการตรวจสอบ 
ปรากฏตามรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม) 
 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดและอนุมติักฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัและมี

คุณสมบติัของการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดอย่างน้อย 3 คน กรรมการ
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ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน และมีเลขานุการ 1 คน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร 

 
2. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
2.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งและพิจารณาความดีความชอบของหัวหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2.3 สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

2.4 พิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้ง เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

2.6 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) อยา่งเพียงพอ 
2.7 สอบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
2.8 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
2.9 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
3. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
5. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคน 
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7. ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี
ตามกฎบตัร (Charter) 

8. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2.10 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.11 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2.12 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและได้แจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์
ดงักล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชกัชา้ และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีถึงพฤติการณ์อนัควร
สงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวธีิเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

2.13 สอบทานกระบวนการเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้ร้องเรียนของบริษทั 
2.14 ทบทวนกฎบตัรและประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 
3. อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.1 สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษทัหารือหรือตอบค าถาม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2 สามารถขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั หรืออาจจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกได้

หากมีความจ าเป็น 
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4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1 ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่

คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
4.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1. ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ถูกถอดถอน 
5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ี

กระท าดว้ยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 

4.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั 
ทั้งน้ี การลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 

4.4 ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้
บริษทัแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทนัที กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุ
ดงักล่าวใหส้ านกังาน ก.ล.ต และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้

4.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตอ้งอยูรั่กษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะ
เขา้รับหนา้ท่ี 

4.6 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จ านวนครบตามก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
 

5. การประชุม และองคป์ระชุม 
5.1 ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง 
5.2 ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 7 
วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่
นั้นก็ได ้
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5.3 คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
5.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

5.5 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียง
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอ โดยไดร้ายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการเร่ืองความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และค่าตอบแทนของปี 2562 
 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 15 คร้ัง และมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบ
บญัชีภายนอกทุกไตรมาส ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

 

รายช่ือ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 15/15 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 13/14 
3.        นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 15/15 

 
9.3.2  คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าเเหน่ง 
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิง

สุชาดา กีระนนัทน์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
บรรษทัภิบาล 

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ 
กิตยารักษ ์

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

3. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
และมี นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล รองประธานฝ่ายส านักงานเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
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คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 
1.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยมีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีประธานเป็นกรรมการอิสระ 
และมีเลขานุการหน่ึงคนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 

1.2 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล  มีความเป็น
กลางในการสรรหา และคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดรั้บการเสนอช่ือใหม้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทน
กรรมการท่ีหมดวาระหรือกรณีอ่ืนๆ รวมถึงติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษทัอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน และตอ้งสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดง
ความคิดเห็นรวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 

 
2. วาระการด ารงต าแหน่งและค่าตอบแทน 

2.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
และอยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน กรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควร 

2.2 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลว่างลงเพราะเหตุ
อ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการ
แทนเพื่อใหมี้จ านวนครบตามก าหนด โดยบุคคลดงักล่าวอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ
ท่ีตนแทน 

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ผูถื้อหุน้อนุมติั 
 

3. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
3.1  ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 

3.3 พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริษทัเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
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3.4 พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัย่อย ก ากบัดูแลการ
สรรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอกของ
บริษทัยอ่ย 

3.5 พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระ โดยความเป็นอิสระอยา่งน้อยตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3.6 พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม และให้
ความเห็นชอบแผนในการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

3.7 พิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของผูบ้ริหารในระดบัรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มลง
มา 1 ระดบั (C Level) 

3.8 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุด
ยอ่ยต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง และรายงานผลประเมินใหก้บัคณะกรรมการทราบ 

3.9 เสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ตลอดจน
คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

3.10 เสนอหลกัเกณฑ์และรูปแบบในการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
กลุ่ม และกลัน่กรองก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั และอาจให้ค  าปรึกษาแก่ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารกลุ่มในเร่ืองหลกัเกณฑ ์รูปแบบ และการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารในระดบัรองจากประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารกลุ่มลงมา 1 ระดบั (C Level) 
 

4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายการประชุม และองคป์ระชุม 
4.1 ใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลไม่นอ้ยกวา่ปี

ละ 2 คร้ัง 
4.2 ในการเรียกประชุม ให้ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และบรรษทัภิบาลแจง้ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การ
นดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

4.3 ในการประชุมตอ้งมีกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองคป์ระชุม  

4.4 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล
คนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นั้นๆ 
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5. การรายงาน 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัและ

รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

6. ท่ีปรึกษา 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าท่ี คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ

บรรษทัภิบาลอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความ
จ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลมีการประชุมทั้งหมด 3 คร้ัง 
และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ ต าเเหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม

(คร้ัง) 
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. 

คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทั 
ภิบาล 

3/3 

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ ์
กิตยารักษ ์

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล 

2/3 

3. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล 

3/3 

หมายเหตุ: ก่อนมีการรวมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 1 คณะ ในปี 
2562 มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3 คร้ัง และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง 
 

9.3.3 คณะกรรมการการลงทุน 
คณะกรรมการการลงทุนจัดตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและ

กรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 
 

                       รายช่ือ             ต าเเหน่ง 
1. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์ ประธานคณะกรรมการการลงทุน 
2. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการการลงทุน 
3. นายสมประสงค ์บุญยะชยั กรรมการการลงทุน 
4. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ * กรรมการการลงทุน 

และม ีนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ รองประธานฝ่ายส านักงานเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 169 

หมายเหต:ุ * นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ด ารงต าแหน่งกรรมการการลงทุน เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2563 
 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดกฎบตัรคณะกรรมการการลงทุน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 
1.1 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบดว้ย กรรมการจากคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 2 คน และ

กรรมการของบริษทัอยา่งนอ้ย 2 คน และรวมแลว้ไม่เกิน 6 คน และมีเลขานุการหน่ึงคนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการการลงทุน 

1.2 คณะกรรมการการลงทุนเลือกกรรมการการลงทุนคนใดคนหน่ึงข้ึนเป็นประธาน 
1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้ งคณะกรรมการการลงทุน โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
 

2. วาระการด ารงต าแหน่งและค่าตอบแทน 
2.1 ประธาน และกรรมการการลงทุนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ 

เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
2.2 กรรมการการลงทุนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 
2.3 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการการลงทุนว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการการลงทุน โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ
การลงทุนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการการลงทุนท่ีตนแทน 

2.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
 

3. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการการลงทุน 
3.1 พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอเพื่อให้โครงการลงทุนของกลุ่มบริษทั 

มีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนโดยค านึงถึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อ
การลงทุน และปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้มีการบริหารจดัการให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และพิจารณาสอบ
ทานความเส่ียงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเก่ียวกบัการลงทุน และการเงิน รวมทั้งความเส่ียงในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.2 พิจารณากลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และ
ผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตแก่บริษทั 

3.3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้เขา้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อรับทราบ 
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3.4 ให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริษทัทราบ 

3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

3.6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและตามท่ีก าหนดในระเบียบ
ของบริษทั 
 

4. การประชุม 
4.1 คณะกรรมการลงทุนจะตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

และกรรมการการลงทุนจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 
4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการการลงทุน ให้ประธานคณะกรรมการลงทุนหรือเลขานุการ

คณะกรรมการการลงทุน แจง้ไปยงัคณะกรรมการการลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนประชุม เวน้แต่ในกรณีเร่งด่วน
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

4.3 ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมอยา่งน้อยก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการการลงทุนทั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

4.4 มติท่ีประชุมให้ถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองค์ประชุม โดยกรรมการการ
ลงทุน 1 คน มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
เก่ียวกบัเร่ืองนั้น  
 

5. การรายงาน 
คณะกรรมการการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัและรายงานผลการด าเนินงานในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

6. ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการการลงทุนสามารถขอรับค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมดว้ยค่าใช้จ่าย

ของบริษทั 
ในปี 2562 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 
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รายช่ือ ต าเเหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม

(คร้ัง) 
1. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์ ประธานคณะกรรมการการลงทุน 5/5 
2. นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการการลงทุน 5/5 
3. นายสมประสงค ์บุญยะชยั กรรมการการลงทุน 4/5 
4. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ * กรรมการการลงทุน - 

หมายเหต:ุ * นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ด ารงต าแหน่งกรรมการการลงทุน เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2563 

 
9.3.4  คณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  8/2558 เ ม่ือว ันท่ี  21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการ 4 
ท่าน ดงัน้ี 
 

                       รายช่ือ             ต าเเหน่ง 
1. นายชนินทธ์  โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการบริหาร 
3. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ กรรมการบริหาร 
4.           นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกษ ์ สมาชิกกรรมการบริหาร 
และม ีนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ รองประธานฝ่ายส านักเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของบริษทัจ านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
 

2. อ านาจและหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริหาร 
2.1 ก ากบัดูแลการท างานของคณะกรรมการบริหาร 
2.2 ใหค้  าแนะน าฝ่ายจดัการในการด าเนินธุรกิจ 
2.3 ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
2.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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3. หนา้ท่ีเเละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
3.1 พิจารณาวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณ

ประจ าปี ของกลุ่มบริษทัตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มเสนอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
3.2 อนุมติัการลงทุน แผนก าลงัคน การจ่ายโบนสั และการข้ึนเงินเดือน ภายใตง้บประมาณประจ าปีท่ี

คณะกรรมการอนุมติั 
3.3 พิจารณาขอ้พิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษทัท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกิน 5 ลา้นบาท 
3.4 อนุมติัแต่งตั้ง ปลด และก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบัรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

กลุ่มลงมา 1 ระดบั   
3.5 อนุมติัโครงสร้างและการบริหารระดบัคณะบริหารลงมา 
3.6 อนุมติัโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนกังานและผูบ้ริหาร 
3.7 ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และไม่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

3.8 อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจ าปีในวงเงินท่ีเกินกวา่อ านาจอนุมติั
ของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มของกลุ่มบริษทั แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อการพิจารณาในหน่ึงรอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

3.9 อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกวา่งบประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือ 30 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ต่อการพิจารณาใน 1 รอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

3.10 อนุมติัการเช่าและการให้เช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่เป็นการด าเนินงานโดยปกติ โดยมีระยะเวลาไม่
เกิน 3 ปี 

3.11 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1 กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1. พน้จากต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั 
2. ลาออก 
3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 

4.2 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกผูซ่ึ้งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบริหารแทน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
หลกัเกณฑ ์
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมินที่จดัท าข้ึนตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการ
ประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการพฒันาการปฏิบัติหน้าท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึนต่อไป ทั้งน้ี แบบประเมินแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ประเมิน ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมและการท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
 
การให้คะแนนใชว้ิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเคร่ืองหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 

0-4 เพียง 1 ช่อง ในแบบประเมิน โดยใหมี้ความหมาย ดงัน้ี 
0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอ้ย 
2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดีเยีย่ม 
 
จากนั้นน าคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซ่ึงก าหนดเป็นเกณฑ์

ดงัน้ี 
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 90 = ดีเยีย่ม 
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 80 = ดีมาก 
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 70 = ดี 
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 60 = พอใช ้
ต ่ากวา่ร้อยละ 60 = ควรปรับปรุง 
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ขั้นตอน 
เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานให้กรรมการบริษทัทุกคนประเมินตนเองใน

เดือนธันวาคม ภายหลงัท่ีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะน าส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป 

 
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั

โดยจดัใหมี้การประเมินผลคณะกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคล โดยสามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมดงัน้ี 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล โดยรวมใน
ปี 2562 อยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

หลกัเกณฑ ์
บริษัทได้จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยโดยน าแนวทางจากตลาด

หลกัทรัพยฯ์ มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยซ่ึงผลการประเมินจะ
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึนต่อไป  

 
ขั้นตอน 
เลขานุการคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดจะจดัส่งแบบประเมินให้สมาชิกคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคน

ประเมินตนเองทุกส้ินปี ภายหลังท่ีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานกลบัมายงัเลขานุการคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และ
รายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อไป 
 

ในปี 2562 ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะโดยรวมในปี  
2562 อยูใ่นเกณฑดี์ 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ จึงได้ก าหนดแนว

ปฏิบติัเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทัเพื่อให้กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหม่
สามารถรับทราบความคาดหวงัท่ีบริษทัมีต่อบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของ
บริษทั และแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ตลอดจนสร้างความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจ และการ
ด าเนินงานของบริษทั รวมถึงการเขา้เยี่ยมชมหน่วยงานธุรกิจของบริษทั เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีกรรมการบริษทั และปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้นัที โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

 ประสานงานในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัแก่กรรมการใหม่ 
 ส่งมอบ “คู่มือส าหรับกรรมการ” ให้กบักรรมการใหม่ ซ่ึงเป็นเอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลบริษทั และ

กฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ขอ้บงัคบับริษทั วตัถุประสงค์ของบริษทั หนงัสือรับรองของบริษทั 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คู่มือกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ คู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายบริษทัดา้นอ่ืนๆ 

 จดัให้มีการพบปะกบัประธานกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั เพื่อ
รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีการน าเสนอภาพรวมและรายละเอียดหวัขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ 
ประวติับริษทั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน ขอ้มูลการด าเนินงาน และกิจกรรมของ
บริษทั 
 
การพฒันาและการส่งเสริมความรู้ให้กบัคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทและหน้าท่ีของกรรมการบริษทัในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงในปี 2562 มีกรรมการเขา้อบรมสัมมนาดูงานต่างๆ ดงัน้ี 

 
กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 

ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ  
รดีศรี 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRSs) 

- สัมมนาเก่ียวกบัการพฒันากรรมการ
และองคค์วามรู้ใหม่ๆ 

- สัมมนาดา้นตลาดทุน 

- สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

-   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และส านกังาน ก.ล.ต. 

นางปราณี ภาษีผล - IT Governance and Cyber Resilience 
Program 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
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กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 
- Legal & Tax I IHQ, ITC & ROH 

Outbound Investment 
- Chairman Forum 2019 “Successful 

corporate culture change : from policy 
to practice” 

- Board that Make a Difference 

- Omega Worldclass 
 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 
 

9.4 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม โดย
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ซ่ึงมีหนา้ท่ีกลัน่กรองสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั เขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม 
1. ก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจ าปี

ของกลุ่มบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมติั 
2. ควบคุมดูแลบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ

ประจ าปีของกลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไวโ้ดยสามารถเพิ่ม Shareholders value ท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้สูงข้ึน 

3. ควบคุมดูแลบริหารจดัการงานของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ตลอดจนติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการเพื่อรายงานความกา้วหน้าของ
ผลการด าเนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

4.  ก าหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษทัและสนบัสนุนการด าเนินงานในทุก
หน่วยงานของกลุ่มบริษทั เพื่อใหส้ามารถพฒันา และใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

5. อนุมติัเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง พนกังานระดบับริหาร 
6. สร้างวสิัยทศัน์ของการเป็นผูน้ าใหฝ่้ายบริหารทุกระดบั 
7. ให้ค  าแนะน าและถ่ายทอดประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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8. จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียงทางการเงิน และการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อลดความเส่ียง โดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงติดตามและ
ประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

9. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจ าปีในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ต่อ
การพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้ งน้ี ต้องปฏิบติัตามประกาศและข้อก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  

10. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกวา่งบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์  

11. บริหารจดัการดา้นการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม ซ่ึงเป็น

ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลงานซ่ึงอนุมัติโดย
คณะกรรมการของบริษทั  
 
แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 

เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และสามารถสืบทอดต าแหน่ง
ผูบ้ริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้ คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม โดยฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ท าหน้าท่ีประสานงานกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลเพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูบ้ริหาร ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน ผา่นการอบรมหลกัสูตร
ต่างๆ ทั้งภายใน (Internal  Training Program) และภายนอกบริษทั (External Training Program) ส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง เพื่อคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะสามารถสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารกลุ่มไดห้ากต าแหน่งดงักล่าววา่งลง    
 
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล 
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คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ในการท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษทั รวมทั้งได้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
(รายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ยอ่ย “เลขานุการบริษทั”) 
 
9.5 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัมีการด าเนินธุรกิจผา่นบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม (รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการถือ
หุ้น) ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีท าให้สามารถควบคุม ดูแลจดัการ และ
รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั 
ดงัน้ี 

 ส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
หากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท ารายการใดๆ บริษทัตอ้งดูแลรับผิดชอบดว้ย ดงันั้น บริษทัจึงส่งตวัแทน

กรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยเพื่อควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท ทั้ งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษัทย่อยเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทั เพื่อให้บริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี และก่อนท่ีกรรมการตวัแทนจะไปลง
มติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 

นอกจากน้ี ตอ้งดูแลรายการเก่ียวโยงหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเขา้เกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั กรรมการตวัแทนดงักล่าว
จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลและแจง้บริษทั และก ากบัดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมด าเนินการใหถู้กตอ้งตามเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั
ดว้ย 

ทั้งน้ี การส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและต้องได้รับมติ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 ก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการต่างๆ ของบริษทัยอ่ย 
1. การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายงานทางการเงินท่ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ครบถว้น และเป็นท่ีเช่ือถือได ้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

2. การท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยง  
การท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยง บริษทัยอ่ยตอ้งให้บริษทัอนุมติัรายการดงักล่าวและปฏิบติัให้ถูกตอ้ง

ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคา 
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หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในวา่เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและมี
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้ 

3. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นรายการไดม้า

หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. 

4. การท ารายการส าคญัอ่ืน 
การท ารายการส าคญัอ่ืน บริษทัย่อยจะปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. และมีการขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

 ก าหนดระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ย 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอยา่งอิสระ

เก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษทัปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของทางการ ส าหรับการตรวจสอบบริษทัย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้  าการตรวจสอบปีละ 1 
คร้ัง โดยเนน้ตรวจสอบดา้นการเงินเป็นหลกั รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความเหมาะสม และ
มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยว่าสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย อนัเกิด
จากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอยา่งเพียงพอ 

 กลไกอ่ืนๆ 
กลไกอ่ืนๆในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย เช่น การอนุมติัการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทัยอ่ยตอ้งไดรั้บ

มติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัยอ่ย และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
- ไม่มี - 

 
9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือว ันท่ี 19 มกราคม 2561 
คณะกรรมการไดอ้นุมติันโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Policy) ซ่ึงใชก้บัผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่ม
บริษทั โฆษกผูรั้บมอบอ านาจ และบุคคลอ่ืนทุกคนในกลุ่มบริษทั โดยมีหลกัการส าคญัคือ  

1. ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัการณ์ โดยปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น (บจ/ป 11-00 ขอ้บงัคบั
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการ
ปฏิบติัการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน) 

2. ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูท่ี้มีความสนใจอ่ืนๆ มี
สิทธิท่ีเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเผยแพร่ของบริษทั 

3. ขอ้มูลสารสนเทศใดท่ีจะมีผลต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือท่ีถือไดว้า่ส าคญัต่อผูล้งทุน
ในการตดัสินใจลงทุน (“ขอ้มูลส าคญั”) หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัจะด าเนินการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อสาธารณะโดยทนัทีผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 
 ห้ามเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ หรือขอ้มูลท่ีหากเปิดเผยแลว้อาจท าให้เสียประโยชน์ 

และความสามารถในการแข่งขนั หรือขอ้มูลท่ียงัไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซ่ึงมีความไม่แน่นอน 
และตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมท่ีเกินความจ าเป็นโดยไม่มี
เหตุผลสนบัสนุน โดยควรละเวน้การใช้ถอ้ยค า หรือรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม หรือท่ีอาจท าให้เขา้ใจผิดต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั 

 ห้ามเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (Material Non-public 
Information) ให้แก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานที่ไม่ไดรั้บอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนกัลงทุน 
นกัวเิคราะห์ ส่ือมวลชน) จนกวา่ขอ้มูลนั้นจะไดรั้บการเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีเป็นการเปิดเผย
ขอ้มูลตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลบริษทั หรือใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็นทางธุรกิจซ่ึงท าให้บริษทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี ผูป้ระกนัการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ สถาบนัการเงิน ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัจะ
ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่บุคคลดงักล่าวไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเพื่อรักษาความลบัไว ้โดยการเปิดเผยสารสนเทศ
ดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีก ากบัดูแล 

 
ช่วงระยะเวลางดใหข้อ้มูล (Quiet Period) 
บริษัทก าหนดให้มีระยะเวลางดให้ข้อมูล (Quiet Period) เป็นเวลา 30 วนัก่อนวนัประกาศผลการ

ด าเนินงาน จนถึงวนัท่ีประกาศผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการให้
ขอ้มูลท่ีไม่เท่าเทียมกนัซ่ึงอาจจะน าไปสู่การใชข้อ้มูลภายใน (Insider Information) หรือการสร้างราคาหลกัทรัพย ์
(Stock Price Manipulation) ทั้งน้ีในระหวา่งช่วงเวลา Quiet Period บริษทังดการตอบค าถามใดๆ เก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีก าลงัจะประกาศ และงดใหค้วามเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้ผลการด าเนินงาน ตลอดจนไม่สามารถรับนดั
การประชุมหรือตอบค าถามทางโทรศพัทก์บันกัวิเคราะห์ นกัลงทุน หรือส่ือมวลชนได ้ยกเวน้กรณีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงตามท่ีไดเ้คยเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
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ทั้งน้ีให้บริษทัประกาศระยะเวลางดให้ขอ้มูลของปีปัจจุบนัในเวบ็ไซต์ของบริษทัภายใตห้ัวขอ้ปฏิทิน 
นกัลงทุน (IR Calendar) 

ในปี 2562 บริษทัไม่ได้รับขอ้ร้องเรียนใดๆ เก่ียวกบัการกระท าความผิดของกรรมการและผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในในทางมิชอบ 

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
คณะกรรมการไดอ้นุมติันโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Policy) ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จะมี
การทบทวนนโยบายเปิดเผยขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงใช้กบัผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทั โฆษกผูรั้บมอบ
อ านาจ และบุคคลอ่ืนทุกคนในกลุ่มบริษทั 
 

การรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 
บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารท่ีอยู่ส่ีอนัดบัรองจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม รวมทั้ง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มเองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2559 นอกจากน้ี ไดมี้การจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารประจ าปี 
เพื่อน าส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ในเดือนกุมภาพนัธ์เป็นประจ าทุกปี 
 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้มัน่ใจว่า การด าเนินธุรกิจของบริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ และการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระเพื่อ
สอบทานให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและพนักงานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานระเบียบวิธี
ปฏิบติังาน ขอ้ก าหนด และกฎหมาย รวมทั้งประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในและความเส่ียงต่างๆ ภายในองคก์ร ซ่ึงจะท าเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินใน 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การควบคุมภายในองคก์ร 
ส่วนท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 
ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบติังาน 
ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
ส่วนท่ี 5 ระบบการติดตาม 
และมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็น  
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ส าหรับต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
พิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ประเมินผลการปฏิบติังาน และเสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ปัจจุบนัผูบ้ริหารสูงสุด
ของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั คือ นางปิยนุช เฟ่ืองพานิชเจริญ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
การบริหารความเส่ียง 

การบริหารจดัการความเส่ียงถือเป็นกลไกส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะท าให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั อีกทั้งยงั
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการความเส่ียงให้ครอบคลุมทัว่ทั้ง
องค์กร โดยเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัข้ึน ซ่ึงมีประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารกลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีกรรมการซ่ึงประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษทั หวัหนา้หน่วยธุรกิจ และตวัแทนจากแต่ละฝ่ายในองคก์ร เพื่อเป็นตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั
ในการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงขององคก์ร อนัมีบทบาทหลกัดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้ค  าแนะน าดา้นบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร
ภายใต้กรอบการบริหารความเ ส่ียงตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) 

2. ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงหลกัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
(Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operation Risks) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risks) และ
ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) รวมถึงการระบุปัจจยัเส่ียง ตวัช้ีวดั การติดตามและ
ควบคุมดูแลความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

3. ทบทวน พิจารณา และปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารความเส่ียง แนวทางการปฏิบติั ทิศทางและ
นโยบาย ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมหรือข้อกฎหมายท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

4. ส่งเสริมให้มีการส่ือสารพูดคุยในเร่ืองการบริหารความเส่ียงอย่างเปิดกวา้งและต่อเน่ืองให้กบั
ผูบ้ริหารและพนกังานขององคก์ร 
 

และเพื่อให้การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรเป็นไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงแยกตามสายธุรกิจของบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เปิดกวา้ง โปร่งใส และเป็นธรรม 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ห้าม
กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกบับริษทั ไดแ้ก่ ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั การ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทั การมีกิจกรรมหรือกระท าการใดๆ อนัอาจท าให้บริษทัเสียผลประโยชน์ หรือไดรั้บประโยชน์นอ้ยกว่าท่ี
ควร การแบ่งผลประโยชน์จากบริษทั รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตวัของบริษทั การใชข้อ้มูล
ของบริษทัหาผลประโยชน์ และการถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก และค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ โดยผูท่ี้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปตามหลกัการท่ี
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น 
 

 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
มีการรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วนันับจากวนัเขา้ด ารงต าแหน่งในบริษทั และรายงานขอ้มูล ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ส าหรับกรณีท่ีระหว่างปีกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
จ าเป็นตอ้งเขา้ท าธุรกรรมใดๆ กบับริษทั และบริษทัย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือ
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีแจง้ให้บริษทัรับทราบโดยไม่ชกัช้า โดยระบุขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของสัญญา ช่ือของ
คู่สัญญา และส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหารในสัญญา 

 การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย  
กรรมการและผูบ้ริหารบริษทัมีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วธีิการตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ซ่ึงเลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีรวบรวมและจดัส่งส าเนารายงาน
การมีส่วนไดเ้สียใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ  
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9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2562 บริษทัช าระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 
1. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษทัย่อยในประเทศ คือ บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย         

สอบบญัชี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 6.42 ลา้นบาท 
2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

- R.G. Manabat & Co. (บริษทัสมาชิกในเครือข่ายของ เคพีเอม็จี) ท่ี Makati City, Philippines คิด
เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1.23 ลา้นเปโซ 

- KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 19,025 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
- KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of China  

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 295,500 หยวน 
 ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 
 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

-  ค่าท่ีปรึกษาดา้นภาษี ซ่ึง KPMG, Male, Republic of Maldives ไดใ้ห้บริการและบริษทัย่อยได้
ช าระค่าบริการจ านวน 2,450 ดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ในปี 2562 และจะตอ้งช าระในปีต่อไป
อีก 1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

  
9.8 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษทัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้
ทุกกระบวนการและขั้นตอนการท างานของบริษทัมีความถูกตอ้ง คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้ฝ่าย
ส านกัเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมติัการ
ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้สอดคล้องกบัการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั และเป็นปัจจุบนั 

คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ส่วนประเด็นท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติับริษทัจะน าไป
พิจารณาปรับใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป ดงัน้ี 
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ประเด็นที่ยงัไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 
ก าหนดกรรมการอิสระมีวาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี 

บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกับวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระในบริษทั ซ่ึงมีวาระต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปี
นับจากวนัท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระเป็นคร้ังแรก ทั้งน้ี หากจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น
ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว  เ น่ืองจากบริษัท
ต้องการบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงหากพิจารณา
ความเป็นอิสระ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแลว้ บริษทัอาจพิจารณาต่อวาระ
กรรมการอิสระท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองกนัเกิน 9 ปี 

ก าหนดนโยบายองค์ประชุมขั้ นต ่ า  ณ 
ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม 
ว่าตอ้งมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 

องค์ประชุมขั้นต ่าของการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดไวว้า่ มีกรรมการ
มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษทั โดยบริษทัยงัไม่ไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัองคป์ระชุม
ขั้นต ่าขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมว่าต้องมี
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
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10. การพฒันาสู่ความยัง่ยืนและความรับผดิชอบต่อสังคม  
ความรับผดิชอบต่อสังคมสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ด้วยตระหนักถึงการขบัเคล่ือนธุรกิจบนหลกัความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและ
สนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ บริษทัจึงไม่หยุดน่ิงท่ีจะพฒันาตนเองให้
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยเร่ิมดว้ยความเสมอภาคและความย ัง่ยืนจากภายใน ควบคู่กบัการค านึงถึง
สมดุลของชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวกและสร้างคุณค่าให้เกิดแก่ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

