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ส่วนท่ี 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 72 ปี  
กลุ่มบริษทัเร่ิมประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2492 โดยมีท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย เป็นผูก่้อตั้ง บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2518 และในปี 2536 บริษทัไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็น บริษทัมหาชน
จ ากดั โดยใชช่ื้อว่าบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และช่ือภาษาองักฤษวา่ Dusit Thani Public Company Limited ใช้
ช่ือย่อบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยว์่า DTC ปัจจุบนัผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มท่านผูห้ญิงชนัตถ์และผูเ้ก่ียวข้อง ถือหุ้น
รวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 49.94 โดยเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559  เปล่ียนมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 
บาท เป็น 1 บาท ส่งผลใหจ้ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ของบริษทัเพิ่มขึ้น 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”  
(แบรนด์ระดับ Midscale) “ดุสิตปร๊ินเซส” (แบรนด์ระดับ Economy)  “ดุสิต เรสซิเด้นซ์” (แบรนด์ระดับ Branded 
Residence) และ “ASAI HOTELS” (แบรนด์ระดับ Lifestyle/Boutique) ภายใตบ้ริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ ากัด ซ่ึงเป็น
บริษทัในเครือ ซ่ึงเปิดให้บริการโรงแรมแห่งแรก “อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” ตั้งอยู่ใจกลางถนนเยาวราช  
เม่ือเดือนกนัยายน 2563 
    

หมายเหต ุ* เป็น Future plan 

 เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้กบัลูกคา้ในดา้นต่าง  ๆจึงเกิดการให้บริการดุสิต ออน ดีมานด์ ซ่ึงให้บริการ
รับท าความสะอาด  และบริการจดัเล้ียงส่วนตวั โดยเจาะกลุ่มลูกคา้ในตลาดระดบับน (high end)  เช่น โรงแรมระดบั 4 
ถึง 5 ดาว และท่ีพกัอาศยัระดบัพรีเมียม เป็นตน้ และดุสิตอีเวน้ท์ ซ่ึงให้บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี ไดแ้ก่ บุฟเฟ่ต์ 
ค็อกเทล โต๊ะจีน อาหารว่าง และอาหารกล่อง และมีร้านอาหาร “บา้นดุสิตธานี” ร้านอาหารแบบ Stand alone แห่งแรก
ของดุสิตตั้งอยูใ่นซอยศาลาแดง 

 

แผนภาพแสดง Dusit’s travelling lodging spectrum 

 

* 
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ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีจ านวนโรงแรมและวิลล่าภายใต้การบริหารจัดการรวม 340 แห่ง ประกอบด้วย
โรงแรมจ านวน 44 แห่ง และวิลล่าจ านวน 296 แห่ง ครอบคลุม 15 ประเทศ รวมจ านวนหอ้งพกั 11,535 หอ้ง  

นอกจากการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรมแลว้ ผูก่้อตั้งยงัให้ความส าคญักบัการศึกษาเพื่อพฒันา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของโรงแรมในกลุ่มและอุตสาหกรรมโรงแรมสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัจจุบนับริษทัมีประสบการณ์ในธุรกิจการศึกษามากว่า 28 ปีโดยเร่ิมก่อตั้งโรงเรียนการ
โรงแรมดุสิตธานีขึ้นในปี 2536 ต่อมาในปี 2539 ไดมี้การยกสถานะเป็น “วิทยาลยัดุสิตธานี” ซ่ึงในปัจจุบนัเปิดสอน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท นอกจากน้ี ยงัมีการร่วมทุนในโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ 
กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และมีการวิจยัคน้ควา้และพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนภายใต้ Dusit Thani Excellence 
Center (DTEC)  
 เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ บริษทัจึงไดล้งทุนในธุรกิจอาหารในปี 2561 โดยจดัตั้งบริษทั  ดุสิต 
ฟู้ดส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเป็นบริษทัท่ีถือหุ้นในธุรกิจอาหารของกลุ่ม เช่น   
บริษทั ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ  บริษทั ดุสิต กูร์เมต์ จ ากดั  ซ่ึงด าเนินธุรกิจ ท า
การตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์อาหารภายใตแ้บรนด์ดุสิต  บริษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั ซ่ึงให้บริการดา้นอาหาร
และเคร่ืองด่ีม (Catering) แก่โรงเรียนนานาชาติ  และบริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑป์รุงรสอาหารและอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based protein)  
 นอกจากธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร และธุรกิจอ่ืนๆ แล้ว ยงัได้ลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์  
ไดแ้ก่ โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ภายใตช่ื้อ โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประกอบดว้ย โรงแรม 
ดุสิตธานี (ท่ีจะสร้างขึ้นแทนโรงแรมเดิมท่ีร้ือถอน) ศูนยก์ารคา้ปลีก คอนโดมิเนียม และอาคารส านักงาน  ตั้งอยู่
บริเวณหัวมุมถนนสีลม และยงัมีโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด์ ดุสิต จงัหวดั
ชลบุรี  โดยบริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั ซ่ึงลงทุนร่วมกบั บมจ. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี  (“ออริจ้ิน”) โดยดุสิตถือหุ้น
ร้อยละ 49.00 และออริจ้ินถือหุน้ร้อยละ 51.00 
1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม 

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

➢ วิสัยทัศน์ 
 “ภูมิใจในความเป็นไทย มอบบริการจากใจอนังดงาม สร้างความประทบัใจทัว่โลก” 
➢ พนัธกจิ 
“สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย...ตลอดเวลา”  
➢ คุณค่าหลกัของดุสิต 
 “เราใส่ใจ” กบัทกุคน 
“เราเตม็ท่ี” กบัทุกส่ิง 
“เราท าได”้ ทุกทุกอยา่ง 
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➢ เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ  
บริษทัไดว้างแผนกลยทุธ์ระยะยาว 9 ปี (ปี 2559 - 2568) เพื่อการเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยมีกลยุทธ์การด าเนิน

ธุรกิจ ดงัน้ี  
1. การสร้างความสมดุลของรายได้ (Balance) เพื่อเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจในต่างประเทศเป็นร้อยละ 50  

ขณะเดียวกนัจะสร้างสมดุลการพฒันาธุรกิจระหว่างการลงทุนสร้างโรงแรมเอง (Capital investment) 
กบัรับจา้งบริหาร (Asset light) เพื่อลดเงินลงทุนและเพิ่มอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 

2. การเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุรกิจเพ่ือกระจายความเส่ียง (Diversify) โดยตั้งเป้ารายได้จาก
การลงทุนในธุรกิจอ่ืน  ๆในสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

3. การขยายการเติบโตของธุรกจิ (Expand) โดยขยายจ านวนหอ้งพกัเพิ่มขึ้นอีกเท่าตวัจากประมาณ 7,000 
หอ้งในปี 2559 เป็น 14,000 หอ้งภายในปี 2564 

ดว้ยเป้าหมายดงักล่าว ปี 2559 - 2561 เป็นช่วงเวลาท่ีบริษทัให้ความส าคญักบั “การเสริมสร้างรากฐานของ
บริษทัให้แข็งแกร่ง” (Strengthening Foundations) เป็นช่วงเวลาในการวางทิศทางและกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของกลุ่ม
บริษทั จดัท าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางใหม่ขององคก์ร โดยใหค้วามส าคญักบัการสร้าง
รากฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่  

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

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

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

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

5. ความสามารถทางการเงิน (Financial Capability) เพื่อท่ีจะไดมี้โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม มีความ 
ยืดหยุ่นและมัน่คงทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมุ่งสร้างมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น การแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) เป็นกองทรัสต์อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี (DREIT) ในช่วงปลายปี 2560 เป็นหน่ึงของแผนการสร้างรากฐานของบริษทั เพื่อให้บริษทัมีแหล่งเงินทุน
ในการพฒันาและลงทุนดา้นสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น 
 ปี 2562 - 2564 เป็นปีแห่ง “การรับรู้ศกัยภาพในการเติบโต” (Realizing Potential) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีบริษทั
เร่ิมการก่อสร้างโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ภายใตช่ื้อโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค  การจัด
โครงสร้างทางการเงินดว้ยการจดัโครงสร้างทรัพยสิ์น การปรับปรุงคุณภาพพอร์ตทรัพยสิ์นให้มีศกัยภาพมากขึ้น 
ตลอดจนการบริหารจดัการทรัพยสิ์นและเงินลงทุน ขณะเดียวกนัก็มีการขยายจ านวนห้องพกัโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก
เท่าตวัซ่ึงเป็นผลของการขยายธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงการหาโอกาสการขยายการบริหารวิลล่าในภูมิภาคอ่ืน  ๆดว้ย  เป็นช่วงเวลาท่ีบริษทัจะไดเ้ห็นความกา้วหนา้ใน
การบูรณาการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการศึกษา (Education-hotel integration) การปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการศึกษา
ให้มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการมากขึ้น  อีกทั้งเป็นช่วงเวลาท่ีจะเห็นการเติบโตของรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร
ซ่ึงเป็นธุรกิจใหม่ท่ีบริษทัเร่ิมลงทุนตั้งแต่ปี 2561 ตามกลยทุธ์กระจายความเส่ียงและการเติบโตของธุรกิจ  

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัว่โลกในช่วงตน้ปี 2563 
และการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ท่องเท่ียวอยา่งมากตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2563 ต่อเน่ืองมาถึงตน้ปี 2564  บริษทัจึงไดป้รับแผนธุรกิจในช่วง 2 ปีน้ี
เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจภายใต ้New Normal โดยมีกรอบกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจในระยะยาวเช่นเดิมในการสร้าง
สมดุลของรายได ้การกระจายความเส่ียง และการเติบโต (Balance-Diversify-Expand)  ส าหรับการบริหารจดัการในปี 
2563 และปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

(1) การบริหารจดัการทางการเงิน (Financial Model) รักษาสภาพคล่องทางการเงินและปรับพอร์ตทรัพยสิ์น
และเงินลงทุนเพื่อรับรู้ก าไร เพื่อใหบ้ริษทัสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบนัและ
ในระยะยาว  

(2)  การบริหารจัดการธุรกิจ (Business Model) โดยเน้นความร่วมมือกับพันธมิตร เน้นแนวความคิด
สร้างสรรค ์เพื่อสร้างรายไดจ้ากการให้บริการท่ีแตกต่าง ตอบโจทยล์ูกคา้ โดยค านึงถึงผูป้ระกอบการในภาคธุรกิจ
เดียวกนัและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆเพื่อใหส้ามารถเดินหนา้ไปดว้ยกนั 
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(3) การปรับโครงสร้างองค์กร (Organization Model) การท า Transformation ทั้ งในส่วนโครงสร้างของ
องคก์ร บุคลากร และเทคโนโลยีตั้งแต่ตน้ปี ปรับทกัษะของทีมงานเพื่อให้ตอบโจทยก์บัภาวะธุรกิจในปัจจุบนัและ
ในอนาคต ให้มีทั้งความพร้อม ความยืดหยุ่นและความคล่องตวั นอกจากน้ีบริษทัไดน้ าเทคโนโลยีมาช่วยพฒันา
ระบบงานทั้งหนา้บา้นและหลงับา้น ตลอดจน Data Platform ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

ทั้งน้ีการบริหารจดัการขา้งตน้เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินการต่อเน่ืองภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีรายไดล้ดลง 
โดยบริษทัคาดการณ์วา่ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศจะทยอยดีขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2564 หลงัจากท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนั 
COVID-19 และสถานการณ์ท่องเท่ียวโลกจะเร่ิมทยอยฟ้ืนตวัในคร่ึงหลงัของปี 2564 โดยคาดว่าจะเห็นภาพการฟ้ืน
ตวัท่ีชดัเจนขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2564 
 ปี 2565 - 2568 เป็นช่วงเวลาแห่ง “การปลดล็อคการสร้างมูลค่า” (Unlock Value Creation) เม่ือโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ภายใตช่ื้อโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ทยอยเสร็จตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป 
บริษทัจะมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการทยอยรับรู้รายไดจ้ากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ ตามดว้ยรายไดจ้ากการ
ขายอาคารท่ีพกัอาศยั และพื้นท่ีคา้ปลีก นอกจากน้ี บริษทัยงัคาดวา่จะสามารถรับรู้รายไดจ้ากการลงทุนในธุรกิจใหม่
อ่ืน  ๆส่งผลใหส้ัดส่วนรายไดใ้นประเทศและต่างประเทศมีความสมดุลมากขึ้นตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคัญ     

➢ การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคัญเกีย่วกบัอ านาจในการควบคุมบริษัทในปีท่ีผ่านมา 
ไม่มี 
 

➢ การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคัญเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิในปีท่ีผ่านมา 
มกราคม บริษทั เอ็บเพอร์คิวร์ เคเทอร่ิง จ ากัด บริษทัย่อยของบริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากัด ได ้

ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบั เดอะ เคเทอเรอร์ส (“เคเทอร์เรอร์ส”) เพื่อเขา้ซ้ือหุ้น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของเคเทอร์เรอร์ส ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจด
ทะเบียนท่ีประเทศเวียดนาม 

กุมภาพนัธ ์ ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ Metro Pacific Investments Corporation (“MPIC”) 
เพื่อร่วมพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเพื่อ  
ท่ีพกัอาศัยในประเทศฟิลิปปินส์  อย่างไรก็ตาม บริษทัได้ชะลอการลงทุนส่วนน้ี
ออกไปก่อน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

มีนาคม Dusit Thani Philippines, Inc. บริษทัย่อยของบริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั 
ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบั Fine Properties, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อขาย
หุ้นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ Dusit Hospitality Education Philippines, 
Inc. แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
คู่สัญญาขอเล่ือนการซ้ือขายออกไป เป็นเหตุให้รายการซ้ือขายดงักล่าวยงัด าเนินการ
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ไม่แล้วเสร็จ และ Dusit Thani Philippines, Inc. ยงัคงถือหุ้นร้อยละ 40 ใน Dusit 
Hospitality Management College 
เปิดใหบ้ริการโรงแรม “ดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ประเทศกาตาร์ 

พฤษภาคม ท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผูก่้อตั้ งโรงแรมดุสิตธานี กลุ่มบริษัทดุสิตธานี และ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัไดถึ้งแก่อนิจกรรม 

มิถุนายน ผนึกความร่วมมือกับ  ทาโนต้า  พา ร์ทเนอร์  บริษัทด้านการลงทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพยใ์นเกาะกวม สหรัฐอเมริกา เพื่อขยายขอ้ตกลงในการด าเนินการ
บริหารโรงแรม “ดุสิต บีช รีสอร์ต กวม” และ “เดอะ พลาซ่า” ศูนยก์ารคา้สุดหรูท่ีตั้ง
เช่ือมติดกนั 

สิงหาคม ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับ เจนก รุ๊ป  ( Jain Group) กลุ่ มบ ริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจท่องเท่ียว และธุรกิจการเงินชั้นน าในอินเดีย เพื่อเตรียมเขา้
บริหารโรงแรม ดุสิต ปร๊ินเซส เซอร์วิส สวีท กลักตัตา คาดเปิดให้บริการไดใ้นช่วง
ไตรมาส 2 ของปี 2565 

กนัยายน เปิดให้บริการโรงแรม “อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” (ASAI Bangkok Chinatown)  
ใจกลางถนนเยาวราช ซ่ึงเป็นโรงแรมแห่งแรกภายใตแ้บรนด์ “อาศยั” ท่ีเป็นแบรนด์
ไลฟ์สไตล ์ส าหรับนกัเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียล 

พฤศจิกายน D & J Co., Ltd. บริษัทย่อยของ ดุ สิต  ได้ลงนามในสัญญาบริหารโรงแรม 
ดุสิตธานี เกียวโต ภายใตแ้บรนด์ “ดุสิตธานี” แห่งแรกในประเทศญ่ีปุ่ น กบับริษทั  
ยาสุดะ เรียลเอสเตท จ ากดั โดยมีแผนเปิดใหบ้ริการภายในเดือนกนัยายน 2566 
บริษทั ดุสิตไชน่า แคปปิตอล จ ากดั บริษทัย่อยของดุสิต ไดเ้พิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
จากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 77.50 ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) 
Co., Ltd. ซ่ึง เป็นบริษัทร่วมท่ีจัดตั้ งในประเทศจีน ส่งผลให้ Dusit Fudu Hotel 
Management (Shanghai) Co., Ltd. เป็นบริษทัย่อยของบริษทั ดุสิตไชน่า แคปปิตอล 
จ ากดั 
เปิดใหบ้ริการโรงแรม “ดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ต ซูโจว” ตั้งอยูใ่นเมืองซูโจว ซ่ึงเป็น
โรงแรมแบรนดดุ์สิตแห่งท่ี 10 ในประเทศจีน 
จดทะเบียนเลิกบริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั บริษทัย่อยของดุสิต เน่ืองจากธุรกิจของ
เทวารัณย ์สปา ไดด้ าเนินการภายใตก้ลุ่มโรงแรมดุสิตธานี ทั้งน้ี การเลิกบริษทัย่อย
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัแต่อยา่งใด 

ธนัวาคม เปิดให้บริการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์ ซ่ึงเป็นรีสอร์ตแห่งแรกของเครือ
ดุสิตธานีในประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ใจกลางลากูน่า เนชัน่แนล กอล์ฟแอนด์คนัทรี
คลบั หน่ึงในสนามกอลฟ์ชั้นน าอนัเล่ืองช่ือของประเทศสิงคโปร์ 

ณ ส้ินปี 2563  เปิดโรงแรมใหม่เพื่อรับบริหารทั้งในไทยและต่างประเทศรวม 5 แห่ง ดงัน้ี 
ไทย   -    โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 
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สิงคโปร์ - โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์  
จีน  -   โรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ต ซูโจว  
กาตาร์  -  โรงแรมดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา 
สหรัฐอเมริกา – โรงแรมดุสิต บีช รีสอร์ต กวม  

 

➢ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์ส าคัญอ่ืน 
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

มกราคม 2563 บริษทั เอ็บเพอร์คิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั บริษทัย่อยของบริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั ได ้
ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบั เคเทอเรอร์ส เพื่อเขา้ซ้ือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของหุ้นทั้ งหมดของเคเทอร์เรอร์ส ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งและจดทะเบียนท่ี
ประเทศเวียดนาม 

พฤศจิกายน  
2563 
 

บริษัท ดุสิตไชน่า แคปปิตอล จ ากัด บริษัทย่อยของดุสิต ได้เพิ่มสัดส่วน 
การถือหุน้จากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 77.50 ใน Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีจดัตั้งในประเทศจีน 

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. เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 49 เป็น 
ร้อยละ 100 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ต่อมาในวันท่ี 6 มกราคม 2563  
บริษทัยอ่ยน้ีไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น D& J Co., Ltd. 