 
ดุสิตธานีกบัการบริหารจัดการความยัง่ยืน 

เพื่อแสดงเจตจ านงค์ท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความย ัง่ยืน และให้การบริหาร
จดัการความย ัง่ยนืเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดในทุกพื้นท่ีปฏิบติัการ บริษทัประกาศใชน้โยบายการ
บริหารจดัการความย ัง่ยืน (Sustainability Policy) ฉบบัล่าสุดอย่างเป็นทางการตั้งแต่กลางปี 2561 โดยมี
คณะกรรมการการบริหารจัดการความย ัง่ยืน (Sustainability Committee) ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหารจาก
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัท าหนา้ท่ีก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย นโยบาย และกรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยืน 
ติดตามผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนผลักดันกระบวนการด าเนินงานให้เกิดการพฒันาข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์ร 

 
นโยบายการบริหารจัดการความยัง่ยืน   

บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) เช่ือมัน่วา่ การด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความย ัง่ยืนเป็นรากฐาน
ส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างมัน่คง บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) จึงมุ่งมัน่ท่ีจะ
ด าเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวกทั้งต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจในทุก
ประเทศท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินกิจการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและสร้างประโยชน์
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รธุรกิจท่ีค านึงถึงสังคม ให้บริการท่ีเป็นเลิศเหนือความคาดหมาย มีการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในฐานะผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ซ่ึงความตั้งใจ
ดงักล่าวน้ีจะช่วยส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานมุ่งสู่ความย ัง่ยนืทั้งในระดบักลุ่มบริษทัและระดบัโรงแรม 

นโยบายการบริหารจดัการความย ัง่ยนืมีแนวปฏิบติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศท่ีด าเนินกิจการ และเคารพในแนว

ปฏิบติัสากล รวมถึงต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ยดึหลกัการด าเนินงานบนหลกัสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก 
 พฒันาศกัยภาพพนกังานและมุ่งเนน้ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ 
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 ส่งเสริมการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้น
การจดัซ้ือจดัหาและการบริโภคอยา่งรับผดิชอบ และรวมถึงการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน 

 มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมาจากการด าเนินงานผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงการด าเนินงานและโครงการต่างๆ 

 สร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบันโยบายการบริหารจดัการความย ัง่ยืนและแนวทางการด าเนินงาน
ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
ทั้งน้ี ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ทุกคนมีส่วนสนบัสนุน และปฏิบติัให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารจดัการความย ัง่ยนืท่ีก าหนด  
 
ประเด็นทีม่ีนัยส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

บริษทัทบทวนประเด็นท่ีมีนัยส าคญัต่อผูมี้ส่วนได้เสียและการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และ
น าเสนอต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นรายงานความย ัง่ยนืโดยยึดหลกั 4 ประการจากมาตรฐานการรายงานดา้นความ
ย ัง่ยืนของ GRI Sustainability Reporting Standards 2018 ซ่ึงประกอบดว้ย บริบทความย ัง่ยืน (Sustainability 
Context) ประเด็นท่ีมีนัยส าคญั (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) การมีส่วนร่วมของ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Inclusiveness) 

โดยในปี 2562 บริษทัสามารถสรุปประเด็นท่ีผูมี้ส่วนได้เสียให้ความส าคญัและประเด็นท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดด้งัประเด็นต่อไปน้ี 

 การก ากบัดูแลกิจการ 
 การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 
 การบริหารจดัการขยะอาหาร 
 การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 การปกป้องการร่ัวไหลของขอ้มูล 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 การพฒันา ดูแล และรักษาพนกังาน 
 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
 การจดัซ้ือจดัหาอยา่งรับผดิชอบ 
 การมีส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคม 
 การสร้างสรรคป์ระสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกคา้ 

 
กระบวนการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม บริษทั
จึงไดเ้เบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 6 กลุ่มหลกั ประกอบดว้ย  

1. ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน  
2. ลูกคา้  
3. พนกังาน  
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4. คู่คา้  
5. หน่วยงานภาครัฐ NGO และองคก์ารระหวา่งประเทศ และ  
6. ชุมชนและสังคม  
 
โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียจะแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสีย

เขา้ใจถึงประเด็นส าคญัต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงบริษทัจะไดรั้บขอ้คิดเห็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียมาวิเคราะห์ก่อนท่ีจะตอบสนองดว้ยแนวทางท่ีสามารถบริหารจดัการประเด็นท่ีมีความส าคญัทั้งต่อ
ธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสม 

ส าหรับรายละเอียดของช่องทางการมีส่วนร่วม และตวัอยา่งประเด็นและการตอบสนองต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียแสดงดงัต่อไปน้ี 
 
1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Shareholders and Investors) 

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
 การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
 การจดัประชุม Analyst Meeting รายไตรมาส  
 การร่วมกิจกรรมพบนกัลงทุนรายยอ่ย (Opportunity Day) รายไตรมาส 
 การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรายไตรมาส  
 วารสารของบริษทั Dusit Pulse 
 เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
ตวัอยา่งความสนใจและความคาดหวงั 
 การขยายและการเติบโตทางธุรกิจ 
 ปัจจัยภายนอกท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น ภาพรวมของการท่องเท่ียวทั้ งในและ

ต่างประเทศ ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของจ านวน
ประชากร และการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการเรียนการสอน เป็นตน้ 

 การบริหารความเส่ียงอยา่งรัดกุมและรอบคอบ  
 
ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
 การบริหารจดัการองคก์รภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 การด าเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธ์การเติบโตระยะยาว ปี 2559 – 2568   
 การประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งรอบคอบและรัดกุม 
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2. ลูกค้า (Guests) 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
 เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 ส่ือสังคมออนไลน์ 
 การปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ขณะใหบ้ริการ 
 การเขา้พบปะเยีย่มชม/ ประชุม 
 ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
 แบบสอบถามหลงัการเขา้ใชบ้ริการ 
 
ตวัอยา่งความสนใจและความคาดหวงั 
 การบริการท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
 ความพร้อมและความรวดเร็วต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 การช่วยแก ้บรรเทา และเยยีวยา ในกรณีท่ีลูกคา้มีปัญหาเกิดข้ึน 
 การรักษาขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ 
 
ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
 ฝึกอบรมพนกังานเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ 
 ส่งมอบบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 ด าเนินการตรวจสอบและรับประกนัคุณภาพของบริการ  
 ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกคา้และตอบค าถามผา่นช่องทางการติดต่อส่ือสาร

ต่างๆ เป็นประจ า 
 ส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ และพฒันาปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
 ทบทวนโปรแกรมการส่งเสริมการขายและราคาขายอยา่งสม ่าเสมอ 
 พฒันาและปรับปรุงระบบอยูเ่สมอเพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลของลูกคา้ 
 

3. พนักงาน (Employees) 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
 อีเมล การประชุม CEO Townhall 
 เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 การจดัปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ  
 ช่องทางการรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 การส ารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รประจ าปี  
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 การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 
 

ตวัอยา่งความสนใจและความคาดหวงั 
 ทิศทางธุรกิจ นโยบาย แนวทางปฏิบติั 
 ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร 
 การเติบโตภายในสายอาชีพ 
 การพฒันาศกัยภาพพนกังาน 
 
ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
 ก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 
 ส ารวจความพึงพอใจของพนักงานและประเมินผลงานประจ าปี เพื่อปรับปรุงและยกระดบั

ความผกูพนัในองคก์ร 
 ส่งเสริมความกา้วหนา้ในเส้นทางอาชีพส าหรับพนกังาน 
 จดัหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัพนกังานในสายงานและในระดบัต่างๆ 

 
4. คู่ค้า (Suppliers) 

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
 เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 อีเมล 
 โทรศพัท ์
 การเขา้พบปะ/ ประชุม/ เยีย่มพื้นท่ี 

 
ตวัอยา่งความสนใจและความคาดหวงั 
 ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม 
 กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีโปร่งใส 
 การปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด 

 
ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
 มีหลกัการคดัเลือกคู่คา้และกระบวนการตรวจสอบท่ีชดัเจน 
 ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได ้ตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
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5. หน่วยงานภาครัฐ NGO และ องค์การระหว่างประเทศ (Government, NGO and International 
Organization) 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
 การเขา้ร่วมสัมมนา/ ประชุม / กิจกรรมต่างๆ 
 การส่งรายงานหรือขอ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ภาครัฐ 
 การรับฟังและแสดงความคิดเห็น ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
ตวัอยา่งความสนใจและความคาดหวงั 
 ปฏิบติัตามนโยบายและกฎระเบียบอยา่งครบถว้นและเคร่งครัด 
 สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล 
 สนบัสนุนการท างานเป็นเครือข่าย  
 การตอบสนองและบทบาทของบริษทัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 
 
ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
 พฒันาโครงการความร่วมมือระหวา่งกนัของภาครัฐ และเอกชน 
 ใหค้วามรู้ในเร่ืองวธีิการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศแก่หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ท างานร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงรับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นจากหน่วยงานอิสระจาก

ภายนอก 
 

6. ชุมชนและสังคม (Communities and Societies) 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
 การมีส่วนร่วมกบัชุมชนผา่นโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
 การลงพื้นท่ีของพนกังานจิตอาสา  
 ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
 
ตวัอยา่งความสนใจและความคาดหวงั 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 
 เผยแพร่เอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีดีงาม 
 เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการจดักามลพิษ 
 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ินในโครงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
 ส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งในทอ้งถ่ิน 
 ใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าและก าจดัของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

การสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
กลยุทธ์การพฒันาอย่างย ัง่ยืนของดุสิตมุ่งเน้นการน าความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญท่ี

บริษทัมีอยู่มาสร้างประโยชน์และคุณค่าเชิงบวกในทุกพื้นท่ีท่ีเราด าเนินธุรกิจ เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ขององคก์ารสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมายน้ีเปรียบเสมือน “พิมพเ์ขียว” ของเราในการสร้างอนาคตท่ีย ัง่ยนื
ใหแ้ก่ทุกฝ่าย ซ่ึงบริษทัภูมิใจท่ีไดส้นบัสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีสอดคลอ้งกบัขีดความสามารถและ
ศกัยภาพการด าเนินงานของเรารวมทั้งส้ินจ านวน 12 เป้าหมายดงัน้ี 

 
 
 

 

การเกษตรอย่างยั่งยืน บริษทัซ้ือขา้วและผลผลิตอินทรียโ์ดยตรงจากเกษตรกรรายย่อยท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ี เพ่ือสนบัสนุนใหเ้กษตรกรด ารงวถีิเกษตรอินทรียต์่อไป 

 

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน สุขภาพท่ีดีและความเป็นอยูท่ี่ดีเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความ
ผูกพนัของพนกังานและประสิทธิภาพขององคก์ร บริษทัจึงให้ความส าคญัต่อการจดักิจกรรมท่ี
ช่วยในการสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 

 

การศึกษา นอกเหนือจากการสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานให้แก่คนรุ่นใหม่แลว้ บริษทัยงั
สนับสนุนด้านการศึกษาผ่านวิทยาลัยดุสิตธานี และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ       
กอร์ดอง เบลอ ดุสิต รวมทั้งยงัส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับพนกังานของเราทุกคน 

 

ผู้หญิงและเด็ก บริษัทส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่พนักงานสตรีของบริษทั และ
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัมีโอกาสทางอาชีพเท่าเทียมกันทุกคน ขณะเดียวกัน บริษทัยงั
ต่อตา้นการฉวยประโยชน์การคา้ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเท่ียว 

 

น า้ เป้าหมายการลดการใชท้รัพยากรน ้ า (Water Intensity) จะส่งผลใหโ้รงแรมและการด าเนินงาน
ของเราใชน้ ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

พลงังานสะอาด บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะลดคาร์บอนฟตุพร้ินทโ์ดยการเพ่ิมการใชพ้ลงังานสะอาดในการ
ด าเนินธุรกิจ 
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การเติบโตทางเศรษฐกจิ บริษทัเล็งเห็นคุณค่าของความแตกต่างโดยสร้างเสริมโอกาสการเติบโต
ในสายงานท่ีชดัเจน การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม และผสมผสานความหลากหลายต่างๆ อยา่งลงตวั 
เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถซ่ึงจะน าไปสู่การเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื 

 

การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ บริษทัลดการสร้างขยะโดยการลดการใช้ทรัพยากร การ          
รีไซเคิล และการน ากลบัมาใชซ้ ้ า นอกจากน้ีบริษทัยงัคน้หาแนวทางใหม่ๆ ท่ีจะลดขยะอาหาร     
อีกดว้ย 

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทบริหารการใช้พลังงานในทุกมิติโดยผ่านการสร้างความ
ตระหนกัรู้ดา้นการประหยดัพลงังานใหแ้ก่พนกังาน ในปัจจุบนับริษทัมีการด าเนินงานลดการใช้
พลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ทางตรงและทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน) เพื่อลดการ
เกิดคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์ร 

 

มหาสมุทร บริษทับริหารจดัการเชิงรุกเพื่อลดมลภาวะทางทะเลซ่ึงรวมถึงการลดการใชพ้ลาสติก
แบบใช้คร้ังเดียวท้ิง และการจัดบริหารจัดการน ้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยปกป้อง
ส่ิงมีชีวติในทะเล 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ บริษทัสนบัสนุนการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากป่าท่ีมีการจดัการอยา่งมีความ
รับผิดชอบ และต่อตา้นผลิตภณัฑส์ตัวป่์าท่ีผิดกฎหมาย 

 

ความร่วมมือเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยืน บริษทัร่วมมือกบัองคก์รทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน าความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์จากทุกภาคส่วน ไปประยกุตใ์ชแ้ละก่อให้เกิดการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลร่วมกนั 

 
การด าเนินงานอย่างยัง่ยืนระดับนโยบาย 
1. การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจโดย
ยึดถือการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการดว้ยโดยเช่ือมัน่วา่โครงสร้างและวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีแข็งแกร่ง
จะสามารถน าพาบริษทัให้บรรลุเป้าหมาย และสนบัสนุนการเติบโตอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้าง
ความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัมี
รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

ด้วยความมุ่งมัน่ด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงได้รับการประเมินผลด้านการก ากบัดูแล
กิจการตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies จากสมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษทัไทย (Thai Institute of Directors – IOD) ประจ าปี 2562 วา่อยูใ่นเกณฑ ์ดีเลิศ (Excellent) 
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2. จริยธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ โปร่งใส ความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริญเติบโต และความมัน่คงของกิจการ การมี
ส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนด
จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 

จริยธรรมทางธุรกจิ 
- ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบติัต่างๆให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่ม     

ขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 
- ปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูล

ทางการเงิน 
- รับผิดชอบต่อสังคมทั้งดา้นส่ิงแวดล้อม และการสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเขา้ไปมีส่วน

ร่วมตามสถานภาพของบริษทั 
  

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
1. ความรับผดิชอบต่อองค์กร 
1.1 ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั 
1.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
1.3 ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตมีคุณธรรม มีความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์
ของบริษทั 

1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระท า
การใดๆ ท่ีจะน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

1.6 ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษทัรวมทั้งขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ 
 

2. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
2.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงั 

รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
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2.3 ก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อ
หุน้ 

2.4 ก ากบัดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัและการปฏิบติัอ่ืนๆ 
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา 
 

3. ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั 
3.2 ก ากบัดูแลใหมี้ระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพท่ีดีต่อลูกคา้ และพนกังาน 
3.3 ก ากบัดูแลและส่งเสริมให้บริษทัปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัท่ีดีอย่าง

เป็นธรรม 
3.4 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนบัสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์

ใดๆ เพื่อเป็นการใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง 
3.5 สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อได ้
3.6 ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

หรือขอ้ก าหนดต่างๆ 
3.7 ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน ส่ิงแวดล้อม 

สถาบนัการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่
3.8 สร้างจิตส านึกให้พนักงานของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

รวมทั้งสร้างความเขา้ใจกบัสังคมชุมชนในบริเวณท่ีบริษทัตั้งอยู ่เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั 
3.9 ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
3.10รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั 

 
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล 
4.1 ดูแลและควบคุมขอ้มูลภายในของบริษทั และไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัต่อ

บุคคลภายนอก 
4.2 เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

ก าหนด 
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้งจากต าแหน่งหนา้ท่ีและขอ้มูลอนัเป็นความลบั

ของบริษทั 
4.4 ระมดัระวงัในการท ารายการระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม

บริษทัเป็นส าคญั และตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการและขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเขา้ข่ายเป็น
รายการเก่ียวโยงตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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4.5 กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีขัดแยง้ทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วน
เก่ียวข้องในการพิจารณาตดัสินใจ และต้องออกจากท่ีประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเร่ือง
ดงักล่าว 

4.6 ไม่เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่จะ
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
1. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุม   

ผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 

1.2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ด้วยจิต         
อนับริสุทธ์ิ (good faith) และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

1.3 ไม่บริหารองคก์รอยา่งขาดความระมดัระวงัหรือขาดความย ั้งคิด 
1.4 เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการ

พฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
1.5 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการประยกุตค์วามรู้และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษทั 
1.6 จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัเส่ือมค่าผดิปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.7 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทัอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริงต่อ

คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
1.8 ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง พวกพอ้ง และผูอ่ื้น 
1.9 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กร

ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 

1.10 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบ 

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

ครบถว้นถูกตอ้งเป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
2.4 ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
2.5 ไม่ส่งมอบสินคา้และการบริการให้แก่ลูกคา้ทั้งๆ ท่ีรู้วา่สินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่อง

เสียหาย หรืออาจเกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยให้สินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐานตก
ถึงมือลูกคา้ 

2.6 จดัระบบการบริการลูกคา้ ให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินคา้และบริการได้
โดยสะดวก และก าหนดใหมี้การด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

2.7 พยายามบริหารตน้ทุนการผลิตให้ต ่าสุดแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีได้
มาตรฐานตลอดเวลา 

2.8 รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น ามาใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

2.9 แสวงหาวธีิการต่างๆ เพื่อเป็นการใหบ้ริการต่อลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
2.10 ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือสัญญาต่างๆ ท่ีมีกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
2.11 หากมีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 
2.13 จัดให้มีระบบท่ีให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ป้องกันการถูก

โจรกรรม 
2.13 ไม่ควรคา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่ก าหนด

เง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
 

3. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน 
3.1 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน

ของพนกังานแต่ละคน 
3.2 ส่งเสริมพฒันา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนกังาน ให้มีความกา้วหนา้ และความ

มัน่คงในอาชีพ 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหา

ของบริษทั 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 198 

3.4 ดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามยั และ
การกระท าดว้ยความสุจริต 

3.5 การใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรมและ
กระท าดว้ยความสุจริต 

3.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของ
พนกังาน 

3.7 บริหารงานพนักงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ  โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซ่ึงมี
ผลกระทบต่อความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 

3.8 ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และให้ความเคารพต่อสิทธิ
หนา้ท่ีส่วนบุคคล 
 

4. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้
4.1 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองวตัถุประสงคก์ารใช้

เงินการช าระคืน การดูแลคุณภาพของหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีให้ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี กรณีท่ี
จะไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัคู่คา้และเจา้หน้ีเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

4.2 ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัลูกคา้หรือเจา้หน้ี ถา้หากวา่

มีขอ้มูลวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
โดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

4.4 รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
 

5. ความรับผดิชอบต่อการแข่งขันทางการค้า 
5.1 แข่งขนัทางการคา้ขายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
5.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ผดิกฎหมาย 
5.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ

ไม่เป็นธรรม 
 

6. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
6.1 ใหก้ารสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
6.2 คืนผลก าไรส่วนหน่ึงขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
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6.3 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.4 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการ

หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 
6.5 ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและ

จริงจงั 
6.6 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
6.7 ไม่น าเงินของผูถื้อหุน้ไปสนบัสนุนทางการเมือง 
 
จรรยาบรรณของพนักงาน 
พนักงานของดุสิตธานีตอ้งปฏิบติังานอย่างมืออาชีพและยึดมัน่ในหลกัจริยธรรมของบริษทั เพื่อ

ส่งเสริมและสนบัสนุนพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการท างาน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและคงไว้
ซ่ึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เพื่อความกา้วหนา้และความมัน่คง
ของบริษทัและตวัพนกังานเอง 

2. ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกนัในหมู่พนกังาน 
ร่วมกนัท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เอาใจใส่และปฏิบติัหน้าท่ีการงานของบริษทัด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษทัให้มี
คุณภาพมีประสิทธิภาพ มีก าไร และพฒันาบริษทัไปสู่ความเป็นเลิศ 

4. ใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดั และบ ารุงรักษาไม่ให้เส่ือมค่าปกติหรือ
สูญหาย รวมทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

5. รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
6. ร่วมมือและช่วยเหลือในการท างานกบัผูร่้วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษทั และเคารพใน

สิทธิของพนกังานอ่ืนท่ีร่วมบริษทัเดียวกนั 
7. เอาใจใส่และช่วยเหลือด าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีดีในการ

ท างานใหมี้ความสะอาดปลอดภยัและน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 
8. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร่้วมงานโดยยดึประโยชน์และเป้าหมาย

ของบริษทัเป็นส าคญั 
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั/ผูบ้ริหาร และเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซ่ึงความจริงและไม่เป็นธรรม 
10. แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร หากพบวา่มีการกระท าใดๆในบริษทัโดยมิชอบหรือผิด

กฎหมาย 
11. ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
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12. ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 
13. เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการ

พฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
14. ไม่รับของขวญั เวน้แต่เป็นการรับอนัเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยตอ้งรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
 
3. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นปัญหาท่ีบัน่ทอนความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาขององคก์รในทุกระดบั 
ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน และผลประกอบการ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององคก์ร และ
จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในท่ีสุด บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของปัญหาดงักล่าว และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนั แกไ้ข ไม่ส่งเสริมและไม่เก่ียวขอ้งกับการ
คอร์รัปชัน่ไม่วา่ในรูปแบบใดๆ 

บริษทัร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต ซ่ึงด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติแห่ง
ประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลกัดนัให้เกิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง โดย
ได้รับประกาศนียบตัรรับรองฐานะ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 และไดส้ิ้นสุดลงในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 

ในการน้ี บริษทัไดจ้ดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอรัปชัน่ เพื่อยืน่ขอต่ออายุใบ
ประกาศนียบตัรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ โดยไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 และไดน้ าส่งเพื่อใหค้ณะกรรมการโครงการ
พิจารณาในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี บริษทัได้ผ่านการรับรองดังกล่าวจากคณะกรรมการแนวร่วม 
ปฏิบติัฯ ประจ าไตรมาส 2/2561 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 ซ่ึงใบรับรองดงักล่าวมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัท่ี
รับรอง และบริษทัเขา้รับใบรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต
อยา่งสมบูรณ์ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 

บริษทัก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไวด้งัน้ี 
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
1. บริษทัวางตวัเป็นกลางทางการเมืองและไม่มีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนหรือใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเมืองแก่พรรคการเมืองหรือผูมี้อ  านาจทางการเมือง 
2. คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ี

สนบัสนุนต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
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3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ
บญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานในเร่ืองการคอร์รัปชั่นให้มีความรัดกุม ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

4. กรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ และการสนับสนุนนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ การส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
อ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุม หรือตวัแทนทางธุรกิจ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
แนวปฏิบติั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. ผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่เป็นไป
อย่างถูกตอ้งตามนโยบาย แนวปฏิบติั กฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษัทมีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงในเร่ืองการคอร์รัปชั่น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษทั และไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกระดบัของบริษทั ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
เพื่อน และคนรู้จกัทั้งทางตรงและทางออ้ม 

2. พนกังานทุกคนตอ้งไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายเป็นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทั ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง หากมีขอ้สงสัยหรือปัญหาให้ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจสอบ
ภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธเร่ืองการคอร์รัปชัน่หรือแจง้เร่ือง
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4. ในการท าธุรกรรมกบัภาครัฐหรือเอกชน ตอ้งด าเนินการอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และเหมาะสม 
หลีกเล่ียงการกระท าอนัอาจจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือพนักงานเอกชนด าเนินการในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม โดยปฏิบติัตามกฎหมายไทย 

5. ผูก้ระท าคอร์รัปชัน่ถือเป็นผูก้ระท าผดิ ตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยั และตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 
6. บริษทัจะท าความเขา้ใจและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นน้ี ต่อบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอก ผา่นอินทราเน็ต และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.dusit-international.com 
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการไม่ช่วยเหลือทางการเมือง 
1. หลีกเล่ียงการเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือตวัแทนพรรคการเมือง 
2. หลีกเล่ียงการบริจาคใหก้บัพรรคการเมือง และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
3. ไม่ใหเ้งินหรือส่ิงอ่ืนใดสนบัสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมือง หรือผูมี้อ านาจทางการเมือง 
4. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายของประเทศไทยก าหนด 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริจาคการกุศล 
1. ไม่สนับสนุนหรือท ากิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวงัหรือเพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่

เหมาะสมทางธุรกิจ 
2. มีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้กบัสถาบนั มูลนิธิ 

ท่ีมีรายช่ือตามอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดอนุมติัโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
3. มีนโยบายการบริจาคเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา ตามอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดอนุมติั

โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 

นโยบายการรับหรือใช้เงินสนับสนุน 
บริษัทไม่มีนโยบายการรับหรือใช้เงินสนับสนุนจากคู่ค้า ยกเวน้กรณีการรับเงินสนับสนุนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 
การขอเงินสนบัสนุนการส่งเสริมการขายทั้งหมดจะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์ของการส่งเสริมการขาย

อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหลู้กคา้มาใชบ้ริการมากข้ึน อนัจะส่งผลให้
บริษทัมีรายไดเ้พิ่มข้ึน และส่งเสริมรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของการประชาสัมพนัธ์ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของส่ือ และโฆษณาของหอ้งอาหารหรือโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ 
 การใชจ่้ายเงินสนบัสนุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัและเป็นไปตามมาตรฐานของดุสิต เท่านั้น 
 

นโยบายการจ่ายเงินค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้แก่พนักงาน 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายของขวญัให้แก่พนกังานตามเทศกาลและประเพณีนิยม รวมถึงเพื่อเป็นการ    

ช่ืนชมผลการปฏิบติังานภายใตห้ลกัการต่างๆ เช่น โครงการดุสิตขอบคุณ โดยแต่ละโรงแรมจะมีการมอบ
รางวลัในรูปแบบต่างๆ กนั 

ในปี 2562 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมแข่งขนัตอบแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนความรู้พนกังานเร่ือง
จริยธรรมของบริษทั นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายไม่รับของขวญั ในส่วนของการ
ประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน ทางบริษทัไดก้ าหนดค าถามท่ีใชป้ระเมินตนเองของพนกังานใน
ดา้นการสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมทั้งนโยบายการไม่รับของขวญัโดยแนบไว้
กบัแบบฟอร์มการประเมินผลกลางปี เพื่อมัน่ใจว่าพนกังานสามารถตรวจสอบและประเมินตนเอง โดยมี
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ผูบ้ริหารยนืยนัการประเมินดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ส าหรับพนกังานโรงแรมต่างๆ ในเครือไดรั้บการ
อบรมเร่ืองนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) รวมถึงบริษทัในเครือท่ีอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขมีหน้าท่ีและจรรยาบรรณในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบติัเพื่อรองรับนโยบายใน
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดย
บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัมิให้องค์กรเป็นแหล่งฟอกเงินและสนบัสนุนทางเงินแก่การก่อการร้าย 
โดยการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ
แนวทางปฏิบติัท่ีส านกังาน ปปง. ก าหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัให้การสนับสนุนผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ตระหนักและให้ความส าคญัในการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยให้มีการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเหมาะสมไปยงัผูมี้ส่วนได้เสีย รวมทั้งได้
ก าหนดนโยบายการรับแจง้ขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียน (Whistle-Blowing Policy) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
ก าหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน กระบวนการจดัการเก่ียวกบัข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 
มาตรการคุม้ครองสิทธิของผูใ้ห้ขอ้มูล การรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบัให้จ  ากดัเฉพาะผูท่ี้
รับผดิชอบท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบประเด็นท่ีร้องเรียนเท่านั้นท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลได ้
 ส าหรับช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบับริษทัในกรณีท่ีมีค าถามหรือขอ้สงสัย ตลอดจนขอ้เสนอ
แนะ หรือขอ้ร้องเรียน โดยสามารถติดต่อบริษทัไดท่ี้ 

คณะกรรมการรับแจ้งการกระท าความผดิ (Whistleblowing Committee)  
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