ธนัวาคม 2562 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากัด ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นเพื่อขายหุ้นในบมจ. เอ็นอาร์ 
อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ านวน 204,047,175 หุ้น จากจ านวน 272,062,900 หุ้น ท า
ให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 5.02 ของทุนช าระแลว้ของ บมจ. เอ็น
อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 
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 



 แบบ 56-1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 8 

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

 

 
➢ รางวัลท่ีดุสิต อนิเตอร์เนช่ันแนล ได้รับในปี 2563 

ดุสิต อนิเตอร์เนช่ันแนล 

• รางวลัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2564 
• ดุสิตไดรั้บการประเมินผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2563 อยู่ใน

ระดบั “ดีเลิศ”  
• ดุสิตไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุ

ไทย  โดยไดค้ะแนนร้อยละ 100 
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา  

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

• ประกาศนียบตัรรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยองคก์ารมาตรฐานสากล (ISO 14001) 
• รางวลัโรงแรมหรูหราแห่งปีโดย LTG Asia Australia Awards 2020 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเกต็ 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่  

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ต 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 
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• รางวลัสถานประกอบการประหยดัพลงังานโดยระบบ ESCO 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ท่ีใชรั้บรอง มาตรฐานของสถานท่ีจดังาน ประเทศไทย โดยส านกังานส่งเสริมการ
จดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ท่ีใชรั้บรอง มาตรฐานของสถานท่ีจดังาน ประเทศไทย โดยส านกังานส่งเสริมการ
จดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

โรงแรมดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบี่ 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

• ประกาศนียบตัรรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยองคก์ารมาตรฐานสากล (ISO 9001) 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

โรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพฯ 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส  

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 
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บ้านดุสิตธานี 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ SHA โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั 

• รางวลัร้านอาหารและการบริการยอดเยีย่มแห่งปีจาก Tatler Thailand 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ท่ีใชรั้บรอง มาตรฐานของสถานท่ีจดังาน ประเทศไทย โดยส านกังานส่งเสริมการ
จดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ต 

• รางวลัโรงแรมส าหรับครอบครัวยอดนิยม 25 อนัดบัแรกในแปซิฟิกใต ้
• รางวลัคอกเทลเลาจท่ี์ดีท่ีสุดในเกาะกวม 
โรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ต 

• รางวลัโรงแรมหรูหราแห่งปี 
• รางวลั BE Hotel Design Awards – Best Theme Hotel 
• รางวลัโรงแรมยอดนิยม 10 อนัดบัแรก ในประเทศจีน จาก The 15th China Hotel Starlight Awards  
• รางวลัสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวอยากเดิน ทางไปมากท่ีสุด จากงานแจกรางวลัมา้ทองค า คร้ังท่ี 20 ของ     

สาธารณรัฐประชาชนจีน   
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 

• ไดรั้บตราสัญลกัษณ์มาตรฐานความ สะอาด ปราศจาก COVID-19 

โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี 

• รางวลัร้านอาหารอินเดียยอดนิยมจาก FACT Dining Awards Abu Dhabi 2020 
• รางวลัอาหารม้ือสายส าหรับครอบครัวยอดนิยม จาก ACT Dining Awards Abu Dhabi 2020 
โรงแรมดุสิตธานี หวูจิน 

• รางวลั The 15th International Hotel Awards – ‘Platinum Award’ 
โรงแรมดุสิตดีทู ยาร์เก 

• รางวลัร้านอาหารไทยยอดเยีย่มแห่งปีจาก UAE Prestige Awards 
• รางวลัโรงแรมหรูหราระดบัโลก 
โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา 

• รางวลัสปาท่ีดีท่ีสุดในเอเชียจาก Haute Grandeur Global Hotel Awards 2020 

อลีธิ เฮเวนส์ 

• รางวลับริการเช่าวิลล่าหรูหราและการบริการท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยจาก Luxury Lifestyle Awards 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

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

 /2 ในเดือนมกราคม 2564 DTC ขายหุ้นร้อยละ 5.5 ให้ CPN ท าให้สัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 16.5 โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดทา้ย
ระหว่าง DTC และ CPN จะเป็นร้อยละ 15 : 85 

 /3 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล ไดเ้พ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 77.50 ใน Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd. 

 /4 เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 จดทะเบียนเลิก บ. เทวารัณย ์สปา ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 
 /5 จดัตั้งใหม่เมื่อวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 เพื่อสนบัสนุนการพฒันาดา้นศิลปะการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยการให้ค าปรึกษา 

การให้เช่าพ้ืนท่ี และสถานท่ีด าเนินการ 
 /6 จดัตั้งใหม่เมื่อวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 เพื่อประกอบกิจการสถาบนัการศึกษาเฉพาะทาง ในดา้นศิลปะการท าอาหาร 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   
ธุรกิจหลักของ บมจ. ดุสิตธานี คือ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการ

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

บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

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

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

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

- เป็นเจ้าของและบริหารโรงแรม ได้แก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ* และ 
ดุสิตธานี พทัยา 

- รับจ้างบริหารโรงแรมภายใตบ้ริษทัย่อย 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  และรับบริหารภายใต้
รูปแบบ White Label Hotel ไดแ้ก่ สถานพกัฟ้ืนและพกัผอ่นสวนสน
ประดิพทัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงรวมสนามกอล์ฟ 1 แห่ง สถาน 
พกัฟ้ืนและพกัผ่อน ไชยนารายณ์ รีเวอร์ไซด์ เชียงราย และสถาน
พกัฟ้ืนและพกัผอ่น ลานนา กรีนเลค รีสอร์ต เชียงใหม่ 

- ให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าแก่โรงแรม ได้แก่  
ดุสิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ต และดุสิต ปร๊ินเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ต  
ฟู้โกวก๊ เวียดนาม 

หมายเหตุ *อยูร่ะหว่างการปรับปรุงคร้ังใหญ่ 
Dusit Thani Philippines, Inc. 
 

- เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ในประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึง
บริหารงานโดย บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
- รับจ้างบริหารโรงแรมได้แก่  ดุสิตธานี มัคตัน เซบู  ดุสิตธานี  
เรสซิเด้นซ์ ดาเวา ดุสิตดีทู ดาเวา และดุสิตธานี ลูบิ แพลนเทชั่น             
รีสอร์ต 

 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  - เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ “รอยลัปร๊ินเซส”  
- เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
- เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ และดุสิตปร๊ินเซส  
ศรีนครินทร์  

- ใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้และช่ือทางการคา้แก่โรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
ปทุมวนั ปร๊ินเซส และรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 

Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรมท่ีเปิดแล้วในต่างประเทศ 6 แห่งได้แก่   
ดุสิตธานี อาบูดาบี ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร ดุสิตดีทู 
ทิมพู ภูฏาน ดุสิต โดฮา และโรงแรมดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา 

- ให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการคา้และช่ือการคา้แก่โรงแรม ไดแ้ก่  ดุสิตดีทู 
เคนซ์ ดูไบ และดุสิตปร๊ินเซส เรสซิเดน้ซ์ ดูไบ มารีน่า 

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

Dusit USA Management Inc. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นท่ีมลรัฐ Delaware สหรัฐอเมริกา เพื่อรับจา้ง
บริหารโรงแรมในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัรับจา้งบริหารโรงแรมดุสิต
ธานี กวม และโรงแรมดุสิต บีช รีสอร์ต กวม 

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

- รับบริหารโรงแรมท่ีเปิดแลว้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแ้ก่ ดุสิต
ดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว  ดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟ่ิง ฉางโจว ดุสิตธานี ตง
ไถ่ เจียงซู ดุสิตธานี นานจิง จางซู ดุสิตธานี วูจิง ฉางโจว ดุสิต
ธานี แซนดัลวูด รีสอร์ต ฉางยูวเบย ์ฮุ่ยโจว กวางตุง้ ดุสิตเดวา
ราณา ฮอท สปริง แอนด์ สปา ฉงฮั่ว กวางโจว เฮอริเทจ วิลล่า 
โจวจวง เมเนจ บาย ดุสิต ดุสิตดีทู โซไซต้ี ฮิล เทียนจิน และดุสิต
ธานี เวลเนส รีสอร์ต ซูโจว จางซู 

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

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

- ให้บริการดา้นการตลาดทั้งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศส าหรับ
วิสาหกิจในเครือ  

บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์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
เจา้ของบางส่วนในประเทศญ่ีปุ่ น 

บ. อาศยั โฮลด้ิงส์  - รับบริหารโรงแรมภายใตแ้บรนด์อาศยั ไดแ้ก่ โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ 
ไชน่าทาวน์ และลงทุนในบริษทัอ่ืน 

LVM Holding Pte. Ltd. - ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน โดยลงทุนในธุรกิจหลกั ได้แก่  
การด าเนินการจอง และบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูในประเทศต่าง  ๆ
รวมถึงประเทศไทย ภายใตแ้บรนด ์Elite Havens 

บ. เทวารัณย ์สปา - ประกอบธุรกิจสถานสุขภาพ (บริการสปา)  
- ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 จดทะเบียนเลิกบริษทั เทวารัณย ์สปา 

จ ากัด ขณะน้ีอยู่ระหว่างการช าระบัญชี ทั้ งน้ี การเลิกบริษัทย่อย
ดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัแต่อยา่งใด 

บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส  - เพื่อรองรับโครงการงานบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจจดัเล้ียงนอกสถานท่ี 
บริการรับท าความสะอาด ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบริการวาง
แผนการเปิดโรงแรม (pre-opening) 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
บ. เกรซมี  - ให้บริการดูแลท่ีพักและการอยู่อาศัยแบบครบวงจรในเชิง  

ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงประกอบดว้ย บริการท าความสะอาด บริการซักรีด  
ซกัแหง้ และบริการก าจดัแมลง 

                                                                                            ธุรกจิการศึกษา 

วิทยาลยัดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวิทยาลยัดา้นการบริหารและการจดัการโรงแรม 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนดา้นศิลปะการประกอบอาหารสไตลฝ์ร่ังเศส 
Dusit Hospitality Management 
College ภายใต ้Dusit Hospitality 
Education Philippines Inc.   

- ประกอบธุรกิจการศึกษาด้านการบริหารและการจดัการโรงแรมใน
ประเทศฟิลิปปินส์ 

บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ - ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
บ. เดอะ คุ๊กก้ิง  
แคปิตอล แบงคอก 

- จดัตั้งใหม่เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 เพื่อสนบัสนุนการพฒันาดา้น
ศิลปะการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยการให้ค  าปรึกษา การให้เช่า
พื้นท่ี และสถานท่ีด าเนินการ 

บ. เดอะ ฟู้ดเอด็ดูเคชัน่  
แบงคอก 

- จัดตั้ งใหม่ เม่ือวันท่ี  11 กุมภาพันธ์  2564 เพื่อประกอบกิจการ
สถาบนัการศึกษาเฉพาะทาง ในดา้นศิลปะการท าอาหาร 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บ. วิมานสุริยา - 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 
The Caterers Co., Ltd. (เดิมช่ือ The 
Caterers Joint Stock Company) 

- ใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม (Catering) ท่ีประเทศเวียดนาม 
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บริษัท ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
บ. ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ - ประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

ธุรกจิอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท  - ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

ดุสิตธานี 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
ดุสิตธานี (DREIT)   

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

-  เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
และเป็นเจา้ของสิทธิการเช่าท่ีโรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน และดุสิตธานี 
มลัดีฟส์ 

บ. ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์ - เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตธานี 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) 
ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

ด าเนินการโดย 
  

ร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม             

1.1 รายได้
จากธุรกิจ
โรงแรมท่ี
ลงทุนเอง 

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 1,437,055 25.82 660,005  10.79   309,790   9.33  
2. Dusit Thani Philippines, Inc. 88.00 691,172 12.42 700,314  11.45   311,738   9.39  
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 358,964 6.45 313,000  5.12   82,461   2.48  
4. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 1,030,351 18.52 930,937  15.22   403,474   12.15  
5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 56.41 840,068 15.10 589,417  9.63   25  -  
6. Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. 99.99 - - 217,213  3.55   330,001   9.95  

รวมรายได้จากธุรกิจโรงแรม  4,357,610 78.31 3,410,886     55.76        1,437,489     43.30  

1.2 รายได้
จากธุรกิจ
รับจา้งบริหาร 

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 83,077 1.49 80,793       1.32             49,934       1.50  
2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 3,469 0.06 2,171       0.04               1,093       0.03  
3. Dusit Overseas Co., Ltd. 99.99 104,477 1.88 202,596       3.31             57,528       1.73  
4. Dusit USA Management Inc. 100.00 85,590 1.54 81,790       1.33             30,453       0.92  
5. บ.ดุสิต เวิลด์วายด ์ 99.99 6,830 0.12 4,687       0.08               5,930       0.18  
6. ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย(1) 77.50 (15,226) (0.27) (14,091)     (0.23) (5,687)           (0.17) 

รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม 268,217 4.82 357,946       5.85           139,251       4.19  

รวมรายได้จากธุรกิจโรงแรม  4,625,827 83.13 3,768,832     61.61        1,576,740     47.49  
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ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ด าเนินการโดย 

  
ร้อยละ 

ของการถือหุ้น 
ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 
2. รายไดจ้ากธุรกิจ
การศึกษา 
  

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 10,431 0.19 8           -    - - 
2. วิทยาลยัดุสิตธานี 86.79 406,740 7.31 416,873       6.82           397,032     11.96  
3. บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ 99.99 - -  -      -                        -             -    
4. ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย(2)  7,485 0.14 (27,376)     (0.45)         (11,173)     (0.34) 

รวมรายได้จากธุรกิจการศึกษา  424,656 7.64 389,505       6.37           385,859     11.62  
3. รายไดอ้ื่น ๆ  
3.1 รายไดค้่าเช่า
และค่าบริการ 

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 34,338 0.62             -              -                       -             -    

3.2 เงินปันผลรับ  16,953 0.30 17,400       0.28                     -             -    
3.3 ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย(3)  54,009 0.97 11,972       0.20             67,313       2.03  
3.4 อื่นๆ  408,984 7.34 1,929,738     31.54        1,290,288  38.86  
รวมรายได้อ่ืน ๆ  514,284 9.23 1,959,110     32.02        1,357,601     40.89  

รวมรายได้ทั้งหมด  5,564,767 100.00 6,117,447   100.00        3,320,200   100.00  
 

หมายเหตุ (1) บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. และเมื่อวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Dusit Fudu 
Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ซ่ึงประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมในประเทศจีน โดยบริษทั ดุสิตไชน่า แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัท ไดเ้พ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นจาก   
ร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 77.50 ผ่านการแปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 131.6 ลา้นบาท การเพ่ิมทุนจ านวน 39.1 ลา้นบาท และการปรับโครงสร้างผูถ้ือหุ้นจ านวน 13.5 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าการลงทุน
รวมทั้งส้ิน 184.2 ลา้นบาท 

 (2) ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และในบริษทัร่วม Dusit Hospitality Education Philippines Inc. 
 (3) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ไดแ้ก่ ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี และ บ. เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ (ไดแ้ปลงสภาพ

เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั เมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562) และเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน Dusit Colours Co., Ltd. (ในปี 2562 ไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น D&J Co., Ltd.) และ บ. ดิ ออริจ้ืน ดุสิต (เร่ิมลงทุนใน  
ไตรมาส 4  ปี 2562) 
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➢ แยกตามโรงแรม 
โครงสร้างรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซ่ึงเป็นรายไดร้วมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ไดรั้บรู้รายไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั

และยงัไม่ไดต้ดัรายการระหว่างกนั) ประกอบดว้ย รายไดค้่าห้องพกั รายไดค้่ าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดอ่ื้นๆ จากธุรกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม  

(หน่วย: พนับาท) 
 

โรงแรม ด าเนินการโดย ร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 839,838 19.21 18,729       0.54                  126       0.01  

ดุสิตธานี พทัยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 594,819 13.60 579,688     16.86           250,589     17.21  

ดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพฯ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 - - 68,871       2.00             60,457     4.15  

ดุสิตธานี มะนิลา Dusit Thani Philippines, Inc. 88.00 691,172 15.81 705,478     20.52           315,222  21.65  

ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 135,766 3.10 126,112       3.67             27,675  1.90  

ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79 222,585 5.09 189,697       5.52             56,925          3.91    

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

ดุสิตธานี หวัหิน บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 390,684 8.93 296,847       8.64           182,575  12.54  

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 520,420 11.90 530,011     15.42           191,263  13.13  

ดุสิตดีทู เชียงใหม ่ บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 99.99 135,473 3.10 115,886       3.37             36,036  2.47  
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ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
ร้อยละ 

ของการถือหุ้น ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ดุสิตธานี มลัดีฟส์ (ก) DMS Property Investment Pvt. Ltd. 56.41 840,068 19.21 589,417   17.14 25 - 

ดุสิตธานี มลัดีฟส์ (ข) Dusit Maldives Management Pvt., Ltd. 99.99 - - 217,213 6.32 330,001 22.67 

อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน ์ บมจ. ดุสิตธานี 99.99 - - - - 5,268  0.36  

รายได้รวมจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมท่ีอยู่ภายใต้กลุ่มดุสิตธาน ี  4,372,989   100.00   3,437,949   100.00  1,456,162  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                         
 ปัจจุบนับริษทัและบริษทัในเครือด าเนินธุรกิจโรงแรมและรับบริหารโรงแรมภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ ดงัน้ี  

• ดุสิตธานี 
• ดุสิต เดวาราณา 
• ดุสิตดีทู 
• ดุสิตปร๊ินเซส 
• ดุสิต เรสซิเดน้ซ์ 
• ASAI HOTELS 
• Elite Havens   

 
โรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการค้าจะมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างและหลากหลายของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มการด าเนินธุรกิจโรงแรมของบริษทัแบ่งเป็น 2 
ประเภท 

ก. ธุรกจิโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ    
ก.1) ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) เป็นโรงแรมระดบัห้าดาวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ดุสิตธานี

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  ยติุการใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2562  เพื่อเร่ิมด าเนินการก่อสร้างโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม “โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค”  (Dusit Central Park) ภายใตแ้นวคิด “ท่ี
น่ี...กรุงเทพฯ (Here for Bangkok)” โครงการดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก 
กระจายความเส่ียง  เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาด และยงัช่วยเสริมสร้างรากฐานให้ดุสิตแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้น ในการน้ี บริษทัคาดว่าจะเปิดด าเนินการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ภายในปี 2566 และจะ
เปิดด าเนินการศูนย์การค้า อาคารท่ีพกัอาศัย และอาคารส านักงาน เป็นล าดับต่อไป หลังจากท่ีเปิด
ด าเนินการโรงแรมแลว้  
- 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
เด็กเล็ก ร้านขายขนมเบเกอร่ีช่ือ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการ
รับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็ก บริการซกัอบรีด ใหบ้ริการโทรศพัท ์เป็นตน้  
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โรงแรมตั้งอยูบ่นท่ีดินซ่ึงเช่าจากบริษทั สิริพทัยา จ ากดั ปัจจุบนัสัญญาเช่าท่ีดินมีอายสุัญญาตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570  

- โรงแรมดุสิตสวีท ราชด าริ กรุงเทพ  เป็นโรงแรมท่ีเป็นหอ้งสวีททั้งหมดแห่งแรกของบริษทั ตั้งอยู่
ในซอยมหาดเลก็หลวง 3 ถนนราชด าริ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชด าริประมาณ 100 เมตร โดยเป็นส่วน
หน่ึงของอาคารชุดเพื่อพกัอาศยัของโครงการบา้นราชประสงค ์มีห้องพกัจ านวน 97 ห้อง เร่ิมจากชั้น 3 ถึงชั้น 14 ใน
จ านวนน้ีแบ่งเป็นห้องพกัท่ีจดทะเบียนเพื่อท าธุรกิจโรงแรมจ านวน 68 ห้อง และเป็นห้องพกัท่ีให้บริการแบบ 
ระยะยาว (long stay) อีก 29 หอ้ง  
 นอกจากน้ี ยงัให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีห้องอาหาร Dusit Gourmet ท่ีให้บริการ
อาหารแบบ All Day Dining เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีไม่มีห้องประชุม ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้ห้องประชุม  
ทางโรงแรมจะใชห้้องพกัขนาด 2 หอ้งนอนเพื่อปรับเป็นห้องประชุมย่อยขนาด 20 ท่าน ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ ของโรงแรม  เช่น ศูนยบ์ริหารร่างกาย   สระว่ายน ้ า และซาวน่า จะอยู่ในส่วนท่ีใช้ร่วมกนัระหว่างแขกของ
โรงแรม และผูพ้กัอาศยัของอาคารชุด (Common Area) 
  อน่ึง แต่เดิมโรงแรมแห่งน้ีเคยเป็นโรงแรมท่ีบริหารโดยกลุ่มโรงแรมอนันตรา โดยเม่ือวนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมาไดท้ าปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ใหม่ (Rebrand) เป็นโรงแรมดุสิตสวีท ราชด าริ กรุงเทพ โดย
ใชม้าตรฐานการให้บริการในระดบัเดียวกบัดุสิตธานี และใชพ้นกังานบางส่วนจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เขา้
มาบริหารและให้บริการ ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาแบ่งเช่าช่วงพื้นท่ีอาคาร เร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2562 
และส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 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 ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ มีห้องพกัจ านวน 

198 ห้อง ให้บริการห้องพกัและห้องสวีทท่ีกวา้งขวางพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
หอ้งประชุมและบริการจดัเล้ียง สระวา่ยน ้าระบบน ้าเกลือ ศูนยสุ์ขภาพและออกก าลงักาย  

ก.3) ภายใต้ Dusit Thani Philippines, Inc. (เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.) 
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 

ตั้งอยู่กลางกรุงมะนิลาในเขต Makati City มีห้องพกัจ านวน 486 ห้อง และให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดั
เล้ียงห้องประชุมและสัมมนา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน  ๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนยบ์ริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถาน
บริการสุขภาพ (Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” ร้านคา้ย่อยขายสินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ี “Grab 
& Go” และ ร้านอาหารนานาชาติ เป็นตน้ 
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ก.4) ภายใต้บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั   
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ซ่ึงเช่าช่วงและเช่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน

กิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ มาจากบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์จ ากดั (“DMI”) ท่ีเป็นเจา้ของและ
ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ซ่ึง DMI รับโอนกิจการมาจาก DMS Property Investment Private 
Limited  เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 

ก.5) ธุรกจิโรงแรมท่ีอยู่ภายใต้ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2553 ได้มีการจดัตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

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

ทั้งน้ี โรงแรมท่ีอยู่ภายใต ้DREIT มี 4 แห่ง ซ่ึงบริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั บริษทัย่อยของบริษทั 
โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้เช่าโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จากกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
ดุสิตธานี และบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั บริษทัย่อยของบริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เช่าช่วง
และเช่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และรับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
จากบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทย 
ร่วมสมยัมีห้องพกัจ านวน 226 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดังานส าหรับนกั
ธุรกิจ และนกัท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อาทิ สระว่ายน ้ า สนามเทนนิส ลู่ว่ิงออกก าลงั ศูนยกี์ฬา
ทางน ้า ศูนยอ์อกก าลงักาย สปา และ ร้านอาหารนานาชาติ 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัทั้งส้ิน 130 ห้อง 
ภายใตบ้รรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบ 
รีสอร์ต มีห้องพกัจ านวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดังานส าหรับแขก 
ผูเ้ขา้พกัในโรงแรม และแขกทัว่ไป 

- โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ (สิทธิการเช่า) ตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll สาธารณรัฐ 
มลัดีฟส์ มีห้องพกัประเภทวิลล่าทั้งส้ินจ านวน 95 หลงั ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิงอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนยกี์ฬาทางน ้ า ศูนยอ์อกก าลงักาย (Fitness Centre) สถานบริการสุขภาพ (Devarana 
Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” หอ้งโถงส าหรับโยคะ คิดส์คลบั สนามเทนนิส ร้านถ่ายภาพ ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมือง
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และของท่ีระลึก ทั้งน้ี DREIT ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ผ่านบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวส
เมน้ท ์จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
 

➢ การตลาดและการแข่งขัน  
การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากจ านวน 35.35 ลา้นคนในปี 2560 เป็นจ านวน 
38.28 ล้านคนในปี 2561 และจ านวน 39.80 ล้านคนในปี 2562 โดยจ านวนจากปี 2561 ถึง 2562 เพิ่มขึ้ น     
ร้อยละ 4.24 หากเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนั (Year-On-Year) ซ่ึงต ่ากวา่จ านวนท่ีมีการคาดการณ์ไว ้ 

การท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC เดิมช่ือสภาพฒัน์) ระบุเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2562  
ว่า จ านวนการท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 18.4 (หรือเกือบ 1 ใน 5) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(“GDP”) ของประเทศไทย ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากตวัเลขท่ีระบุไวเ้ม่ือ 4 ปีก่อนหนา้น้ี 

ในขณะท่ีประเทศตอ้งเผชิญกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีล่าชา้ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ประกอบกบั
จ านวนการส่งออกสินคา้ไทยท่ีลดลงในปี 2562 มีการคาดการณ์วา่ภาคการท่องเท่ียวของประเทศไทยจะสร้าง
รายไดใ้หก้บัประเทศอย่างมาก อยา่งไรก็ตาม การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ท าใหค้วามหวงัวา่จะมีการ
เพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองสะดุดลง แมว้่าจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนจะลดลงอย่างน่าตกใจจาก
การเกิดอุบติัเหตุทางเรือเม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวชาวจีนเสียชีวิต 47 คน แต่ในปี 2561 มี
จ านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนเข้ามาในประเทศเกินกว่า  10.5 ล้านคน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 27.5 ของจ านวน
นักท่องเท่ียวทั้งหมด ในปี 2562 มีนักท่องเท่ียวชาวจีนเขา้มาในประเทศประมาณ 10.99 ลา้นคน การเพิ่ม
จ านวนดังกล่าวของนักท่องเท่ียวจีนสามารถเห็นได้จากการท่องเท่ียวในห้างสรรพสินคา้และศูนยก์ลาง
การคา้ของกรุงเทพมหานคร การเติบโตของการท่องเท่ียวไม่นานมาน้ี สืบเน่ืองจากการมีนกัท่องเท่ียวชาวจีน
แผน่ดินใหญ่เพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

ในขณะท่ีรัฐบาลไทยต้องการเห็นนักเดินทางชาวจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากข้ึน แต่ 
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือดงักล่าวทัว่โลก ท าใหอ้ยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่มัน่คงในขณะน้ี 

 
การเดินทางเข้าประเทศในปี 2563 

การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ทัว่โลกในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจท่ีเป็น
หัวใจหลกั ภาคธุรกิจท่ีให้บริการโดยเฉพาะการท่องเท่ียว และการคา้ปลีกไดรั้บผลกระทบอย่างหนกั เม่ือมี
ขอ้จ ากดัในการเดินทางระหวา่งประเทศ ท าใหก้ารท่องเท่ียวทัว่โลกหยดุชะงกั 

จ านวนนกัท่องเท่ียวในประเทศไทย ในไตรมาส 1 ของปี 2563 ลดลงเหลือจ านวน 6.692 ลา้นคน ซ่ึง
ลดลงร้อยละ 38.01 จากจ านวนในไตรมาส 1 ของปี 2562 ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวจ านวน 10.795 ลา้นคน ในเดือน
มีนาคม 2563 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพียง 819,429 คน เม่ือเปรียบเทียบกบันกัท่องเท่ียว 
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3,473,088 คน ในเดือนมีนาคม 2562 (ลดลงร้อยละ 76.41) ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปี 2563 ไม่มี
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในประเทศไทย และในไตรมาสท่ี 4 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวนอ้ยมาก 
 

จ านวนนกัท่องเท่ียวต่อไตรมาสของแต่ละปี (หน่วย: ลา้น) 

 
(ท่ีมา: เวบ็ไซต์ thaiwebsites.com อ้างถึงข้อมูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 

 
ความเส่ียงท่ีนอกเหนือจาก COVID-19 

ในไตรมาส 4 ของปี 2563 การเปิดตวัโครงการฉีดวคัซีนทัว่โลกท าให้เกิดความหวงัว่าอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวก าลงัจะฟ้ืนตวัซ่ึงโครงการดงักล่าวอาจเป็นกระบวนการท่ีอาจจะตอ้งใชเ้วลานาน อยา่งไรก็ตาม 
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เ น่ืองจากการจัดส่งวัคซีนและการฉีดวัคซีนจะด าเนินการเป็นระยะ  จากข้อมูลของหนังสือพิมพ ์
บางกอกโพสต ์ในประเทศไทยจะใชเ้วลาประมาณ 1 หรือ 2 ปี เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บวคัซีนจ านวน 2 
โดส ในระหว่างน้ี ความคาดหวงัของการเดินทางระหว่างประเทศยงัคงลดลง แต่ข้อเสนอและราคาท่ี
น่าสนใจจึงจะเป็นส่ิงส าคญัในการกระตุน้และเนน้ตลาดการท่องเท่ียวในประเทศ 

ความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยตอ้งเผชิญหลงัจากสถานการณ์ 
COVID-19 นอกเหนือจากผลกระทบของการระบาดอย่างต่อเน่ืองแลว้นั้น ยงัรวมถึงปัญหาทางการเมือง  
การพึ่งพานกัท่องเท่ียวจีนเป็นหลกั และค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น (ซ่ึงท าให้ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
ในประเทศสูงข้ึน) ในปี 2562 ค่าเงินบาทเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2563 หน่ึงดอลลาร์สหรัฐเท่ากบั 30 บาท ในขณะท่ีหน่ึงยโูรเท่ากบั 33-34 บาท 

มลพิษทางอากาศในระดับสูงเ ม่ือ  3 ปี ท่ีผ่านมาในช่วงฤดูหนาว ซ่ึงฤดูการท่องเ ท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และจงัหวดัต่างๆ อาจส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเช่นกัน โดย
นกัท่องเท่ียวอาจเลือกท่ีจะเดินทางไปยงัจงัหวดัหรือประเทศอ่ืนๆ  

 
อุตสาหกรรมและผลประกอบการธุรกจิโรงแรม 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) 

ณ เดือนมกราคม 2564 มีการบันทึกจ านวนผูป่้วย  COVID-19 ไว้ 21 ล้านคน ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก โดยมี 49 ประเทศท่ีปิดการท่องเท่ียวโดยส้ินเชิง 92 ประเทศเปิดให้บริการบางส่วน 5 ประเทศก าลงั
จะเปิดในเร็วๆ น้ี และ 74 ประเทศไม่มีขอ้จ ากดัในการเดินทาง ทั้งน้ี ร้อยละ 60 ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกไดก้ าหนดขอ้จ ากดัการเดินทางไวใ้นระดับหน่ึง และความตอ้งการผูโ้ดยสารระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคลดลงร้อยละ 95.4 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ตามขอ้มูลของสมาคมสายการบินเอเชียแปซิฟิก (AAPA) 

GDP ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หดตวัลงร้อยละ 2.2 ในปี 2563 ซ่ึงลดลงจากร้อยละ 4.6 ในปี 2562 
ทั้งน้ี กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (“IMF”) ไดป้ระเมินแนวโน้มการเติบโตของ GDP ในปี 2564 ไวท่ี้ 
ร้อยละ 6.9 ซ่ึงแนวโน้มจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ข้ึนอยู่กับอตัราการติดเช้ือและมาตรการการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือดงักล่าว ขนาดและประสิทธิผลของการตอบสนองนโยบาย กิจกรรม
ท่ีตอ้งมีการสัมผสั และการพึ่งพาอุปสงคจ์ากภายนอก การคาดการณ์ยงัคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยมีความ
เส่ียงดา้นลบอยา่งมีนยัส าคญั ขึ้นอยูก่บัการฟ้ืนตวัของโรคระบาด 

 
ประเทศไทย 

จากขอ้มูลของ IMF คาดการณ์ว่า GDP จะหดตวัร้อยละ 7.1 ในปี 2563 และขยายตวัร้อยละ 4 ในปี 
2564 การคาดการณ์ระยะยาวบ่งช้ีว่าธุรกิจจะยงัไม่ฟ้ืนตวัอย่างเต็มท่ีจนถึงปลายปี 2565 ทั้งน้ี การฟ้ืนตวัของ
ธุรกิจขึ้นอยูก่บัการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียวและการส่งออกเป็นหลกั 

จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งประเทศไทยพบว่า  นักท่องเท่ียวต่างชาติ 
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เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรเร่ิมเป็นบวกในเดือนมกราคม 2563 โดยเติบโตร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม ณ  
ส้ินไตรมาส 1 ของปี 2563 ตัวเลขดังกล่าวลดลงร้อยละ 38 หากเปรียบเทียบกับปีก่อน ประเทศไทยปิด
พรมแดนตั้ งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2563 พร้อมทั้ งมีการควบคุมผู ้โดยสารขาเข้า  ส่งผลให้มี
นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรเพียงจ านวน 1,201 คน และ 3,065 คน ในเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน ตามล าดบั ทั้งน้ี จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติตั้งแต่ตน้ปีจนถึงปัจจุบนัลดลงร้อยละ 81 เม่ือเทียบ
กบัจ านวนในปี 2562  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2564 อาจต ่าถึง 6.1 ลา้น
ราย หรือเพียง ร้อยละ 15 ของจ านวนนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ี ททท. ยงัรายงานว่า อตัราการเขา้พกัเฉล่ียของ
ประเทศไทยในปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 29.3 ซ่ึงลดลงร้อยละ 40.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยกรุงเทพมหานครมี
อตัราการเขา้พกัร้อยละ 28.7 ลดลงร้อยละ 53.2 เม่ือเทียบกับปีก่อน ท่ีจงัหวดัชลบุรีอตัราการเขา้พกัอยู่ท่ี      
ร้อยละ 28.8 ลดลงร้อยละ 51.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และท่ีจงัหวดัภูเก็ตอตัราการเขา้พกัอยูท่ี่ร้อยละ 20.2 ลดลง
ร้อยละ 54.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และท่ีประจวบคีรีขนัธ์ อตัราการเขา้พกัอยู่ท่ีร้อยละ 34.9 ลดลงร้อยละ 15.8 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา รายได้เฉล่ียต่อห้องลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมาร้อยละ 55.8 ในขณะท่ี
โรงแรมในกลุ่มคู่แข่งลดลงร้อยละ 50.9 โดยท่ีโรงแรมท่ีเป็นคู่แข่งปิดท าการชัว่คราวระหว่างเดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2563 ส่วนโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ปิดใหบ้ริการระหวา่งเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 

โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ มีผลประกอบการเหนือกว่าคู่แข่งแมจ้ะมีอตัรารายได้
เฉล่ียต่อห้องติดลบอยู่ท่ีร้อยละ 72.6 จากปีก่อน โรงแรมปิดให้บริการระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 
2563 และโรงแรมได้ปรับเป็นสถานท่ีกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine:ASQ) ตั้ งแต่เดือน
กนัยายน 2563 เป็นตน้มา 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ท าผลงานได้ดีกว่าคู่แข่ง ถึงแมอ้ตัรารายได้เฉล่ียต่อห้องจะลดลง  
ร้อยละ 61.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่ในขณะเดียวกนัโรงแรมระดบั Luxury และ Upper scaleในภูเก็ตมีอตัรา
รายไดเ้ฉล่ียต่อห้องลดลงร้อยละ 59.8 จากปี 2562 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ตไดปิ้ดให้บริการระหว่าง
เดือนเมษายน – สิงหาคม 2563  

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มีผลประกอบการท่ีดีกว่าคู่แข่งแมจ้ะมีปริมาณความตอ้งการในการเขา้พกั
ลดลง ประกอบกบัมีการปรับปรุงโรงแรมบางส่วน (ช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนธนัวาคม 2563) ยอดอตัรา
รายไดเ้ฉล่ียต่อห้องของตลาดลดลงต ่ากว่าปีท่ีแลว้ร้อยละ 43.1 โดยโรงแรมดุสิตธานี หัวหินไดปิ้ดให้บริการ
ระหวา่งเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563  

 
ประเทศฟิลปิปินส์ 

เป็นประเทศท่ีมีสถิติผูติ้ดเช้ือ COVID-19 เป็นอนัดบัท่ี 9 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอนัดบั 2 ใน
ภูมิภาคอาเซียนจนถึงปัจจุบนั เศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโนม้ท่ีจะหดตวัร้อยละ 8.3 ในปี 2563 
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ตามขอ้มูลของ IMF ทั้งน้ี ประเทศฟิลิปปินส์ตอ้งประสบกบัภยัธรรมชาติหลายรูปแบบ การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และการปิดพื้นท่ี (Lockdown) ในเวลาต่อมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความยากจนของ
ประเทศ ซ่ึงคาดวา่จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.5 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 22.6 ในปี 2563 กอปรกบัการส่งเงินกลบั
ประเทศจากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศท่ีลดนอ้ยลงอาจมีแนวโนม้ท่ีจะสร้างความตึงเครียดต่อภาวะ
เศรษฐกิจในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้อีกดว้ย 

IMF คาดการณ์ว่า GDP จะฟ้ืนตวัในปี 2564 โดยจะเติบโตท่ีร้อยละ 7.4 ซ่ึงเป็นการเพิ่มขึ้นท่ีสูงสุด
ในกลุ่มอาเซียน อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงดา้นลบขึ้นอยูก่บัการฟ้ืนตวัจากสถานการณ์โรคระบาด การกระจาย
การฉีดวคัซีน การผ่อนคลายขอ้จ ากดัในการเดินทาง การอนุมติัโครงการต่างๆ ตลอดจน และกิจกรรมท่ีมีผล
ต่อดา้นเศรษฐกิจของประเทศ 

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปฟิลิปปินส์ลดลงเหลือ 1.3 ลา้นคน ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 
ซ่ึงลดลงร้อยละ 80.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อยา่งไรก็ตาม แมว้า่จะมีความพยายามของภาครัฐและเอกชนในการ
เปิดประเทศในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศอีกคร้ัง แต่ก็ยงัคงมีขอ้จ ากดัการเดินทางท่ีเขม้งวด
จนถึงเดือนธนัวาคม 2563 จึงมีผลต่อการคาดการณ์ระยะสั้นและระยะกลางเก่ียวกบัจ านวนนกัท่องเท่ียว 

ในปี 2563 รายได้เฉล่ียต่อห้องโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา (Dusit Thani Manila)  ลดลงร้อยละ 55 
เม่ือเทียบกับปีก่อน ในเดือนพฤษภาคม 2563 โรงแรมแห่งน้ีได้กลายเป็นหน่ึงในโรงแรมแห่งแรกท่ีเป็น
สถานท่ีกกัตวัส าหรับผูเ้ขา้พกัจากต่างประเทศอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงไม่มีคู่แข่งรายใดท่ีเปิดด าเนินการระหว่าง
เดือนเมษายน – กรกฎาคม  

โรงแรมดุสิตธานี มักตัน เซบู (Dusit Thani Mactan Cebu) ปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน – 
ตุลาคม และเปิดใหบ้ริการบางส่วนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  

โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา (dusitD2 Davao) โรงแรมดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ ดาเวา  (Dusit Thani 
Residence Davao) และโรงแรมดุสิตธานี ลูบี แพลนเทช่ัน (Dusit Thani Lubi Plantation) ด าเนินการรับ
บริหารในปี 2563 โดยมีผลประกอบการท่ีดีกวา่เป้าหมายในเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ อยา่งไรก็ตาม การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือดงักล่าว และขอ้จ ากดัการเดินทาง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็น
ตน้มา 