หรือ  

คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 
4. การบริหารความเส่ียง 

ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารความเส่ียงทั้งท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เป็นส่ิงส าคญัต่อความส าเร็จและความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั เน่ืองจากบริษทัมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว การมีวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีแข็งแกร่ง เพื่อให้ธุรกิจ
เติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่คงและย ัง่ยืนให้แก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนในระยะยาว โดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก บริษทัประเมินความ
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เส่ียงท่ีหลากหลายรวมถึงผลกระทบท่ีอาจมีต่อธุรกิจของบริษทั ไม่วา่จะเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกล
ยทุธ์ การปฏิบติัการ การเงิน การปฏิบติัตามกฎระเบียบ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วย
ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทั หัวหน้าหน่วยธุรกิจ และตวัแทนจากแต่ละฝ่ายในองค์กร โดยมีประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนเพื่อหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย 
กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้ค  าแนะน าดา้นบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรภายใตก้รอบการบริหาร
ความเส่ียงตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
รวมทั้งทบทวน พิจารณา และปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารความเส่ียง แนวทางการปฏิบติั ทิศทางและ
นโยบาย ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัเหตุการณ์และสภาวะแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป และก าหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความส าคญัและมีความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยนืในรอบปี 2562 
รายละเอียดกล่าวไวใ้นหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง 
 
5. การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ในฐานะองคก์รชั้นน าในธุรกิจการให้บริการ บริษทัให้ความส าคญักบัการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ในทุกๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นมาตรฐานของการให้บริการ ขั้นตอนของกระบวนการท างาน และการ
วดัผล เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ และ
การรักษาต าแหน่งทางการตลาด บริษทัไดน้ าระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ ISO 9001:2015 
เขา้มาประยกุตใ์ชภ้ายใตก้ารก ากบัดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละโรงแรม เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการอยา่งจริงจงั 
และสอดคล้องกับข้อก าหนดและมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้ งได้วางหลักเกณฑ์ช้ีวดั
ประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ และก่อใหเ้กิดการพฒันา
ของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ไวด้งัน้ี 

 มาตรฐานของการใหบ้ริการ กระบวนการท่ีน าไปใช ้และการวดัผล 
 การเฝ้าติดตามกระบวนการท างาน 
 การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 การป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
 ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
 ต าแหน่งทางการตลาด 
 ความมุ่งมัน่และการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
 ขอ้บงัคบัในการด าเนินธุรกิจ 
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รายช่ือโรงแรมทีไ่ด้รับการรับรองมาตฐานตามระบบ International Organization for Standardization  
ISO 9001 11 โรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตฐานตามระบบ ISO 9001: 2015 ประกอบดว้ย 

โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร / โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ / โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา / 
โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี / โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ / โรงแรมดุสิตธานี พทัยา / โรงแรม
ดุสิตธานี หวัหิน / โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต / โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพ / โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ISO14001 9 โรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตฐานตามระบบ ISO 14001: 2015 ประกอบดว้ย 
โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร / โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ / โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ / 
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา / โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน / โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต / 
โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ / โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ และ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  

ISO 20121 3 โรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตฐานตามระบบ ISO 20121: 2012 ประกอบดว้ย 
โรงแรมดุสิตธานี เลคววิ ไคโร / โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส       
ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 

  
บริษทัไดป้ระกาศนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแต่งตั้งรองประธานอาวุโสฝ่ายการ

จดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กรเป็นผูน้ าทางด้านพฒันาส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน และผูอ้  านวยการกลุ่มฝ่าย    
วิศวกรรมเป็นผูป้ระสานงานและรับผิดชอบในดา้นการด าเนินการเพื่อความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิผล 
สามารถขบัเคล่ือนการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองส าหรับงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 นอกจากน้ี ทางโรงแรมจะมีคณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าท่ีติดตามการท างานด้านส่ิงแวดล้อม 
ประเมินความเส่ียง บนัทึกและติดตามผลกระทบ รวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มและ
สังคมอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งพิจารณาจ้างพนักงานและผูรั้บเหมาท่ีมีภูมิล าเนาในท้องถ่ิน จดัซ้ือและจดัหา
ผลิตภณัฑ์หรือบริการจากชุมชนทอ้งถ่ินท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั พร้อมทั้งได้กระตุน้ให้พนักงาน
น าเสนอต่อแขกท่ีมาพกั ผูส่้งสินค้าและบริการ ผูรั้บเหมาและตวัแทนจ าหน่ายสินค้า ถึงพนัธสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีย ัง่ยนืโครงการใบไมเ้ขียว 
(ส าหรับนโยบายอนุรักษพ์ลงังานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.dusit.com/sustainability) 
 

การด าเนินงานอย่างยัง่ยืนด้านเศรษฐกจิ 
บริษทัก าหนดเป้าหมายการท าธุรกิจท่ีมุ่งสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนโดยใชน้โยบายเชิงรุกควบคู่ไปกบั

การบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ มุ่งเนน้การขยายกิจการในดา้นการรับบริหารและการลงทุนในธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกระจายความเส่ียง บริหารจดัการอตัราส่วนทางการเงินและค่าใช้จ่ายของบริษทัและ
บริษทัย่อยให้เหมาะสมกับเป้าหมายรายได้และแผนธุรกิจขององค์กร รวมทั้งท าการศึกษาและสรรหา
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เคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยใหส้ามารถลงทุนตามกลยทุธ์และแผนธุรกิจท่ีวางเอาไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และน าผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม นบัตั้งแต่การก าหนดนโยบายปันผลก าไรสุทธิในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 แก่ผูถื้อหุ้น 
การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริหารและพนกังาน รวมทั้งการจดัท างบการเงินท่ีโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้และจดัท าเอกสารเพื่อส่ือสารผลประกอบการไปยงัผูถื้อหุ้นในทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และให้
ความส าคญักบัการมีวนิยัทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

การด าเนินงานอย่างยัง่ยืนด้านสังคม 
บริษทัใหค้วามส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน

โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย การเคารพในความแตกต่าง
หลากหลายและยึดหลกัสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม การดูแลอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัท่ีดี ตลอดจนมุ่งส่งเสริมความรู้และพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนองคก์รให้
เติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิ         

ขั้นพื้นฐานของมนุษย ์และเล็งเห็นวา่หลกัการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานส าคญัของการอยู่ร่วมกนัอย่าง
ผาสุก ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์นับเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคภายใน
องค์กร เคารพในสิทธิทางการเมืองอนัพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศและ       
ชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

- สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัไม่มีนโยบาย ไม่กระท าและไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่กระท าและไม่สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงานหรือ
การใชแ้รงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย รวมถึงต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก 

- ส่งมอบสินคา้และบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ ศาสนา
อยา่งเท่าเทียมกนั 

- เปิดโอกาสดา้นการจา้งงานบุคคลรวมไปถึงการจา้งงานคนพิการอยา่งเท่าเทียมกนั 
- บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถร้องทุกขใ์นเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายจดัการ

มีพนัธสัญญาในการป้องกนัและก าจดัการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิใหเ้กิดข้ึนได ้
ยิ่งไปกวา่นั้น บริษทัไดจ้ดัให้มีการป้องกนัการคุกคามทางเพศภายในองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม 

และแสดงให้เห็นถึงแนวนโยบายท่ีไม่ยอมรับ และไม่ยอมอ่อนขอ้ต่อการคุกคามทางเพศไม่ว่าในรูปแบบ
ใดๆ โดยแสดงแนวนโยบายและการบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation Manual 
และจ ากดัความการกระท าท่ีถือเป็นการคุกคามทางเพศโดยสรุป ดงัน้ี 
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- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเก่ียวกบัเร่ืองเพศอยา่งไม่พึงประสงค์ 
เช่น การวพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบัเร่ืองรสนิยมทางเพศของผูอ่ื้น 

- การกระท าใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางเพศท่ีสร้างความเป็นปรปักษ ์หรือข่มขู่ในท่ีท างาน หรือ
การกระท าใดๆ ท่ีเขา้ข่ายไม่พึงประสงค์ในเร่ืองเพศ การเผยแพร่เร่ืองข าขนัเชิงลามกในสถานปฏิบติังาน 
แสดงติดประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาหรือรูปภาพท่ีแสดงถึงการคุกคามทางเพศ 
 บริษทัก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้กระท าความผดิในเร่ืองดงักล่าวในระดบัสูงสุด กล่าวคือ เลิกจา้ง 
และไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการแจง้เบาะแส ร้องเรียนผา่นฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผูจ้ดัการทัว่ไปของโรงแรม 
โดยขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั 

ตั้งแต่ปี 2562 จนมาถึงปัจจุบนั บริษทัไดก้ าหนดนโยบายปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเท่ียว ซ่ึงนโยบายน้ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างดุสิต
อินเตอร์เนชั่นแนลและองค์กรเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (The Code) โดยได้มีการ         
ลงนามสัญญาเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 นโยบายน้ีมีผลบงัคบัใช้กับบริษทัและโรงแรมในเครือดุสิตใน
ประเทศไทย ทั้งน้ี หลกัการปฏิบติัส าหรับโรงแรมในเครือดุสิตในประเทศไทย มีดงัน้ี 

- ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความร่วมมือระหวา่งดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code เพื่อปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศใหก้บัพนกังานทุกคนในทุกระดบั 

- ให้ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายระหว่างดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code ในการปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศระหวา่งการปฐมนิเทศใหก้บัพนกังานใหม่ 

- จดัการฝึกอบรมเก่ียวกบันโยบายระหว่างดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และ The Code ว่าดว้ยการ
ปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศให้กบัพนกังานบริการทุกคน ซ่ึงไดแ้ก่ พนกังานแผนก
ตอ้นรับส่วนหนา้ พนกังานแผนกให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พนกังานแผนกแม่บา้น พนกังานแผนกช่าง 
พนกังานแผนกทรัพยากรมนุษย ์พนกังานแผนกกีฬาและสันทนาการ พนกังานแผนกรักษาความปลอดภยัท่ี
วา่จา้งโดยบริษทั/โรงแรม รวมถึงพนกังานแผนกรักษาความปลอดภยัจากบริษทัภายนอก 

- แสดงขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายระหวา่งดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code ในการปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ไดแ้ก่ โปสเตอร์ ขั้นตอนการแจง้เหตุการณ์ฉุกเฉินและตอ้งสงสัย และ
เบอร์โทรศพัทข์องหน่วยงานต่างๆ ส าหรับการแจง้เหตุการณ์บนบอร์ดประกาศแจง้พนกังาน 

- จดัเตรียมแบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์การล่วงละเมิดหรือตอ้งสงสัยวา่มีการล่วงละเมิดทาง
เพศเด็กไวใ้นท่ีเหมาะสมในแต่ละแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการท่ีปฏิบติัหน้าท่ี แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 
แผนกให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พนกังานแผนกแม่บา้น พนกังานแผนกช่าง พนกังานแผนกทรัพยากร
มนุษย ์พนกังานแผนกกีฬาและสันทนาการ และพนกังานแผนกรักษาความปลอดภยั 

- แจง้เหตุการณ์การล่วงละเมิดหรือตอ้งสงสัยวา่มีการล่วงละเมิดทางเพศกบัเด็กท่ีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของส านกังานดุสิตส่วนกลางภายใน 24 ชัว่โมง 
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- ให้ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายระหว่างดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code ในการปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศใหก้บัลูกคา้ของโรงแรมดว้ยส่ือแผน่พบั เวบ็ไซต ์โปสเตอร์ เป็นตน้ 

- ระบุภายในสัญญาให้ชัดเจนกบับริษทัคู่คา้และเครือข่าย ถึงประเด็นการปฏิเสธการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เช่น กบัตวัแทนบริษทัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

- เขา้ร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ระหวา่งดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code เพื่อสร้าง
ความตระหนกัและปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ในปี 2561 พนักงานของส านักงานดุสิตส่วนกลางรวมถึงพนักงานของโรงแรมในเครือดุสิตใน
ประเทศไทยต่างไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองน้ี และในปี 2562 น้ี ไดข้ยายผลบงัคบัใช้นโยบายดงักล่าวไปยงั
โรงแรมในเครือดุสิตในต่างประเทศอีกดว้ย ซ่ึงสาขาแรกท่ีไดเ้ร่ิมอบรมคือโรงแรมในเครือดุสิตท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์ 
 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
บริษทัเช่ือวา่บุคลากรคือกุญแจหลกัในการน าไปสู่ความย ัง่ยืน บุคลากรคือแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

สังคม และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นบริษทัจึงให้ความส าคญัในการมุ่งมัน่พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
อยา่งมาก 

2.1 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐานของ

บุคคลซ่ึงเป็นรากฐานแนวคิดท่ีบริษทัยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสียทุกคนอย่าง          
เท่าเทียมกนั โดยเล็งเห็นวา่สวสัดิภาพและความเป็นอยู่อนัดีของพนกังานคือความเขม้แข็งขององค์กร การ
ปฏิบติัต่อพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตส านึก
และพลงัในการให้ความร่วมมือ และสนบัสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานและให้บริการแก่
ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการดงัน้ี 

- จัดให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีท างานอย่าง
เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังาน การจดัใหมี้สถานท่ีท างานท่ี
สะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยั 

- พฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ผ่าน
การท างาน การฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ การฝึกฝนผ่านการปฏิบติังานจริง และ
เล่ือนต าแหน่งเม่ือมีผลงานและโอกาสท่ีเหมาะสมอยา่งเท่าเทียมกนั 

- จดัให้มีเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังาน และให้พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามศกัยภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนท่ีเป็นอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั 

- จดัให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมส าหรับพนักงานท่ีได้รับการปฏิบัติอย่างไม่        
เป็นธรรม 
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- จดัให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจ าปี 
การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี และหอ้งพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ม้ืออาหารใน
ช่วงเวลาปฏิบติังาน สิทธิการเขา้พกัในโรงแรมของบริษทัและโรงแรมในเครือในราคาพนกังาน  และอตัรา  
ค่าหอ้งพกัพิเศษส าหรับครอบครัวและมิตรสหาย 

- ให้ขอ้มูลส าคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนกังานเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน สถานะ และ
แผนงานในอนาคตของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็นตน้ 

- ส่งเสริมให้พนกังานมีดุลยภาพในการใชชี้วิตระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั จดัให้มี
การท่องเท่ียวประจ าปี งานปีใหม่พนักงาน และกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน รวมไปถึงการท าบุญ
ร่วมกนัหรือท ากิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ เช่น การท าบุญใส่บาตรร่วมกนัในเทศกาลสงกรานต์ การจดั
กิจกรรมประดิษฐก์ระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง เป็นตน้ 

- จดัให้มีการให้รางวลัตอบแทนและแสดงความช่ืนชมในรูปแบบต่างๆ แก่พนกังานท่ีท าหน้าท่ี
ไดเ้ป็นอย่างดี หรือปฏิบติังานให้บริษทัมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green Employee 
Award, Long Service Award เป็นตน้ 

- จดัสรรสวสัดิการต่างๆ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติ และศาสนา ภายในองค์กร
เพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานและมีความทัว่ถึง 

2.2 การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว โดยถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจา้งขั้นต ่าซ่ึงก าหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นท่ีตั้ งของ
โรงแรมเป็นแนวทางค่าจ้างส าหรับพนักงานแรกเข้าทั้ งเพศชายและหญิง ซ่ึงในทางปฏิบติั ค่าจ้างของ
พนักงานแรกเขา้จะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจา้งของโรงแรมในระดบัเดียวกันใน
ทอ้งถ่ินเดียวกนั และเพศไม่ไดมี้ผลต่อการก าหนดเกณฑค์่าจา้งแต่อยา่งใด 
 ในระยะสั้น บริษทัมีการปรับค่าจา้งและผลตอบแทนให้กบัพนกังานในเดือนเมษายนของทุกปี โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการในแต่ละปี ส่วนใน
ระยะยาว มีการวดัผลการปฏิบติังานตามหลกั Balanced Score Card โดยมีตวัช้ีวดัด้วยระบบ KPIs ดงันั้น 
พนกังานทุกเพศ ทุกระดบั จะไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากน้ี ยงัได้
ก าหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
 นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีสวสัดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสประจ าปี และ 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน) ใหแ้ก่พนกังาน อาทิ ค่าครองชีพ วนัหยดุพกัร้อน วนั
ลาป่วย รวมถึงวนัหยดุพิเศษอ่ืนๆ เช่น Wedding Leave Paternity Leave ประกนัชีวติแบบกลุ่ม และสวสัดิการ
การรักษาพยาบาลระบบประกนัสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง 
ประกนัการเดินทางกรณีท่ีตอ้งเดินทางเพื่อปฏิบติัหน้าท่ี เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเม่ือ
บิดามารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวติ เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั สวสัดิการ
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ค่าห้องพกัโรงแรมในเครือในราคาพนกังานและสามารถให้เครือญาติเขา้พกัในราคาพิเศษ สิทธิลดหย่อน   
ค่าเล่าเรียนบุตรในวทิยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซกัรีด ส่วนลดจดังานแต่งงานของพนกังานหรือบุตรท่ี
โรงแรมในเครือ สวสัดิการการกูเ้งินอตัราดอกเบ้ียพิเศษกบัธนาคารท่ีเขา้ร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ 
เป็นตน้ 
 ทางดา้นสวสัดิภาพของพนกังาน บริษทัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยให้
บุคลากรจากโรงพยาบาล  มาให้บริการตามสถานท่ีท่ีจัดไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจัดแพทย์มาให้
ค  าแนะน าเม่ือพนักงานมีขอ้สงสัยหรือขอ้สอบถามเร่ืองสุขภาพ พร้อมทั้งจดัการอบรมเพื่อให้ความรู้กบั
พนกังานในเร่ืองการรักษาสุขภาพและการป้องกนัโรคต่างๆ 
 

3. การพฒันาบุคลากร 
พนกังานเป็นทรัพยากรส าคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ัง่ยนืของสังคม ดงันั้นพนกังานทุกคน

จึงไดรั้บการพฒันาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยและของโลก โดยพนักงานได้รับการพฒันาทกัษะการท างาน และการบริการท่ีสง่างามในแบบดุสิต 
รวมทั้งดา้นภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัไดป้รับหลกัสูตร Executive Trainee Program เป็น 
โครงการ D Star ดาวเด่นของดุสิต ส าหรับระดบัผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป เพื่อพฒันาศกัยภาพส าหรับ
โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนภายในเครือดุสิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับบณัฑิตจบใหม่ท่ี
สนใจงานด้านโรงแรม ทางบริษทัได้ยกระดบัโครงการ Management Trainee Program ให้เป็นโครงการ 
LEAD-Y เพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้พึ่งส าเร็จการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจโรงแรมเขา้รับการฝึกงานโดย
จะไดรั้บการฝึกงานจากหน่วยงานหลกัๆ ของบริษทัใน 2 โรงแรม เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบติังาน
และการบริหารงานปฏิบติัการแบบองคร์วม และสามารถเขา้ท างานกบับริษทัและโรงแรมในเครือในฝ่ายท่ีมี
ความถนดัและสนใจหลงัจากจบโครงการ 

3.1 นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
ในปี 2562 นโยบายการพฒันาบุคลกรยงัด าเนินอย่างต่อเน่ืองบนความเช่ือท่ีว่าการเจริญเติบโตของ

องคก์รนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพ และประสิทธิภาพของพนกังาน ดงันั้น นโยบายท่ีมุ่งเน้นการพฒันาระบบการ
บริหารให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล พฒันาความรู้ของพนกังานทุกฝ่ายอย่างสม ่าเสมอยงั
ด าเนินการต่อเน่ืองมา เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ เเละสนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ช้
ความรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเต็มท่ี ให้อ านาจในการตดัสินใจ รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กบัความส าเร็จของบริษทั  

นโยบายดงักล่าวขา้งตน้ไดถู้กผลกัดนัให้เกิดผลเป็นรูปธรรมดว้ยการให้ผูบ้ริหารร่วมกนัก าหนดทิศทาง
องค์กร (Direction) ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อให้เเต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ 
(Business Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อพนักงานในเเต่ละสายงานจะได้น าไปก าหนด
วตัถุประสงค์เเละตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศทางการ



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 211 

ด าเนินงานขององคก์ร เเละหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน  ตวัช้ีวดัน้ีจะเป็นมาตรฐานประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานเเต่ละคน และเป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคคลากรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายต่อไป 
 ทั้งน้ี ในส่วนของงบประมาณการพฒันาบุคลากร การอบรมพนกังานใหม่ การพฒันาทกัษะพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง มีรายละเอียดท่ีปรากฏอยูใ่น “8.5 บุคลากร” ของหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 
 

4. การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษทัใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

โดยก าหนดใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการ ตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
 การฝึกอบรมด้านสุขอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานตามกฎกระทรวงท่ีก าหนดให้
โรงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัในท่ีท างานและสถานประกอบการ 
ดงันั้น ทุกโรงแรมในเครือดุสิตไดจ้ดัใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 3 หวัขอ้อยา่งครบถว้น ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับหวัหนา้งาน 
2. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับผูบ้ริหาร 
3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับคณะกรรมการ 
ทั้งน้ี ทุกโรงแรมได้จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ท าหน้าท่ีส ารวจความ

ปลอดภยั การจดัท าขอ้บงัคบั คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน การวางระบบการรายงาน
สภาพ การท างานท่ีไม่ปลอดภยั การประเมินผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการ
ประชุมการติดตามงาน เป็นตน้ 

สัดส่วนพนกังานทั้งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ปี 2562 มีดงัน้ี 
ที่ ช่ือโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลีย่ (%) 
1. ดุสิตธานี พทัยา 26 430 6.05 
2. ดุสิตธานี หวัหิน 7 326 2.15 
3. ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 7 373 1.88 
4. ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 7 111 6.31 
5. ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 7 162 4.32 
6. ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 7 114 6.14 
7. ดุสิต สวที ราชด าริ กรุงเทพ 5 74 6.76 

 
ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท างาน 
เพื่อให้พนกังานท างานอยา่งปลอดภยั และลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน พนกังานจะไดรั้บการอบรม

เร่ืองการท างานอยา่งปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานไดมี้การเก็บขอ้มูล
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สวสัดิภาพของพนกังาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจบ็จากการท างาน วนัท างานท่ีสูญเสีย และการ
ขาดงาน ดงัน้ี 

ที่ ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ปี 

2561 2562 
1 จ านวนกรณีการเจบ็ป่วยจากการท างาน (กรณี) 0 0 
2 จ านวนกรณีการบาดเจบ็จากการท างาน (กรณี) 20 89 
3 จ านวนพนกังานเสียชีวติจากการท างาน (คน) 0 0 
4 อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน ( Injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 0.84 5.30 
5 อตัราวนัท างานท่ีสูญเสีย (Lost Day Rate) (วนัต่อ 200,000 ชัว่โมง) 2.95 11.19 
6 อตัราการขาดงาน (Absent Rate) (วนัต่อจ านวนวนัท างานของพนกังานทั้งหมด) 0.16 0.17 
7 จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (คน) 2,136 1,590 

 
หมายเหตุ 1. สาเหตุท่ีจ  านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2562 มีจ  านวนนอ้ยกวา่ปี 2561 เน่ืองจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้

ปิดปรับปรุงในปี 2562 จึงไม่น าพนกังานมาจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มาค านวณในคร้ังน้ี 
 2. การบาดเจ็บจากการท างาน เป็นกรณีท่ีพนกังานไดรั้บบาดเจ็บจากการท างานและตอ้งหยดุงานอยา่งนอ้ย 1 วนัข้ึนไป โดยไม่

รวมการบาดเจบ็ในระดบัปฐมพยาบาล 
 3. วนัท างานท่ีสูญเสีย คือ จ  านวนวนัท่ีเสียไปเน่ืองจากพนกังานเจบ็หรือป่วยจากการท างาน โดยจะเร่ิมนบัตั้งแต่หยดุงานในวนั

ถดัไป 
 4. การขาดงาน คือ จ  านวนวนัท่ีพนกังานขาดงานดว้ยสาเหตุต่างๆ ทั้งท่ีสืบเน่ืองจากการท างานและนอกการท างาน แต่ไม่รวมถึง

วนัหยดุตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ 

 
5. ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 
แนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคมีฐานความคิดมาจากสิทธิของผูบ้ริโภค โดยบริษทั

ในกลุ่มดุสิตธานีค านึงถึงสิทธิของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้เป็นส าคญั และยดึหลกัการบริการดว้ยความรับผิดชอบ
ต่อค ามัน่สัญญาท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ไว ้โดยมีช่องทางการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการท่ีหลากหลาย 
ลูกคา้จึงมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลเพียงพอท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ สามารถเขา้ถึงการติดต่อส่ือสาร
กบับริษทัไดง่้ายและสะดวก และหากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ บริษทัจะรีบด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด นอกจากน้ี 
บริษทัมีระบบการบริหารงานอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหนา้ท่ีพิจารณา
และจดัการในเร่ืองต่างๆ ในบริษทัให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
เพื่อรักษามาตรฐานการบริการดว้ยปรัชญาการใหบ้ริการของดุสิตท่ีไดป้ฏิบติัต่อลูกคา้ทุกท่านดว้ยความอ่อน
นอ้มจริงใจ สม ่าเสมอ ท าให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตซ่ึงเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารงานดว้ยคนไทย ไดรั้บ
การยอมรับในระดบัสากล 
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การด าเนินงานอย่างยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
บริษทัให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งกบัการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ การลด

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และมาตรฐานอยา่งเคร่งครัด  
 เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายองค์กรและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด บริษทัจึงจดัท านโยบายการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีหลักเกณฑ์ช้ีวดัตามระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001: 2015 (Environmental 
Management System) และครอบคลุมในประเด็นหลักทางส่ิงแวดล้อม อาทิ การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซท่ีมีส่วนท าให้เกิดสภาวะเรือนกระจก รวมถึงการบริหารจดัการน ้ าทิ้ง
และขยะมูลฝอย เป็นตน้ 

1. การใช้พลงังาน 
บริษทัใหค้วามส าคญัเร่ืองการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้

พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมีการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานดา้นพลงังานและเพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไวด้งัน้ี 

1.1 บริษทัมีปณิธานแน่วแน่ท่ีจะด าเนินการและพฒันาแนวทางการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสม 
โดยก าหนดให้การอนุรักษ์พลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฎหมายและ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 บริษทัจะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลงังานขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง
และเหมาะสมกบัธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีใช้รวมทั้งการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัการประหยดัพลงังาน 
และการจัดจ้างผูถู้กว่าจ้างท่ีมีแนวทางการปฏิบัติด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมท่ีดีตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษทั 

1.3 บริษทัก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษใ์นแต่ละปี โดยตั้งเป้าหมายในปี 2563 จะลดการใช้
พลงังานทั้งหมดอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบั พ.ศ. 2561 และส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4 บริษทัถือว่าการอนุรักษ์พลงังานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทัทุกระดบัท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตราการท่ีก าหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
ต่อคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน 

1.5 บริษทัให้การสนบัสนุนท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  เวลาในการ
ท างาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอขอ้คิดเห็น เพื่อพฒันางานดา้นพลงังาน 

1.6 ผูบ้ริหารและคณะท างานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย 
และแผนการด าเนินงานดา้นพลงังานทุกปี 
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พลงังานไฟฟ้า    
เนื่องจากที่ผ ่านมาทางบริษทัได ้มีการด า เนินการตามมาตรการพื้นฐานในการลดการใช้

พลงังานไฟฟ้ามาอย่างต่อเน่ือง เช่น การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ แอลอีดี (LED) พร้อมทั้งติดตั้ ง
ระบบควบคุมการเปิดและปิด การเปล่ียนระบบท าน ้ าร้อนมาเป็นระบบป๊ัมผลิตน ้ าร้อน (Heat Pump) 
เป็นตน้ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นว่ามีการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าเกิดข้ึนมาทุกปี 

ส าหรับปีที่ผ่านมาทางบริษทัได้ท าการปรับปรุงแนวทางการลดพลงังานเพื่อให้เกิดประโยชน์
กบัทุกฝ่ายมากยิ ่ง ข้ึน โดยเน้นไปยงัการน าทรัพยากรที่มีอยู ่มาปรับปรุงและบ ารุงรักษา เพื ่อเพิ ่ม
ประสิทธิภาพให้ดีข้ึน เช่น การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพน ้ าส าหรับระบบท าความเย็น การเพิ่ม
ระดบัการบ ารุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบจ่ายลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handing Unit) และเคร่ือง
เป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) เป็นตน้ ทั้งน้ีทางบริษทัยงัท าการปรับปรุงการด าเนินงานในแผนกต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างคุม้ค่ามากที่สุด เช่น การปรับปรุงระยะเวลาการท างานของ
เคร่ืองจกัรแผนกซักรีด การปรับปรุงการใช้งานเคร่ืองครัว เป็นตน้ ซ่ึงมาตรการดงักล่าวได้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ทางบริษทัได้น าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากการด าเนิน
กิจการมาอย่างยาวนานมาปรับปรุงมาตรฐาน ส าหรับโรงแรมที่จะท าการเปิดใหม่ในอนาคต ทั้งน้ีทาง
บริษทัยงัได้ท าการส่งวิศวกรเพื่อเข้าตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโรงแรมเหล่านั้ น
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 
 

2. การใช้ทรัพยากรน า้  
เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรน ้ าเป็นจ านวนมาก ดังนั้ นการใช้น ้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช้วิธีบริหารจดัการน ้ าเป็น
อย่างดี  

บริษทัได้ด าเนินการให้ทุกโรงแรมท าการตรวจสอบการใช้ในน ้ าส่วนต่างๆ เช่น สระว่ายน ้ า 
ห้องครัว ห้องซักรีด และอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของน ้ า ทางบริษทัยงัได้จดัให้มีการ
บ ารุง รักษาเคร่ืองจกัรที่มีอตัราการใช้น ้ าสูง เช่น หอผึ่งเย็น เคร่ืองจกัรในการซักผา้ เป็นตน้ ซ่ึงท าให้
เกิดการลดการใช้น ้ าลงได้ นอกจากน้ี บริษทัยงัได้ท าการเลือกใช้สุขภณัฑ์ที่สามารถใช้น ้ าได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพส าหรับทุกโรงแรม ส าหรับทิ้งน ้าท่ีผ่านการบ าบดัแล้วทางบริษทัยงัได้มีการน ากลบัมาใช้
ใหม่ เช่น การรดตน้ไม ้และการล้างพื้นท่ี  

ส าหรับการด าเนินการที่ผ ่าน ทางบริษทัยงัได้มีการรวบรวม และวิเคราะห์ผล เพื ่อน าไป
ปรับปรุงมาตรฐานของโรงแรม เพื่อให้แน่ใจว่าโรงแรมที่จะเปิดใหม่นั้นมีการออกแบบที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

 
3. การบริหารจัดการขยะ 
บริษทัและโรงแรมในเครือไดส่้งเสริมใหพ้นกังานลดปริมาณขยะภายใตแ้นวคิด 3Rs ดงัน้ี 
 Reduce เป็นการลดปริมาณขยะท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
 Reuse เป็นการน ากลบัมาใชใ้หม่หรือใชซ้ ้ า เช่น การใชก้ระดาษพิมพท์ั้งสองหนา้ การน าบรรจุ

ภณัฑม์าใชใ้ส่บรรจุเคร่ืองใชห้รือส่ิงของต่างๆ 
 Recycle เป็นการน าขยะหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ โดยให้มีการคดัแยกและรวบรวมขยะใน

ส านักงานท่ีสามารถน าไปใช้รีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ และพลาสติก ออกจ าหน่ายให้
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  
นอกจากน้ี บริษทัยงัตระหนกัถึงปัญหาของขยะพลาสติกท่ียากต่อการจดัการเป็นอย่างดี บริษทัเร่ิม

ด าเนินการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียว (Elimination of Single Use Plastic) ตั้งแต่ปี 2561 โดย
บริษทัเร่ิมจากลดการใชห้ลอดพลาสติกซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใกลต้วัและสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่
ในขั้นต่อไปได ้ส าหรับส านกังานส่วนกลางนั้น บริษทัยกเลิกการแจกขวดน ้าพลาสติกทั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและติดตั้งดว้ยตูก้ดน ้ าด่ืมและแกว้กระดาษแทน ทั้งน้ี บริษทัก าลงัด าเนินการอย่างรัดกุมในการหา
ผลิตภณัฑ์ทางเลือกท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมมาใช้ทดแทนพลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียวทิ้งในผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ของโรงแรมต่อไป 
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นวตักรรมการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมด้านการบริหารจัดการธุรกจิ 
ในปี 2562 บริษทัและโรงแรมทั้ง 6 แห่งไดด้ าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการ

ดงัน้ี 
1. เลือกใช้บริษทัที่มีความช านาญในการควบคุมคุณภาพน ้ าส าหรับระบบท าน ้ าเยน็เพื่อลด

พลงังานในการท าน ้าเยน็ 
2. ท าการปรับปรุงการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน 
3. ไดท้  าการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้งเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มีการ

สูญเสียความเยน็จากกระบบท าความเยน็โดยไม่จ  าเป็น ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดการใชพ้ลงังาน 
4. ท าการเปล่ียนหลอดไฟเป็นแบบ LED พร้อมทั้งเปล่ียนระบบควมคุมเป็นแบบท่ีมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 
5. ท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบท าน ้ าเยน็และปรับอากาศ และท าการบ ารุงรักษาตาม

มาตรฐานสากลเพื่อลดการสูญเสียพลงังานในระบบ 
6. ด าเนินการน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้มาหมุนเวียนใช้ในโรงแรมเพื่อให้เกิดการใช้น ้ าอย่างมี

ประโยชน์สูงสุด 
7. เลือกใช้ผลิตภัณท์อนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซ่ึงเป็นผู ้เ ช่ียวชาญเพื่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน ส าหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซกัรีด โดยพฒันาระบบและใชผ้ลิต
ภณัทซ์กัลา้งส าหรับน ้าเยน็ในการซกัเคร่ืองแทนน ้าร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน 

8. โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ หมู่เกาะมลัดีฟส์ ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลพีวีจ  านวนกว่า 800 แผ่นบน
หลงัคาของอาคารหลกั ซ่ึงสามารถเปล่ียนพลงังานจากแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าไดร้าว 854 กิโลวตัตต่์อ
วนั แมจ้ะไม่มากเม่ือเทียบกบัปริมาณของพลังงานไฟฟ้าท่ีโรงแรมฯ ตอ้งใช้วนัละ 16,000 กิโลวตัต์ แต่
พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดน้ี้ สามารถน าไปใชไ้ดห้ลากหลายทางตั้งแต่ ผลิตไฟฟ้าส าหรับหอ้งพกัประเภทวิลล่า 
กลัน่น ้ าทะเลให้เป็นน ้ าจืดส าหรับการซักรีดเส้ือผา้ หรือจะใช้ชาร์จไฟรถบกัก้ีส าหรับใช้งานในรีสอร์ท ซ่ึง
ช่วยให้โรงแรมฯ ประหยดัการใชน้ ้ ามนัดีเซลไดก้ว่า 86,500 ลิตร หรือเท่ากบัการเดินทางจากกรุงลอนดอน
ถึงมลัดีฟส์จ านวน 173 เท่ียว คิดเป็นการช่วยลดการเกิดไอเสียไดป้ระมาณ 229 ตนั   

 
การให้บริการและความพงึพอใจจากลูกค้า 
รายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ใน “รางวลัท่ีดุสิตได้รับในปี 2562” ของหัวขอ้นโยบายและภาพรวมการ

ประกอบธุรกิจ 
 
ทั้งน้ี ขอ้มูลตารางการแสดงขอ้มูลตามตวัช้ีวดั GRI ปรากฏตามรายงานความย ัง่ยนืปี 2018/2019 
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การด าเนินกจิกรรมเพ่ือพฒันาและสนับสนุนชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ดว้ยความตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบและตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีได้

เขา้ไปใชพ้ื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดส้นบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาชุมชน
และสังคมโดยการปลูกฝังให้บุคลากร มีจิตสาธารณะและมีแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม สนบัสนุนให้
พนกังานมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและกระท าความดีแก่ชุมชน และสังคม ใน
ปี 2562 บริษทัและโรงแรมในเครือท่ีกระจายอยูท่ ัว่โลกไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยสรุปแบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 2 ดา้น ดงัน้ี 

1. กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 

 ดุสิต สไมล ์(Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้แห่งความสุขของเด็กๆ 
ดุสิต สไมล์ เป็นหน่ึงในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีริเร่ิมข้ึนส าหรับเด็ก ซ่ึงได้

พฒันาเป็นโครงการการกุศลระดบัสากลท่ีน ามาปฏิบัติทัว่ทุกบริษทัในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการ
มอบรอยยิม้ให้แก่เด็กๆ รวมทั้งเสริมสร้างโลกให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าอยูม่ากข้ึน ดว้ยการร่วมมือกบัมูลนิธิสร้าง
รอยยิม้ ประเทศไทย (www.operationsmile.org) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีรวบรวมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ท่ีมี
จิตอาสามาใหบ้ริการการรักษาและแกไ้ขโดยวธีิผา่ตดัท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพแก่เด็กท่ีมีใบหนา้ผิดรูป
โดยก าเนิด หรือท่ีเรียกวา่ โรคปากแหวง่และเพดานโหว ่เป็นตน้ 

ดว้ยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใตโ้ครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจดัหากองทุนเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานต่างๆ เท่านั้น แต่บริษทัยงัเน้นย  ้า ถึงความส าคญัของโครงการเพื่อยกระดบัความ
เขา้ใจของแขกผูเ้ขา้พกั องค์กรพนัธมิตร และพนักงาน ผ่านทางการฝึกอบรม การดูงาน งานส่ือมวลชน
สัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารการตลาด และช่องทางอ่ืนๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เร่ิม
ก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริจาคในหอ้งพกัแขก การบริจาคโดยหกั
จากเงินเดือนพนกังานท่ีเต็มใจมอบเงินบริจาค การจดักิจกรรมเพื่อการกุศล และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วน
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ 
 สรุปยอดเงินบริจาคนบัแต่เร่ิมโครงการจนถึงส้ินปี 2562 มียอดรวมทั้งส้ิน 10,805,045.29 บาท ซ่ึง
เป็นยอดบริจาคท่ีมอบใหแ้ก่มูลนิธิสร้างรอยยิม้แห่งประเทศไทย และในปี 2562 ไดท้  าการผา่ตดัเด็กท่ีมีภาวะ
ปากแหวง่เพดานโหวท่ั้งส้ิน 758 คน 
 โครงการยอ่ยอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานโครงการดุสิต สไมล ์มีดงัน้ี 

 กจิกรรมระดมทุนจากงานกาล่าดินเนอร์ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท 
โรงแรมดุสิตธานี กระบ่ี ไดจ้ดังานดุสิตสมายล์ไนท ์ซ่ึงเป็นงานประมูลบตัรก านลัและห้องพกัอ่ืนๆ 

โดยรายไดจ้ากการประมูลในคร้ังน้ี ไดม้อบให้กบัมูลนิธิสร้างรอยยิม้ ประเทศไทย เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ
ค่าผ่าตดัรักษาให้กบัผูป่้วย ท่ีมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ จ  านวน 300,000 บาท โดยมีคุณเทย่า โรเจอร์ส    
ฑูตสร้างรอยยิม้ และคุณอุไร ปล้ืมส าราญ กรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิม้ เป็นตวัแทนในการร่วมงานในคร้ังน้ี 
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 กจิกรรมระดมทุนจากงานกาล่าดินเนอร์ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ไดจ้ดังานกาล่าดินเนอร์ข้ึน โดยใช้เกมส์บิงโกเป็นเกมส์ท่ีระดมทุน เพื่อ

น าไปใหก้บัมูลนิธิสร้างรอยยิม้ ประเทศไทย ซ่ึงรายไดจ้ากการระดมทุนในงานกาล่าดินเนอร์ในคร้ังน้ี ไดรั้บ
เงินมาทั้งหมดจ านวน 50,000 บาท และไดส่้งมอบใหก้บัมูลนิธิสร้างรอยยิม้ ประเทศไทย เป็นท่ีเรียบร้อย 

 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 
ได้บริจาคเงินจ านวน 29,720 บาท ให้กบัมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เพื่อน าไปสมทบทุน

ช่วยเหลือเด็กท่ีตอ้งเขา้รับการผา่ตดัจากภาวะปากแหวง่ เพดานโหว ่ 
 
 นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนโครงการดุสิต สไมล ์ แลว้ พนกังานของบริษทัฯ และ
โรงแรมในเครือต่างๆ ยงัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอ่ืนๆ อาทิ 

 กจิกรรมการบริจาคและช่วยเหลือสังคม  
 ผูจ้ดัการทัว่ไปและคณะผูบ้ริหาร รวมไปถึงพนกังานจากโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ไดร่้วมงาน

วนัเด็กปี 2562 โดยจดักิจกรรมข้ึนท่ีดา้นหน้าศาลาว่าการเมืองพทัยา มีการแจกขนม ของเล่น และกิจกรรม
ต่างๆ ส าหรับเด็กและผูป้กครองท่ีมาร่วมงาน ท่ามกลางความเอาใจใส่ของพนกังาน เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมงานไดมี้
ความสุข และรอยยิม้ 

 ในวนัเด็กแห่งชาติ คร้ังท่ี 27 ของลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ไดร่้วมกนัจดั
กิจกรรมวนัเด็กข้ึน มีผูเ้ขา้ร่วมงานกวา่ 3,000 คน ณ ลากูน่า โกรฟ ในวนัท่ี 12 มกราคม 2562 ซ่ึงทางโรงแรม
ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังานวนัเด็กน้ีมาตั้งแต่ปี 2536 เพื่อช่วยใหเ้ด็กไดมี้แรงบนัดาลใจ ก าลงัใจ และเติบโตไปเป็น
พลเมืองท่ีดีในอนาคต 

- ศูนยก์ารเรียนรู้ทางโทรศพัทไ์ดจ้ดัค่ายภาษาองักฤษในวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 โดยมีนกัเรียน
เขา้ร่วมจ านวน 40 คน จากโรงเรียนบา้นพรุจ าปา อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงมีพนกังานโรงแรมดุสิตธานี 
ลากูน่า ภูเก็ต และคุณครูชาวต่างชาติ คอยดูแลและใหค้วามรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษ 

- โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ไดบ้ริจาคเงินให้กบัมูลนิธิชยัพฒันา ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 80,000 บาท และได้
จดักิจกรรมเล้ียงอาหารกลางวนัให้กบัเด็กท่ีมีความพิการทางสายตา ท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่
พทัยา 

- โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ไดบ้ริจาคผา้ขนหนูใหก้บัมูลนิธิจงัเก้ิล เอด ซ่ึงเป็นมูลนิธิท่ีช่วยเหลือ
ชุมชนทางดา้นการแพทยแ์ละการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ รวมไปถึงการจดัหาอุปกรณ์เพื่อการบริโภคเช่น 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน ใหก้บัเด็กหรือครอบครัวท่ีดอ้ยโอกาสในพื้นท่ีนั้นๆ 

- ผูบ้ริหารและพนกังานจากโรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ไดร่้วมกนัช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 
โดยบริจาคส่ิงของท่ีจ าเป็นในการอุปโภคและบริโภค ให้กบัองค์การบริหารส่วนต าบลหมูสี ในวนัท่ี 6 
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กนัยายน 2562 และไดส้นบัสนุนบตัรก านลัห้องพกั และอาหารเยน็ ส าหรับงานกาชาดประจ าปี 2562 โดย
มอบใหก้ระทรวงการต่างประเทศ เป็นรางวลัส าหรับผูท่ี้ซ้ือฉลากกินแบ่งการกุศลในงานกาชาด 

- โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ไดใ้ห้การสนบัสนุนการเรียนการสอนเด็กท่ีมีอาการออทิสติก น าโดย
เชฟช่ือ Ali จดัสอนการตกแต่งคุก้ก้ี ให้กบัเด็กนกัเรียนท่ีมาจากมูลนิธิเด็กพิเศษ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ นอกจากน้ี ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ร่วมกบัองคก์รกฎหมาย
กัลฟ์ ได้จดักิจกรรมให้ความรู้ค าแนะน าเก่ียวกับกฎหมายการจ้างงานและกฎหมายแรงงานของสหรัฐ
อาหรับอิมิเรตส์ ท่ีสถานกงสุลฟิลิปปินส์ อีกทั้ง ได้ร่วมกนับริจาคของให้กบัผูป้ระสบภยัแผ่นดินไหวใน
ฟิลิปปินส์ เช่นเส้ือผา้ ของใชท่ี้จ าเป็น 

- พนกังานและคณะผูบ้ริหาร โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ร่วมกนั
บริจาคเงินช่วยเหลือให้กบัโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท นอกจากน้ี 
ได้ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยการบริจาคอาหาร น ้ าด่ืม และส่ิงของต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โดยร่วมบริจาคกบัทางมณฑลทหารบกท่ี 33 ประตูเมืองท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ และ
เน่ืองจากมหาอุทกภยัในหลายจงัหวดัทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิต     
ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ไดบ้ริจาคส่ิงของท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อาหาร ขนม และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ณ 
ประตูท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 

- พนกังานโรงแรมดุสิตธานี กวม ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม “Strike for  the Cure” ซ่ึงเป็นกิจกรรมวิ่ง
การกุศล เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 

- โรงแรมดุสิตธานี กวม ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม “เพลน พูล” จดัข้ึนโดยสายการบินยูไนเต็ด ซ่ึงมี
พนกังานทีมละ 25 คน เขา้แข่งขนักนัลากเคร่ืองบินยูไนเตด็ โบอ้ิง 737 โดยกิจกรรมน้ีจดัข้ึนเพื่อน ารายไดไ้ป
บริจาคให้กบัเดอะ อเมริกนั แคนเซอร์ โซไซต้ี แอนด์ กวม แคนเซอร์ แคร์ เป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือผูป่้วยท่ี
เป็นโรคมะเร็งในกวม 
 

 กจิกรรมการบริจาคโลหิต 
- พนกังานและคณะผูบ้ริหาร โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ จบัมือกบั

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ร่วมกนับริจาคโลหิตในโครงการ Give Blood, Save Lives 
- โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ไดร่้วมมือกบัสถาบนัฝึกอบรมกรุงไทย จดักิจกรรมบริจาคโลหิต

ข้ึน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
- โรงแรมดุสิตธานี พทัยา จดัโครงการบริจาคโลหิตข้ึนคร้ังแรก ในปี 2562 เพื่อสนับสนุน

วตัถุประสงคข์องสภากาชาดไทยและส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม  
- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ไดจ้ดักิจกรรมบริจาคโลหิตใหก้บัสภากาชาดไทย ในวนัท่ี 26 

กนัยายน 2562 โดยมีพนกังานและผูบ้ริหารใหค้วามสนใจเขา้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจ านวนมาก 
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2. กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม 

 กจิกรรมสนับสนุนวนัลดโลกร้อน (Earth Hour) 
- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ไดจ้ดักิจกรรมข้ึนเพื่อให้คณะผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดร่้วมกนั

ปลูกตน้ไมบ้ริเวณทางเขา้โรงแรม ในวนัลดโลกร้อน 
- โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ได้เข้า ร่วมโครงการ “โลกสวย น ้ าใส” ท่ี เขาใหญ่ เพื่อรักษา

สภาพแวดลอ้ม โดยจดัให้มีการส่งมอบน ้ ามนัพืชใช้แลว้ ให้กบัเจา้หน้าท่ีโครงการฯ เพื่อน าไปผลิตไบโอ
ดีเซล 

- โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนวนัลดโลกร้อน โดยการปิดไฟบริเวณท่ีพัก
พนกังานเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

- โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ได้จดักิจกรรมลดโลกร้อน “Keep The 
World Cool”โดยการรณรงคใ์ห้ประชนลดการใชถุ้งพลาสติกและสนบัสนุนการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื อีก
ทั้ง ยงัแจกกระเป๋าผา้ใหก้บัผูท่ี้มาร่วมงานในตลาดบา้นฮ่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกบัโรงแรมในเครือบนัยนัทรี จดักิจกรรมท าความสะอาด
ชายหาดข้ึน ในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 หรือวนัคุม้ครองโลก เพื่อความสะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบของ
ชายหาด อีกทั้ง ยงัสร้างความต่ืนตวัต่อปัญหาขยะบริเวณชายหาดอีกดว้ย นอกจากน้ี พนกังานจากโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นตวัแทนเขา้ร่วมโครงการชุมชนสีเขียว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) โดยร่วมกนัปลูกป่าชายเลน ณ บา้นท่าสัก ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต  

- พนักงานดุสิตธานี กวม ท าความสะอาดชายหาดร่วมกนั เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้คงไวซ่ึ้ง
ความสวยงามและปลอดภยัต่อนกัท่องเท่ียว 
 

 กจิกรรมการท าความสะอาดคร้ังใหญ่ 
- โรงแรมดุสิตธานี พทัยา เป็นโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทางโรงแรมฯ ไดจ้ดักิจกรรม

บูรณะชายหาดพทัยาเหนือและสถานีรอบๆ ชายหาดข้ึน เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม และช่วยดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่
โลกให้เลือกพทัยาเป็นจุดหมายของแหล่งท่องเท่ียว โดยคณะผูบ้ริการและพนกังานทุกท่านช่วยกนัท าความ
สะอาดชายหาด เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงจุดหมายของโครงการ “โรงแรมสีเขียว” และ ISO14001 

- โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ เขา้ร่วมกิจกรรม “วิง่รักษโ์ลก เขาใหญ่ ปลอดขยะ” คร้ังท่ี 2 เพื่อร่วมกนั
สร้างจิตส านึกไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น และงดใชถุ้งพลาสติก โดยการเดินและวิ่ง พร้อมกบัเก็บขยะสองขา้งทาง
บนเขาใหญ่ขณะวิง่ 

- โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ มีความมุ่งมัน่อยา่งเตม็ท่ีในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จึงไดเ้ขา้ร่วมกบั Emirates 
NBD ซ่ึงเป็นธนาคารของรัฐบาล ท าความสะอาดทะเลสาบ Al Qudra Lake จนไดรั้บค าช่ืนชมจากทาง
เทศบาลเมืองดูไบ 
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- พนักงานและผูบ้ริหารจากโรงแรมดุสิตธานี กวม ได้ท าความสะอาด ประดบัตกแต่งสถานีรถ
ประจ าทางในเขตเดดีโด เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน ตั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 13 
ตุลาคม 2562 ใชเ้วลาทั้งหมด 3 วนั 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการก ากบัดูแล
และติดตามอย่างต่อเน่ือง เพื่อความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินธุรกิจของบริษทัสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค ์การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานขอ้มูลทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ 
และการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทั้งป้องกนัมิให้เกิดการกระท า            
อนัอาจก่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของบริษทั  และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงโดยให้ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด  อยา่งไรก็ดี การ
ส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติัจนเป็นส่วน
หน่ึงของวฒันธรรมขององค์กรเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีเป็นผู ้
ก  ากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในใหรั้บผดิชอบการติดตามประเมินและพฒันาระบบการควบคุมภายในเพื่อให้
มีการปฏิบติังานท่ีรอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทั
ไดท้  าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช ้“แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงอา้งอิงกรอบ
แนวทางปฏิบติัด้านการควบคุมภายในของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission: COSO โดยก าหนดองค์ประกอบหลกัท่ีจ าเป็นในการควบคุมภายในไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การ
ควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (3) การควบคุม
การปฏิบัติ ง าน  (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการ ส่ือสารข้อ มูล  (Information & 
Communication) และ  (5) ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) ประกอบกับข้อ คิด เ ห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ การซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบ
ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั 
 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม                
โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย ให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น
ของบริษทัและบริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึง
การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุม
ภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการบริษทั  เห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั ทั้งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีขอ้สังเกตเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 
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นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบ                       
งบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2562 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบญัชีว่า ไม่ได้มีขอ้สังเกต               
ในขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน  

 
11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 - ไม่มี – 
 
11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่นางปิยนุช  เฟ่ืองพานิชเจริญ เป็นผูมี้ความรู้โดยไดรั้บวุฒิบตัรดา้น

การตรวจสอบภายในจากสภาวิชาชีพบญัชี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (การบญัชี) และ
เศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มีความช านาญและประสบการณ์ในงานดา้นการสอบบญัชีและการ
ท าบญัชีกบัธุรกิจขนาดกลางและใหญ่หลายแห่ง เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต และการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและการตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงาน
ของธุรกิจหลายประเภท จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะต้องผ่านการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
 

 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
บริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทั คือ นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังาน

ของบริษทัภายใตก้ารก ากบัของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล โดย นางสาวมณัฑนี                          
สุรกาญจน์กุล มีคุณสมบติัปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 
12.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ระหวา่งปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ดงัต่อไปน้ี 
 

บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ 
ลกัษณะของ
รายการ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) รายละเอยีด เง่ือนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. แอคมี พรินต้ิง ซ่ึงมีนางสินี  
เธียรประสิทธ์ิ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
และกรรมการ 

จดัพิมพป์ฏิทิน
ประจ าปีและ
รายงานประจ าปี
ของบริษทั 

- / 0.86 - / 0.72 - / - บริษทัวา่จา้งให ้บ. แอคมี พรินต้ิงโดยใชว้ธีิประกวดราคา
แข่งขนักบับริษทัอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบเง่ือนไขและราคาท่ี
เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดย 
ผูเ้ก่ียวโยงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในการตดัสินใจ 

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

รายไดค้่าบริหาร
โรงแรมและอ่ืนๆ 

3.49 / 9.09 1.71 / 9.48 0.05 / 1.63 เง่ือนไขราคา และค่าบริการ ในดา้นการขายและการตลาด 
คิดในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัโรงแรมอ่ืน 

เงินปันผลรับ - / 14.75 - / 16.54 - / 16.99 ตามราคาท่ีประกาศจ่าย 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. ปิยะศิริ ซ่ึงมีกลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ 
ปิยะอุย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

ค่ า ใช้ จ่ ายในการ
รักษาพยาบาล 

- / - - / - - / - เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ 
ลกัษณะของ
รายการ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) รายละเอยีด เง่ือนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซ่ึงมี 
นายชนินทธ์ โทณวณิก เป็นผูถื้อหุน้และ
กรรมการ 

รายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้ริการ 
และอ่ืนๆ 

8.46 / 48.54 1.22 / 23.03 0.36 / 4.18 บริษัทท าสัญญาการจ าหน่ายห้องพัก กับ บ. เจทีบี   
(ประเทศไทย) เพื่อด า เนินการจัดจ าหน่ายห้องพัก
โรงแรมโดยรายการดงักล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน
ทางธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขราคาเป็นไปตามการค้า
ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. นิวแอตแลนติก ซ่ึงมีกลุ่มท่าน
ผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย เป็นผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ 

รายได้จากการขาย
และการใหบ้ริการ 

- / - - / - - / - เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

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

ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ีย
ประกนัภยั 

- / 0.75 - / 0.64 - / 0.34 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั 
สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมี 
นายอาสา สารสิน เป็นกรรมการ 

ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและการบริหาร 

- / 2.01 - / 2.73 - / 1.61 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2563 ไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ระหวา่งปี 2560 ปี 2561 และ  

ปี 2562 เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามการคา้โดยปกติทัว่ไป  
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    12.2 รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
นอกจากรายการท่ีเป็นการท าธุรกรรมตามปกติซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวท่ี้หมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้นั้น 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นรายการท่ีไดม้าและ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเขา้เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้สนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอแจง้เพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษทัมีการท ารายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ และรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยซ่ึงเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษทัยอ่ยนั้นมีเง่ือนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการเปล่ียนแปลง
ของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกูย้ืมไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย ยอดเปลีย่นแปลง 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

รายละเอยีดของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล  

21.40 12.80 12.10 97.40 115.40 127.50 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะยาว 

2.47 3.11 3.44 2.47 3.11 9.02 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

2. บ. วมิานสุริยา 46.01 (93.12) 219.00 93.12 - 219.00 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะยาว 

4.12 2.47 1.66 4.12 2.47 1.66 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

3. บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

(2.00) (248.00) - 248.00 - - บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

7.03 1.67 - 7.03 1.67 - ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

- 90.40 315.00 - (90.40) 315.00 บริษทักูย้มืระยะสั้น 

- 1.77 0.91 - 1.77 0.24 ดอกเบ้ียจ่ายของบริษทั 

4. บ. ดุสิต  
เอก็เซลเลนซ์  

34.62 129.95 1.00 34.62 169.77 170.77 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

0.35 5.35 6.69 0.76 1.05 1.12 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

5. บ. สวนลุม  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

14.04 75.80 37.66 14.04 89.84 127.50 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะยาว 

0.23 1.64 4.12 0.23 1.64 0.64 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

6. บ. ดุสิต กร์ูเมต ์ - - - - - - บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

- 0.01 - - 0.01 - ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

7. Dusit Overseas  
Co., Ltd. 

- 345.55 (31.75) - 345.55 313.80 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

- 4.21 11.81 - 4.21 12.66 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 
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บริษัทย่อย ยอดเปลีย่นแปลง 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

รายละเอยีดของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

8. บ. ดุสิต ฟู้ดส์ - - 469.50 - - 469.50 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

- 8.08 10.74 - 8.08 - ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

9. บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี 
เซอร์วสิเซส 

- - 40.00 - - 40.00 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

- - 0.42 - - - ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

10. บ. อาศยัโฮลด้ิงส์ - - 16.00 - - 16.00 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

- - 0.14 - - 0.14 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

11. บ. ดุสิต เวลิด์วายด ์ - - 68.00 - - 68.00 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้น 