แนวโน้มผลการด าเนินงานในปี 2564 ยงัคงมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กบัแผนการควบคุมโรค 
การยกเลิกขอ้จ ากดัการเดินทาง และนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล 

 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

มัลดีฟส์ประสบความส าเร็จในการพฒันาการท่องเท่ียว โดยมีการพฒันาโครงสร้างของระบบ
สาธารณูปโภคตลอดจนการเช่ือมต่อของการส่ือสารและการคมนาคม ซ่ึงส่งผลให้มีอตัราการเติบโตของ 
GDP ท่ีร้อยละ 5.7 ในปี 2562 เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ท าให้การท่องเท่ียวในปี 2563 ซบเซา 
และส่งผลกระทบต่ออตัราการเติบโตดงักล่าวทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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ด้วยเหตุน้ี IMF ได้คาดการณ์ว่า GDP จะลดลงร้อยละ 18.6 ในปี 2563 ทั้งน้ี การเปิดประเทศเพื่อ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวอยา่งรวดเร็วท าใหมี้การคาดวา่อตัรา GDP จะฟ้ืนตวัร้อยละ 12.7 ในปี 2564  

ในขณะท่ีมลัดีฟส์หยดุการออกวีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมือง (on-arrival) ใหก้บั
นักท่องเท่ียวทุกคน ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 ได้มีการเปิดพรมแดนอีกคร้ังในเดือนสิงหาคม ทั้งน้ี 
ก่อนท่ีจะมีการปิดประเทศ มลัดีฟส์ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวราว 380,000 คนในไตรมาส 1 ของปี 2563 ซ่ึงลดลง
ร้อยละ 20.8 จากปี 2562 หลงัจากการเปิดประเทศอีกคร้ัง ท าให้นกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นถึง 94,000 คนในเดือน
ธันวาคม โดยมีจ านวนนักท่องเท่ียว 552,811 คนในปีน้ี (ลดลงร้อยละ 67.5 จากปี 2562) จากแนวโน้มการ
ท่องเท่ียวท่ีเร่ิมจะดีข้ึน คาดวา่จะมีนกัท่องเท่ียวประมาณ 1.5 ลา้นคน ในปี 2564 

อตัรารายได้เฉล่ียต่อห้องพกัของรีสอร์ตในระดับ Luxury และ Upper Upscale ลดลงร้อยละ 32.4 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ สาเหตุหลกัมาจากขอ้จ ากดัในการเดินทางระหว่างประเทศ  ในระหว่างเดือน
มีนาคมถึงกรกฎาคม 2563 อตัรารายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งพกัของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ลดลงร้อยละ 59  

รีสอร์ตปิดให้บริการระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 ในขณะเดียวกนั คู่แข่งรายอ่ืนปิดท า
การตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2563 และในปี 2564 คาดวา่จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในตลาด 
โดยเปล่ียนจากจีนและเกาหลีใต้ ไปยงัรัสเซีย อินเดีย และตลาดเกิดใหม่อ่ืนๆ ภายในเครือจกัรภพแห่งรัฐ    
เอกราช (CIS) และกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออก (EEC) 

 
สิงคโปร์ 

สิงคโปร์ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2563 โดย GDP ลดลงร้อยละ 5.8 ท่ามกลางการ
หยุดชะงกัของการเติบโตทางเศรษฐกิจสืบเน่ืองจากการเกิดโรคระบาด กลยุทธ์การป้องกนัโรคท่ีแข็งแกร่ง
ช่วยให้สิงคโปร์สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสได ้และสามารถยกเลิกขอ้จ ากดัการเดินทาง
ในช่วงสองไตรมาสสุดทา้ยของปี ซ่ึงไดช่้วยลดการชะลอตวัของ GDP และช่วยใหป้ระเทศบรรลุเป้าหมายใน
ไตรมาสท่ี 4 ไดดี้กว่าท่ีคาดการณ์ไว ้จากการสร้างรากฐานน้ี สิงคโปร์ คาดว่าจะมีการเติบโตของ GDP ถึง
ร้อยละ 5 ในปี 2564 ตามการคาดการณ์ของ IMF 

การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการเดินทางและการ
ท่องเท่ียวของสิงคโปร์ในปี 2563 ในขณะท่ีปี 2562 มีนักท่องเท่ียวต่างชาติจ านวน 19 ลา้นคน เดินทางมา
เยอืนสิงคโปร์ แต่มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเพียง 2.7 ลา้นคน ระหวา่งเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 ตาม
ขอ้มูลของคณะกรรมการการท่องเท่ียวสิงคโปร์ นอกจากน้ี มีการเปิดตวัแผนการเดินทางหลายรูปแบบ เช่น 
โปรแกรม Air Travel Pass โปรแกรม Green Lane และ Travel Bubble เพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศ  

สิงคโปร์เป็นหน่ึงในประเทศอาเซียนกลุ่มแรกท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีน เพื่อส่งเสริมให้เป็นประเทศท่ี
ปลอดภยัในการเดินทาง และเสริมสร้างโอกาสในการจดัการประชุมและงานต่างๆ ระดับโลกในปี 2564 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์ ไดเ้ปิดใหบ้ริการในเดือนธนัวาคม 2563 เป็นตน้มา 
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ประเทศจีน 
แม้ว่าจีนเป็นประเทศแรกท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถ 

ฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยหลงัจากหยดุชะงกัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 การเติบโตของจีนไดรั้บแรงหนุนจาก
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ การลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย  ์และการส่งออกท่ีเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์
ทางการแพทยแ์ละอุปกรณ์ป้องกนั และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานจากท่ีบา้น ตามมา
ดว้ยการบริโภคภายในประเทศท่ีฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี มีการคาดการณ์ไวว้่า
การเติบโตของ GDP จะลดลงร้อยละ 2.2 ในปี 2563 ซ่ึงต่อมาไดรั้บการแกไ้ขเพิ่มเติมเป็น ร้อยละ 1.9 จากการ
ฟ้ืนตวัท่ีเร็วกวา่ท่ีคาดไวต้ั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ซ่ึง GDP มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 8.2 ในปี 
2564 ตามสมมติฐานจากการสนบัสนุนของภาครัฐไปยงัอุปสงคข์องภาคเอกชน 

ตามรายงานของสถาบนัการท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน (China Tourism Academy) การท่องเท่ียว
ภายในประเทศของจีนคาดว่าจะหดตวัลดลงร้อยละ 52 คิดเป็น 2.76 ลา้นลา้นหยวนในปี 2563 โดยจ านวน
นักท่องเท่ียวในประเทศลดลงร้อยละ 43 เหลือ 3.43 พนัล้านคน อีกทั้ง การปิดพรมแดนหลายแห่งและ 
การจ ากดัการเดินทางท าให้การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงกัลงในปี 2563 แนวโนม้ของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนขาออกยงัคงมีความไม่แน่นอน เช่นเดียวกนักบัญ่ีปุ่ น เกาหลี และไทย ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นจุดหมาย
ปลายทางขาออกของจีนสามอนัดบัแรก และลว้นประสบปัญหาการฟ้ืนตวัของจากการแพร่ระบาดของเช้ือ 
COVID-19 

การเดินทางออกนอกประเทศคาดว่าจะเปล่ียนไปตามความนิยมท่ีปรับเปล่ียนไป จากการเดินทาง
พกัผ่อนแบบหมู่คณะ เป็นการเดินทางแบบส่วนตวั ส่ิงน้ีจะไดรั้บแรงหนุนจากตลาดท่ีก าลงัเติบโตของนกั
เดินทางวยัหนุ่มสาว และความตอ้งการท่ีเพิ่มขึ้นหลงัจากการแพร่ระบาดในดา้นความปลอดภยั สถานท่ีท่ี
ปลอดโปร่ง และการดูแลสุขภาพและสุขอนามยั 

   
สหรัฐอเมริกา 
เกาะกวม 

ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวเกาะกวม (Guam Visitor’s Bureau (GVB)) รายงานว่าจ านวนนักท่องเท่ียว
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 มีจ านวน 326,053 คน ซ่ึงลดลงร้อยละ 78.4 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน ตลาดเป้าหมายหลกั คือ ญ่ีปุ่ น และเกาหลีคิดเป็นร้อยละ 82 ของจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมดในปี 2563 
โดยมีแนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวับางส่วน ตามจงัหวะและเวลาซ่ึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัภายนอกและภายในหลายประการ  
ความเส่ียงด้านลบมีความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากไม่สามารถละทิ้งประเด็นการระบาดระลอกใหม่ได้ 
โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มเป้าหมาย เช่น ญ่ีปุ่ น และเกาหลี 

โรงแรมดุสิตธานี กวม ได้เปิดให้บริการเพื่อเป็นสถานท่ีกักตัวทางเลือก ในขณะท่ีคู่แข่งปิด
ด าเนินการระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563 

โรงแรมดุสิต บีช รีสอร์ต กวม (Dusit Beach Resort Guam) ซ่ึงเปิดใหม่ และเร่ิมใหบ้ริการเม่ือเดือน
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มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นหน่ึงในโรงแรมท่ีประกอบกิจการหลักเป็นสถานท่ีกักตัวใน 
เกาะกวม 

 
ตะวันออกกลาง 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีแนวโนม้ว่าเศรษฐกิจหดตวัอย่างรุนแรง เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 
และราคาน ้ามนัท่ีลดลง ทั้งน้ี IMF คาดวา่ GDP จะอ่อนตวัลงร้อยละ 6.6 ในปี 2563 ซ่ึงลดลงมากท่ีสุดในรอบ 10 ปี  

หลงัจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจากนโยบายการป้องกนัโรคติดเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ประกอบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่า อตัราดอกเบ้ียต ่า และการเล่ือนการจดั
งาน Expo 2020 (ปี 2563) เป็นเดือนตุลาคม 2564 IMF คาดการณ์ว่าปี 2564 จะมีการเติบโตในสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ร้อยละ 1.3 ในขณะท่ีธนาคารกลางของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดวา่ จะมีการฟ้ืนตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 

ในปี 2563 โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ อตัรารายไดเ้ฉล่ียต่อห้องพกั ต ่ากว่าปีท่ีผ่านมาร้อยละ 53 ซ่ึงเม่ือ
เทียบกบัโรงแรมระดบั upper scale จะต ่ากวา่ปีท่ีแลว้ร้อยละ 48.8  ในตลาด upper upscale หดตวัร้อยละ 48.8 
โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี มีผลประกอบการเหนือกว่าคู่แข่ง ถึงแมว้่าอตัรารายไดเ้ฉล่ียของห้องพกัจะติดลบ
อยูท่ี่ร้อยละ 35 เม่ือเทียบกบัตลาดท่ีติดลบร้อยละ 43 

 
ประเทศกาตาร์ 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การบริการ การเดินทางและการท่องเท่ียวลว้นไดรั้บผลกระทบอย่างหนกั
จากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 เน่ืองจากอตัราการผลิตและการบริโภคมีจ านวน
ลดลงในภาคอุตสาหกรรมดงักล่าว IMF คาดการณ์วา่ GDP ของกาตาร์จะหดตวัลงร้อยละ 4.5 ในปี 2563 และ
จะฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งโดยมีการเติบโตร้อยละ 2.5 ในปี 2564 ทั้งน้ี หน่วยงานวางแผนและสถิติของกาตาร์
คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตต่อไปในปี 2565 จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการเป็นเจา้ภาพของงาน FIFA 
World Cup 2022  

แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของกาตาร์ในระยะสั้นยงัคงไม่สู้ดีนัก เน่ืองจากไดผ้ลกระทบ
ของ COVID-19 และข้อจ ากัดในการเดินทาง แต่ จะมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นเน่ืองจากประเทศต้องเตรียมงาน
แข่งขนัฟุตบอลระดบันานาชาติ และการแข่งขนัชิงแชมป์โลกกีฬาทางน ้าในปี 2566 เพื่อตอ้นรับผูร่้วมงาน 

แมว้า่ในขณะท่ีมีโรคระบาดเกิดขึ้น ก็ยงัมีการเพิ่มจ านวนหอ้งพกัอยา่งนอ้ย 1,000 หอ้งในปี 2563 ซ่ึง
แสดงถึงอุปทานหอ้งท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน 

โรงแรมดุสิต โดฮา (Dusit Doha Hotel) ให้บริการเป็นสถานท่ีกกัตวัอย่างเป็นทางการ และมีรายได้
เพิ่มขึ้นตามล าดบัและมีผลประกอบการท่ีดีกวา่ปีท่ีผ่านมา และโรงแรมดุสิตดีทู ซัลวา โดฮา (dusitD2 Salwa 
Doha) เปิดตวัในเดือนมีนาคม 2563 มีรายไดท่ี้เติบโตขึ้นกว่าท่ีคาดการณ์ เน่ืองจากโรงแรมให้บริการเป็น
สถานท่ีกกัตวัทางเลือกของผูท่ี้เดินทางเขา้มาในประเทศ  
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แอฟริกา 
ประเทศอยีิปต์ 

ก่อนท่ีจะเกิดการหยุดชะงกัจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 อียปิตมี์มัน่คงของ
เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีการเติบโตค่อนข้างสูง  บัญชีการคลังท่ีดีขึ้นและเงินส ารองต่างประเทศในระดับท่ี
เหมาะสม จากขอ้มูลของธนาคารโลก (The World Bank) คาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP จะลดลงจาก 
ร้อยละ 5.6 ในปี 2562 เป็น ร้อยละ 3.5 ในปี 2563 หากการระบาดยงัคงมีอยู่จนถึงต้นปี 2564 คาดว่าการ
เติบโตจะลดลงอีกเป็นร้อยละ 2.3 ในปี 2564 ก่อนท่ีจะฟ้ืนตวัในปี 2565  

รายไดร้วม ของโรงแรมดุสิตธานี ไคโร ท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีคาดหวงั เป็นผลมาจากความตอ้งการท่ีลดลง
ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทั้งน้ี โรงแรมไดมี้การปรับปรุงและเสร็จส้ินในปี 2563 และคาดว่าจะมี
การวางกลยทุธ์ในการปรับราคาใหม่ในปี 2564 

 
การริเร่ิมกลยุทธ์การขายท่ีส าคัญ 

เพื่อเป็นการลดผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจ ดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล ไดร่้วมมือกบัพนัธมิตร
ในการน าเสนอแพค็เกจในรูปแบบใหม่ “พกัผ่อนดว้ยความมัน่ใจ” (Stay with Confidence) ซ่ึงเป็นการมอบ
ประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าความสะดวกสบายและคุม้ค่าให้แก่ผูเ้ขา้พกัโดยมีบริษทัประกนัภยัชั้นน า บริษทัให้
เช่ารถ โรงพยาบาล ป๊ัมน ้ามนั สายการบิน ธนาคาร และบริษทัโทรคมนาคม มาร่วมกนัท าแพค็เกจน้ีขึ้น 

โรงแรมและรีสอร์ตในเครือดุสิตในประเทศไทยแสดงความช่ืนชมและความขอบคุณต่อวีรบุรุษ 
ผูต้่อสู้กบัโรคระบาด ดว้ยการเสนอราคาห้องพกัพิเศษส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ แพ็คเกจใหม่ “Local 
Explorer” ไดเ้ปิดตวัเพื่อเช่ือมโยงผูเ้ขา้พกัเขา้กบัประสบการณ์ทอ้งถ่ินและชุมชนท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 

นอกจากน้ี ยงัมีการส่งเสริมแพ็คเกจพิเศษให้สอดคล้องกับแคมเปญ “เราเท่ียวด้วยกัน” ของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในประเทศไทย ซ่ึงช่วยกระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศดว้ยการอุดหนุนภาค
การท่องเท่ียว 

เว็บไซต์ Dusitshop.com เปิดตวัในไตรมาสท่ี 4 เพื่อเป็นแพลตฟอร์มส าหรับทุกหน่วยธุรกิจท่ีดุสิต 
อินเตอร์เนชั่นแนล ในการขายสินคา้และบริการเพื่อสร้างรายไดจ้ากการช าระล่วงหน้า  ตวัอย่างเช่น บตัร 
ดุสิตแคร์ได้จ าหน่ายระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคมถึง 31 ตุลาคม และใช้ได้ส าหรับการเขา้พกัจนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลได้เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลโดยการ
แนะน าการขายแบบกลุ่ม (Cluster) และการปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนความรับผิดชอบ นอกจากน้ี 
โครงการต่าง ๆ ท่ีริเร่ิมในประเทศไทยตลอดทั้งปียงัสามารถน าไปปรับใชไ้ดก้บัโรงแรมและรีสอร์ตในเครือ
ดุสิตทัว่โลกอีกดว้ย 
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การตลาดในรูปแบบดิจิทัล 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดตวัเวบ็ไซต์ Dusit.com ใหม่ในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กบั

ลูกคา้ และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเวบ็ไซด์โดยตรง ทั้งน้ี อตัราส่วนการเขา้ชมเน้ือหา (Conversion 
Rate) เพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วง 6 เดือนแรก หลงัการเปิดตวัโดยแคมเปญ Social Media Retargeting พบว่าตวัเลข
ผูช้มท่ีกลบัมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 
(ท่ีมา:   Google Analytics) 

 
งบประมาณแคมเปญของเคร่ืองมือคน้หา (Search Engine Acquisition) ไดป้รับให้เหมาะสมโดยมี

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากบั 9 เท่า หากเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาก่อนหนา้ (like-for-like) โดยส้ิน
ปี การเติบโตของช่องทางเวบ็ไซตโ์ดยตรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
 
การสร้างแบรนด์และการตลาดเพ่ือความภักดี (Branding and Loyalty Marketing) 

1. มีการด าเนินการปรับปรุงแบรนดค์ร้ังใหญ่ส าหรับแบรนด์หลกัของโรงแรมและรีสอร์ตในเครือ
ดุสิต รวมถึงแบรนด์โรงแรมชั้นน า 2 แบรนด์ ไดแ้ก่ ดุสิตธานี (Dusit Thani) และดุสิตดีทู (dusitD2) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อปรับให้ทันสมัยมากขึ้น เป็นปัจจุบันมากขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น 
นอกเหนือจากรูปลกัษณ์ใหม่ท่ีสร้างขึ้นจากมรดกทางวฒันธรรมและความหรูหราซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในนามดุสิต 
การเปล่ียนโฉมใหม่ยงัน ามาซ่ึงมาตรฐานและแบบแผนของแบรนด์ใหม่ท่ีใช้งานง่ายขึ้น โดยมีการเปิดตวั
เวบ็ไซตแ์บรนดใ์หม่ และประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีชดัเจน 

2. แม้จะมีการปรับลดงบประมาณการโฆษณาเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19 โรงแรมและ        
รีสอร์ตในเครือดุสิตยงัคงเป็นหน่ึงในแบรนด์โรงแรมท่ีมีคนช่ืนชอบมากท่ีสุดบนส่ือสังคมออนไลน์ ในช่วง
ปลายปี เพจ Facebook ของกลุ่มบริษทัมีผูติ้ดตามมากกว่า 1.1 ลา้นคน โดยติดอนัดับหน่ึงในเครือโรงแรม
ระดบันานาชาติ 5 อนัดบัแรกบนแพลตฟอร์ม  

3. เป้าหมายหลกัส าหรับโปรแกรมสมาชิกดุสิตโกลด์ (Dusit Gold) ในปี 2563 คือการเพิ่มมูลค่า
สมาชิกและพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship Management: CRM) ใหม ่
เพื่อปรับปรุงโปรแกรมโดยรวมซ่ึงรวมถึงการใชง้าน 

4. เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและทัว่โลก ผลประกอบการโดยรวมของ
รายได้ของดุสิตโกลด์ (Dusit Gold) และการสมัครสมาชิกลดลง อย่างไรก็ตาม  ในช่วงสองเดือนแรก 
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(มกราคม – กุมภาพนัธ์) รายไดจ้ากของดุสิตโกลด์ในเดือนมกราคม 2563 มีจ านวน 59,597,100 บาท และใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 มีจ านวน 47,943,382 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพนัธ์ 2562      
ร้อยละ 16.5 ร้อยละ 19.8 ตามล าดับ นอกจากน้ี  สมาชิกดุสิตโกลด์ ณ เดือนมิถุนายน 2563 มีจ านวน 
1,466,682 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนธนัวาคม 2562 ร้อยละ 10.85  
 
การตลาดร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 

1. ในปี 2563 บริษทัมุ่งเนน้การท าขอ้ตกลงเพื่อเขา้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกบัสายการบินใหม่  และ 
ลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือกบั Korean Airlines และ Air Astana ตลอดจนธนาคารและพนัธมิตรทางธุรกิจ
อ่ืน ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ จากความร่วมมือดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากรายการส่งเสริม
การขายต่าง ๆ ใหก้บัฐานสมาชิกของหุน้ส่วน 

2. ดุสิตยงัเขา้ร่วมใน: 
2.1 โปรแกรมสะสมไมลท่ี์สร้างรายได ้1.46 ลา้นบาท 
2.2 โปรแกรมแลกรางวลัซ่ึงสร้างรายได ้3.2 ลา้นบาท จากการเขา้พกัในโรงแรม 

 
ประชาสัมพนัธ์องค์กร 

ในปี 2563 กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ของบริษทัมุ่งเนน้การสร้างกิจกรรมหรือข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตอบสนองเชิงรุกของบริษทัต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 การพฒันาการตามกลยุทธ์การเติบโตใน
ระยะยาว และเพื่อสร้างช่ือเสียงดา้นบวกของบริษทัในหมู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่าง ๆ ซ่ึงเน้ือหาข่าวสารของ
บริษทัครอบคลุมประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. กลยุทธ์ของบริษัท แมจ้ะเผชิญกบัความทา้ทายท่ีเกิดจาก COVID-19 แต่บริษทัยงัคงเดินหน้า
อย่างต่อเน่ืองในการด าเนินการทางกลยทุธ์ไปสู่ความสมดุล การเติบโต และการกระจายความเส่ียง โดยเห็น
ไดจ้ากการเปิดตวัโรงแรมใหม่ 5 แห่ง การลงนามสัญญารับบริหารโรงแรมในตลาดใหม่ท่ีอินเดียและญ่ีปุ่ น 
การเขา้ซ้ือกิจการ The Caterers ในเวียดนาม และการขยายสาขาของแบรนด์ร้าน KAUAI พร้อมดว้ยจุดขาย 
Grab-and-Go แห่งใหม่ 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี มีการพฒันาข่าวสารและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพฒันาการเหล่าน้ี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตวัของบริษทั และความมุ่งมัน่ในการ
สร้างอนาคตท่ีย ัง่ยนื 

2. ความยั่งยืนและการท างานร่วมกัน จากการแพร่ระบาด COVID-19 ทัว่โลกท่ีเนน้ศูนยก์ลางของ
ความยัง่ยนืส าหรับการปรับตวัทางธุรกิจ และดว้ยความร่วมมือต่างๆ ท่ีมีความส าคญัมากขึ้น บริษทัไดเ้นน้ย  ้า
ถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มดุสิต ส าหรับการด าเนินการรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) คือการท างาน
ร่วมกนั การบูรณาการ และการสนบัสนุนทางสังคม โดยการสร้างและแจกจ่ายขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแคมเปญ
ต่างๆ ของบริษทัในดา้นเหล่าน้ี นอกจากน้ี บริษทัมุ่งมัน่เพื่อสร้างมูลค่าท่ีย ัง่ยืน โดยการท างานร่วมกับผูอ่ื้น
เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมโดยรวมดว้ยการให้ความส าคญักบัเป็นหุน้ส่วนกบับริษทั 
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ทั้งน้ี มีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์และข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง 37 รายการ ในปี 2563 ครอบคลุมพื้นท่ีของส่ือใน
เชิงบวกรวม 2,593 รายการ โดยมีโอกาสการเขา้ถึงส่ือจ านวน 634 ลา้นคร้ัง (View) บนส่ือกระแสหลกัและ
ดิจิทลัทัว่โลก มูลค่าการประชาสัมพนัธ์ของส่ือเทียบเท่ากบัค่าโฆษณา 302 ลา้นบาท 

 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
 

ข. ธุรกจิรับบริหารโรงแรม  
➢     ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
โรงแรมและรีสอร์ตในเครือดุสิตด าเนินงานการให้บริการภายใต้ห้าแบรนด์หลัก ได้แก่ ดุสิตธานี  

ดุสิตเดวาราณา ดุสิตดีทู ดุสิตปร๊ินเซส และ อาศยั โฮเทล เพื่อรองรับความตอ้งการของแขกและลูกคา้ในเซ็กเมน้ต์
ต่าง  ๆไดค้รอบคลุมมากท่ีสุด    

ภายใตโ้พสิชัน่น่ิงและจุดเด่นเฉพาะตวัของแบรนดท่ี์เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่ิงท่ีทุก
แบรนด์ในเครือดุสิตยึดเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินงานคือค ามัน่สัญญาว่า “Always Gracious” ท่ีบ่งบอกถึงความ
ตั้งใจของดุสิตในการมอบการบริการท่ีอบอุ่น เอาใจใส่ และท่ีส าคญั เป็นบริการท่ีมาจากใจ 

ความมุ่งมัน่ในการมอบการบริการจากใจอนังดงามอย่างไทยๆ ภายใตบ้รรยากาศน่าประทบัใจ และความ 
เอาใจใส่ในการบริการในทุกรายละเอียด เป็นหัวใจส าคญัท่ีท าให้โรงแรมและรีสอร์ตในเครือดุสิต แต่ละแห่ง
สามารถมอบประสบการณ์การพกัผอ่นท่ีน่าจดจ าใหก้บัแขกและลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

ธุรกิจการบริหารโรงแรมของเรารวมถึงการให้ใชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ “ดุสิตธานี” (Licensing) อยู่ภายใต้
การควบคุมมาตรฐานการใหบ้ริการของบริษทัของ บมจ. ดุสิตธานี  ตามสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมและสัญญาการ
ใหใ้ชช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ 
  ข.1)     

 
ดุสิตธานี เป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานในฐานะแบรนด์โรงแรมระดับหรู ให้บริการเต็ม

รูปแบบท่ีเป่ียมดว้ยมาตรฐานและคุณภาพระดบัสูงสุด มีส่ิงอ านวยความสะดวกทนัสมยัครบครัน มุ่งเนน้การ
มอบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจผา่นการบริการแบบเฉพาะตวัแก่แขกและลูกคา้   

โรงแรมและรีสอร์ตภายใตแ้บรนด์ดุสิตธานีทัว่โลกมอบการบริการท่ีอบอุ่น เป่ียมดว้ยความใส่ใจ 
และความประณีตท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมไทยผา่นการบริการแบบร่วมสมยัท่ีไดม้าตรฐาน ดว้ยแนวคิดภายใต้
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สโลแกน “Everything you deserve” ดุสิตธานีมุ่งหวงัท่ีจะสร้างประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้แก่แขกและลูกคา้
ดว้ยการบริการท่ีพร้อมตอบทุกความตอ้งการในทุกเวลา    

โรงแรมและรีสอร์ตแบรนด์ดุสิตธานีทุกแห่งตั้งอยู่บนท าเลใจกลางเมือง ใกลก้ับย่านธุรกิจและ
สถานท่ีส าคัญตามเมืองต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว พร่ังพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกโอกาส ตั้งแต่งานฉลอง งานประชุมสัมนาธุรกิจ จนถึงงานสังคม 
 

 ข.2)  
 

 
 

ดุสิตเดวาราณา เป็นแบรนด์ระดบัหรู ท่ีมีการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ จุดเด่นของแบรนด์ คือเป็น
สถานท่ีพกัผ่อนท่ีให้ความรู้สึกเป็นส่วนตวั มอบประสบการณ์ในการเขา้พกัแบบเฉพาะบุคคล และบริการ
ดา้นเวลเนส ท่ีส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและใจในเมืองจุดหมายการท่องเท่ียวส าคญัๆ ทัว่โลก  

รีสอร์ตภายใต้แบรนด์ดุสิตเดวาราณา มอบประสบการณ์ท่ีให้ความเป็นส่วนตัวในระดับสูงสุด 
พร้อมบริการอนัเป็นเลิศท่ีมุ่งมอบความประทบัใจเหนือความคาดหมายแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรสนิยมหรูหราและ
ละเมียดละไม และมุ่งหาความพิถีพิถนัในการพกัผอ่น  

ตัวรีสอร์ตได้รับการออกแบบให้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มร่ืนและงดงามได้อย่างกลมกลืน  
มอบความรู้สึกผอ่นคลายและสงบใหก้บัแขกท่ีมาเยอืน 

 

ข.3)      

  
ดุสิตดีทู เป็นแบรนด์โรงแรมระดบับนส าหรับกลุ่มลูกคา้นกัเดินทางสมยัใหม่ท่ีคน้หาประสบการณ์

แปลกใหม่อยู่เสมอ ท าเลท่ีตั้งของโรงแรมจะอยู่ใจกลางยา่นธุรกิจท่ีมีสถานท่ีส าคญัเชิงวฒันธรรมและศิลปะ 
รวมถึงย่านบนัเทิงของเมือง เหมาะส าหรับการมาฉลอง ท างาน และพกัผ่อนเพื่อการผ่อนคลายได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ 

นอกจากห้องพกัท่ีมีการออกแบบอย่างสวยงามในสไตลร่์วมสมยั ดุสิตดีทู มีความโดดเด่นท่ีบริการ
อาหารเมนูทานง่ายท่ีมีลูกเล่นในรายละเอียด ห้องฟิตเนสอุปกรณ์ออกก าลงักายครบครัน สปากับบริการ 
ทรีตเมน้ทท่ี์มอบความผอ่นคลาย รวมทั้งบริการหอ้งคลบัส าหรับการสังสรรค ์
  ภายใต้ค  าสัญญา “Designed for modern life” โรงแรมภายใต้แบรนด์ดุสิตดีทู มุ่งมั่นในการสร้าง
ความประทบัใจแก่แขกและลูกคา้ดว้ยบริการท่ีเต็มไปดว้ยความใส่ใจและความพร้อมในการบริการท่ีน าการ
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บริการจากใจอันเป็นเอกลักษณ์ของดุสิตมาตีความใหม่เป็นบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ  
ไลฟ์สไตลข์องนกัเดินทางในปัจจุบนั 
 

ข.4)        

 
  ดุสิตปร๊ินเซส เนน้ตอบสนองความตอ้งการของแขกในเซ็กเมน้ต์ระดบักลาง ทั้งกลุ่มนกัธุรกิจและ
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเน้นการพกัผ่อน โรงแรมแต่ละแห่งมีบุคลิกอันโดดเด่นท่ีสะท้อนถึงวฒันธรรมและ
ลกัษณะเฉพาะของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีโรงแรมเขา้ไปด าเนินงาน เหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความสะดวกสบาย
ทั้งในดา้นการเดินทาง ห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงบริการและความคุม้ค่ารวมกนัใน
หน่ึงเดียว  
  โรงแรมดุสิตปร้ินเซสมอบความคุม้ค่าของบริการท่ีเป่ียมประสิทธิภาพและส่ิงอ านวยความสะดวก
ทนัสมยัส าหรับกลุ่มนกัเดินทางเพื่อธุรกิจและนกัท่องเท่ียว   
 

 ข.5)  

 
อาศยั โฮเทล เป็นแบรนด์โรงแรมท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากวฒันธรรมเอเชีย มุ่งตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของนกัเดินทางรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการคน้หาประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใครและเขา้ถึงวิถีการใชชี้วิตของ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน 

ดว้ยความรู้ลึกและความเขา้ใจเก่ียวกบัชุมชนอย่างถ่องแท ้รวมทั้งค  าแนะน าท่ีส่งผ่านกนัมา ท าให้
โรงแรมอาศยัเป็นจุดท่ีเช่ือมความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ เขา้กบัวิถีชีวิตในชุมชนทอ้งถ่ิน 
 ห้องพกัของโรงแรมในแบรนด์อาศยัไดรั้บการออกแบบอย่างเรียบง่ายและมีขนาดเหมาะกบัการใช้
งาน  ส่วนภายในโรงแรมมีพื้นท่ีส่วนกลางขนาดใหญ่ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก วฒันธรรมชุมชนและดีไซน์
ร่วมสมยัท่ีผสานเขา้ดว้ยกนัไดอ้ย่างลงตวั มุ่งเนน้ประสบการณ์การเดินทางและพกัผ่อนของแขกท่ีมาเยือน
เป็นส าคญั 

 

ข6)      White Label Hotel Managed by Dusit การรับบริหารโรงแรมนอกเครือดุสิต   
White Label Hotel Managed by Dusit ให้บริการรับจา้งบริหารโรงแรมอิสระในระดบักลาง โดยมี

จุดเด่นท่ีการบริการท่ีได้มาตรฐานและเป่ียมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ภายนอกของโรงแรมได้รับการ
ออกแบบให้ส่ือถึงการตอ้นรับท่ีอบอุ่นเพื่อสร้างความประทบัใจแก่แขกตั้งแต่กา้วแรกท่ีผ่านเขา้ประตูมา  
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เน้นท าเลท่ีตั้ งท่ีสะดวกสบายในการเดินทาง อยู่ภายในท าเลย่านธุรกิจ แหล่งท่องเท่ียวและบนัเทิง รวม
สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ โรงแรมภายใตไ้วท์ เลเบิล เน้นความมีประสิทธิภาพในการมอบการบริการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ ของแขกเพื่อมอบประสบการณ์ในการพกัท่ีสะดวกสบายอยา่งท่ีสุด  

การพฒันาโดยรวม 
ในปี 2563 ดุสิตมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และสร้างความสมดุลทางภูมิศาสตร์ โดยการเปิดตวั

โรงแรมใหม่ 8 แห่งใน 5 ประเทศ และยงัคงรุกหน้าขยายตวัต่อไปในไทย สหรัฐอเมริกา กาตาร์ สิงคโปร์ 
และจีน ดว้ยเหตุน้ี ดุสิตจึงเปิดโรงแรม 43 แห่งใน 11 ประเทศ  

โรงแรมเปิดใหม่ในปี 2563 
- อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ (ประเทศไทย) 
- ดุสิต บีช รีสอร์ต กวม (สหรัฐอเมริกา) 
- ดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา (ประเทศกาตาร์) 
- ดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์ (สิงคโปร์) 
- ดุสิตธานี ซูโจว เจียงซู (ประเทศจีน) 
- ดุสิตธานี เวทแลนดพ์าร์ค รีสอร์ท หนานจิง (ประเทศจีน) 
โรงแรมเปิดใหม่ภายใตรู้ปแบบ White Label Hotel ในปี 2563  
-  สถานท่ีพกัฟ้ืนและพกัผอ่น สวนสนประดิพทัธ์ ซ่ึงรวมสนามกอลฟ์ 1 แห่ง (ประเทศไทย) 

-  สถานท่ีพกัฟ้ืนและพกัผอ่น ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด ์(ประเทศไทย) 

ในปี 2563 ดุสิตไดล้งนามสัญญากบัโครงการใหม่ภายใตแ้บรนด์ดุสิตทั้งหมด 7 โครงการ ภายใต้
ขอ้ตกลงสัญญาบริหารโรงแรมและสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
 

การลงนามสัญญาโรงแรมในเอเชียแปซิฟิก (APAC) 
ในปี 2563 ดุสิตไดล้งนามสัญญาโรงแรม 5 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ 
- ดุสิตธานี เกียวโต (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
- ดุสิตปร๊ินเซส เพชรบุรีตดัใหม่ กรุงเทพ (ประเทศไทย) 
- ดุสิตปร๊ินเซส เซอร์วิสสวีต โกลกาตา (ประเทศอินเดีย) 
- ดุสิตธานี โฮเทล หนานซู่ ซูเฉิง (ประเทศจีน) 
- ดุสิตดีทู กุย้หยาง กุย้โจว (ประเทศจีน) 
 

การลงนามสัญญากบัโรงแรมในยโุรปตะวนัออกกลางและแอฟริกา (EMEA) 
ปี 2563 ดุสิตไดล้งนามสัญญาโรงแรม 2 แห่งในยโุรปตะวนัออกกลางและแอฟริกา ไดแ้ก่ 
- ดุสิตปร๊ินเซส อลั มจัมาห์ เมืองริยาด (ซาอุดีอาระเบีย) 
- ดุสิตปร๊ินเซส มาห์โบลา (คูเวต) 
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การพฒันาในปี 2564 
ดุสิตยงัคงสร้างแรงผลกัดันท่ีแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง และคาดว่าจะเปิดโรงแรมประมาณ 6  แห่ง 

โรงแรมในต่างประเทศ 3 แห่ง และในประเทศไทย 3 แห่ง (โรงแรมดุสิตดีทู หวัหิน โรงแรมอาศยั สาทร และ
ในส่วนของรูปแบบ White Label Hotel มีจ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ สถานพกัฟ้ืนและพกัผ่อน ลานนา กรีนเลค  
รีสอร์ต เชียงใหม่) อย่างไรก็ตาม จ านวนโรงแรมในปี 2564 เป็นการประมาณการ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19  

ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างด าเนินการโครงการท่ีมีศกัยภาพมากกว่า 40 โครงการ โดยมุ่งเน้นไปยงั
ประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตในธุรกิจท่องเท่ียว เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และจีน และประเทศใหม่ๆ ท่ี
น่าสนใจ เช่น เนปาล กรีซ และญ่ีปุ่ น เพื่อยกระดบัสถานะท่ีแข็งแกร่งดา้นธุรกิจบริการท่องเท่ียวของดุสิตทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 
 

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

ต่าง  ๆทัว่โลก 
- สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์

ปรึกษาการลงทุน และกลุ่มผูป้ระกอบการจดัหาทรัพยากร 
-  ใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์แผนการขยายธุรกิจของดุสิตผ่านช่องทางส่ือสาร

ท่ีหลากหลาย  
- การใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด 
(ข) สภาพการแข่งขัน 
การแข่งขันในปีท่ีผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต 
ส าหรับภาพรวมธุรกิจรับบริหารโรงแรมทัว่โลกตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง

เน่ืองจากมีการเพิ่มขึ้นของเครือโรงแรมท่ีรับบริหารและแบรนด์โรงแรม ในขณะท่ีโครงการพฒันาโรงแรมใหม่ 
ชะลอตัว ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจรับบริหารโรงแรมทั่วโลกเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ว การแข่งขันน้ีท าให้
ค่าธรรมเนียมการรับบริหารลดลง และเง่ือนไขต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ส าหรับแนวโน้มในอนาคต ภูมิภาค
เอเชียยงัคงมีแนวโนม้และอตัราการเติบโตเป็นบวกซ่ึงมีปัจจยัมาจากการเปล่ียนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจ ใน
ส่วนของบริษทั ปี 2563 โรงแรมท่ีไดล้งนามสัญญารับจา้งบริหารในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น อินเดีย จีน และ
กาตาร์ ท าใหส้ัดส่วนรายไดจ้ากการรับบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้น 
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➢   การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษทัให้บริการด้านการรับบริหารโรงแรมในฐานะตวัแทนเจ้าของโรงแรม ธุรกิจรับบริหารโรงแรม 
รวมทั้งการให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ (Licensing) ภายใตก้ารควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษทั ตอ้งใช้
บุคลากรเป็นหลกัในการประกอบธุรกิจ ทีมงานบริหารโรงแรมของบริษทัลว้นแต่เป็นบุคลากรผูช้  านาญการท่ีผ่าน
งานบริหารโรงแรมห้าดาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมงานดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความ
แข็งแกร่งในการวางกลยุทธ์ พฒันาโปรแกรมทางการตลาด และส่ือสารเพื่อสร้างเสริมให้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษทัมีคุณค่าและเป็นท่ีจดจ า  
 

➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไม่มี- 

➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 

 
ข.6) บริษัท อาศัย โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ ากดั จดัตั้งขึ้นเม่ือปี 2561 เพื่อบริหารจดัการโรงแรมภายใตแ้บรนด์อาศยั 
(ASAI HOTELS) ในรูปแบบเป็นเจา้ของโรงแรมและรับบริหารโรงแรม ซ่ึงเป็นแบรนด์โรงแรมล่าสุดใน
เครือดุสิตธานี โดยมีเป้าหมายในการสร้างโรงแรมเพื่อตอบโจทยน์ักเดินทางยุคใหม่ท่ีช่ืนชอบการเดินทาง 
และแสวงหาประสบการณ์ท่องเท่ียวใหม่ๆ จากชุมชนทอ้งถ่ิน โรงแรมอาศยัเป็นโรงแรมไลฟ์สไตลใ์นราคาท่ี
จบัตอ้งได ้พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ตกแต่งและใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากวสัดุท่ีดี ใหค้วามส าคญั
กบัความสวยงาม ปลอดภยั ความคุม้ค่าของราคา และมีระบบการบริหารจดัการท่ีง่ายและกระชบั โดยมีพื้นท่ี
ส่วนกลางและบริการอ่ืนๆ การออกแบบของโรงแรมจะออกแบบให้มีขนาดห้องพกักะทดัรัดระหว่าง 15-18 
ตารางเมตร เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดบนเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 500-700 ตารางเมตร  

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ไดเ้ปิดตวัโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ ในลกัษณะ Soft-Opening 
ซ่ึงเป็นโรงแรมอาศยัแห่งแรก ตั้งอยู่บนชั้น 4-8 ของอาคารศูนยก์ลางคา้แอมไชน่าทาวน์ในย่านใจกลาง
เยาวราช มีห้องพกัจ านวน 224 ห้อง ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ 
COVID-19 จนถึงขณะน้ี อยา่งไรก็ตาม โรงแรมมีการปรับตวัตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจท่ามกลาง
สถานการณ์ดงักล่าว โดยท่ีผ่านมา มีการให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีห้องอาหาร JAM JAM Eatery 
& Bar พร้อมทั้งมีการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น โยคะยามเชา้ เวิร์คช็อปการท าเส้นพาสตา้ และการท าผา้มดัยอ้ม 
รวมถึงการแสดงดนตรีในยามค ่าคืน นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ห้องประชุม ห้อง       
ฟิตเนส ท่ีจอดรถอตัโนมติั และสวนผกัอินทรีย ์ซ่ึงเนน้ความเป็นทอ้งถ่ินและสะทอ้นถึงตวัตนเอกลกัษณ์ของ
ชุมชนนั้นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้พกัตามสโลแกน “Live Local” 
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นอกจากน้ี โรงแรมอาศยั ไดส้ร้างความแตกต่างจากการบริการรูปแบบเดิม โดยการน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกสบาย การมอบประสบการณ์ในการจองและเข้าพกักับนักเดินทาง อาทิ  การ
เช็คอินดว้ยตนเองท่ีตูบ้ริการอตัโนมติั บริการคู่มือท่องเท่ียวออนไลน์แบบพิเศษซ่ึงใหข้อ้มูลกบัลูกคา้เก่ียวกบั
แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมต่างๆ ท่ีใกลเ้คียงกบัโรงแรม ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดถ้่ายทอดไปยงัพนกังานทุกคน
โดยไดจ้ดังานปฐมนิเทศท่ีเรียกว่า “ASAI Local Day” ซ่ึงพนกังานทุกคนไดส้ัมผสัถึงวฒันธรรมต่างๆ ของ
ชุมชน ผ่านการเดินชมโดยรอบ การชิม การด่ืม หรือแมก้ระทัง่การซ้ือของ เพื่อให้พนกังานซึมซบัและเขา้ใจ
ชุมชนมากเสมือนเป็นคนในชุมชนนั้นเอง โดยสามารถใหค้  าแนะน าลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
➢ การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ  
กลุ่มเป้าหมาย:  
นักเดินทางยุคใหม่ท่ีมีแนวคิดและไลฟ์สไตล์แบบมิลเลนเนียล  เน้นตลาดเอเชียตะวนัออก  

เฉียงใต ้จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี และนักเดินทางท่ีแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ และแตกต่างในราคาท่ีจบัตอ้งได้
และความคุม้ค่าในผลิตภณัฑ ์ซ่ึงขณะน้ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุดและยงัเป็นกลุ่ม
ตลาดท่ีมีความน่าสนใจท่ีจะเขา้พกัในโรงแรมท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน มีการตกแต่งและใชว้สัดุ
อยา่งดีซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโรงแรมอาศยั  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบนัยงัไม่คล่ีคลาย ท าให้กลุ่มลูกคา้ของโรงแรม
ในปี 2563 ยงัคงเป็นลูกคา้ภายในประเทศ และคาดการณ์วา่ หลงัสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
จะสามารถรับลูกคา้ต่างชาติไดเ้พิ่มขึ้นจ านวนมาก 

(ข) สภาพการแข่งขัน 
การออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เทคโนโลยแีละประสบการณ์แบบคนทอ้งถ่ิน คือส่ิงท่ีนกัเดินทาง

กลุ่มมิลเลนเนียลแสวงหา ซ่ึงนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไม่ตอ้งการใช้เวลาไปกับการอยู่แต่ในห้องพกั แต่จะใช้
บริการท่ีล็อบบ้ีซ่ึงเป็นทั้งท่ีท างานและท่ีพบปะสังสรรค ์สามารถพกัในห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดโดยท่ีตั้งของ
โรงแรมอยู่ใกลก้บัสถานท่ีท่ีน่าดึงดูด และมีความสัมพนัธ์กบัชุมชน นอกจากน้ี จากการบริการท่ีแปลกใหม่ 
ท าให้พนกังานมีทกัษะท่ีหลากหลาย สามารถท างานไดใ้นหลายต าแหน่ง และมีการปรับตวัอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหโ้รงแรมอยูร่อดในสถานการณ์ท่ียากล าบากเช่นน้ี 

 โรงแรมอาศยัไดใ้หค้วามส าคญักบัพนกังานเป็นอยา่งมาก ตอ้งการใหโ้รงแรมอาศยัเป็นสถานท่ี
ท่ีพนกังานท างานแลว้มีความสุข และสามารถเติบโตกา้วหน้าในสายอาชีพการงานไดอ้ย่างดีเยี่ยม และเม่ือ
เทียบกบัโรงแรมอ่ืน อาศยัมีพนกังานเฉล่ียเม่ือเทียบกบัจ านวนห้องอยู่ท่ี 0.32 เท่านั้น ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของ
โรงแรมทั่วไปจะอยู่  0.73 ทั้ ง น้ี  คู่แข่งทางการค้า ได้แก่ Holiday Inn Express (IHG), Moxy (Marriott), 
CitizenM, Red Planet, ibis (AccorHotels) 
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➢ การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
เป็นการให้บริการท่ีพกัและร้านอาหารส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ 

แบบทอ้งถ่ิน และมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันพร้อมเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เน่ืองจากการใชจ่้ายปัจจุบนั
ของนกัท่องเท่ียวเร่ิมเปล่ียนไปใชช่้องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกบัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทอย่าง
มากในชีวิตประจ าวนั โรงแรมอาศยัจึงตอ้งพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
นักท่องเท่ียวมากขึ้น นอกจากการให้บริการท่ีทันสมยัแลว้ โรงแรมอาศยัยงัไม่หยุดย ั้งท่ีจะพฒันาสินค้า  
และได้ร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆ  เช่น HENDRICKS GIN, APEROL SRITZ, WINE GARAGE, PATOM 
ORGANIC LIVING, ERR Urban Rustic Thai, APPIA, Seoul Food Mahanakhon, Akha Ama Coffee, Kad 
Kokoa และอ่ืนๆ เพื่อตอบโจทยล์ูกค้าให้ได้มากท่ีสุดถึงความเป็นไลฟ์สไตล์ของอาศยั ทั้งน้ี โรงแรมยงั
ให้บริการสถานท่ีในการจดังานอีเวน้ท ์ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีเยีย่ม เช่น Microsoft, SCG, Leica, Kiatnakin 
Phatra  

 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

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

เม่ือปี 2561 ประกอบด้วย 9 บริษทั ซ่ึงจัดตั้ งขึ้นในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึง
ประกอบธุรกิจท าการตลาด ด าเนินการจอง และบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูแบบครบวงจรภายใตแ้บรนด์    
อีลิธ เฮเวนส์ (Elite Havens) ปัจจุบนัมีวิลล่าให้บริการอยู่ในอินโดนีเซีย ไทย ญ่ีปุ่ น ศรีลงักา และมลัดีฟส์ 
โดย LVM Holdings มีแผนการขยายธุรกิจในอนาคตทั้งในประเทศไทย ญ่ีปุ่ น และศรีลงักา และวางแผนจะ
เขา้สู่ออสเตรเลียและยโุรป  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
อีลิธ เฮเวนส์ เป็นผูใ้ห้บริหารจดัการและให้เช่าวิลล่าสุดหรูชั้นน าในเอเชีย เปิดด าเนินการมาแลว้ 23 

ปี โดยมีเครือข่ายวิลล่าสุดหรูและชาเล่ตจ์  านวน 274 แห่ง* ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่าง บาหลี  
ลอมบอก ภูเก็ต เกาะสมุย ศรีลงักา และนิเซโกะ  

ลกัษณะการด าเนินการคือ บริษทัจะท าสัญญาขอ้ตกลงพื้นฐานพิเศษโดยตรงกบัเจา้ของวิลล่าสุดหรู 
เพื่อท าการจดัการและ/หรือท าการตลาดอสังหาริมทรัพยท์ัว่โลกผ่านช่องทางการจองท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิและ
ตวัแทนขาย ซ่ึงการด าเนินงานของ อีลิธ เฮเวนส์ นั้นไดรั้บการสนบัสนุนโดยเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันา
ภายใน เป็นการจดัการแบบเรียลไทมท่ี์รวมทั้งปฏิทิน อตัราราคา ผา่นช่องทางการจองท่ีหลากหลาย สามารถ
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ปรับเปล่ียนสถานท่ีและสกุลเงินไดม้ากมาย ทั้งน้ี ยงัสามารถเขา้ถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น เจา้ของวิลล่า 
ตวัแทนการท่องเท่ียว พนกังานวิลล่าผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อเป็นการรับมือกบัการแข่งขนัอนัทา้ทายใน
อุตสาหกรรมน้ี พร้อมการอยูเ่หนือคู่แข่งอยูเ่สมอ 

 
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
อีลิธ เฮเวนส์ ใหบ้ริการวิลล่าตากอากาศระดบัไฮเอนดท่ี์ไดรั้บการคดัสรรมาแลว้ในเมืองท่องเท่ียวท่ี

เป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุดในเอเชีย สถานท่ีใหบ้ริการแต่ละแห่งจะไดรั้บการประเมินก่อนการเลือกเพื่อให้แน่ใจ
วา่ตรงกบัการเป็นแบรนดร์ะดบับน 

จากผลกระทบของการระบาดของเช้ือ COVID-19 ในปี 2563 ท าให้เจา้ของวิลล่าบางรายเลือกท่ีจะ
ถอนวิลล่าออกจากตลาดและหยดุการด าเนินธุรกิจเป็นการชัว่คราว เพื่อลดตน้ทุนจากการด าเนินงาน 

ท่ีตั้ง 
จ านวนวิลล่าที่ท า
การตลาด 

จ านวนวิลล่าที่บริหาร
จัดการ 

รวม 

อินโดนีเซีย 95 67 162 
ไทย 31 47 78 
ญ่ีปุ่ น 0 21 21 
ศรีลงักา 5 0 5 
มลัดีฟส์ 8 0 8 
ท้ังหมด 139 135 274 

*ในจ านวนวิลล่าทั้งหมด 274 แห่ง (ไม่รวมวิลล่าในประเทศอินเดียจ านวน 22 แห่งซ่ึงด าเนินการผ่านตวัแทน) มี 32 แห่งท่ีหยุดการ
ด าเนินธุรกิจเป็นการชัว่คราวในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ไดแ้ก่ 30 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย และ 2 แห่งในประเทศไทย 

 
วิลล่าท่ีให้บริการประกอบดว้ยวิลล่าเด่ียว คอมเพล็กซ์วิลล่าขนาดเล็ก และคอมเพล็กซ์วิลล่าขนาด

ใหญ่อีกสองสามแห่ง จ านวนห้องนอนต่อวิลล่ามีตั้งแต่ 1 ถึง 9 ห้อง โดยเฉล่ียแลว้จะมี 4 ถึง 5 ห้องนอน  
วิลล่าแต่ละหลงัมีสไตล์และท่ีตั้งอนัหลากหลาย มีการออกแบบทั้งแบบทนัสมยัไปจนถึงแบบดั้งเดิม ตั้งแต่
บา้นริมทะเลในเขตร้อนช้ืน ชาเล่ต์สกีบนภูเขา สถานท่ีพกัผ่อนในชนบท และบา้นพกัท่ีมีวิวทิวทศัน์บน 
หน้าผาแบบพาโนรามาสวยงามท่ีเหมาะส าหรับจัดงานแต่งงาน บ้านพักตากอากาศฤดูร้อนทั้ งหมดมี 
สระว่ายน ้ าส่วนตวั หลายหลงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น สนามเทนนิส ห้องพกัผ่อน ห้องเล่น
เกมสหอ้งออกก 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) และวิลล่า เซชู (นิเซโกะ ญ่ีปุ่ น) 



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 44 

การบริการใหก้บัเจา้ของวิลล่า 
อีลิธ เฮเวนส์ ให้บริการแบบครบวงจรชนิดท่ีไร้รอยต่อส าหรับเจ้าของวิลล่า ด้วยการจัดการ

กระบวนการตลาด การจัดการและการเช่าทั้ งหมด ซ่ึงจะช่วยยกระดับและให้โอกาสทางการค้าของ
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีเอกลกัษณ์ ใหอ้ยูภ่ายใตแ้บรนด ์อีลิธ เฮเวนส์เช่นเดียวกบัแบรนดว์ิลล่าเด่ียวสุดหรู 

อีลิธ เฮเวนส์ ยงัไดท้ าการตลาดโดยการน าเสนอวิลล่าทัว่โลก ส่วนการสร้างแบรนดว์ิลล่าแต่ละแห่ง
นั้นจะใชป้้ายโฆษณา เมนู ชุดเคร่ืองแบบ และชุดขอ้มูล นอกจากน้ี ยงัสร้างเวบ็ไซตว์ิลล่าโดยใชภ้าพถ่ายจาก
มืออาชีพและเขียนค าโฆษณาเชิญชวน โดยวิลล่าแต่ละแห่งจะท าการตลาดผ่านทางพอร์ทลัการจองท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิของอีลิธ เฮเวนส์ เวบ็ไซตใ์นเครือ และตวัแทนขาย และการแสดงสถานะออนไลน์ของวิลล่าจะ
ไดรั้บการปรับให้เหมาะสมผา่นหลายช่องทางรวมถึงส่ือท่ีตอ้งช าระเงิน ส่ือท่ีบริษทัเป็นเจา้ของ และส่ือท่ีไม่
ตอ้งช าระเงิน 

การบริการลูกคา้ 
อีลิธ เฮเวนส์ มอบประสบการณ์ระดับห้าดาวให้แก่แขกผู ้เข้าพักตั้ งแต่การจองไปจนถึงการ 

เช็คเอา้ท ์โดยปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการในแต่ละสถานท่ีโดยเฉพาะ วิลล่าแต่ละหลงัจะมีพนกังานมืออาชีพ
ทั้งพนกังานตอ้นรับ หวัหนา้พ่อครัว บตัเลอร์ แม่บา้น พนกังานรักษาความปลอดภยั และคนขบัรถ นอกจากน้ี 
ยงัมีทีมท่ีช่วยดูแลการขนส่งส่วนบุคคล และการจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหรูหรา ซ่ึงมีการเก็บสต็อก 
ล่วงหนา้ตามท่ีแขกร้องขอไวด้ว้ย การด าเนินงานลกัษณะน้ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อให้บริการกบับุคคลใน
ระดบัสูง 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้นั้นเปล่ียนไปมาก จากท่ีมกัจะ
พกัผ่อนในวิลล่า เปล่ียนมาหาประสบการณ์ในทอ้งถ่ิน ท าให้ผูจ้ดัการประสานงานวิลล่าตอ้งใชอ้งคค์วามรู้
ทอ้งถ่ินมาปรับใชเ้พื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ เช่น การบ าบดัดว้ยสปา สอนเล่นวา่วบาหลี การเช่า 
เรือยอชท์ การออกไปเยี่ยมชมช่างฝีมือทอ้งถ่ิน คู่มือการเล่นสกีส่วนตวั ไปจนถึงการจองโต๊ะอาหารใน
ร้านอาหารทอ้งถ่ินท่ีดีท่ีสุดใหไ้ดใ้นนาทีสุดทา้ย 

ในช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 อีลิธ เฮเวนส์ ยงัอ านวยความสะดวกให้กบักิจกรรมในวิลล่า
มากกวา่ 400 รายการต่อปี รวมถึงวนัเกิด วนัครบรอบงานแต่งงาน งานเล้ียง และกิจกรรมการดูแลสุขภาพ ซ่ึง
ในปี 2563 การจดักิจกรรมเหล่าน้ีไม่สามารถท าไดใ้นพื้นท่ีส่วนใหญ่ เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการรวมตวักนัช่วง
สถานการณ์ COVID-19 
 

แรงผลกัดนั 
ตลาดการให้เช่าท่ีพกัในเอเชียแปซิฟิกเติบโตอย่างมีนัยส าคัญตลอดทศวรรษท่ีผ่านมา โดยได ้

แรงหนุนจากการเช่ือมต่อทางอากาศท่ีเพิ่มมากขึ้น การเดินทางท่ีประหยดั การเพิ่มขึ้นของรายไดข้องตลาด
ประเทศเกิดใหม่โดยเฉพาะประเทศจีน ประสบการณ์การพกัผอ่นแบบส่วนตวั ความชอบทางวฒันธรรมของ
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เอเชียส าหรับการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะและครอบครัว และการเติบโตโดยทัว่ไปของนักท่องเท่ียว คนท่ีมี
รายไดสู้งมองวา่เอเชียแปซิฟิกเป็นจุดหมายปลายทางท่ีน่าดึงดูดใจส าหรับวนัหยดุพกัผอ่นในระยะยาว 

การสร้างบ้านหลังท่ีสองนั้ นเป็นแรงผลักดันหลักท่ีท าให้เกิดความต้องการให้เช่าบ้านพัก 
ตากอากาศเพิ่มมากขึ้น ตน้ทุนการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีออนไลน์ และช่องทางการให้บริการท่ี
เพิ่มขึ้น จะช่วยผลกัดนัใหมี้สถานท่ีพกัตากอากาศส าหรับใหบ้ริการมากขึ้น 