- - 0.04 - - - ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

 
 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนั 

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

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าวและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคา  หรืออตัรา
ของรายการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ที่ของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในวา่ เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้  

3. บริษทัมีขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหวา่งกนัโดยด าเนินการเช่นเดียวกบัการจดัซ้ือ 
จดัจา้งโดยทัว่ไปของบริษทั และผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นไม่มีส่วนไดเ้สียในรายการระหวา่งกนั และไม่มีส่วนในการ
อนุมติัในเร่ืองดงักล่าว 

4.   ในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนับริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการและราคา 
โดยให้ไดร้าคาท่ียุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

บริษทัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกนัและ/
หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติ
รวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั ผูล้งทุนทัว่ไปและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีการขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้
 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การท ารายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจะตอ้งเป็นไปตามมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึง
รวมถึงรายการระหวา่งกนักบั บ. แอคมี พรินต้ิง และ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ และ/หรือ บริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจ
มีความขดัแยง้ 

 
12.5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการ     

ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง 
 บริษทัไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีถือหุ้นในบริษทัย่อย บริษทัร่วม เกินกว่าร้อยละ 10  แทนการ     
ถือหุน้ของบริษทัโดยตรง 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

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

(หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพย์ 2560    2561    2562   

   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวียน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 90,722  1.6  105,481  1.6  92,500   1.1  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็น            
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย -  -  44,000  0.7  44,000   0.5  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 220,570  4.0  418,947  6.5  276,581   3.1  
สินคา้คงเหลือ 17,747  0.3  11,619  0.2  12,053   0.1  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 380,022  6.9  625,528  9.7  1,205,570   13.7  
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            
ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 89,212  1.6  70,695  1.1  115,108   1.3  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,730  0.0  4,440  0.1  46,239   0.5  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 800,003  14.4  1,280,710  19.8  1,792,051   20.4              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
เงินลงทุนเผื่อขาย 42,162  0.8  12,850  0.2  -   -    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,150,355  20.7  1,123,954  17.4  1,649,881   18.7  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,591,658  28.7  2,296,405  35.6  2,308,330   26.2  
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 21,518  0.4  21,518  0.3  119,882   1.4  
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 107,160  1.9  89,845  1.4  344,448   3.9  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 149,262  2.7  144,572  2.2  144,572   1.6  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 526,519  9.5  487,319  7.6  688,989   7.8  
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 841,274  15.2  770,579  11.9  1,376,092   15.6  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 47,536  0.9  43,758  0.7  31,017   0.4  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 83,083  1.5  46,905  0.7  26,371   0.3  
เงินมดัจ า 100,110  1.8  100,110  1.6  290,970   3.3  
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 80,480  1.5  16,359  0.3  11,847   0.1  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,777  0.1  17,905  0.3  21,375   0.2  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,744,894  85.6  5,172,079  80.2  7,013,774   79.6              
รวมสินทรัพย์ 5,544,897  100.0  6,452,789  100.0  8,805,825  100.0 
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2560    2561    2562   

   %    %    % 
หนี้สินหมุนเวียน            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 543,700  9.8  167,000  2.6   1,762,000    20.0  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  90,400  1.4   315,000    3.6  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 226,675  4.1  275,865  4.3   184,485    2.1  
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ            
ภายในหน่ึงปี -  -  21,800  0.3  33,000   0.4  

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนด            
ภายในหน่ึงปี 76,879  1.4  76,879  1.2  76,879   0.9  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  -  88,480  1.4  -   -    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 37,048  0.7  23,739  0.4  16,753   0.2  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 884,302  15.9  744,163  11.5  2,388,117   27.1              
หนี้สินไม่หมุนเวียน            
เงินกูย้มืระยะยาว -  -  86,900  1.3   1,053,950    12.0  
หุ้นกู ้ -  -  997,219  15.5   998,249    11.3  
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 1,246,333  22.5  1,169,454  18.1  1,092,574   12.4  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 100,153  1.8  65,298  1.0  82,032   0.9  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,050  0.1  2,539  0.0  463   0.0  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,349,536  24.3  2,321,410  36.0  3,227,268   36.6              
รวมหนีสิ้น 2,233,838  40.3  3,065,573  47.5  5,615,385   63.8  
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 2560    2561    2562   

ทุนเรือนหุ้น            

ทุนจดทะเบียน 850,000  15.3  850,000  13.2  850,000   9.7  
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 850,000  15.3  850,000  13.2  850,000   9.7  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,643,000  29.6  1,643,000  25.5  1,643,000   18.7  
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 16,950  0.3  16,950  0.3  16,950   0.2  
ก าไรสะสม            
จดัสรรแลว้            
    ทุนส ารองตามกฎหมาย 85,000  1.5  85,000  1.3  85,000   1.0  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 696,380  12.6  785,986  12.2  595,490   6.8  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 19,729  0.4  6,280  0.1  -   -    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,311,059  59.7  3,387,216  52.5  3,190,440   36.2  
            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,544,897  100.0  6,452,789  100.0  8,805,825  100.0 
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งบก าไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                   (หน่วย: พนับาท) 
 2560    2561    2562   
   %    %    % 
รายได้            

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,530,169  72.8  1,427,396  62.5   689,539    42.2  
รายไดค้่าบริหารงาน 81,030  3.9  82,273  3.6   71,401    4.4  
ดอกเบ้ียรับ 14,640  0.7  27,068  1.2   42,059    2.6  
เงินปันผลรับ 96,919  4.6  61,757  2.7   262,229    16.1  
รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 38,440  1.8  76,879  3.4   76,879    4.7  
ก าไรจากการขายเงินลงทุน -  -  366,027  16.0  259,443   15.9  
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -  -  -  -  6,267   0.4  
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 353  0.0  581  0.0  896   0.1  
รายไดอ่ื้น 339,456  16.2  240,430  10.5  225,034   13.8  
รวมรายได้ 2,101,007  100.0  2,282,411  100.0  1,633,747   100.0              
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย           

 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (892,637)  (42.5)  (819,296)  (35.9)   (435,408)   (26.7) 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (217,871)  (10.4)  (114,573)  (5.0)   (71,440)   (4.4) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (180,322)  (8.6)  (169,294)  (7.4)   (125,129)   (7.7) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (680,218)  (32.4)  (873,610)  (38.3)   (927,248)   (56.8) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (17,379)  (0.8)  (15,934)  (0.7)   (23,343)   (1.4) 
ตน้ทุนทางการเงิน (9,548)  (0.5)  (26,258)  (1.2)  (79,597)      (4.9) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,997,975)  (95.1)  (2,018,965)  (88.5)  (1,662,165)  (101.7) 
            
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 103,032  4.9  263,446  11.5  (28,418)   (1.7) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 7,449  0.4  (39,540)  (1.7)   (21,200)   (1.3) 
ก าไรส าหรับปี 110,481  5.3  223,906  9.8   (49,618)   (3.0) 
            
ก าไรต่อหุ้น - ส่วนท่ีเป็นของบริษทั  (บาท) 0.13    0.26    (0.06)   
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (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) 

 2560  2561  2562 
 

     
ก าไรส าหรับปี 110,481  223,906  (49,618) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ      
    ขาดทุนในภายหลัง      
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,315  (16,811)  (7,849) 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่      
    ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (263)  3,362  1,570 
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ      
    ขาดทุนในภายหลัง 1,052  (13,449)  (6,279) 

      
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ      
    ขาดทุนในภายหลัง      
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 20,532  -  4,526 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น      
    ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,106)  -  (905) 
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร      
    หรือขาดทุนในภายหลงั 16,426  -  3,621 

      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 17,478  (13,449)  (2,658) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 127,959  210,457  (52,276) 

      
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทั 127,959  210,457  (52,276) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 127,959  210,457  (52,276) 
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งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         

(หน่วย: พนับาท) 

 2560  2561  2562       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 110,481  223,906  (49,618) 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)      
รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ (38,440)  (76,879)   (76,879) 
ดอกเบ้ียรับ (14,640)  (27,068)   (42,059) 
เงินปันผลรับ (96,919)  (61,757)   (262,229) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (743)  1,964   2  
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 213,563  119,830  86,843 
ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12,883  1,260  - 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 8,805  9,418  7,939 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 5,608  -  - 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 109,415  89,212   98,957  
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู ้ -  309   1,030  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 14,225  22,812   24,010  
กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  (44)  (56) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน -  (366,027)  (259,443) 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (354)  (581)  (896) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 11,177  -  - 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -  -  (6,267) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,501  1,237  12,227 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  -  7,996 
ตน้ทุนทางการเงิน 9,548  26,258   79,597  
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (7,449)  39,540   21,200  

 338,661  3,390  (357,646) 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (26,038)  (10,382)   177,585  
สินคา้คงเหลือ 2,424  6,128   (435) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 621  77,765   (41,798) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (700)  (14,128)   12,890  
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งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         

(หน่วย : พนับาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,602)  47,019    (110,834) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,135  (13,309)    (6,986) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (16,329)  42,121    (2,076) 
จ่ายหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (15,004)  (11,818)    (91,230) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 291,168  126,786   (420,530) 
รับคืนภาษีเงินได ้ 10,064  -   - 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (86,124)  (16,355)   (25,795) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 215,108  110,431   (446,325) 

       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       
ดอกเบ้ียรับ 8,815  22,802   19,133 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (65,023)  (1,190,169)    (783,400) 
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,000  944,664    203,357  
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (96,832)  (76,660)    (254,603) 
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,782  93,976   - 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย 736  411   411 
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 31,000  -   - 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 32,328  37,405    51,995  
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 32,854  23,941    209,823  
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนร่วม (63,540)  -    (535,146) 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วมคา้ (1,519)  -    (119,882) 
เงินสดจ่ายช าระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (564,991)  (748,746)   (8,999) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา้ -  -   10,128 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน -  218,678   280,883 
เงินสดรับจากการลดทุนบริษทัร่วม 142,588  600   9,219 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,692  2,482   11,705 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ (294,134)  (81,260)    (300,553) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (395)  (2,767)    (3,195) 
เงินมดัจ าจ่ายเพ่ือให้ไดสิ้ทธิบริหารโรงแรม (74,840)  -   - 
เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงท่ีดิน 1,361,652  -   - 
เงินสดจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ (947,317)  -   (748,883) 
เงินสดจ่ายช าระเงินมดัจ า -  -   (190,860) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (448,143)  (754,643)   (2,148,867) 
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งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         

(หน่วย : พนับาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,089,700  1,649,500   9,228,000  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (833,000)  (2,026,200)   (7,633,000) 
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู ้ -  1,000,000  - 
เงินสดจ่ายสุทธิจากการออกหุ้นกู ้ -  (3,090)  - 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  169,000  380,000 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (78,600)  (155,400) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -  115,450  1,000,000 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -  (6,750)   (21,750) 
จ่ายดอกเบ้ีย (9,227)  (26,039)   (71,139) 
จ่ายเงินปันผล (84,700)  (134,300)   (144,500) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 162,773  658,971  2,582,211       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (70,262)  14,759  (12,981) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 160,984  90,722   105,481  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 90,722  105,481   92,500  
      
รายการที่ไม่ใช่เงินสด      
เจา้หน้ีค่าจดัหาสินทรัพย ์ 7,615  9,567  10,977 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  185,693  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 237 

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

     (หน่วย : พนับาท) 
 สินทรัพย์ 2560    2561    2562   

   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวียน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,020,868  10.2  1,112,332  9.6   2,600,475    18.3  
เงินลงทุนชัว่คราว 447,648  4.5  457,202  4.0   932,785    6.6  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 537,867  5.4  848,724  7.3  1,464,801   10.3  
สินคา้คงเหลือ 71,467  0.7  77,010  0.7   69,277    0.5  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  -   15,077    0.1  
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            -    
    ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 144,450  1.4  79,009  0.7   115,447    0.8  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 56,152  0.6  42,675  0.4   90,090    0.6  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,278,452  22.8  2,616,952  22.6  5,287,952   37.1              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 2,215  0.0  2,582  0.0   2,610    0.0  
เงินลงทุนเผื่อขาย 475,810  4.8  473,322  4.1   -      -    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 33,804  0.3  33,804  0.3   33,804    0.2  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,275,970  12.8  1,980,202  17.1   1,814,425    12.7  
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 44,319  0.4  63,085  0.5   180,482    1.3  
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102,183  1.0  194,748  1.7   234,139    1.6  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 177,267  1.8  173,106  1.5   174,806    1.2  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,322,439  43.3  4,300,198  37.2   3,474,627    24.4  
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 846,702  8.5  821,225  7.1   1,380,980    9.7  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 62,806  0.6  316,644  2.5   616,793    4.3  
ค่าความนิยม -  -  305,301  2.6   580,980    4.1  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 133,651  1.3  86,075  0.7   74,911    0.5  
เงินมดัจ า 100,110  1.0  100,110  0.9   290,970    2.0  
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 105,100  1.1  40,978  0.4   36,466    0.3  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,038  0.2  67,714  0.8   53,129    0.4  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,701,414  77.2  8,956,094  77.4  8,949,122   62.9                
รวมสินทรัพย์ 9,979,866  100.0  11,573,046  100.0  14,237,074  100.0 

 
 

  



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 238 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 
                                                                                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2560    2561    2562   

   %    %    % 
หนี้สินหมุนเวียน            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 543,700  5.4  167,000  1.4   1,762,000    12.4  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,575  0.0  4,543  0.0   -      -    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 852,817  8.5  1,247,790  10.8   1,379,927    9.7  
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  66,988  0.6  61,947   0.4  
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ            -    
    ภายในหน่ึงปี 213,143  2.1  241,366  2.1  96,451   0.7  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน            -    
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,328  0.0  542  0.0  -   -    
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนด            -    
    ภายในหน่ึงปี 25,433  0.3  25,433  0.2  25,433   0.2  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  -  88,480  0.8   -      -    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 57,586  0.6  28,389  0.2   152,067    1.1  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 75,486  0.8  64,114  0.6   271,395    1.9  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,774,069  17.8  1,934,646  16.7  3,749,220   26.3  
 

           
หนี้สินไม่หมุนเวียน            
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ -  -  60,315  0.5  -   -    
เงินกูย้มืระยะยาว 919,398  9.2  600,924  5.2   1,601,900    11.3  
หุ้นกู ้ -  -  997,219  8.6   998,249    7.0  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 542  0.0  -  -   -      -    
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 558,976  5.6  533,543  4.6   508,109    3.6  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28,191  0.3  70,502  0.6   128,512    0.9  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์     
พนกังาน 199,794  2.0  171,431  1.5  

  
195,740  

 
 1.4  

เงินมดัจ ารับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร 492,380  4.9  984,760  8.5   984,760    6.9  
ภาระหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้ 77,701  0.8  87,898  0.8   103,403    0.7  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 48,098  0.5  53,674  0.5   62,683    0.4  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,325,080  23.3  3,560,265  30.8  4,583,356   32.2  
 

           
รวมหนีสิ้น 4,099,149  41.1  5,494,911  47.5  8,332,576  58.5 

 

 

 

 

  



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 239 

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

                                                                                                                                                       (หน่วย : พนับาท) 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 2560    2561    2562   
   %    %    % 
ทุนเรือนหุ้น            
ทุนจดทะเบียน 850,000  8.5  850,000  7.3  850,000   6.0  
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 850,000  8.5  850,000  7.3  850,000   6.0  
หุ้นทุนซ้ือคืน (15,740)  (0.2)  (15,740)  (0.1)  (15,740)   (0.1) 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น            -    
    ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,643,000  16.5  1,643,000  14.2  1,643,000   11.5  
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 18,366  0.2  18,366  0.2  18,366   0.1  
ก าไรสะสม            -    
จดัสรรแลว้            -    
    ทุนส ารองตามกฎหมาย 85,000  0.9  85,000  0.7  85,000   0.6  
    กองทุนวิทยาลยัดุสิตธานี 462,297  4.6  440,257  3.8  415,272   2.9  
    ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 15,740  0.2  15,740  0.1  15,740   0.1  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,490,476  14.9  1,666,584  14.4  1,896,212   13.3  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 274,398  2.7  267,575  2.3  (182,335)   (1.3) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,823,537  48.3  4,790,782  43.0  4,725,515   33.2  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,057,180  10.6  1,107,352  9.6  1,178,983   8.3  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,880,717  58.9  6,078,134  52.5  5,904,498   41.5  
 

           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,979,866  100.0  11,573,046  100.0  14,237,074  100.0 

 

 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 240 

งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
                                                                                                                                                              (หน่วย :พนับาท) 

 2560    2561    2562   
   %    %    % 
รายได้            

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4,722,927  84.8  4,632,682  83.3   4,192,698    68.5  
รายไดค้่าบริหารงาน 176,724  3.2  222,439  4.0   306,536    5.0  
ดอกเบ้ียรับ 15,954  0.3  18,724  0.3   25,307    0.4  
เงินปันผลรับ 15,490  0.3  16,953  0.3   17,400    0.3  
รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 25,433  0.5  25,433  0.5   25,433    0.4  
ก าไรจากการขายเงินลงทุน -  -  366,027  6.3  243,752   4.0  
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -  -  -  -  463,953   7.6  
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 323,047  5.8  -  -  582,146   9.5  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน            
    ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 19,721  0.4  65,559  1.2   (3,532)   (0.1) 
รายไดอ่ื้น 270,370  4.9  216,950  3.9   263,755    4.3  
รวมรายได้ 5,569,666  100.0  5,564,767  100.0  6,117,448   100.0              
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย            

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (2,801,253)  (50.3)  (2,745,836)  (49.3)   (2,715,361)   (44.4) 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (592,048)  (10.6)  (462,478)  (8.3)   (372,009)   (6.1) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (387,981)  (7.0)  (363,290)  (6.5)   (330,227)   (5.4) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,281,390)  (23.0)  (1,450,892)  (26.1)   (1,666,769)   (27.2) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (36,927)  (0.7)  (36,775)  (0.7)   (89,465)   (1.5) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -  -  -  -  (31,294)   (0.5) 
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์-สุทธิ -  -  (4,789)  (0.1)  -   -    
ตน้ทุนทางการเงิน (58,797)  (1.1)  (64,764)  (1.2)  (117,524)   (1.9) 
รวมค่าใช้จ่าย (5,158,396)  (92.6)  (5,128,824)  (92.2)  (5,322,649)   (87.0)             
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 411,270  7.4  435,943  7.8  794,799   13.0  
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (78,901)  (1.4)  (85,687)  (1.5)  (189,280)   (3.1) 
ก าไรส าหรับปี 332,369  6.0  350,256  6.3  605,519   9.9  
            
ก าไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของบริษทั  (บาท) 0.32    0.34    0.38   

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (หุ้น) 845,285,000    845,285,000    845,285,000   

 
 

 

  



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 241 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                         (หน่วย :พนับาท) 

 2560  2561  2562       
ก าไรส าหรับปี 332,369  350,256  605,519 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ      
    ขาดทุนในภายหลงั      
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (142,702)  (20,124)  (106,550) 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 110,845  10,012  (463,953) 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่      
    ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 10,520  (2,002)  78,538 
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ      
    ขาดทุนในภายหลงั (21,337)  (12,114)  (491,965)       
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ      
    ขาดทุนในภายหลงั      
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ      
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 18,480  2,655  39,523 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น      
    ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,936)  (797)  (7,022) 
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร      
    หรือขาดทุนในภายหลงั 13,544  1,858  32,501       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (7,793)  (10,256)  (459,464) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 324,576  340,000  146,055 
      
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 319,085  284,651  (97,769) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,491  55,349  243,824 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 324,576  340,000  146,055 

 
  



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 242 

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

(หน่วย: พนับาท) 
 2560  2561  2562       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน      
ก าไรส าหรับปี 332,369  350,256  605,519 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)      
รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ (25,433)  (25,433)   (25,433) 
ดอกเบ้ียรับ (15,954)  (18,724)   (25,307) 
เงินปันผลรับ (15,489)  (16,953)   (17,400) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (588)  3,526   (3,436) 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 605,852  484,394   392,559  
ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10,679  201   -    
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 12,444  14,657   68,915  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 7,056  12,489   11,667  
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 142,838  122,412   123,648  
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู ้ -  309   1,030  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 31,320  50,088   76,045  
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      
    และการร่วมคา้ (19,721)  (65,559)   3,532  
กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  (44)   (56) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน -  (366,027)  (243,752) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -  -  (463,953) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -  -  31,294 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (323,047)  4,789  (582,146) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 100  -  - 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,816)  -  (1,700) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,762  3,555  13,786 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,700  -  - 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 7  1,672  7,996 
ตน้ทุนทางการเงิน 58,798  64,764   117,524  
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 78,901  85,687   189,280  

 883,778  706,059  279,612 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (88,018)  27,711   86,893  
สินคา้คงเหลือ 3,424  (6,055)   4,593  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,026)  11,292   7,863  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (364)  244   18,920  
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ (19)  (367)  (28) 
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         

(หน่วย: พนับาท) 
 2560  2561  2562 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)      
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ -  -  49,857 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (56,226)  3,873   184,002  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,199  (12,089)   9,268  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,119)  139,124  17,621  
จ่ายหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (35,392)  (31,170)   (105,617) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 713,237  838,622  552,984 
รับคืนภาษีเงินได ้ 12,249  80,476  - 
จ่ายภาษีเงินได ้ (137,088)  (129,580)  (102,912) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 588,398  789,518  450,072       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
ดอกเบ้ียรับ 12,646  13,016   21,411  
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนระยะสั้น (89,921)  (9,555)   1,699  
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (34,006)  (92,888)   (49,054) 
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -   1,707  
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย 15,489  16,953  17,400   
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -  -  (15,077) 
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 31,000  -  - 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 32,328  37,405  51,995 
เงินมดัจ ารับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร 492,380  492,380  - 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (33,831)  -  - 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนร่วม (63,540)  (705,216)   (645,744) 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วมคา้ (1,519)  -   (119,882) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา้ -  -  10,128 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน -  218,678  215,873 
เงินสดรับจากการลดทุนบริษทัร่วม 142,587  600  9,219 
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย -  (250,946)  (471,327) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 566,686  1,969  2,394,088 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ (691,489)  (527,155)   (1,183,773) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (4,273)  (3,702)   (55,257) 
เงินสดจ่ายเงินมดัจ า (74,840)  -  (190,860) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  -  759 
เงินสดจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ (972,755)  (32,043)  (772,583) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (673,058)  (840,504)  (779,278) 
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         

(หน่วย: พนับาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ      
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม      
จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 288,759  21,356  - 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,123,260  1,649,500   9,228,000  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,040,602)  (2,026,200)   (7,633,000) 
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู ้ -  1,000,000  - 
เงินสดจ่ายสุทธิจากการออกหุ้นกู ้ -  (3,090)  - 
เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,237)  (1,328)  (542) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -   37,704  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -   (42,076) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 180,724  164,723   1,196,936  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (164,446)  (422,204)   (317,196) 
จ่ายดอกเบ้ีย (50,274)  (65,589)   (114,042) 
จ่ายเงินปันผล (86,407)  (163,939)   (481,191) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 249,777  153,229  1,874,593       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ      
    ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 165,117  102,243  1,545,387 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ      
    เทียบเท่าเงินสด (14,584)  (10,779)  (57,244) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 150,533  91,464  1,488,143 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 870,335  1,020,868  1,112,332 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,020,868  1,112,332  2,600,475 
      
รายการที่ไม่ใช่เงินสด      
เจา้หน้ีค่าจดัหาสินทรัพย ์ 13,475  14,605   28,799  
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ -  127,303   61,947  
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  185,693   775,379  
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 อตัราส่วนสภาพคล่อง 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า  1.26   1.35   1.41   0.90   1.72   0.75  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า  1.11   1.25   1.33   0.35   0.70   0.15  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า  0.34   0.45   0.19   0.30   0.06   (0.27) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า  21.00   18.66   18.94   25.73   21.91   15.48  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั  21.65   19.30   19.01   13.99   16.43  23.26  
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า  37.73   36.99   37.12   47.08   55.80   36.79  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั  9.54   9.73   9.70   7.65   6.45   9.79  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า  18.16   17.57   16.19   21.84   18.58  12.82  
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั  19.82   20.49   22.24   16.48   19.38  28.08  
ระยะเวลาหมุนเวยีนของเงินสด วนั  11.37   8.54   6.47   5.15   3.51   4.96 

 
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 28.15  30.75   26.36  27.43  34.58   26.49  
อตัราก าไรสุทธิ % 4.79  5.21   5.23  5.26  9.81   (3.04) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) % 5.67  5.92   6.60  3.36  6.69   (1.51) 

 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) % 4.95  4.65   7.07  2.37 4.83   0.67  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 19.88  19.70   27.45  70.01 69.92  7.68  
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.59  0.52   0.47  0.44 0.38  0.21  

 
 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า  0.85   1.11   1.76  0.67  0.91   1.76  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย* เท่า  14.51   14.01   4.85  32.65  4.87   (5.91) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล %  32.37   56.56   150.27  76.66  59.98  (291.22) 
หมายเหตุ * อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย = (เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน-กระแสเงินสดจ่ายภาษีเงินได)้ / 
กระแสเงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 
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  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
ต่อหุ้น  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่าหุน้ บาท 1  1  1 1 1 1 
มูลค่าตามบญัชี บาท  5.71   5.88   5.59   3.90   3.98   3.75  
ก าไรต่อหุน้ บาท  0.32   0.34   0.38   0.13   0.26   (0.06) 
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.16  0.17 0.19  0.10   0.16   0.17  

 
 อตัราส่วนการเตบิโต 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราส่วนการขาย %  (5.05)  (1.91)  (9.50)  (1.45)  (6.72)  (51.69) 
อตัราส่วนตน้ทุนขาย %  (5.13)  (1.98)  (1.11)  (1.53)  (8.22)  (46.86) 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร %  4.93   8.67   10.08   3.77   21.19   0.91  
อตัราส่วนก าไรสุทธิ %  117.36   5.38   72.88   (30.21)  102.66   (122.16) 
อตัราส่วนสินทรัพยร์วม %  10.48   15.96   23.02   40.21   16.37   36.47  
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ปี 2562 เป็นปีแรกของช่วงท่ีสองของแผนกลยุทธ์ 9 ปี (2562-2564) “การรับรู้ศักยภาพในการ
เติบโต” (Realizing potential) เป็นช่วงเวลาท่ีรายได้จากการด าเนินงานจะได้รับผลกระทบจากการหยุด
ให้บริการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ซ่ึงเป็นรายได้หลักของบริษัท เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการ
อสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม และในระหวา่งปีบริษทัไดท้ยอยปรับปรุงโรงแรมหลายแห่งท่ีเปิดให้บริการมา
นานเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั นอกจากน้ีภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงและเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนอยา่ง
มากส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเปล่ียนจุดหมายปลายทางไปยงัประเทศอ่ืน ปัจจยัเหล่าน้ีกดดนัต่อธุรกิจโรงแรมซ่ึง
เป็นรายไดห้ลกัของบริษทั อยา่งไรก็ตาม ในปี 2562 บริษทัสามารถรับรู้ศกัยภาพในการเติบโต จาก 2 ส่วน
หลกั คือ  

1) รายไดแ้ละก าไรท่ีเพิ่มข้ึนจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีบริษทัไดล้งทุนตั้งแต่ปี 2561 ไดแ้ก่ 
ธุรกิจบริหารจดัการวลิล่าระดบัหรู Elite Havens และจากการลงทุนในตน้ปี 2562 คือ ธุรกิจใหบ้ริการจดัการ
อาหาร Catering แก่โรงเรียนนานาชาติโดย Epicure Catering (ECC)  

2) จากการรับรู้ผลก าไรจากการขายทรัพยสิ์นหรือเงินลงทุน ไดแ้ก่ การขายเงินลงทุนระยะยาวและ
บนัทึกก าไรในไตรมาส 2 ตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อลดผลกระทบจากการปิดโรงแรมหลกั การขายโรงแรมดุสิต
ธานี มลัดีฟส์ เขา้กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) และบนัทึก
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นในไตรมาส 3  การรับรู้ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในไตรมาส 4 
และการรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนเพื่อคา้ในไตรมาส 4 

การลงทุนของบริษทัในปี 2562 เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว Balance, Diversify และ Expand 
ท่ีวางไว  ้โดยนอกเหนือจากการลงทุนใน ECC ซ่ึงได้รับผลตอบแทนทนัทีแล้ว บริษทัยงัมีการลงทุนใน
โรงแรมอีก 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ และโรงแรม ASAI Chinatown ตลอดจนเปิด
ร้านอาหารบา้นดุสิตธานี การลงทุนเหล่าน้ีเพื่อรักษาแบรนด์ สร้างแบรนด์ และต่อยอดธุรกิจ ซ่ึงจะทยอย
สร้างผลตอบแทนในอนาคต ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษทัขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองโดยลงทุนร่วมกบั Real 
Foods (Pty) Ltd. ผูน้  าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจากประเทศแอฟริกาใต ้เพื่อประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ
ในประเทศไทย ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยถือหุ้นโดยบริษทั
และบมจ. เซ็นทรัลพฒันา ไดเ้ปิดตวัโครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” (Dusit 
Central Park) ภายใตแ้นวคิด “Here for Bangkok” ตลอดจนการร่วมลงทุนกบั บมจ. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี 
เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด์ ดุสิต ท่ีจงัหวดัชลบุรี เพื่อ
รองรับโอกาสการเติบโตของการลงทุนและการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  