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

แต่งงาน จดังานพิเศษ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มครอบครัวนั้นถือเป็นกลุ่มท่ีสร้างรายไดอ้นัดบัตน้ๆ 
และไดรั้บความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีพกัแบบอ่ืน นอกจากน้ี ยงัมีลูกคา้ทัว่ไปมีรายไดสู้งท่ีก าลงัมองหา
ความเป็นส่วนตวั บริการส่วนบุคคลท่ีพิเศษสุด โดยก่อนสถานการณ์ COVID-19 ในแต่ละปี อีลิธ เฮเวนส์  
จะใหบ้ริการแขกประมาณ 75,000 คน ซ่ึงรวมถึงบุคคลท่ีมีรายไดสู้ง ผูบ้ริหารระดบัสูง และคนดงัท่ีมีช่ือเสียง 

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

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายของอีลิธ เฮเวนส์ไดเ้ปล่ียนไปในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือ COVID-19 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ภายในประเทศ โดยท่ีอีลิธ เฮเวนส์ ยงัไดส้ร้างการรับรู้ต่อ
แบรนด์และสานสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ทอ้งถ่ินในประเทศหลกัๆท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่และลูกคา้ทอ้งถ่ิน
เหล่าน้ีจะยงัมีความส าคญัเชิงกลยทุธ์ต่อไป 

(ข) สภาพการแข่งขัน 
การตลาดในระดับบน มีวิลล่าระดับบน (พร้อมบริการอนัหรูหรา จากบริษทัผูเ้ช่ียวชาญด้านการ

จดัการ ท่ีมีการพฒันาศกัยภาพการบริการให้ออกมาอย่างดีเลิศ 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
อากาศประมาณ 7,000 หลงั (รวมถึงระดบักลาง) ไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่าเป็น 5 จุดหมายปลายทางท่ีมีวิวฒันาการมา
ตั้งแต่สมยัอดีต ไดแ้ก่ บาหลี ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และศรีลงักา 

บาหลี – การพฒันาในช่วงทศวรรษ 1960 บาหลีเป็นตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ใหบ้ริการบา้นพกัตากอากาศท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก โดยมีวิลล่าใหบ้ริการประมาณ 3,300 หลงั 
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ไทย – การให้บริการบา้นพกัตากอากาศของไทยเร่ิมขึ้นในช่วงปี 2523 จุดหมายปลายทางท่ีส าคญัคือ ภูเก็ต 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ ชายหาดและประเพณีการท่องเท่ียวท่ีมีมาอย่างยาวนาน โดยคาดว่ามีวิลล่าประมาณ 700 
หลงั ส่วนเกาะสมุยนั้นเพิ่งเกิดขึ้นเม่ือไม่นานมาน้ี มีวิลล่าประมาณ 700 หลงั นอกจากน้ี ยงัมีจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา และหวัหิน 

ศรีลงักา – แมว้่าศรีลงักาจะเพิ่งเร่ิมตน้ท าการท่องเท่ียวมาไม่นาน แต่ก็มีวิลล่าประมาณ 300 หลงั ซ่ึงส่วน
ใหญ่อยูบ่นชายฝ่ังทางใต ้

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด–์ มีประวติัยาวนานเก่ียวกบัการใหเ้ช่าบา้นหลงัท่ีสองเป็นท่ีพกัตากอากาศ ตลาด
ส่วนใหญ่เป็นตลาดในประเทศ แมว้่าจะมีช่องทางการให้บริการท่ีเติบโต แต่ก็มีการขยายตวัของตลาดนานาชาติมาก
ขึ้นในแต่ละปี ระยะทางไกลระหว่างแต่ละจุดหมาย ท าให้เกิดการแบ่งส่วนของตลาดโดยผูใ้ห้บริการในทอ้งถ่ิน ใน
ออสเตรเลียมีจ านวนวิลล่าอยู่ประมาณ 1,300 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณรอบๆ ซิดนีย ์เมลเบิร์น ชายฝ่ังทางเหนือ
และทางใตข้องบริสเบน ชายฝ่ังตะวนัตกรอบเมืองเพิร์ท และแม่น ้ ามาร์กาเร็ต ส่วนในนิวซีแลนด์จะอยู่บริเวณ 
ควีนส์ทาวน ์

อีลิธ เฮเวนส์ เติบโตขึ้นอย่างเป็นระบบและผ่านการควบรวมกิจการของบริษทัการจดัการ 7 แห่งทัว่ทั้ง
ภูมิภาคเพื่อเป็นผูน้ าในอินโดนีเซียและไทย บริษทัยงัคงใชก้ลยทุธ์น้ีต่อไปเพื่อคงสถานะทางการตลาดในฐานะตลาด
วิลล่าชั้นน าสุดหรูไว ้และบริหารจดัการตลาดวิลล่าทัว่เอเชียแปซิฟิก โดยบริษทัไดว้างแผนขยายการเติบโตไปยงั
ตลาดใหม่ๆ ในปี 2563 แต่แผนดงักล่าวไดเ้ล่ือนออกไปจนกวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19
ส้ินสุดลง เพื่อท่ีจะด าเนินการในช่วงสภาพแวดลอ้มทางการคา้ท่ีดีขึ้น 

 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

 -ไม่มี- 
 

ข.8) สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) 

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

สุขภาพ เปิดด าเนินการในประเทศไทยจ านวน  2 แห่ง และในต่างประเทศจ านวน 8 แห่งดงัน้ี 
ธุรกิจสปาในประเทศไทยมีจ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่  
1. โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
2. โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 
ธุรกิจสปาในต่างประเทศมีจ านวน 8 แห่ง ไดแ้ก่  
1. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา  
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2. โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
3. โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ต 
4. โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร  
5. โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด ์สปา ฉงฮัว่ กวางโจว  
6. โรงแรมดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู 
7. โรงแรมดุสิตโดฮา ประเทศกาตาร์ 
8. โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์ 

 
➢    ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ในด้านผลิตภัณฑ์ เทวารัณย์สปา ได้พฒันาแนวความคิด การคัดสรรสมุนไพรและน ้ ามันหอมระเหย

หลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์เช่นน ้ ามนันวด  แชมพู สบู่  
เจลอาบน ้ า ครีมบ ารุงผิว ตลอดจนสปาทรีตเมน้ต ์โดยเนน้ความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมี
สังเคราะห์ จึงมีความอ่อนโยน และไม่ท าให้เกิดอาการแพห้รือระคายเคือง ในส่วนของผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของ
พืชสมุนไพร เทวารัณยส์ปาไดค้ดัสรรพืชสมุนไพรท่ีปลูกในแบบออร์แกนิคใหม้ากท่ีสุด  

ส าหรับการบริการ เทวารัณย์ สปา มีพนักงานนวดท่ีมีประสบการณ์และความช านาญคอยให้บริการ 
ทรีตเมน้ตท่ี์มีให้เลือกหลากหลายและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบต่างๆ เช่น การนวด
แบบเทวารัณย์ ซ่ึงเป็นการนวดท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเทวารัณย์ การนวดด้วยศาสตร์ไทยแบบโบราณ   
นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบตะวนัตกและแบบตะวนัออก รวมไปถึงทรีต
เมน้ตเ์พื่อการดูแลสุขภาพผิว  

 
➢ การตลาดและการแข่งขัน 
(ก)   การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
เทวารัณยส์ปาด าเนินกิจการและรับบริหารสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือลูกคา้ท่ีเขา้พกัใน

โรงแรมและลูกคา้ท่ีเห็นความส าคญัในเร่ืองสุขภาพ ในปี 2563 มีการท าการตลาดเนน้ส่ือออนไลน์โดยผ่านเวบ็ไซต์
ของโรงแรมและของเทวารัณย ์สปาเอง รวมทั้งไลน์แอพพลิเคชัน่ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม  นอกจากน้ี ยงัมีการ 
โปรโมทสปาผา่นส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น  ๆเช่น หนงัสือแนะน าการท่องเท่ียว นิตยสารไลฟ์สไตล ์กลยทุธ์การตลาดออนไลน์
ต่าง  ๆและผูท้รงอิทธิพลบนโลกโซเชียลหรือบลอ็กเกอร์ 

(ข)    สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบนัธุรกิจสปาและการดูแลสุขภาพท่ีดีแบบองค์รวมหรือเวลเนส ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากและ 

ถือเป็นส่ิงจ าเป็นในโรงแรมโดยเฉพาะระดบัห้าดาว จึงท าให้มีสถานประกอบการสปาและเวลเนสจ านวนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีคู่แข่งเปรียบเทียบในระดบัเดียวกนั อาทิเช่น บนัยนัทรี สปา  เซ็นทาราสปา  แมนดารา สปา อนนั
ตรา สปา และ ซิกเซน้ส์ สปา เป็นตน้  
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ในการน้ี เทวารัณยส์ปาได้น ากลยุทธ์ Blue Ocean มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจและการส่งเสริม
การตลาด โดยไม่เนน้การลดราคาเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าเสนอทางเลือกใหม่ๆให้กบัลูกคา้ ซ่ึงหมายถึง
การพฒันาสินคา้และบริการอย่างต่อเน่ือง โดยเราจะค านึงถึงกลุ่มลูกคา้ ความตอ้งการของลูกคา้ ความนิยม 
รวมถึงทิศทางการตลาด ควบคู่ไปกบัการรักษาคอนเซ็ปต ์Back to Basics ของเทวารัณยส์ปา 

โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มเป้าหมายของเทวารัณย์ จะเป็นลูกค้าระดับ B+ ขึ้ นไป ทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยแบ่งเป็นสุภาพสตรีประมาณร้อยละ 60 และสุภาพบุรุษประมาณร้อยละ 40 ซ่ึงกลุ่มลูกคา้
ของเทวารัณยแ์ต่ละสาขา จะแตกต่างกนัออกไป เช่น สาขามะนิลา ซ่ึงเป็นสปาในเมือง ลูกคา้ส่วนใหญ่จะ
เป็นหญิงชายวยัท างาน ท่ีตอ้งการผอ่นคลายในเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั ในขณะท่ีลูกคา้ของเทวารัณยใ์นประเทศ
ไทยในสาขาต่างจงัหวดั เช่น พทัยา และหัวหิน จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการให้การท าสปาเป็นกิจกรรมท่ี
ช่วยเติมเตม็ช่วงเวลาพกัผอ่นใหส้มบูรณ์ 

ส าหรับปี 2563 น้ี เทวารัณยส์ปายงัคงจดัใหมี้การส่งเสริมการขาย ส าหรับช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็น
การ Refresh การตลาดให้น่าสนใจอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงภาพรวมของธุรกิจสปาไทย ยงัคงเป็นท่ียอมรับจาก
สากลว่าเป็นสปาท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีกระแสการให้ความส าคญัต่อการดูแลสุขภาพหรือ 
เวลเนสท่ีเพิ่มขึ้น ก็น่าจะเป็นปัจจยัท่ีสร้างโอกาสและกระตุน้ธุรกิจสปาและเวลเนสใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

 
➢ การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เทวารัณยส์ปาไดเ้ลือกบริษทั ไอ พลสั คิว จ ากดั ท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์อนัยาวนานในการเป็น

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

ในกรณีท่ีประเทศนั้นๆ ไม่สามารถน าเขา้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวได ้เทวารัณยส์ปาไดต้ั้งเกณฑ์ในการจัดหา
ผลิตภณัฑท์ดแทนไวด้งัน้ี 

1. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีแปลงการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเอง หากมีการเพาะปลูกแบบไร้สารกนัแมลงหรือ
การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. ต้องเป็นบริษัทท่ีมีโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์สปาท่ีได้รับมาตรฐานแบบสากล อีกทั้ งยงัสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากทีมงานของเทวารัณยส์ปา  

3. สามารถผลิตผลิตภณัฑส์ปาตามสูตรท่ีเป็นมาตรฐานของเทวารัณยส์ปาได ้และตอ้งยินยอมลงนามใน
สัญญาท่ีจะไม่เปิดเผยหรือผลิตสูตรของเทวารัณยส์ปาต่อบุคคลท่ีสาม 

4. ส าหรับในกรณีท่ีประเทศนั้นๆ ไม่มีตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการส าหรับผลิตภณัฑ์ Algotherm 
เทวารัณย์สปาได้เลือกผลิตภัณฑ์ทดแทนในแบรนด์ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Algotherm อาทิเช่น Phytomer, 
Thalgo, Elemis หรือ Jurliques เป็นตน้ 
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➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เทวารัณย์สปาพยายามสร้างโอกาสให้ลูกค้าสามารถใช้บริการของสปาไปพร้อมกันกับการช่วยลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยในด้านผลิตภณัฑ์ เทวารัณยส์ปา มุ่งเน้นการกลบัคืนสู่ธรรมชาติ จึงได้คดัสรร
สมุนไพรและน ้ามนัหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานใหเ้ป็นผลิตภณัฑถ์นอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย ์
โดยเนน้ความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสม
ของพืชสมุนไพรท่ีปลูกแบบออร์แกนิคใหม้ากท่ีสุด  รวมทั้งการสร้างสปาท่ีสามารถใชแ้สงจากธรรมชาติหรือลดการ
ใชเ้คร่ืองปรับอากาศเพื่อประหยดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าและน ้า  

 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
 

• น ้า สปา 
น ้ าสปา เป็นธุรกิจในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล หน่ึงในผูด้  าเนินธุรกิจโรงแรมและบริษทัพฒันา

อสังหาริมทรัพยช์ั้นน าของไทย โดยน ้าสปา มีสาขาในประเทศต่าง  ๆดงัน้ี 
สาขาท่ีตั้งในโรงแรม ไดแ้ก่ 
1. โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
2. โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
3. โรงแรมดุสิตดีทู ยาร์เก ทิมพู ประเทศภูฏาน  
4. โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ 
5. โรงแรมดุสิตดีทู เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 
6. โรงแรมดุสิต บีช รีสอร์ต กวม สหรัฐอเมริกา 
สาขาท่ีตั้งนอกโรงแรม (Stand alone shop) ไดแ้ก่ โครงการสามยา่นมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ  (เปิดใหบ้ริการเม่ือ

เดือนกนัยายน 2562) ซ่ึงใหบ้ริการดา้นความงามอีกดว้ย 
 
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
น ้ าสปาได้คิดคน้ผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาใช้ในการนวดและทรีตเมนต์ดูแลผิวกายขึ้นเอง อาทิเช่น ผลิตภณัฑ์  

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

น ้ าสปา มีพนักงานนวดท่ีมีประสบการณ์และความช านาญคอยให้บริการทรีตเมนต์ท่ีมีให้เลือกอย่าง
หลากหลายทั้งการนวดตวั การดูแลผิวกาย ผิวหน้า การดูแลเล็บ แว๊กผิวกาย และแพคเกจต่างๆ ท่ีออกแบบมาเพื่อ
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สร้างความรู้สึกผ่อนคลายแก่ผูม้าใชบ้ริการ โดยเฉพาะในส่วนของการนวดท่ีโดดเด่นคือ นวดซิกเนเจอร์ ซ่ึงเป็นการ
นวดท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะผสมผสาน 3 เทคนิค คือการนวดไทย การนวดโลม่ี โลม่ี และการนวดอายรุเวทท่ีช่วยผอ่น
คลายร่างกายและจิตใจ 

 
➢ การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
น ้ าสปาด าเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือลูกคา้ท่ีเขา้พกัในโรงแรมและลูกคา้ท่ี

เห็นความส าคญัในเร่ืองสุขภาพ ในปี 2563 มีการท าการตลาดเนน้ส่ือออนไลน์โดยผ่านเวบ็ไซตข์องน ้ าสปาเอง รวม
ทั้งไลน์แอพพลิเคชัน่ เฟสบุค และอินสตาแกรม  นอกจากน้ียงัมีการโปรโมทสปาผ่านส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น  ๆเช่น หนงัสือ
แนะน าการท่องเท่ียว นิตยสารไลฟ์สไตล ์กลยทุธ์การตลาดออนไลน์ต่าง  ๆและผูท้รงอิทธิพลบนโลกสังคมออนไลน์
หรือบลอ็กเกอร์ 

แนวคิดและการบริการ “Namm” มาจากการพอ้งเสียงกบัค าไทยค าว่า “น ้ า” โดยการน าอกัษรตวัแรกของน ้า
สปามารวมกนัเป็นสปาคอนเซ็ปต์ ไดแ้ก่ Natural ธรรมชาติ Aroma กล่ิน Massage การนวด และ Marine ทอ้งทะเล 
ทั้งน้ี แฟลก็ชิพสโตร์ท่ีกรุงเทพฯ ยงัใหบ้ริการดา้นความงามอีกดว้ย  

นอกจากน้ี บรรยากาศโดยรอบของน ้ าสปาเป็นการตกแต่งแบบไทยร่วมสมยัผสมผสานกบังานไม ้ท่ีให้
ความรู้สึกและบรรยากาศการตอ้นรับท่ีอบอุ่น รวมถึงการตกแต่งภายในท่ีทนัสมยัแต่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล และสีท่ี
ใช้ท่ีให้บรรยากาศของทอ้งทะเลตามแนวคิดของสปา วสัดุตกแต่งจากธรรมชาติ ทั้งหมดน้ีไดอ้อกแบบมาเพื่อให้ 
ผูม้าเยอืนไดรั้บความรู้สึกท่ีผอ่นคลายและคน้พบความเงียบสงบในโลกของสปาอยา่งแทจ้ริง 

(ข)    สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบันธุรกิจสปาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงท าให้มีสถานประกอบการสปาและจ านวน

ผูป้ระกอบการเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีคู่แข่งเปรียบเทียบในระดบัเดียวกนั อาทิเช่น ปัญญป์ุริ สปา ดีวาน่า สปา และ 
โอเอซิส สปา เป็นตน้ 

 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในด้านผลิตภณัฑ์ น ้ าสปามุ่งเน้นการกลบัคืนสู่ธรรมชาติ จึงได้คดัสรรสมุนไพรและน ้ ามนัหอมระเหย

หลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภณัฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของน ้ าสปา โดยเน้นความบริสุทธ์ิของ
ธรรมชาติ รวมทั้งเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรท่ีปลูกแบบออร์แกนิคใหม้ากท่ีสุด 

 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
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ค. ธุรกจิอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกบัโรงแรม 
ค.1) บ้านดุสิตธานี  
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

“บา้นดุสิตธานี” ตั้งอยู่ในซอยศาลาแดง กรุงเทพฯ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 
2562 เป็นจุดหมายแห่งใหม่ส าหรับลูกคา้ประจ าท่ียงัคงคิดถึงการบริการท่ีอบอุ่นและแสดงความเป็นไทยในแบบ
ฉบับของดุสิตได้ (Gracious hospitality) ไปจนถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ ท่ีช่ืนชอบไลฟ์สไตล์การพบปะสังสรรค์กับ
เพื่อน  ๆในบรรยากาศท่ีมีความเป็นส่วนตวั ดว้ยแนวคิดใหม่ท่ีดุสิตตั้งใจพฒันาและปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั โดยแบ่งโซนให้เลือกตามความชอบและไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่คาเฟ่และบิสโทรอย่าง ดุสิต  
กูร์เมต์ ท่ีสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมได้ตั้งแต่เช้าจรดค ่า ไปจนถึงร้านอาหารไทย เบญจรงค์ และ
ร้านอาหารเวียดนาม เธียนดอง ส าหรับม้ือหลกัอนัน่าร่ืนรมยด์ว้ยเมนูจานอร่อยโดยเชฟคนเดิมจากโรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ นอกจากน้ี ยงัมีศาลาเตน้ร า หรือ Dancing Hall ส าหรับการจดัเล้ียง และบาร์เคร่ืองด่ืมริมสระ หรือ Garden 
Bar ส าหรับการพบปะสังสรรคใ์นยามค ่าคืน 