ในปี 2562 บริษทัไดเ้ขา้บริหารโรงแรมเพิ่มข้ึน 9 แห่ง ในประเทศฟิลิปปินส์ กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ไทย และจีน ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีโรงแรมภายใตก้ารบริหารจดัการรวมทั้งส้ิน 37 แห่ง 
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(8,363 ห้อง) ส าหรับธุรกิจบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูภายใตแ้บรนด์ Elite Havens ไดมี้การเพิ่มจ านวนวิล
ล่าภายใตก้ารบริหารจดัการรวมเป็น 270 แห่ง (1,117 ห้อง) ส่งผลให้บริษทัมีจ านวนห้องพกัภายใต้การ
บริหารจดัการรวมทั้งส้ิน 9,480 หอ้ง ครอบคลุม 14 ประเทศ 

ส าหรับผลประกอบการในปี 2562 บริษทัรายงานก าไรสุทธิรวมส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 605 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 72.7 จากปีก่อน โดยมีก าไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่เท่ากบั 320 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.3 จากปี 2561 โดยในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิรวมส่วนของส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุม 266 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 91.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นก าไรสุทธิส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ 269 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 126.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

สาเหตุหลกัของผลประกอบการท่ีดีข้ึนในไตรมาส 4 และปี 2562 มาจากการรับรู้ผลก าไรจากการ
ขายทรัพยสิ์นหรือเงินลงทุน และมีก าไรท่ีเพิ่มข้ึนจากธุรกิจท่ีลงทุนใหม่ ตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ถึงแมผ้ล
ประกอบการจากธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัจะลดลงเน่ืองจากการปิดโรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพ ไปในตอนตน้ปี และบริษทัมีค่าใช้จ่ายจากการรับพนกังานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพไว ้ โดยใน
ส่วนของพนกังานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ นั้น บริษทัไดก้ระจายพนกังานไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีบริษทัไดข้ยาย
การลงทุนตั้งแต่ตน้ปี ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ ธุรกิจจดัเล้ียงนอกสถานท่ี (Dusit Events) 
ธุรกิจรับท าความสะอาด (Dusit on Demand) และธุรกิจร้านอาหาร “บา้นดุสิตธานี” ซ่ึงเปิดให้บริการอย่าง
เตม็รูปแบบในเดือนกนัยายนและไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี 

 
 
พฒันาการทีส่ าคัญในไตรมาส   

ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 บริษทัได้ลงทุนสัดส่วนร้อยละ 49 ในบริษทัท่ีจดัตั้ งใหม่ช่ือบริษทั ดิ         
ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ระหวา่งบริษทักบั บมจ. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี เพื่อก่อสร้างและพฒันา
โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด ์ดุสิต ในจงัหวดัชลบุรี  

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มใน D&J Co., Ltd. (เดิมช่ือ Dusit Colours Co., Ltd.)
เป็นร้อยละ 100 จากร้อยละ 51  
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ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทัตดัสินใจเปล่ียนวตัถุประสงค์การลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ใน
ความตอ้งการของตลาดจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั 
(มหาชน) ออกไปบางส่วน 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัได้เขา้บริหารโรงแรมดุสิตธานี เว็ทแลนด์ พาร์ค รีสอร์ท นานจิง 
ประเทศจีน จ านวน 45 หอ้ง 

 
ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 และประจ าปี 2562 

 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีรายไดร้วมจ านวน 1,799 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 178 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 11.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 56.1 รายได้จากธุรกิจการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 5.7 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 5.1 และ
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 33.1 

 
 
ส าหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 6,117 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.9 โดยรายได้รวม

ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 61.7 รายได้จากธุรกิจการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 6.4 
รายไดจ้ากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 6.6 และรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 25.3 

 
ธุรกจิโรงแรม 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมจ านวน 1,009 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 22.3 

และส าหรับปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้  านวน 3,776 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 18.4 สาเหตุหลกัมาจากการปิดตวัลง
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ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เม่ือตน้ปี 2562 การปิดปรับปรุงหอ้งพกับางส่วนของโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและธุรกิจการท่องเท่ียวถูกกดดนัจากการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบ
กบัสกุลอ่ืน ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมโดยภาพรวม อยา่งไรก็ดีบริษทัมีไดร้ายไดจ้ากธุรกิจ
ใหม่เพิ่มข้ึนจากการลงทุนใน Elite Havens ตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ปี 2561 และการเปิดโรงแรมดุสิต สวีท 
ราชด าริ กรุงเทพ ในไตรมาส 2 ปี 2562 

 
ธุรกจิโรงแรมทีล่งทุนเอง  

 
ไตรมาส 
4/2562 

ไตรมาส 
4/2561 

เปลี่ยนแปลง ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 75.3% 78.8% -4.4% 74.4% 77.4% -3.9% 
ค่าห้องเฉล่ีย (บาทต่อคืน) 3,695 3,816 -3.2% 3,610 3,670 -1.6% 
รายได้เฉล่ียต่อห้อง (บาทต่อคืน) 2,783 3,006 -7.4% 2,685 2,841 -5.5% 

 
หมายเหต ุ: ข้อมลูทางสถิติไม่รวมโรงแรมดสิุตธานี กรุงเทพ และโรงแรมดสิุต สวที ราชดาํริ กรุงเทพ เพ่ือการเปรียบเทียบ 

 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมท่ีลงทุนเอง 897 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 24.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และส าหรับปีมีจ านวน 3,413 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.7 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนแบ่งเป็น 

- ในไตรมาส 4 ปี 2562 โรงแรมในประเทศมีรายไดล้ดลงร้อยละ 32.8 และส าหรับปีลดลงร้อยละ 
31.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการปิดตวัของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ การปิด
ปรับปรุงห้องพกับางส่วนของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และรายได้ท่ีลดลงจากโรงแรมดุสิต 
ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ จากผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใตดิ้นและการแข่งขนัทางตลาดท่ี
เพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามบริษทัมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต หลงัจากการ
ปรับปรุงโรงแรมแลว้เสร็จ และจากการเปิดให้บริการโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ ใน 
ไตรมาส 2  

- ในไตรมาส 4 ปี 2562 โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 7.8 และส าหรับปีลดลง   
ร้อยละ 1.5  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปิด
โรงแรมใหม่ของคู่แข่งในประเทศฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐมลัดีฟส์ และผลกระทบเชิงลบจาก
การแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐและฟิลิปปินส์เปโซ ส าหรับปี 2562 มี
รายไดใ้กลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนแมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึน        
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ธุรกจิรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรม จ านวน 116 ลา้นบาท ลดลง       

ร้อยละ 0.2 และส าหรับปีมีจ านวน 378 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 33.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
สาเหตุหลกัมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและการแขง็ค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลอ่ืน ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรมโดยภาพรวม อยา่งไรก็ดีบริษทัมีไดร้ายไดจ้ากธุรกิจบริหารจดัการ
วลิล่าระดบัหรูเพิ่มข้ึนจากการลงทุนใน Elite Havens ตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ปี 2561 

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในไตรมาส 4 ปี  2562 บริษัทมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน Dusit Fudu Hotel 

Management (Shanghai) Co., Ltd. (Dusit Fudu) จ านวน 4 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 160.2 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน และส าหรับปี 2562 มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจ านวน 15 ล้านบาท ขาดทุน
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน จากผลประกอบการท่ีดีข้ึนในช่วงคร่ึงปีแรกของ Dusit Fudu  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน 124 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
58.7 และส าหรับปีมีจ านวน 460 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 48.5 สาเหตุหลกัเน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลงจากการปิด
ตวัของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ การปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน บางส่วน และผลกระทบจาก
ก่อสร้างรถไฟฟ้าใตดิ้นต่อโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์  ในขณะท่ีผลประกอบการของโรงแรมดุสิต 
สวีท ราชด าริ กรุงเทพ ยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ (เร่ิมเปิดด าเนินการในไตรมาส 2 ปี 2562) ประกอบกบัไดรั้บ
ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินอ่ืนๆ ท าให้โรงแรมทั้งในและต่างประเทศมี 
EBITDA ลดลง และมีค่าใช้จ่ายพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ท่ียงัคงอยู่กบับริษทั ตลอดจนมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ในไตรมาส 2 
ปี 2562  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน 65 ลา้น
บาท ลดลงร้อยละ 34.2 และส าหรับปี มีจ านวน 337 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 19.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
สาเหตุหลกัเน่ืองจากสินทรัพยข์องโรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพ และโรงแรมอ่ืนในเครือได้ทยอยบนัทึกค่า
เส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ 
 

ธุรกจิการศึกษา 
ไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา 103 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 16.9 และส าหรับปี 

มีจ านวน 390 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจากการลดลงในส่วนแบ่ง
ก าไรจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เน่ืองจากมีรายจ่ายส่วนเพิ่มจากค่าเช่าและค่าเส่ือมราคาจากการยา้ยสถานท่ี
และเพิ่มพื้นท่ีเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก Dusit Hospitality Education Philippines Inc. 
สูงข้ึนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีธุรกิจการศึกษาปีก่อนหนา้มีรายไดค้่าธรรมเนียม
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จาก วทิยาลยั Lyceum ในประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งน้ีวทิยาลยัดุสิตธานีมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการเพิ่มหลกัสูตรระยะ
สั้นเพื่อขยายฐานรายได ้และลดผลกระทบจากการแข่งขนัเน่ืองจากประชากรวยัศึกษาลดลง  

บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาส าหรับไตรมาสน้ี 25 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 21.9 และส าหรับ
ปี จ านวน 28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของรายได้
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ธุรกจิอาหาร 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารจ านวน 91 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 86 ลา้นบาทและ

ส าหรับปีจ านวน 402 ล้านบาทเพิ่มข้ึน 383 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงได้รับผลกระทบใน
ทางบวกอยา่งต่อเน่ืองจากการเขา้ลงทุนในบริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ  ากดั ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2562 ส่งผล
ใหธุ้รกิจอาหารมีรายไดเ้ติบโตข้ึนและมีสัดส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 5.1  และร้อยละ 6.6 ของรายไดร้วมใน
ไตรมาส 4 และปี 2562 ตามล าดบั 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจ านวน 5 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 66.7 
และส าหรับปีเป็นจ านวน 56 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 273.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนจากการ
ลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ธุรกจิอ่ืน 
ไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน 596 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 207.2 และส าหรับปี

จ านวน 1,549 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนร้อยละ 212.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากก าไรจากการ
ขายเงินลงทุนระยะยาวในไตรมาส 2 ก าไรจากการขายโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ในไตรมาส 3 ก าไรจากการ
โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนใหม่ ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนเพื่อคา้ในไตรมาส 
4 และมีรายไดจ้ากธุรกิจใหม่ของบริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วสิเซส จ ากดั ท่ีเปิดด าเนินการธุรกิจเม่ือตน้ปี
น้ี (ธุรกิจจัดเล้ียงนอกสถานท่ี (Dusit Events) ธุรกิจรับท าความสะอาด (Dusit on Demand))  และเปิด
ใหบ้ริการร้านอาหาร “บา้นดุสิตธานี” อยา่งเตม็รูปแบบในปลายไตรมาส 3  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 EBITDA จากธุรกิจอ่ืนมีจ านวน 318 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 346 ลา้นบาท จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ส าหรับปี มีจ านวน 830 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 783 ลา้นบาท จากปีก่อน จากการเพิ่มข้ึนของ
รายไดอ่ื้นตามท่ีกล่าวขา้งตน้ แมว้า่จะมีค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพิ่มข้ึน  

 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทั EBITDA เท่ากบั 472 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 53.7 และส าหรับปี เท่ากบั 

1,374 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 37.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเพิ่มข้ึนของ EBITDA ในธุรกิจอาหาร 
และธุรกิจอ่ืนๆ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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ต้นทุนทางการเงิน 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 33 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 45.4 และ

ส าหรับปีจ านวน 118 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 81.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้บริษทั
ออกไปเม่ือปลายไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 และการเพิ่มข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงินในปี 2562 

ก าไรสุทธิ 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิรวมส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 266 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 91.4 และส าหรับทั้งปีจ  านวน 605 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 72.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
สาเหตุหลกัจากก าไรจากการขายโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ก าไรจากการจดัประเภทเงินลงทุนใหม่ และการ
ขายเงินลงทุนต่างๆ รวมถึงผลประกอบการจากธุรกิจอาหารท่ีเพิ่มข้ึนตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  

ส าหรับก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่มีจ านวนนอ้ยกวา่ก าไรสุทธิเน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนนั้น
เกิดจากผลประกอบการของบริษทัท่ีกลุ่มบริษทัลงทุนคู่กบัคู่คา้ 

 
สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 14,237 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,664 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 23.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วมปีก่อน 

 สินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 2,671 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของรายการ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการจดัโครงสร้างของโรงแรมดุสิตธานี    
มลัดีฟส์ เงินลงทุนชัว่คราวจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนใหม่ ลูกหน้ีการคา้และลูกอ่ืนจากการขาย
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 7 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจาก ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีลดลงจาก
การขายโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน หกักลบกบัการเพิ่มข้ึนของค่าเช่า
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ท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้จากการลงทุนในโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ และธุรกิจร้านอาหาร บา้น
ดุสิตธานี และค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 

 
หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวมจ านวน 8,332 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,837 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 51.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม ปีก่อน 

 หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,814 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็น
การชัว่คราว (Bridging finance) 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,023 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติม เพื่อลงทุนใน
โครงการต่างๆ และช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้นบางส่วน 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ินจ านวน 5,905 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
2.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ปีก่อน ประกอบดว้ยส่วนของบริษทัจ านวน 4,726 ลา้นบาท และ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 1,179 ลา้นบาท 
 
กระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 2,600 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนสุทธิ 1,488 ลา้นบาท (หลงัผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน) เม่ือเปรียบเทียบกบัเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,112 ลา้นบาท 
 
แหล่งทีม่าของเงินทุน 

บริษทัมีเงินสดรับสุทธิ 2,328 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
 จากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 450 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลสุทธิของเงินสดรับจากการขายและ

ใหบ้ริการ หกักลบกบัเงินสดจ่ายส าหรับค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้
 จากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,875 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการหลกัจากเงินรับจากเงินกูย้ืม

ระยะสั้น 9,266 ลา้นบาท หกัดว้ยเงินจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้น 7,676 ลา้นบาท เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 
1,197 ลา้นบาท เงินจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาว 317 ลา้นบาท จ่ายดอกเบ้ียจ่าย 114 ลา้นบาท และจ่ายเงินปัน
ผล 481 ลา้นบาท 
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แหล่งใช้ไปของเงินทุน 
บริษทัมีเงินสดจ่ายสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 779 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการหลกัจาก 
 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัย่อยช่ือ บริษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ  ากดั จ  านวน 471 ลา้นบาท 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 646 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 1,239 ลา้นบาท เงินสดจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 773 ลา้นบาท ส าหรับโรงแรมดุสิต สวที 
ราชด าริ กรุงเทพ บา้นดุสิตธานี เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,394 ลา้นบาท เงินสดรับ
จากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 216 ลา้นบาท  
 

 
 
  

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค.

 2562

% สินทรัพย์

รวม

31 ธ.ค.

 2561

% สินทรัพย์รวม เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 2,600 18.3% 1,112 9.6% 133.8%
เงินลงทนุชัว่คราว 933 6.6% 457 3.9% 104.2%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,465 10.3% 849 7.3% 72.6%
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 290 2.0% 199 1.7% 45.7%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,288 37.1% 2,617 22.6% 102.1%

เงินลงทนุเผ่ือขาย - - 473 4.1% -100.0%
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,814 12.7% 1,980 17.1% -8.4%
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,475 24.4% 4,300 37.2% -19.2%
คา่เชา่ที่ดินและอาคารจา่ยล่วงหน้า 1,381 9.7% 821 7.1% 68.2%
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,279 16.0% 1,382 11.9% 64.9%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,949 62.9% 8,956 77.4% -0.1%

รวมสินทรัพย์ 14,237 100.0% 11,573 100.0% 23.0%

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,762 12.4% 167 1.4% 955.1%
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,380 9.7% 1,248 10.8% 10.6%
เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 96 0.7% 241 2.1% -60.2%
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 511 3.6% 279 2.4% 83.2%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,749 26.3% 1,935 16.7% 93.7%
เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,602 11.3% 601 5.2% 166.6%
หุ้นกู้ 998 7.0% 997 8.6% 0.1%
รายได้คา่เชา่รับล่วงหน้า 508 3.6% 534 4.6% -4.9%
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,475 10.4% 1,428 12.3% 3.3%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,583 32.2% 3,560 30.8% 28.7%

รวมหนีสิ้น 8,332 58.5% 5,495 47.5% 51.6%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,726 33.2% 4,971 43.0% -4.9%
ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 1,179 8.3% 1,107 9.6% 6.5%
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,905 41.5% 6,078 52.5% -2.8%
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการท าก าไร 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
 อตัราก าไรขัน้ต้น 26.4% 30.7% 
 อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ และคา่เสือ่มราคา 22.5% 18.0% 
 อตัราก าไรสทุธิ 5.2% 5.2% 
ความมีประสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
 อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น 6.6% 5.9% 
 อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 7.1% 4.6% 
สภาพคล่อง 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.41 1.35 
นโบบายทางการเงนิ 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
 อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.94 0.40 
 อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.20 0.09 
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (เทา่) 1.76 1.11 
 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
 อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่)** 7.76 7.73 
 **ค ำนวณจำกก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษีเงินได้/ดอกเบีย้จ่ำย   

 
ในปี 2562 บริษทัมีอตัราก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ และค่าเส่ือมราคา ดีข้ึนแม้ว่ามีการปิด

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นผลจากก าไรจากการขายเงินลงทุน และโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ รวมทั้งมีผล
ประกอบการจากธุรกิจอาหารท่ีมากข้ึนจากการลงทุนในบริษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ  ากดั ส าหรับสถานะ
ทางการเงินของบริษทัยงัคงแข็งแกร่งแมว้า่อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจะเพิ่มมา
อยูท่ี่ 0.94 เท่า แต่ยงัอยูภ่ายใตน้โยบายของบริษทัท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 1.50 เท่าและต ่ากวา่ขอ้ก าหนดหุน้กูท่ี้ไม่
เกิน 1.75 เท่า และภาระหน้ีสินดงักล่าวเป็นการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นโครงการลงทุนเพื่อพฒันาธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัในอนาคต 
 
แนวโน้มในปี 2563 

ปี 2563 จะเป็นปีแห่งความทา้ทายอย่างยิ่งส าหรับบริษทัและธุรกิจการท่องเท่ียว จากการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากนโยบายการคา้ของสหรัฐอเมริกา และแมจ้ะเห็นวา่เงินบาทเร่ิม
อ่อนค่าลงในช่วงระยะสั้นท่ีผา่นมา เงินบาทยงัคงแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียเงินสกุลอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
นอกจากน้ีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 เร่ิมส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง
ต่อธุรกิจท่องเท่ียวและการเดินทางระหวา่งประเทศตั้งแต่ตน้ปี ธุรกิจหลายแห่งเร่ิมไดรั้บผลกระทบจากการ
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พึ่งพิงห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply chain) จากประเทศจีน ปัจจยัเหล่าน้ีกระทบต่ออตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทย ภาคการผลิต ตลอดจนอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเท่ียวลดลง และการยกเลิกการ
จองหอ้งพกัในฤดูกาลท่องเท่ียว (High season) ในเบ้ืองตน้บริษทัประเมินวา่อาจจะตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5-6 
เดือนกวา่ท่ีธุรกิจท่องเท่ียวจะทยอยพลิกฟ้ืน โดยคาดวา่น่าจะเร่ิมเห็นสัญญาณการฟ้ืนตวัของธุรกิจท่องเท่ียว
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน ส่งผลให้บริษทัต้องปรับแผนการตลาดของธุรกิจ
โรงแรม โดยจดัแคมเปญและโปรโมชัน่มุ่งเนน้ตลาดในประเทศมากข้ึนเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

ในปี 2563 บริษทัไดเ้ร่ิมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานผ่าน
โครงการ Organizational Transformation โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม (Group CEO) เป็นผูรั้บผิดชอบ
หลักในต าแหน่ง Chief Transformation Officer โดยมี Technology Transformation Leader และ Business 
Transformation Leader เป็นแกนหลกัในการปฏิรูปองค์กร ซ่ึงจะมุ่งเน้นถึง (1) การสร้างความเป็นเลิศใน
ธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง (Disruption) (2) การเพิ่มมูลค่าในการให้บริการกบัลูกคา้
และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อความย ัง่ยืนผ่านการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้น
ความส าเร็จและผลงาน (Performance based culture)  

ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหวา่งปรับประมาณการรายไดแ้ละงบลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปกลยุทธ์ธุรกิจ
ในปี 2563 ดงัน้ี 

 
ธุรกจิโรงแรม: บริษทัเนน้กลยทุธ์ 

 กระจายความเส่ียงโดยขยายธุรกิจไปต่างประเทศ สร้างสมดุลของรายได้จากโรงแรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ระยะยาวท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยในปี 2563 บริษทั
วางแผนเพิ่มจ านวนหอ้งพกัประมาณ 2,000 หอ้งจากการเปิดโรงแรมใหม่ในรูปแบบรับบริหารจดัการ (Asset 
light) จ านวน 9 แห่งในต่างประเทศ และเปิดโรงแรมท่ีเป็นเจา้ของ 1 แห่งในประเทศไทย (ASAI Chinatown) 
นอกจากน้ีบริษทัยงัอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสในการขยายธุรกิจบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูภายใตแ้บรนด์ 
Elite Havens ในยโุรปและออสเตรเลีย เพื่อลดการพึ่งพาจากภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง   

 ปรับปรุงคุณภาพพอร์ตทรัพย์สินที่มีอยู่ (Asset portfolio rationalization) บริษทัอยู่ระหว่าง
พิจารณาจดัการทรัพยสิ์นโรงแรมท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนนอ้ยกวา่ผลตอบแทนท่ีบริษทัตอ้งการ 
เพื่อน าเงินมาลงทุนในธุรกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ 
 
ธุรกิจการศึกษา: ยงัคงไดรั้บผลกระทบจากโครงสร้างประชากรและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และจากการ
ปฏิวติัการศึกษาในยคุดิจิตอล (Education disruption) ส่งผลใหจ้  านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่มีแนวโนม้ลดลง เพื่อ
ความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว บริษทัปรับกลยทุธ์ในการบริหารจดัการในปี 2563 ดงัน้ี 

 ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของนกัศึกษา และตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการในตลาดท่ีเปล่ียนไป  
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 เพิม่การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากบัการบริหารโรงแรม (Education-hotel integration) ให้
มากข้ึน 

 ขยายไปยังกลุ่มตลาดใหม่ โดยการปรับหลกัสูตรการศึกษาภาคพิเศษ (Non-Degree program) 
เป็นหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ (Degree program) และเจาะตลาดอาชีวศึกษา ตลอดจนหลักสูตรก่อน
ปริญญาตรี (Pre-degree)  

 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ โดยปัจจุบนั Dusit Thani Philippines, Inc. 
(DTPI) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัในประเทศฟิลิปปินส์ อยูร่ะหวา่งศึกษาการขายหุ้นของ Dusit 
Hospitality Education Philippines Inc. (DHMC) ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงเรียนการโรงแรม Dusit Hospitality 
Management College ในประเทศฟิลิปปินส์ เน่ืองจากท่ีผา่นมาโครงการน้ีมีความล่าชา้อยูพ่อสมควร บริษทั
จึงตดัสินใจลดความเส่ียงจากการเพิ่มทุนใน DHMC และปรับกลยทุธ์เป็นรับจา้งบริหารแทน ท าใหบ้ริษทัยงั
รักษาโมเดล Education-hotel integration กบัโรงแรมดุสิต ดีทู เดอะฟอร์ท มะนิลาไดด้งัเดิม เป็นการปรับ
พอร์ตการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์โดยใช้แนวทาง Asset light แทนการลงทุน การจัดการดังกล่าว
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจการศึกษาของกลุ่มดุสิตในอนาคต และเป็นการบริหารจดัการ
ธุรกิจโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ซ่ึงสัญญาเช่าจะครบก าหนดในอีก 8.5 ปีขา้งหน้าไปในคราวเดียวกนั โดย
บริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการขายหุ้น DHMC มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและช าระคืนภาระหน้ีบางส่วน
ของ DTPI 
 
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์: บริษทัยงัคงหาแนวทางธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบต่างๆ โดยยงัมองการ
ร่วมทุนกบัพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่งอยู ่โดยท่ี 

 โครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการร้ือถอน
อาคารโรงแรมและอาคารรอง ตลอดจนไดท้  าการตอกเข็มตามแผนงาน ซ่ึงการร้ือถอนอาคารและการตอก
เข็มคาดว่าจะแลว้เสร็จตามแผนในเดือนมิถุนายนและธนัวาคม 2563 ตามล าดบั ทั้งน้ีบริษทัมีแผนท่ีจะขาย
อาคารท่ีพกัอาศยั (Residence) หลงัจากก่อสร้างส านกังานขายและห้องชุดตวัอยา่งเสร็จในช่วงกลางปี 2563 
ส าหรับก าหนดการแลว้เสร็จของโครงการยงัคงเหมือนเดิม คือ เปิดโรงแรมในตน้ปี 2566 ศูนยก์ารคา้และ
อาคารส านกังานในปลายปี 2566 และอาคารท่ีพกัอาศยัในกลางปี 2567 

 โครงการพฒันาคอนโดมิเนียมระดบัไฮเอนด์ “เดอะ แฮมป์ตัน ศรีราชา บาย ออริจิ้น แอนด์ 
ดุสิต” ไดเ้ล่ือนแผนการขาย Pre-sale ออกไปเป็นไตรมาส 2 ปี 2563 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงท า
ใหผู้ป้ระกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ล่ือนการเปิดตวัโครงการใหม่ออกไป 

 โอกาสในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) เพื่อพัฒนา
คอนโดมิเนียม 3 แห่งและโรงแรม 2 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์   (MPIC เป็นบริษทัจดทะเบียนใน The 
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Philippine Stock Exchange และเป็นผูพ้ฒันาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ 
อาทิ โรงไฟฟ้า ทางหลวง การประปา และรถไฟรางเบา) 

การร่วมลงทุนกบั MPIC จะช่วยขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจคอนโดมิเนียมและโรงแรมของ
บริษทัในประเทศฟิลิปปินส์และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษทั เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานของ
ธุรกิจคอนโดมิเนียมในประเทศฟิลิปปินส์มีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศฟิลิปปินส์มีโอกาสในการเติบโตสูงกว่าประเทศไทย ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากอตัราการเติบโตของ
รายได้เฉล่ียต่อห้อง (RevPar)  ความร่วมมือทางธุรกิจในคร้ังน้ีจะท าให้บริษทัสามารถสร้างรายได้อย่าง
สม ่าเสมอในอนาคต การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับ MPIC นอกจากจะเกิดประโยชน์เก้ือหนุนร่วมกัน 
(Synergy) โดยน าความเช่ียวชาญของทั้งสองฝ่ายมาใช้ในการพฒันาโครงการเพื่อก่อให้เกิดการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษทัท่ีต่อเน่ืองและมัน่คงในอนาคต  

 
ธุรกจิอาหาร: ธุรกิจอาหารของบริษทัยงัขยายตวัและมีแผนท่ีจะรับรู้ผลก าไรจากเงินลงทุน  

 การเติบโตของรายได้ต่อเน่ือง  (Recurring revenue) จากธุรกิจการให้บริการจัดการอาหาร 
(Catering) แก่โรงเรียนนานาชาติ  ในเดือนมกราคม 2563 Epicure Catering Co., Ltd. (ECC) ลงนามใน
สัญญาซ้ือขายหุ้น The Caterers Joint Stock Company (Caterers) ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการจดัการด้าน
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีประเทศเวยีดนาม ซ่ึงจะท าให ้ECC มีส่วนแบ่งตลาดอนัดบัหน่ึงในธุรกิจการใหบ้ริการ 
Catering อาหารแก่โรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และเป็นเป็นผูน้ าในตลาด
อาเซียน   

ทั้งน้ี ECC จะเขา้ซ้ือหุ้นใน Caterers ทั้งหมด โดยแบ่งการเขา้ซ้ือหุ้นออกเป็น คร้ังแรกในสัดส่วน
ร้อยละ 51 ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 (มูลค่าการลงทุนประมาณ 2.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ 61.2 ลา้น
บาทท่ีอตัราแลกเปล่ียน 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) และจะซ้ือหุน้เพิ่มอีกร้อยละ 19 ภายในกลางปี  2564 และ
ซ้ือหุน้ท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 

 การขยายตัวของธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพภายใต้แบรด์ “KAUAI” (คา-วา-อิ) ภายใต้การ
ด าเนินงานของบริษทั ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพสาขาแรกท่ีเวอร์จ้ิน แอ็คทีฟ 101 
ในปลายปี 2562 และมีแผนท่ีจะเปิดจุดขายมากข้ึนในปี 2563  

 การขายเงินลงทุนบางส่วนใน NR Instant Produce (NRF) ตามแผนการจัดการการลงทุนและ
โครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัท (Balance sheet rationalization) เพื่อรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งน้ี
แนวโนม้การเติบโตทางธุรกิจของ NRF ยงัมีทิศทางท่ีดีและมีแผนท่ีจะเติบโตทางธุรกิจในอนาคต อยา่งไรก็
ตามทาง NRF ตอ้งการปรับโครงสร้างผูถื้อหุ้นก่อน IPO ผูถื้อหุ้นเดิมของ NRF จึงตอ้งการซ้ือหุ้นคืนเพื่อน า
หุน้ดงักล่าวไปจดัสรรเพื่อให้มีจ  านวน Strategic investors เพิ่มข้ึน หลงัการขายเงินลงทุนใน NRF แลว้ Dusit 
Foods Co., Ltd. ยงัเป็น Strategic shareholder ใน NRF ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 6.382  
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 โอกาสในการเติบโตของธุรกิจจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุงภายใต้แบรนด์ “ของไทย” 
บริษทัไดเ้ร่ิมท าการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปลายปี 2562 และมีแผนท่ีจะสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนในปี 
2563  
  
 พัฒนาธุรกิจฟรานไชส์ร้านอาหารนอกโรงแรม ไดแ้ก่ ร้านอาหารเวียดนาม “เธียนดอง” และคอฟฟ่ี 
ชอป “Dusit Gourmet” 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบั กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท       
1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท              ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นายอาสา สารสิน 83 - Bachelor of  Business, Boston University  ไม่มี มี.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ   ประเทศสหรัฐอเมริกา   ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
  - ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์   2559 – ก.พ. 2563 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ.  สยามแมค็โคร 
24 มีนาคม 2558   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  2542 – ก.พ. 2563 ประธานกรรมการ บมจ.  สยามแมค็โคร 
  - Director Accreditation Program รุ่น 5/2003   2542 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ผาแดงอินดสัทรี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  - Audit Committee Program รุ่น 19/2007   ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
- ไม่มี -  - Finance for Non-Finance Directors รุ่น 39/2008  2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิบวัหลวง 
  - Role of Chairman Program รุ่น 32/2013   ประธานกรรมการ มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและประชาสงเคราะห์ 
      ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลค็ทริคไทย 
     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ.  มิตซูบิชิ  เอเลเวเตอร์ เอเชีย 
     2548 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย 
     2547 – ปัจจุบนั ประธานท่ีปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพ่ือมิตรภาพ 
     2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ไทยน ้าทิพย ์
     2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. อมตะ ซิต้ี 
     2536 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี 
     2531 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิสงักะสีผาแดง 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นายอาสา สารสิน (ต่อ)      ประสบการณ์  
     2558–2561 ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
     2556 – 2559 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.  เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
     2550 – 2559 กรรมการอิสระ บมจ. สยามแมค็โคร  
     2544–2561 กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
     2543 – 2555 ราชเลขาธิการ (ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ส านกัราชเลขาธิการ 
      ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)  
     2538 – 2542 รองประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
     2534 – 2535 รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ 
     2529 – 2531 เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา 
     2525 – 2529 ปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
     2520 – 2523 เอกอคัรราชทูต /  หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศเบลเยีย่ม 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

2. ศาสตราจารยพิ์เศษหิรัญ รดีศรี 90 - MBA Wharton School, University of  ไม่มี เม.ย. 2542 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการอิสระ/     Pennsylvania สหรัฐอเมริกา  2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  - ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการบญัชี    2542 – พ.ค. 2562 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ บมจ. ดุสิตธานี 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบญัชี    ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
30 เมษายน 2542   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  2543 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกนัภยั 
  - Director Certification Program (0/2000)   ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2553 – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ไม่มี -  - Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบนั   2558 – ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   กรรมการบริษทัไทย   สงัคม  / ประธานคณะท างานเพ่ือการลงทุนอยา่งย ัง่ยนื /  
  - วฒิุบตัร วปอ. 2524   ประธานท่ีปรึกษาศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี  
  - ประกาศนียบตัรอบรมกรรมการบริษทัโรงเรียน  2546 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการทดสอบผูส้อบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 
   การจดัการ Yale University ประเทศ   ประสบการณ์  
   สหรัฐอเมริกา  2542 – 2561 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม 
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  2542 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดุสิตธานี 
  - Pack 5 & Fair Value รุ่นท่ี 2/2016  2543 – 2551 ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  - รู้ทนัเขา้ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   2533 – 2537 ประธานกรรมการ การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร 
   สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์  2529 – 2531 ผูว้า่การ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2560     
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs)      
   สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์     
  - หลกัสูตรอบรมและพฒันากรรมการ โดย     
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     
  - สมัมนาตลาดทุน โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง        
   ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต.     
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3. นางปราณี ภาษีผล 70 - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่มี 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการอิสระ/   - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  2558 – พ.ค. 2562 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการตรวจสอบ  - ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ   กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  
   ร่วมเอกชน ประจ าปีการศึกษา 2546-2547   ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน   รุ่นท่ี 9   ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ 
29 เมษายน 2556   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และส านกังานกฤษฎีกา  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   พาณิชยรุ่์นท่ี 2 สถาบนัวิทยาการการคา้   ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
- ไม่มี -  - ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1   ปัจจุบนั ปรึกษา คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม 
   รุ่นท่ี 30 ส านกังาน ก.พ.    ราชูปถมัภ ์
  - ประกาศนียบตัร Change Management Ripa International ,   ปัจจุบนั ประธาน อนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพ  
   UK    บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี   ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบติังาน สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
  - Director Certification Program รุ่น 10/2001   ของผูส้อบบญัชีและประธานคณะท างานผูท้รงคุณวฒิุ  
  - Director Certificate Program Update รุ่น 3/2015   การปฏิบติังานดา้นกฎหมายเก่ียวกบัวิชาชีพสอบบญัชี  
  - Anti-Corruption for Executive Program  ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี ส านกังาน กพ. 
  - Role of Compensation Committee รุ่น 20/2015   ประสบการณ์  
  - Risk Management Program for Corporate Leaders  2558 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน ก. ล. ต.  
   รุ่น 1/2015  2550 – 2553 หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพาณิชย ์
  - Advance Audit Committee Programs  2549 ท่ีปรึกษาการพาณิชย ์ กระทรวงพาณิชย ์
  - Risk Management Plan รุ่น 11/2016  2547 รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
  - Nomination and Role of the Governance Committee   2543 รองอธิบดีกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์
   รุ่น 8/2016     
  - Board Matters and Trends รุ่น 2/2017      
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3. นางปราณี ภาษีผล (ต่อ)  - CEO Succession Management      

  - Boardroom Success Through Financing & Investment      

   (BFI  4/2561)     
  - Talent Management Course: Development & Succession      
   Planning สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     

   การพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี  โดยส านกังาน ก. ล. ต.     

  - AC Forum 2560 โดย บ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี     
  - Compensation and Benefits Design  Fundamental      
   and  Practical Master Class 2017 By Omegaworldclass     
  - TFR6 ทกุฉบบั ปี2561 รุ่นท่ี 1/61 (หลกัสูตรยอ่ย 00503)     
   และ สรุปการเปล่ียนแปลงและประเด็นท่ีส าคญัของ     
   TFRS (ฉบบัปรับปรุง 2560) รุ่นท่ี 2/6 โดยสภาวิชาชีพ     
   บญัชี     
  - IT Governance and Cyber Resilience Program โดย     
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     
  - Chairman Forum 2019 “Successful corporate culture      
   change : from policy to practice” โดยสมาคมส่งเสริม     
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย     
  - Board that Make a Difference โดยสมาคมส่งเสริม     
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย     
  - Legal & Tax I IHQ, ITC & ROH Outbound Investment     
   โดย Omega Worldclass     
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4. นายธีรพล โชติชนาภบิาล 62 - Master of Science, Operations Research,  ไม่มี เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บมจ. ดุสิตธานี 
 กรรมการอิสระ/    University of Southampton ประเทศองักฤษ  ต.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบ  - Bachelor of Arts in Mathematics and    ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
   Economics (Joint Honor),  University of   ปัจจุบนั กรรมการดา้นกฏหมาย บมจ. การบินไทย 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   Wales  ประเทศองักฤษ  ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. สายการบินนกแอร์ 
23 เมษายน 2561  - CMO Academy สถาบนั INSEAD ประเทศ   ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
   Singapore ปี 2559   -ไม่มี-  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  - หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการ   ประสบการณ์  
- ไม่มี -   และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและ  2558- 2560 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บมจ. การบินไทย 
   องคก์รมหาชนรุ่นท่ี 10 สถาบนัพระปกเกลา้ ปี   2557-2558 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ / ท่ีปรึกษากรรมการ บมจ. การบินไทย 
   2557   ผูอ้  านวยการใหญ่  
  - Director Certification Program รุ่น 111/2008  2557 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการพาณิชย ์ บมจ. การบินไทย 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2556 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายกลยทุธแ์ละ บมจ. การบินไทย 
      พฒันาธุรกิจ  
     2554 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายบริการลูกคา้ บมจ. การบินไทย 
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5. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.   61 - Doctor of  the Science of  Laws  (J.S.D.), Stanford  ไม่มี เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 
กติติพงษ์ กติยารักษ์   University สหรัฐอเมริกา  (ทุนฟลุไบรท)์  มิ.ย. 2562 –  ปัจจุบนั กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา  - Master of  Laws  (LL.M.), Harvard University   2559 – ส.ค. 2561 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี 
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทั   สหรัฐอเมริกา  (ทุนฟลุไบรท)์   ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
ภิบาล  - Master of  Laws  (LL.M.), Cornell University   2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บมจ. ปตท. 
   สหรัฐอเมริกา  (ทุน ก.พ.)  2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษทัภิบาลและ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์    ความรับผิดชอบต่อสงัคม / กรรมการก ากบัการปฏิบติั  
1 เมษายน 2559   มหาวิทยาลยั   ตามกฎเกณฑ ์  
  - เนติบณัฑิตไทย  (นบท.)  ส านกัอบรมศึกษา    ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  2560 – ปัจจุบนั  อนุกรรมการบริหารศาลยติุธรรมดา้นกิจการต่างประเทศ ศาลยติุธรรม 
- ไม่มี -  - Director Accreditation Program (DAP)   2560 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
   รุ่นท่ี 11/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  2558 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ สถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย 
   บริษทัไทย  2557 – ปัจจุบนั นายกสภา มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
  - Advanced Audit Committee Program (AACP)   2554 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกนัอาชญากรรมแห่งเอเชีย 
   รุ่นท่ี  18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    (Asia Crime Prevention Foundation – ACPF) 
   บริษทัไทย  2553 – ปัจจุบนั กรรมการ เนติบณัฑิตยสภา 
  - หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการ  2552 – ปัจจุบนั อุปนายกสภา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   ปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกั   ประสบการณ์  
   บริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 5 สถาบนัพระ  2557 – 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
   ปกเกลา้  2557 – 2558 ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจ า ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ว.ป.อ.) รุ่นท่ี  2551 – 2557 ปลดักระทรวงยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม 
   49 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  2548 – 2551 รองปลดักระทรวงยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 8     
   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน     
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6. ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.  73 - ดุษฎีบณัฑิต สาขาสถิติ ไม่มี มี.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 
คุณหญิง สุชาดา กรีะนันทน์   Harvard University, U.S.A.  มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะ  - มหาบณัฑิต สาขาสถิติ   และบรรษทัภิบาล  
กรรมการสรรหา พิจารณา   Harvard University, U.S.A.   ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  - พาณิชยศาสตร์บณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1  2551 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  บมจ. เสริมสุข 
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
1 มีนาคม 2560  - Director Certification Program รุ่น 0/2000  ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน ร้านภูฟ้า 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ สภากาชาดไทย 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว      ทรัพยากรบุคคล  
-  ไม่มี -      รองประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
       พระบรมราชชนก 
      กรรมการสภา วิทยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา 
      กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามพระราชด าริฯ  
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
      ประสบการณ์  
     2558 –  มี.ค.2561 รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการอิสระ/  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

      ประธานกรรมการ ทรัพยากรบุคคล  
     2555 –  ก.พ. 2561 นายกสภามหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     2554 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
     2549 – 2551 สมาชิก สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
     2547 – 2551 อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     2542 – 2547 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     2534 – 2542 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     2531 – 2551 กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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7. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 70 - ปริญญาโท สาขาการเงินการคลงั  ไม่มี มี.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 

กรรมการอิสระ /   Wharton School, University of Pennsylvania  มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการการลงทุน บมจ. ดุสิตธานี 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม   ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
   ดีมาก) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลด้ิง  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - Director Certification Program รุ่น  58/2005  2544 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ทรีนิต้ี วฒันา  

1 มีนาคม 2560  - Corporate Governance for Capital Market   2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮาส์ 
   Intermediaries รุ่น  Exclusive ปี 2557   ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป 

- ไม่มี -  - ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. การแพทย ์สุขมุวิท 62 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 5  2553 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 
  - ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   2552 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
   (วปรอ. รุ่นท่ี 344)  2551– ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  - การฝึกอบรมจากสถาบนัพฒันากรรมการและ   (เศรษฐศาสตร์การเงิน)  
   ผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (PDI) สถาบนั  2543 – ปัจจุบนั คณะกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผล ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

   พระปกเกลา้ หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการ   การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง กระทรวงการคลงั 
   ส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ   ประสบการณ์  
   รัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 15  2558 – 2560 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
  - ประกาศนียบตัร วพน. 12 หลกัสูตรผูบ้ริหาร  2554 – 2560 รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
   ระดบัสูง  ดา้นวิทยาการพลงังาน  โดยสถาบนั  2554 – 2561 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเทก็ซค์อร์ปอเรชัน่  
   วิทยาการพลงังาน    (ประเทศไทย) 
     2553 – เม.ย. 2560 กรรมการ/ ประธานกรรมการกลยทุธ์องคก์ร บมจ. หลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์
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8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 64 - Master of Engineering (IE&M)  ไม่มี ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการอิสระ /   สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT)  มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการการลงทุน บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการการลงทุน  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรม    ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
   อุตสาหการ)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   พระจอมเกลา้ธนบุรี  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.โอสถสภา 
1 กรกฎาคม 2560  - Director Certification Program รุ่น 67  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อินทชั โฮลด้ิงส์  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยคม 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว     ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการก ากบั บมจ. บีอีซี เวิลด ์
- ไม่มี -      ดูแลกิจการ  
     ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จินียร่ิง 
      ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
     ปัจจุบนั กรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาเทคโนโลยแีละภูมิสารสนเทศ 
     ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 2560 
      ประสบการณ์  
     2551 – 2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินทชั โฮลด้ิงส์  
     2550 – 2551 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
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9.  นางวรางค์ ไชยวรรณ 52 - Master of Business Administration in Finance and  2.57 ส.ค. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. ดุสิตธานี 

กรรมการ / กรรมการสรรหา   Investment, George Washington University,   มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล บมจ. ดุสิตธานี 

พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทั   Washington D.C. สหรัฐอเมริกา  เม.ย. 2559 – พ.ค. 2562 กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา / บมจ. ดุสิตธานี 

ภิบาล  - บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

   (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - Director Accreditation Program รุ่น 60/2006    ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  

11 สิงหาคม 2552   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   - ไม่มี -  
  - Certified Financial Planner รุ่นท่ี 1 ของสมาคม   ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   นกัวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners   ปัจจุบนั กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บมจ. ไทยประกนัชีวิต  
-  ไม่มี -   Association)  ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ 
  - Life Insurance Top Executives Seminar 2008,  ปัจจุบนั กรรมการ บ. แสงโสม / บ. กาญจนสิงขร / บ. ธนภกัดี 
   FALIA, JAPAN    บ. เฟ่ืองฟอูนนัต ์/ บ. มงคลสมยั /  
  - ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ     บ. วี.ซี. สมบติั  / บ. ไทย จินเนบรา  เทรดด้ิง / 
   (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 5    บ. เพชรการคา้ 
  - Director Accreditation Program รุ่น 131/2016   ประสบการณ์  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2543 – 2555 กรรมการ บ. ฟิทช์เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย )  
  - วิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 2  2550 – 2552 กรรมการ บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอร่ี 
   สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง  2544 – 2549 รองประธาน บ. ไทยประกนัชีวิต 

 
 
 

 



 เอกสารแนบ 1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  274 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10. นายชนินทธ์ โทณวณกิ 62 - Master of Business Administration,  49.94 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต ฟู้ดส์ 
รองประธานกรรมการ และ      Boston University สหรัฐอเมริกา รวมอยูใ่นกลุ่มท่าน ส.ค. 2560  – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท 
ประธานคณะกรรมการบริหาร  - Director Certification Program รุ่น 72/2006 ผูห้ญิงชนตัถ ์ เม.ย. 2560  – ปัจจุบนั กรรมการ D&J Co., Ltd. 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปิยะอุย ม.ค .2559  –  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั  - Director Accreditation Program รุ่น 10/2004  2559  –  ปัจจุบนั กรรมการ บ. วิมานสุริยา 
บริษทั   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2558 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)  Co., Ltd. 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ     2557 – ปัจจุบนั อุปนายกสภาวิทยาลยั วิทยาลยัดุสิตธานี 
28 กุมภาพนัธ์ 2523     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
     2554 – ปัจจุบนั กรรมการ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว     2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
พ่ีชายนางสินี  เธียรประสิทธ์ิ     2551– ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd.  
บิดานายศิรเดช โทณวณิก     2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc. 
     2533 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
      ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
     เม.ย. 2560  –  ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
      ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
     ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ หอการคา้ไทย 
     ปัจจุบนั หวัหนา้ทีมภาคเอกชน คณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพ่ือขบัเคล่ือน 
       เศรษฐกิจของประเทศ D6 การส่งเสริมการท่องเท่ียว & 
       MICE 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ปิยะศิริ 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เจทีบี (ประเทศไทย)   
     2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ชนตัถแ์ละลูก 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 
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ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10. นายชนินทธ์ โทณวณกิ (ต่อ)     2532 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ไทย-เจแปน แก๊ส 
     2531– ปัจจุบนั กรรมการ บ. ธนจิรัง 
      ประสบการณ์  
     2555 – ก.ค. 2562 กรรมการ Dusit USA Management Inc.  
     2553 – มิ.ย. 2562 กรรมการ บ. ดุสิต  แมนเนจเมน้ท ์
     2551– มิ.ย. 2562 กรรมการ บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ 
     2543 – มิ.ย. 2562 กรรมการ บ. เทวารัณย ์สปา 
     2557 – มิ.ย. 2562 กรรมการ บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ 
     2549 – ม.ค. 2562 กรรมการ บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
     2554 – มี.ค. 2561 กรรมการ Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.  
     2559 – มิ.ย. 2560 กรรมการ บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์/ 
       บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์/ บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
     2549  –  2558 กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   บมจ. ดุสิตธานี 
     2553 – 2559 กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
       ดุสิตธานี 
     2553 – 2559 Board Member The Emirates Academy of Hospitality Management  
     2549 – 2551 สมาชิก สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
     2549 – 2551 กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละการท่องเท่ียว 
     2549 – 2551 และ  ประธาน สภานิติบญัญติัเเห่งชาติ 
     2542 – 2543   
     2547 – 2551 และ นายกสมาคม สมาคมโรงแรมไทย 
     2541 – 2545   
     2544 – 2546 ประธานอุตสาหกรรมบริการ สภาหอการคา้ไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 
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สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

11. นางสินี เธียรประสิทธิ์ 61 - Mac Duffies Springfield, MA 49.94 ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการ และกรรมการบริหาร   ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมอยูใ่นกลุ่มท่าน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 
  - หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั   ผูห้ญิงชนตัถ ์ 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั   รุ่นท่ี 29 ปิยะอุย 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
บริษทั  - หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์  2554 – ปัจจุบนั กรรมการ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
   เก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน รุ่น 8/2555  2553 –ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.. 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - Director Certification Program Refresher   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
26 เมษายน 2522   Course รุ่น 2/2009  2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
  - Improving the Quality of Financial   2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต เวิลด์วายด์ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว           Reporting รุ่น 1/2006  2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
นอ้งสาวนายชนินทธ์ โทณวณิก  - Finance for Non-Financial Director รุ่น 22/2005  2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เทวารัณย ์สปา  
  - Director Certification Program รุ่น 65/2005  2533 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
  - Director Accreditation Program รุ่น 9/2004   ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2559 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอสถสภา 
      ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
     ปัจจุบนั กรรมการ บ. คิวบ ์เรียล พร็อพเพอร์ต้ี 
       บ. แอคมี พรินต้ิง / บ. ชนตัถแ์ละลูก /  
       บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง 
      ประสบการณ์  
     2555 – ก.ค. 2562 กรรมการ Dusit USA Managament Inc. 
     2551 – มิ.ย. 2562 กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. 
     2557 – พ.ย. 2561 กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  
     2554 – มี.ค. 2561 กรรมการ Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 
     2551 – ก.ย. 2559  เลขานุการบริษทั บมจ. ดุสิตธานี 
     2523 – ก.ย. 2559 เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี 
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สัดส่วนการถือหุ้น 
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ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 55 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ไม่มี ก.ค .2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ 
กรรมการ กรรมการการลงทุน   และการบญัชีต่างประเทศ มหาวิทยาลยั   มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท 
กรรมการบริหาร และ   Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ  ม.ค .2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม   สหรัฐอเมริกา  ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ LVM Holding Pte Ltd. 
  - ปริญญาตรีสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา   พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต กูร์เมต ์
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  มี.ค.  2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บ.  ดุสิต  ฟู้ดส์ / บมจ.  เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ ์
ผกูพนับริษทั  - ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง  พ.ย. 2560– ปัจจุบนั กรรมการ บ. อาศยั โฮลด้ิงส์ 
   สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการ  เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ D &  J Co., Ltd. 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   ศาลยติุธรรม  ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. วิมานสุริยา  
1 ตุลาคม 2558  - Director Certification Program รุ่น 89/2007  เม.ย. 2559– ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ /   
  - Advanced  Audit Committee Program รุ่น     บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต / บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  มี.ค. 2559 -  ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต ไชน่าแคปปิตอล / 
- ไม่มี -   บริษทัไทย    DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
     ก.พ. 2559  -  ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Thani Philippines, Inc. /  
       Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 
     ม.ค. 2559–ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม/ กรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี 
     ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  
     พ.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ วิทยาลยัดุสิตธานี 
     ต.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี 
      ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
     ต.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
      สมาชิกคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง  
      ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
     ม.ค.  2563 –  ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ (ต่อ)     พ.ย. 2559 –  ปัจจุบนั Member of the International Advisory Board Ecole Hôtelière de Lausanne 
     ก.ย. 2558  – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
     พ.ค. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
      ประสบการณ์  
     ก.ย.2555 –  พ.ย.  2561 กรรมการอ านวยการการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล  
     ก.ย. 2560–  เม.ย.  2561  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บมจ. สายการบินนกแอร์  
     ส.ค. 2559 – เม.ย.  2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สายการบินนกแอร์  
     มี.ค. 2559 – 2560 กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
     ธ.ค. 2559– มิ.ย. 2560 กรรมการ บ. ศาลาแดง  พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์ 
     2558  –  2559 กรรมการท่ีปรึกษาหลกัสูตรเยาวชนภิวฒัน์ สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 
     2554  –  2558 ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ไทยคม 
     2554  –  2558 ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจส่ือโฆษณา บมจ. อินทชั 
      และธุรกิจใหม ่  
     2554  –  2558 ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ/ ประธาน บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ 
      คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
     2554  –  2558 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร Shenington Investment Pte Ltd. 
     2554 – 2557 ประธานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
     2553 – 2554 ผูจ้ดัการทัว่ไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยเีซอร์วิสเซส IBM ASEAN 
     2552 – 2553 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส านกัประธานเจา้หนา้ท่ี ส านกังานใหญ่ IBM, New York, U.S.A. 
      บริหาร  
     2550 – 2552 ผูจ้ดัการทัว่ไปและรองประธานธุรกิจทัว่ไป IBM ASEAN 
     2546 – 2550 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย จ ากดั 
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คณะผู้บริหาร และประวตัิ 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ รายละเอียดปรากฏอยูใ่น  ประวติัและขอ้มูลคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 

2. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ 57 - ปริญญาโท Info Systems มหาวิทยาลยั  ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง / บ. อาศยั โฮลด้ิงส์ / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและ   Golden Gate สหรัฐอเมริกา    บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วสิเซส / บ. ดุสิต ฟู้ดส์ / 
การเงินกลุ่ม และบริหารการลงทุน  - ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ     บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล / บ. ดุสิต กูร์เมต ์/ 
   มหาวิทยาลยั Pittsburgh สหรัฐอเมริกา    บมจ. เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ /  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์     Dusit Overseas Co., Ltd. 

- ไม่มี -   มิติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   Supervisor Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
  - Capital Market Academy   ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินกลุ่ม  บมจ. ดุสิตธานี 
   รุ่นท่ี 23/2560  ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  บ. วิมานสุริยา  
  - CIMB Insead Leadership program   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ /  LVM Holding Pte Ltd. 
   ปี 2554  2558 – 2561 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการเงินและ  บมจ. การบินไทย 
  - ประกาศนียบตัร Financial Institutions    การบญัชี  
   Governance Program ปี 2554  2552 – 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายกลยทุธแ์ละการเงิน  ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Certificate Program   2547 – 2552 First Senior Vice President, MIS & Planning Division  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
   (DCP) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบนั   Head กลุ่มการเงิน   
   กรรมการบริษทัไทย  2543 – 2547 Head of Business Finance, Wholesale Bank ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จ ากดั (มหาชน) และ  
  - หลกัสูตร Corporate Finance 3/2562 จาก    สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน  
   สภาวิชาชีพบญัชี (จ  านวน 7.30 ชัว่โมง)  2541 – 2543 รองประธาน Finance Control Department ธนาคารซิต้ีแบงก ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

3. นายสุกจิ งามสง่าพงษ์ 51 - ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ไม่มี ก.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ดุสิตธานี 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี    ต.ค. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดิ ออริจ้ิน ดุสิต 

และการเงิน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2559 – 2562 รองประธาน กลุ่มบริษทั คอนวดู (บริษทัยอ่ยในกลุ่ม  
  - ปริญญาโท สาขาการบญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์    บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    2559 – 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บ. ปนูซีเมนตต์ราลูกโลก (บริษทัยอ่ยใน 
- ไม่มี -  - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์    กลุ่ม บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
   และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  2554 – 2559 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  พีที คอนวดู อินโดนีเซีย 
  - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (สภาวิชาชีพบญัชี   2551 – 2554 Corporate Controller โฮลซิม กรุ๊ป ซพัพอร์ต  

   ในพระบรมราชูปถมัภ ์ประเทศไทย)    กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
  - ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (สมาคมผู ้  2546 –2551 หวัหนา้หน่วยงานบญัชีและรายงาน บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
   ตรวจสอบภายในสากล รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา)  2545 – 2548 อาจารยพิ์เศษ การควบคุมและตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 240/2560  2543 – 2546 หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   คณะกรรมการตรวจสอบ  
  - หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  2534 – 2543 ผูจ้ดัการอาวโุส บริษทั ส านกังาน เอสจีวี ณ ถลาง (อาร์เธอร์  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    แอนเดอร์เซ่น) จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Corporate Governance for Executive     
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     
  - หลกัสูตร High Performance Leadership (HPL)      
   IMD Business School ประเทศสิงคโปร์     
  - หลกัสูตร Holcim Senior Leadership Seminar,      
   IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์     
  - CFO’s Orientation Course of New IPOs รุ่นท่ี 4     
   (จ  านวน 12 ชัว่โมง)     
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4.  นางสาวละเอยีด โควาวสิารัช 57 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์/ บ. ดุสิต กูร์เมต ์/ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุน   บริหารธุรกิจศศินทร์    บ. ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ 

  - วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนั  2559 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุน บมจ. ดุสิตธานี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   เทคโนโลยแีห่งเอเชีย (เอไอที)  2556 – 2559 รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจใหม่  บมจ. อินทชั โฮลด้ิงส์ 

- ไม่มี -  - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์   2546 – 2556 ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร ผูบ้ริหารฝ่ายโครงการ  บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย และ ไอบีเอ็ม เอพี (เซียงไฮ)้ 

   มหาวทิยาลยั  2533 – 2544 รองประธานฝ่ายพฒันาสินคา้ใหม่  บ. เทเลคอมเอเซีย 
  - Director Certification Program, IOD 2015  2530 – 2532 ผูบ้ริหารฝ่ายธุรกิจ บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2528 – 2529 นกัวิเคราะห์ระบบ บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
  - 2017 Asia Pacific Hotel Management       
   Agreement Seminar, Bangkok     
  - Asia Pacific Conference (AOCAP),     
   Macao, China     
  -  MIT SLOAN SASIN ACTION     
   LEARNING CONFERENCE 2018,     
   Sasin School of Management     
  - Private Wealth Management APAC      
   Summit 2018, Singapore     
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5. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค 52 - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ ไม่มี 2560 –  ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย บมจ. ดุสิตธานี 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย   ระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัลอนดอน  2554 –  2560  ท่ีปรึกษากฎหมาย บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย  

  - นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)   2546 – 2553 ทนายความหุ้นส่วน บ. เมเยอร์ บราวน์ เจเอสเอม็ (ประเทศไทย)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2544 – 2545 ท่ีปรึกษากฎหมาย บ. กฎหมายเอสซีจี 
- ไม่มี -  - เกียรติบตัร “Proficiency in English for   2532 – 2544 นิติกร บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
   Academic Purposes”, University      
   College London     
  - เกียรติบตัร “Drafting of Patent      
   Applications in European Community”      
   European Patent Office     
  - เกียรติบตัร “Negotiating and Drafting      
   International Commercial Contract” The      
   Study Group - Oxford, The U.K.     
  - หลกัสูตร Business Concept      
   Development     
   บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)     
  - เกียรติบตัร “Completion of the Program      
   Training of Lawyers for International      
   Practice & Arbitration” กระทรวงยติุธรรม     
  - International Practice & Arbitration”      
   กระทรวงยติุธรรม     
  - Leadership Development Workshop,      
   Berkeley, 2017     
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6. นา ยบุน ควี ลิม้ 59 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิตธานี รีท / บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์/ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ   Nanyang Business School,  Nanyang     Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit USA Management Inc. / 

   Technological University สิงคโปร์    Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. / บ. เกรซ มี / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  - วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ     Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 

- ไม่มี -   (การจดัการโรงแรมและภตัตาคาร)   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd. /  Private Homes and 

   University of Denver, Colorado    Villas Pte. Ltd. 
   สหรัฐอเมริกา  2559 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
     2556 – 2559 ประธานบริหาร Dusit Fudu Hotel Management Company Ltd. 
     2554 – 2556 รองประธานบริหารอาวโุส ประจ าภูมิภาคเอเชีย โรงแรมในเครือมิลเลนเนียม แอนด ์คอป โทรนส์ 
7.  ดร. นิรมล จินดานุวฒัน์ 56 - การจดัการธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาพฤติ ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์/ บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากร   ปัญญาศึกษา (ทุนมลูนิธิอานนัทมหิดล)     บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส / บ. เกรซ มี     
บุคคล   มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต  2559 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล   บมจ. ดุสิตธานี 

   เออร์ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  2555  – 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) สาขา  2551– 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บ. ไอบีเอม็ โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี 
- ไม่มี -   การจดัการ (ทุนมลูนิธิอานนัทมหิดล)   2549 – 2551 พนัธมิตรร่วมฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บ. ไอบีเอม็ โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี  
   มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต  2545 – 2549 ท่ีปรึกษาดา้นการจดัการ  บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย  
   ริเวอร์ไซด ์ประเทศสหรัฐอเมริกา  2543 – 2545 ท่ีปรึกษาดา้นการจดัการ  บ. PwC ประเทศไทย  
  - วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา  2539 – 2543 หวัหนา้นกัวิจยัและอาจารยผ์ูส้อน มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์  
   วิทยาศาสตร์การบญัชี     ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยม      
   อนัดบั 1) สาขาการบญัชี      
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

8. นายศิรเดช โทณวณกิ 34 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต      0.01% 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต / บจ. เกรซมี /  
รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจและ   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์    บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์
โครงการ และรักษาการกรรมการ   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2561 – ปัจจุบนั กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd. 
ผูจ้ดัการ ฝ่ายการศึกษา   - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม)   2561 – ปัจจุบนั รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการ และ ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
   สาขาการพฒันาเศรษฐกิจและการเมือง    รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการศึกษา   

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   University of Exeter  สหรัฐราชอาณาจกัร  2561 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บ. อาศยั โฮลด้ิงส์ 
บุตรชายของนายชนินทธ ์     2559 – 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการลงทนุ ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
โทณวณิก     2557 – 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทุนโรงแรม ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
     2556 – 2557 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทุนโครงการ ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
     2555 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ (Profits Improvement) ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
     2554 – 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการลงทุนโรงแรม ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

9. นางสาวจันทร์เพญ็ เจนวณชิวทิย์ 55 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต      ไม่มี เม.ย. 2557 – ปัจจุบนั ผูช่้วยรองประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ดุสิตธานี 

ผูช่้วยรองประธานฝ่ายบญัชีและ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ต.ค. 2548  - มี.ค. 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ดุสิตธานี 

การเงิน  - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต          
(ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี)   จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลยั     
  - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยม     

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง   อนัดบัสอง) มหาวิทยาลยักรุงเทพ     

31 กรกฎาคม 2552  - หลกัสูตร How Blockchain influence the      

   business operations จากสภาวิชาชีพบญัชี     
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   จ านวน 3 ชัว่โมง     
- ไม่มี -  - หลกัสูตรโครงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง     
   วิชาชีพโดยการศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Study      
   CPD) คร้ังท่ี 3/2562 จากสภาวิชาชีพบญัชี     
   จ านวน 20 ชัว่โมง     
  - Annual Report (56-2) and Integrated Reporting      
   Concept การจดัท ารายงานประจ าปี ตาม     
   หลกัการ Integrated Reporting รุ่นท่ี 2/62     
   จากสภาวิชาชีพบญัชี จ  านวน 6 ชัว่โมง     

 
 
 
 
 
 



 เอกสารแนบ 1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  286 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทรวม
ผู้เกีย่วข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10. นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล 55 - มหาบณัฑิตสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ไม่มี ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. ดุสิตธานี 
เลขานุการบริษทั   ศศินทร์ฯ สาขาการจดัการ  ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั รองประธานฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั  บมจ. ดุสิตธานี 

  - อกัษรศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์  2533 – 2559 ผูอ้  านวยการแผนกทะเบียนหุ้น และเลขานุการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   มหาวทิยาลยั   บริษทั  

- ไม่มี -  - Company Secretary Program (CSP)   2529 – 2533 เลขานุการผูบ้ริหาร บ. มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) 

   รุ่นท่ี 15/2006     
  - Director Certification Program      
   (DCP) รุ่นท่ี 1/2000     
  - Effective Minutes taking (EMT)      
   รุ่นท่ี 2/2006     
  - Improving the Quality of Financial     
   Reporting (QFR) รุ่นท่ี 2/2006     
  - Understanding the fundamental of      
   financial statements (UFS)     
   รุ่นท่ี 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ     
   บริษทัไทย     

 
หมายเหต:ุ ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีประวติัการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546
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1.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามกฎหมาย 

1.1 จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งครบถว้นตำมกฎหมำย 
(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2  เกบ็รักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
1.3  ด ำเนินกำรอ่ืน  ๆตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
1.4  ด าเนินการอ่ืน  ๆตามท่ี พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั และ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
1.5 ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของ

บริษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 

2.1 จดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการบริษทัและด าเนินการตามขอ้บงัคบัของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.2 รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบักฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวและเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีและมีมติให้ถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.4 ใหค้  าแนะน า สนบัสนุนการปฏิบติังานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวมถึงเสนอใหก้รรมการมีการอบรมสัมมนาตามความเหมาะสม 
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2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไดรั้บขอ้มูล เพื่อการพิจารณาและตดัสินใจ รวบรวม และกลัน่กรองเอกสารการประชุม
คณะกรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงช้ีแนะประเด็นซ่ึงคณะกรรมการตอ้งพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ 

2.6 ประสานงานกบัประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการในการจดัท าวาระการประชุมคณะกรรมการ 
2.7 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องกรรมการให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสรุปใหท่ี้ประชุมกรรมการทราบทุกคร้ัง (วาระแจง้เพื่อทราบ) 
2.8 ด าเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

3. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อฝ่ายจัดการ 
3.1 ติดตามใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
3.2 ดูแล ติดตามใหฝ่้ายจดัการให้ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั 
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจดัการใหมี้การปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3.4 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

4.1 ติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มูลกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัตามความเหมาะสมอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบ 
4.2 ดูแลใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 
4.3 เป็นศูนยก์ลางการติดต่อกบัสถาบนัต่าง  ๆและนกัลงทุนรายยอ่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. อ่ืน  ๆ
5.1 ดูแล ก ากบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ถูกตอ้ง และโปร่งใส 
5.2 ประสานงานกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการในการจดัท าวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
5.3 เป็นศูนยก์ลางการติดต่อ ส่ือสาร ขอ้มูล ข่าวสาร ระหวา่งคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การพ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการ
บริษทัคนเดิมพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหน้าท่ีแทนเป็นการชัว่คราว 
ในช่วงเวลาดงักล่าว 
 



 เอกสารแนบ 2  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  290  

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) X / / / / / / / / /, // /, // /, // O O O O O O O 

 1. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์          / / /        
 2. บ. เทวารัณย ์สปา           /         
 3. บมจ. ดุสิตไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์         / / / / /       
 4. บ. ดุสิต เวิลด์วายด์           /    /  / /  
 5. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์           / /        
 6. Dusit USA Management Inc.                 /   
 7. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล          / / / /       
 8. บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์           /       / / 
บริษทั 9. บ. วิมานสุริยา          /  / /       
ยอ่ย 10. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท          /  /        
 11. บ. อาศยั โฮลด้ิงส์            / /      / 
 12. บ. ดุสิต ฟู้ดส์          /  / /       
 13. บ. ดุสิต ฮอลปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส                  /  
 14. บ. เกรซ มี                 / / / 
 15. D&J Co., Ltd.          /  /        
 16. Dusit Thani Philippines, Inc.          / / /        
 17. DMS Property Investment Private Limited          / / /        
 18. วิทยาลยัดุสิตธานี          /  /        

หมายเหตุ /1 นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

 19. LVM Holdings Pte. Ltd.            / /    /  / 
 20. Dusit Overseas Co., Ltd.          /  / /    /  / 
 21. Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.                 /   
 22. บ. ดุสิต กูร์เมต ์            / /  /     
บริษทั 23. บ. ดุสิต เรียล ฟู้ดส์            /   /     
ยอ่ย 24. บ. เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง            / /       
 25. Dusit Saudi LLC                    
 26. Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd.                 /   
 27. บ. เดอะ เคเทอเรอร์ส จอยท ์สตอ็ค                    
 28. ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า                    
       ดุสิตธานี (DREIT)                    
 29. บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี             /       
บริษทั 30. บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์             /       
ร่วม 31. บมจ. เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์            / /       
 32. Dusit Hospitality Education Philippine, Inc.          /  /        
 33. บ. ดุสิตธานี รีท                 /   
 34. Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd.                 /   
บริษทั 35. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต           / /       / 
ร่วมคา้ 36. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.          /  / O /   /   
 37. บ. ดิ ออริจ้ิน ดุสิต              /      
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

 38. บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ /                   
 39. บมจ. ผาแดงอินดสัทรี X                   
 40. บ.  มิตซูบิชิ  เอเลเวเตอร์ เอเชีย X                   
 41. บ. ไทยน ้าทิพย ์ /                   
 42. บ. อมตะ ซิต้ี X                   
 43. บ. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี X                   
 44. บมจ. นวกิจประกนัภยั  /                  
 45. บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน์   /                 
 46. บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค   /                 
บริษทั 47. บมจ. นกแอร์    //                
ท่ี 48. บมจ. การบินไทย    O                
เก่ียว 49. บมจ. ปตท.     /               
ขอ้ง 50. บมจ. ธนาคารกรุงไทย     /               
 51. บมจ. เสริมสุข      /              
 52. บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลด้ิง       /             
 53. บมจ. ทรีนิต้ี วฒันา       X             
 54. บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮาส์       /             
 55. บ. สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป       X             
 56. บ. การแพทย ์สุขมุวิท 62       /             
 57. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส        /            
 58. บมจ.โอสถสภา        /   /         
 59. บมจ. อินทชั โฮลด้ิงส์        /            
 60. บมจ. ไทยคม        /            
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

 61. บมจ. บีอีซี เวิลด ์        /            
 62. บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จินียร่ิง        /            
 63. บมจ. ไทยประกนัชีวิต         /, //           
 64. บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ         /, //           
 65. บ. แสงโสม         /           
 66. บ. กาญจนสิงขร         /           
 67. บ. ธนภกัดี         /           
 68. บ. เฟ่ืองฟอูนนัต ์         /           
บริษทั 69. บ. มงคลสมยั         /           
ท่ี 70. บ. วี.ซี. สมบติั         /           
เก่ียว 71. บ. ไทย จินเนบรา  เทรดด้ิง         /           
ขอ้ง 72. บ. เพชรการคา้         /           
 73. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย          /  /        
 74. บ. ปิยะศิริ          / /         
 75. บ. เจทีบี (ประเทศไทย)            /          
 76. บ. ชนตัถแ์ละลูก          / /         
 77. บ. ไทย-เจแปน แก๊ส          /          
 78. บ. ธนจิรัง          / /         
 79. บ. คิวบ ์เรียล พร็อพเพอร์ต้ี           /         
 80. บ. แอคมี พรินต้ิง           /         
 81. บ. กาสโทรเธค                   / 

 

หมายเหตุ X =  ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร O = ผูบ้ริหาร 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นางปิยนุช  เฟ่ืองพานิชเจริญ 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วนั เดือน ปี เกดิ 4 ธนัวาคม 2514 
การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
วุฒิบัตร - ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : CIA) 
 - ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor : TA) 
การอบรม หลกัสูตรอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
  - สัมมนาใหญ่ประจ าปี 2562 ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 - สร้างความเขา้ใจหลกัการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS16 รุ่น1/62 
 - IT Audit for Non  IT Auditor รุ่นท่ี 1/62 
 - การป้องกนัการทุจริตในองคก์ร รุ่นท่ี 17 
 - Update มาตรฐานการบญัชี การสอบบญัชี พร้อม Update กฎหมายภาษีอากร ปี 62 
การถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 

 
ประสบการณ์  
ต.ค. 2562 – ปัจจุบนั รผูอ้  านวยกา ฝ่ายตรวจสอบภายใน   บมจ. ดุสิตธานี 
พ.ค. 2561– ต.ค. 6225  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วสิเซส 
พ.ย. 2544 – เม.ย. 2561 ผูจ้ดัการแผนกส านกัตรวจสอบภายใน บมจ. บีอีซี เวลิด์ 
มี.ค. 2544 – พ.ย. 4425  ผูช่้วยฝ่ายผูจ้ดัการตรวจสอบและดูแลการปฏิบติังานภายใน บ. ทรีนิต้ี อินฟอร์เมชัน่ 
มี.ค. 2539 – ก.พ. 2544 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบติังานภายใน บมจ. หลกัทรัพย ์เคจีไอ 

(ประเทศไทย) 
พ.ค. 2537 – มี.ค. 2539 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน บ. เงินทุนหลกัทรัพยธ์นพล 
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 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) 
 - 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 2562 บริษทัมีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใหผู้ป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวธีิ

กระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งหมด ซ่ึงผลการประเมินปรากฏวา่มี
มูลค่ามากกวา่ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัจึงไม่ตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้าย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระจ านวน 3 คน เป็นผูท้รงคุณวุฒิด้านการบัญชี การเงิน และกฎหมาย มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มิได้เป็นผูบ้ริหาร พนักงาน  หรือท่ี
ปรึกษาของบริษทั 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 15 คร้ัง ดงัน้ี 
 

   การเข้าร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 15/15 
2. คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 13/14 
3. คุณธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 15/15 

  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ
และตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้โดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของตนเองแลว้ ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี สรุป
สาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 
 
การสอบทานรายงานทางการเงิน 

ไดส้อบทานขอ้มูลท่ีส าคญัของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจ าปี 2562 ของบริษทั ดุสิต
ธานี จ  ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงไดจ้ดัท า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยสอบทานประเด็นส าคญั รายการพิเศษ และไดรั้บค าช้ีแจง
จากผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นท่ีพอใจวา่การจดัท ารายงานทางการเงิน รวมทั้งการ
เปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ัง โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเขา้ร่วมประชุม ไดรั้บการยนืยนัวา่ไม่มีปัญหาในการปฏิบติังาน มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
และการแสดงความเห็น ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดี 
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การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไดส้อบทานรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ย รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ี

อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจ
วา่เป็นรายการท่ีกระท าโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั สมเหตุสมผลและเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจ
ปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ
หน่วยงานก ากบัดูแล 
 
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการบริหาร
ความเส่ียง 

ไดส้อบทานระบบควบคุมภายใน รวมถึงการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่และการบริหารความเส่ียง ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ 
ทั้งในดา้นการเงินและบญัชี การด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน  
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมถึงความเห็นของผูส้อบบญัชี ซ่ึงให้ความเห็น
สอดคล้องกนัว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั นอกจากนั้น บริษทัได้จดัให้มี
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต (Whistleblowing)  ผ่านทางอีเมล  เว็บไซต์ หรือ
จดัท าเป็นหนงัสือถึงคณะกรรมการรับแจง้เบาะแสการกระท าความผิดหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการก ากบัดูแลความเส่ียงตาม
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม  ส าหรับการบริหารความเส่ียง บริษัทได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแผนการบริหาร
ความเส่ียงและการติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ  พบวา่ผูบ้ริหารควรส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียง
ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 
 
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  

ไดส้อบทานการปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ร่วมกบัฝ่ายกฎหมายและ
ส านกังานเลขานุการบริษทัแลว้ เห็นวา่บริษทัไดมี้การก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดต่างๆ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 
ไดส้อบทานความเหมาะสมของหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ขอบเขต การปฏิบติังาน  และความเป็นอิสระ

ของงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามแผนกลยุทธ์ของบริษทั และแผนการตรวจสอบประจ าปี
ของฝ่ายตรวจสอบภายในปีจ านวนบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และการพฒันา
บุคลากร ติดตามความคืบหน้าการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติั  ตลอดจนให้
ค าแนะน าในการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท างานมากยิ่งข้ึน รวมทั้งได้
ประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหนา้ส านกังานการตรวจสอบภายใน และใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา
ความดีความชอบ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

ไดป้ระเมินการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ โดยไดพ้ิจารณาความเป็น
อิสระสอบทานคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี  และระยะเวลาการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีแลว้  เห็นวา่ถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด รวมทั้ง มีค่าสอบ
บญัชีท่ีเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์หรือ
นางสาวชนารัตน์ จนัทร์หวา จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย   สอบบญัชี จ  ากดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัย่อย  โดยเสนอค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงิน
ระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส ของบริษทัเป็นเงินทั้งหมด 2,055,000 บาท รวมทั้ง รับทราบค่าสอบบญัชีงบ
การเงินประจ าปี 2563 ของบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วมคา้ และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัยอ่ย
ท่ีจดทะเบียนฯ ในประเทศไทย เป็นเงินทั้งหมด 4,896,000 บาท  ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ
บริษทัร่วมคา้ในต่างประเทศ เป็นเงินทั้งหมด 2,984,700 บาท 

จากการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานการปฏิบติังานต่างๆ ดงักล่าว
ข้างต้น ร่วมกับผูบ้ริหารระดับสูง ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ใจ
ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อย มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เช่ือมัน่ไดว้่ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ไดจ้ดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่พบ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 
 

 

(ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล ประจ าปี 2562 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดอ้นุมตัิการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
คณะกรรมการชุดย่อย โดยรวมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กับคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็น 1 คณะ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน โดยมี
ประธานเป็นกรรมการอิสระ  
 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล มีการประชุม 3 คร้ัง (ก่อน
มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดยอ่ย ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 3 
คร้ัง และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง) โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีได้
ดงัน้ี  

1. พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัและนโยบายของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึง

ความหลากหลายของคณะกรรมการทั้งในดา้นทกัษะและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์กบับริษทั และ

น าเสนอคณะกรรมการเพื่อใหค้วามเห็นชอบและเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป ทั้งน้ี ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 24 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นราย

ใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา 

2. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการในบริษทั

ยอ่ย ก ากบัดูแลการสรรหา/แต่งตั้งผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการชุดยอ่ยและกรรมการ

ของบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวติัการท างาน อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินกิจการของบริษทั และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเเละสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการด าเนินงานของ

บริษทั เเละเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกนั และน าเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความ

เห็นชอบและเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

4. พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และพิจารณา

ค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั บทบาทหนา้ท่ีและ
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ความรับผิดชอบ และบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั เป็นตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมติั

ต่อไป 

5. พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินงานของบริษทั

ในปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ 

6. พิจารณาจดัท ากฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เพื่อให้

การปฏิบติัหนา้ท่ีสอดคลอ้งกบัการปรับปรุงโครงสร้างท่ีมีการรวมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

กบัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 1 คณะ  

 
 

 

(ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์) 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
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รายงานคณะกรรมการการลงทุนประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ด้วยกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษทัทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการลงทุนธุรกิจท่ีหลากหลาย  

เพื่อกระจายความเส่ียงการลงทุน ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ได้
มีมติอนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการการลงทุนของบริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในธุรกิจท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย  (1) นายภควตั 
โกวทิวฒันพงศ ์ประธานกรรมการการลงทุน (2) นายสมประสงค ์บุญยะชยั กรรมการการลงทุน และ (3) นายชนินทธ์ 
โทณวณิก กรรมการการลงทุน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป โดยมีนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล 
เลขานุการบริษทั และรองประธานฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเลขานุการ  

ในปี 2562 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 5 คร้ัง ดงัน้ี 
 

   การเข้าร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์ ประธานกรรมการการลงทุน 5 / 5 
2. นายสมประสงค ์บุญยะชยั กรรมการการลงทุน 5 / 5 
3. นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการการลงทุน 4 / 5 

 
โดยคณะกรรมการการลงทุนไดก้ าหนดแนวทางการลงทุนขององคก์รท่ีชดัเจน โดยพิจารณาตามหลกัการ

ดงัน้ี 
 การลงทุนจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ธุรกิจของกลุ่มดุสิต (Strategic directions) 
 แนวทางการลงทุนขององคก์ร (Corporate Investment Guideline) ไดก้ าหนดอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน อัตราส่วนวดัความสามารถการบริหารหน้ีสิน ต้นทุนการเงินเฉล่ียของเงินทุน สัดส่วนการลงทุน 
ขั้นต ่าในการร่วมทุน รวมถึงพารามิเตอร์ทางการเงิน (Financial parameter) และระดับอตัราผลตอบแทนขั้นต ่า 
ท่ียอมรับได ้(Hurdle rate) โดยพิจารณาประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษทัและประเทศท่ีเขา้ลงทุน ทั้งน้ี การลงทุนจะตอ้ง
มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) เป็นผลบวกในทุกโครงการ 

 แนวทางการลงทุนรายโครงการ (Individual Project Consideration) มีกระบวนการพิจารณาตดัสินใจ
ลงทุน โดยเร่ิมจากการหาโอกาสการลงทุนทางธุรกิจ การพิจารณากลัน่กรองโครงการ การตรวจสอบสถานะกิจการ
รวมถึงความเห็นของท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ การขออนุมติัโครงการต่อคณะกรรมการ การจดัเตรียมเอกสารส าคญัและ
สัญญาต่าง  ๆจนถึงการส้ินสุดเจรจาการเขา้ท ารายการ   

 การติดตามโครงการหลงัจากส้ินสุดการเจรจาโครงการ (Post-Completion Monitoring) โดยฝ่ายบริหาร
การลงทุนจะติดตามโครงการท่ีบริษทัลงทุน และจดัท ารายงานเพื่อพิจารณาการลงทุนต่อไป  
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ในการประชุมทุกคร้ัง คณะกรรมการการลงทุนไดพ้ิจารณาศึกษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจของโครงการ
ลงทุนต่างๆ และขอ้มูลทางการตลาดในประเทศท่ีเขา้ลงทุน มีการอภิปรายซกัถาม ให้ความเห็นและขอ้คิดเห็นต่าง  ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ไม่วา่จะเป็นโครงสร้างการลงทุน โครงสร้างทางการเงิน ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการลงทุน 
รวมถึงประเมินความคุม้ค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางกลยุทธ์และแนวทางการ
ลงทุนขององคก์ร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา 

ในปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง 
นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ เป็นกรรมการการลงทุนเพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป ท าใหปั้จจุบนั
คณะกรรมการการลงทุนมีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน เพื่อ
พิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุน โอกาสทางธุรกิจใหม่ และติดตามความคืบหนา้ เพื่อเขา้แกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

คณะกรรมการการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามกฎบัตรและตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยไดพ้ิจารณาขอ้มูลโครงการลงทุน ประเด็นต่างๆ จากฝ่ายบริหาร รวมถึงความเห็นของท่ี
ปรึกษาของโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาตดัสินใจลงทุนโครงการลงทุนต่าง  ๆดว้ยความ
ระมดัระวงัและรอบคอบ ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย และการเติบโตของบริษทัอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื  
  

 

(นายภควตั โกวทิวฒันพงศ์) 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2562 

 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  
บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ในประเทศ 
 

รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
1 บมจ. ดุสิตธานี นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 1,885,000 (1)  บาท 
2 บมจ. ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 841,000  บาท 
3 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์  นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 120,000  บาท 
4 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 190,000  บาท 
5 บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 180,000 บาท 
6 บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา   695,000  บาท 
7 บ. ดุสิต ไชน่าแคปปิตอล นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 130,000  บาท 
8 บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์  นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 125,000 บาท 
9 บ. วิมานสุริยา นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 280,000 บาท 
10 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 250,000 บาท 
11 ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์    

 และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 735,000 บาท 
12 บ. อาศยั โฮลด้ิงส์ นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 80,000 บาท 
13 บ. ดุสิต ฟู้ด นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 80,000 บาท 
14 บ. ดุสิต กร์ูเมต ์ นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 80,000 บาท 
15 บ. ดุสิต ฮอลปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 80,000 บาท 
16 บ. ดุสิต เรียล ฟู้ด นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 80,000 บาท 
17 บ. เกรซมี นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 80,000 บาท 
18 บ. เอบ็เพอร์คิวร์ เคเทอร่ิง นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 470,000 บาท 
19 บ. ดุสิตธานี รีท นางสาวชนารัตน ์จนัทร์หวา 40,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ 6,421,000 บาท 
 
(1)  รวมค่าสอบบญัชีจ านวน 260,000 บาท ส าหรับหน่วยธุรกิจใหม่ 3 แห่งท่ีเพ่ิมในระหวา่งปี 2562 
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บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ในต่างประเทศ 
 

รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
1 Dusit Thani Philippines, Inc. R.G. Manabat & Co., Makati City, 

Philippines 
830,000 Peso 

2 Dusit Hospitality Education 
Philippines, Inc. 

R.G. Manabat & Co., Makati City, 
Philippines 

250,000 Peso 

3 LVM Holdings Pte. Ltd. - ROHQ R.G. Manabat & Co., Makati City, 
Philippines 

150,000 Peso 

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

KPMG Huazhen LLP, Shanghai, 
People’s Republic of China 

295,500 RMB 

5 DMS Property Investment Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of Maldives 12,175  USD 
6 Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of Maldives 3,300  USD 
7 Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of Maldives 2,300  USD 
8 Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd. KPMG, Male, Republic of Maldives 1,250  USD 

  
ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

 

รายการที่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย 
ประเภทของ 

งานบริการอ่ืน  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 DMS Property 
Investment Pvt. Ltd. 

- ค่าท่ีปรึกษาดา้นภาษี KPMG, Male, 
Republic of 
Maldives 

2,450 USD 250 USD 

2 Dusit Maldives 
Management Pvt. 
Ltd. 

- ค่าท่ีปรึกษาดา้นภาษี KPMG, Male, 
Republic of 
Maldives 

- USD 1,550 USD 
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 ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให้
ขา้พเจา้ ส านักงานสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับขา้พเจา้และส านัก
งานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั ท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ          
         
เม่ือปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว  ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าข้อมูลทั้ งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดง
ค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายให้ขา้พเจา้ ส านักงานสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้น  

 
 

ลงช่ือ 
 

 (นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 
 บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
 ผูส้อบบญัชีของ บมจ. ดุสิตธานี 

 
 
  