 
➢ การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 

กลุ่มเป้าหมาย 

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

• สร้างกลยุทธ์เพื่อให้บา้นดุสิตธานี เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรคข์องทุกเพศทุกวยั ซ่ึงเหมาะ
ส าหรับคนรุ่นใหม่ ซ่ึงยงัคงรักษาไวซ่ึ้งลูกคา้ของดุสิตธานี  

• ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เก่ียวกับสินคา้และ
บริการ เพื่อสร้างการรับรู้และผลกัดนัแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัในประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกคา้
ใหม่ท่ีเป็นชาวต่างชาติ   

• ร่วมมือกบัพนัธมิตรเพื่อให้บริการจดัส่งอาหาร ไดแ้ก่ โรบินฮูด้ ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีทนัสมยั
ในเร่ืองของการบริการและการรับช าระเงิน เพื่อสร้างความสะดวก เขา้ถึงลูกคา้ไดง้่าย และ
ใหค้วามปลอดภยักบัลูกคา้ 
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• สร้างรูปแบบการให้บริการในรูปแบบใหม่ตามวิถีการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไป เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 เช่น การให้บริการอาหารเช้าเป็นอาหาร
กล่อง ในราคายอ่มเยา บริเวณหนา้บา้นดุสิตธานี 

• ปรับตวัให้เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ ดว้ยการจดักิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ เช่น สอนการ
ท าลูกชุบ สอนวาดภาพอาหาร สอนท าช็อกโกแล็ต สอนท าเทียน กิจกรรมโยคะ และชม
ภาพยนตร์ในสวน (Movie night in the garden) ฯลฯ 

• เพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านอาหารอ่ืน ลูกคา้สามารถน าสุนขัเขา้มาเดินเล่นในร้านและ
สวนได ้ 

(ข) สภาพการแข่งขัน 

ในปี 2563 ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ 
COVID-19 ภาครัฐไดก้ าหนดให้ร้านอาหารมีมาตรการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือดงักล่าว รวมถึง
การปรับเวลาเปิดและปิดร้านอาหาร ส่งผลให้ร้านอาหารมีการปรับการขายอาหารเป็นแบบน ากลบับา้น (Take away) 
และให้บริการจดัส่งอาหาร (Delivery) มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แมว้่าจะมีสัญญาณบวกจากวคัซีนตา้นเช้ือ COVID-19 
ท่ีจะส่งผลให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั แต่การน ามาใช้ในวงกวา้งยงัคงตอ้งใช้เวลา ส่งผลให้ร้านอาหารท่ีให้บริการเต็ม
รูปแบบ อาทิ ร้านอาหาร Fine Dining ร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์รวมถึงร้านอาหารท่ีเจาะกลุ่มลูกคา้เฉพาะ เช่น นกัท่องเท่ียว
ต่างชาติ หรือชาวต่างชาติท่ีมาท างานในประเทศไทย ไดรั้บแรงกดดนัจากทั้งความกงัวลของผูบ้ริโภคและก าลงัซ้ือ
ของกลุ่มเป้าหมาย  

ศูนยว์ิจยักสิกรไทยมองวา่ ปัจจยักดดนัดงักล่าวท าใหผู้ป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อความ
อยูร่อด ซ่ึงแนวโนม้ท่ีเห็นชดั คือ รูปแบบของร้านอาหารขนาดเลก็ (Compact size) ท่ีเคล่ือนเขา้สู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว (Mobility) รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ (Flexibility) มากกว่ารูป
แบบเดิม ซ่ึงโอกาสในความส าเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะของแต่ละร้านอาหาร รวมถึงมาตรการป้องกัน 
COVID-19 ท าใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ืออาหารจากผูป้ระกอบการท่ีมีมาตรการป้องกนัดงักล่าวท่ีน่าเช่ือถือมากกวา่  

นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการต่างมีการปรับกลยทุธ์ทั้งในแง่คุณภาพและบริการ รวมถึงการมีโปรโมชัน่
ส่วนลด โดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรมเป็นช่องทางในการโปรโมทร้านอาหารให้
เป็นท่ีรู้จกั สร้างฐานลูกคา้ให้มากยิ่งขึ้น และแข่งขนัในตลาดได ้ปัจจุบนับา้นดุสิตธานีไดมี้การปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ ภายใตแ้นวคิด “บา้นดุสิตธานี รวมพลงัตอบแทนสังคมไทย” คือ การให้บริการอาหารเช้าเป็น
อาหารกล่อง เช่น ขา้วไข่เจียวทรงเคร่ือง โจ๊กหมูใส่ไข่ออนเซ็น ขา้วเหนียวหมูป้ิง และอ่ืนๆ ในราคา 40-50 
บาท ปรุงอาหารดว้ยวตัถุดิบคุณภาพชั้นดีโดยเชฟโรงแรม ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวไดรั้บการตอบรับท่ีดี
มาก ส่งผลให้บา้นดุสิตธานีพฒันาต่อยอดสินคา้ โดยคิดเมนูอาหารใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น ขา้วไก่ย่างตะไคร้  
ขา้วหมูตุ๋น สปาเก็ตต้ี และอ่ืนๆ โดยร่วมกบัพนัธมิตรเพื่อจดัส่งอาหารถึงสถานท่ีของลูกคา้ นอกจากจะเป็น
การช่วยหารายไดเ้พิ่มเติมใหก้บับริษทัแลว้ ยงัท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคมส่วนรวมในสถานการณ์เช่นน้ีดว้ย 
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➢   การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ดุสิต กูร์เมต์ ให้บริการอาหารประเภทขนมหวาน  (Bakery) อาหาร Light meal อาหารเช้า All day 

breakfast และเมนูเคร่ืองด่ืม อีกทั้ง ยงัมีร้านอาหารไทย เบญจรงค์ และร้านอาหารเวียดนาม เธียนดอง 
ให้บริการอาหารม้ือหลกัดว้ยเมนูจานอร่อยโดยเชฟจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยคดัสรรวตัถุดิบจาก
ธรรมชาติท่ีไดคุ้ณภาพ ปรุงอาหารสด สะอาด ตามมาตรฐาน และใหป้ระโยชน์ทางโภชนาการต่อร่างกาย   

 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
          -ไม่มี- 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี-  
 

ค.2) บริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลติี ้เซอร์วิสเซส 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 างานดา้นการให้บริการท่ีไดม้าตรฐาน จึงเกิดแนวคิดในการ
ให้บริการต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ ให้กบัลูกคา้ โดยแบ่งตามประเภทของงาน ไดแ้ก่  บริการท า
ความสะอาด บริการงานช่าง บริการดูแลสวน และบริการจดัเล้ียงส่วนตวัท่ีให้บริการทั้งในส่วนพนกังานครัว บริกร 
และพนกังานลา้งจาน ทั้งน้ี เพื่อลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ในการใหบ้ริการจะไม่มีการใชห้ลอดดูดพลาสติก และ
ใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาดของ Ecolab ท่ีผ่านการรับรองตามมาตราฐานของ Green Seal ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
เป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร และเป็นผูบุ้กเบิกการเคล่ือนไหวเชิงนิเวศน์ท่ีดีกบัสภาพแวดลอ้ม   

ดุสิต ออน ดีมานด ์(“DOD”) ไดใ้หบ้ริการดา้นบุคลากรแก่โรงแรมระดบั 5 ดาว อาคารส านกังานในรูปแบบ
คร้ังคราวและสัญญา  ซ่ึงรวมถึงบริการท าความสะอาดใหก้บัอาคารชุดท่ีพกัอาศยัระดบับน (high-end) และสถานฑูต 
โดยในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ดุสิต ออน ดีมานด ์ไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือมัน่จากลูกคา้มาโดยตลอด  

 
➢ การตลาดและการแข่งขัน 
(1) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส 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
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บริการแบบมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว ซ่ึงถือเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 โดยตามปกติ โรงแรม
เหล่าน้ีจะว่าจ้างพนักงานภายนอก (outsource) มาท าความสะอาด แต่การใช้บริการของดุสิต ออน ดีมานด์ โดย
พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการท าความสะอาดห้องพกัของโรงแรมโดยตรง จะช่วยประหยดัเวลาในการท าการ
ฝึกอบรมได ้ทั้งน้ี จุดเด่นดา้นการตลาด คือ พนกังานท่ีให้บริการมีประสบการณ์ดา้นการให้บริการโรงแรมระดบั 5 
ดาว จะมีทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ต่าง  ๆไดดี้ 
 เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ดุสิต ออน ดีมานด์ เล็งเห็นโอกาสในการขยาย
ธุรกิจไปยงัตลาดโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาว ท่ีมีความยืดหยุ่นในการท าสัญญาระยะสั้น รวมถึงการร่วมมือกับ
พันธมิตรท่ีเป็นผู ้ให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อรุกตลาดและตอบสนองความต้องการของตลาด
ภายในประเทศท่ีมีพฤติกรรมในรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) โดยกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบใหม่น้ีจะท าให้ไดรั้บ
ความสนใจในปี 2564 

(2) สภาพแข่งขัน 
ดุสิต ออน ดีมานด์ มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดเร่ืองการว่าจา้งพนักงานคนไทยให้บริการแก่ลูกคา้

เท่านั้น ดว้ยเล็งเห็นความส าคญัของการเป็นแบรนด์ไทย และตอ้งการให้พนกังานท่ีให้บริการสามารถถ่ายทอดการ
ให้บริการท่ีแสดงความเป็นไทยในแบบฉบบัของดุสิตได ้(Gracious hospitality) นอกจากน้ี ยงัมีการให้บริการส่วน
ของช่างท่ีมีความช านาญดา้นการซ่อมแซมท่ีพกัอาศยั และสามารถช่วยแนะน าการใชพ้ลงังานแก่ลูกคา้เพื่อประหยดั
ค่าใชจ่้ายไดอี้กดว้ย ในส่วนของการให้บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี สถานทูต เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในส่วนการ
จดังานเล้ียงภายในสถานทูต โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้บริการพนักงานให้บริการอาหารและพนักงานลา้งจาน 
(Steward) ของโรงแรม 

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. 
 ในการน้ี ดุสิต ออน ดีมานด์ เป็นผูใ้ห้บริการดา้นทรัพยากรพื้นฐานของโรงแรมรายแรกท่ีด ารงต าแหน่ง 
ผูใ้ห้บริการระดบัพรีเมียมคุณภาพสูงในตลาด โดยบริการหลกั 5 ประการ ท่ีท าให้ดุสิต ออน ดีมานด์ ไดเ้ปรียบและ
แตกต่างจากคู่แข่ง คือ การว่าจา้งพนักงานชาวไทยท่ีมีประสบการณ์ดา้นโรงแรมทั้งหมด โดยพนักงานเหล่าน้ีจะ
ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการท าความสะอาดและความปลอดภยัในการใชส้ารเคมีท่ีไดรั้บการออกแบบให้มีมาตรฐาน
ในระดบัสูง กอปรกบัการใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาดของ Ecolab ท่ีไดรั้บการยอมรับจากนานาชาติและยงัเป็นมิตร
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ต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี พนกังานยงัไดรั้บการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ท่ีทนัสมยัเก่ียวกบั COVID-19 เพื่อน า
ขอ้ปฏิบติัดา้นสุขอนามยัมาปรับใชใ้นช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโรคดงักล่าว 
 

➢ การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
การว่าจา้งพนกังานคนไทยให้บริการแก่ลูกคา้เท่านั้น เพื่อถ่ายทอดการให้บริการท่ีแสดงความเป็นไทยใน

แบบฉบบัของดุสิตได ้(Gracious hospitality) และการให้บริการส่วนของช่างท่ีมีความช านาญดา้นการซ่อมแซมท่ีพกั
อาศยัสามารถช่วยแนะน าการใชพ้ลงังานแก่ลูกคา้เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายไดอี้กดว้ย ในส่วนของการใหบ้ริการจดัเล้ียง
นอกสถานท่ี เช่น สถานทูต โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้บริการพนักงานให้บริการอาหาร และพนักงานลา้งจาน 
(Steward) ของโรงแรม ในส่วนของผลิตภณัฑท์ าความสะอาดโดยส่วนใหญ่ จะใชผ้ลิตภณัฑข์อง Ecolab ท่ีผ่านการ
รับรองตามมาตรฐานของ Green Seal สหรัฐอเมริกา 

 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดโดยส่วนใหญ่ จะใชผ้ลิตภณัฑข์อง Ecolab ท่ีผ่านการรับรองตามมาตรฐานของ 

Green Seal สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร และเป็นผูบุ้กเบิกการเคล่ือนไหวเชิงนิเวศน์ท่ีดีกบั
สภาพแวดลอ้ม  

 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 
 
• ดุสิต อเีว้นท์ 
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ดุสิต อีเวน้ท ์(Dusit Event) ไดใ้ห้บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี ภายใตบ้ริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส 

จ ากดั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นตน้มา ตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา ดุสิต อีเวน้ท ์ถือเป็นหน่ึงในธุรกิจหลกัท่ีท า
ให ้ช่ือดุสิตธานี ยงัไม่เลือนหายไปจากความทรงจ าลูกคา้ส าคญั  ๆโดยเฉพาะลูกคา้ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ภายหลงั
จากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ไดปิ้ดตวัลงเพื่อพฒันาโครงการ ในช่วงปีแรกดุสิต อีเวน้ท ์ใชเ้วลาระยะหน่ึงในการ
ส่ือสาร และประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าทราบว่าเรามีบริการจัดงานเล้ียงนอกสถานท่ี จากนั้ นไม่นาน ดุสิต  
อีเวน้ท ์ก็สามารถท ารายไดไ้ดดี้อยา่งต่อเน่ือง  

 
➢ การตลาดและการแข่งขัน 
(1) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
ส่ิงท่ีเป็นข้อได้เปรียบ เม่ือเทียบกับคู่แข่งขัน คือ นอกเหนือจากการท่ีเรามีทีมงานท่ีมีความช านาญ 

(Expertise) เร่ืองงานบริการ การจดัสถานท่ี และด้านอาหารเคร่ืองด่ืม เทียบเท่ากับโรงแรมระดับ 5 ดาวอ่ืนๆ แลว้ 
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ดุสิตอีเวน้ท ์มีความคล่องตวัในดา้นการตลาด และการบริหาร ท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อย่างรวดเร็ว ความละเอียดอ่อนของการบริการแบบโรงแรม 5 ดาว และความสามารถในการสร้างความแตกต่าง และ
ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละงาน เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เจ้าของงานอยากกลับมาใช้บริการในคร้ังต่อๆ ไป  
ความประทบัใจของแขกท่ีมาในแต่ละงานเป็นอีกหน่ึงช่องทางของการเพิ่มลูกคา้ใหม่ๆ และสร้างช่ือเสียงให้ดุสิต  
อีเวน้ท ์เป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น  

ดงัเช่นธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 ดุสิต อีเวน้ท ์จ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์ใน
การน าเสนอการบริการเพื่อให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด การให้บริการจดัส่งอาหาร (food delivery)  
การรับจดังานเล้ียงนอกสถานท่ี ท่ีเนน้จ านวนคนนอ้ยและเป็นส่วนตวั การปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนออาหาร หรือ
การก าหนดราคา (price point) ท่ีใหลู้กคา้ในวงกวา้งขึ้นกวา่เดิม เขา้ถึงไดม้ากขึ้น เป็นตน้ ลว้นเป็นความจ าเป็นท่ีดุสิต 
อีเวน้ท ์ไดป้รับเปล่ียนอยา่งรวดเร็วภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี
ดุสิต อีเวน้ท ์ยงัไดเ้พิ่มมาตรการการรักษาความสะอาดท่ีเขม้งวดขึ้น เพื่อเพิ่มความมัน่ใจ และความไวว้างใจจากลกูคา้ 
วา่จะไดรั้บการบริการและคุณภาพอาหารท่ีไดม้าตรฐานความสะอาด และความปลอดภยัจากสถานการณ์ดงักล่าว  

(2) สภาพการแข่งขัน 
ปัจจุบนัการจดัเล้ียงนอกสถานท่ียงัคงมีความตอ้งการสูง และมีธุรกิจรับจดัเล้ียงอยูใ่นตลาดเป็นจ านวนมาก 

ตั้งแต่โรงแรม 5 ดาว ท่ีมีช่ือเสียง ตลอดไปจนถึงบริษทัรับจดังานเล้ียง ศูนยป์ระชุม และสถานท่ีจดัแสดงสินคา้และ
การประชุมต่างๆ เช่น อิมแพค เมืองทองธานี โดยคู่แข่งทุกรายต่างมีประสบการณ์และมีความช านาญในธุรกิจน้ี
เช่นกนั แต่เน่ืองจากช่ือเสียงของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงสั่งสมมาอยา่งยาวนาน รวมถึงมีพนกังานจ านวนมาก
ท่ีมีอายุการท างานกบัโรงแรมมาไม่ต ่ากว่า 20 ปี มีทั้งประสบการณ์และความคุน้เคยกบัลูกคา้ รวมถึงผูจ้ดังานไดรั้บ
ความไวว้างใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนงานเสด็จพระราชด าเนินของพระบรมวงศานุวงศ์
ในโอกาสต่าง  ๆท าใหดุ้สิต อีเวน้ทย์งัคงเป็นตวัเลือกส าคญัล าดบัตน้ๆ 

 
➢ การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด จากบริษัท Ecolab ท่ีผ่านการรับรองตามมาตรฐานของ Green Seal 
สหรัฐอเมริกา 
 

➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ดุสิต อีเวน้ท์งดใช้หลอดพลาสติก และใช้ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด จากบริษทั Ecolab ท่ีผ่านการรับรอง

ตามมาตรฐานของ Green Seal สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร และเป็นผูบุ้กเบิกการเคล่ือนไหวเชิง
นิเวศน์ท่ีดีกบัสภาพแวดลอ้ม 

 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ 
-ไม่มี- 
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ค.3) บริษัท เกรซ มี จ ากดั  
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทั เกรซมี จ ากดั ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เป็นบริษทัเทคโนโลยีและให้บริการดูแลท่ีพกั 

และการอยู่อาศยัแบบครบวงจรในเชิงไลฟ์สไตลซ่ึ์งประกอบดว้ย บริการท าความสะอาด บริการซักรีดซักแห้ง และ
บริการก าจดัแมลง โดยมีแนวคิดท่ีจะขยายไปสู่บริการไลฟ์สไตล ์เช่น บริการจดัเล้ียงส่วนตวั จนไปถึง บริการดูแล
สัตวเ์ล้ียง โดยใชอ้ลักอริธึมขั้นสูง แพลตฟอร์มดิจิทลั และ เทคโนโลยีการส่ือสาร เพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกคา้
ท่ีแตกต่าง ตอบสนองไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลาย ดูแลความเป็นอยู่ให้อย่างราบร่ืน นอกจากน้ี บริษทั เกรซมี จ ากดั 
มุ่งมัน่ท่ีจะใชน้ ้ายาและอุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการทั้งหมดของ บริษทั เกรซมี จ ากดั จะไดรั้บการฝึกอบรมและรับรองผา่นสถาบนัการศึกษา
ของดุสิต เพื่อใหลู้กคา้ไดมี้ความมัน่ใจในคุณภาพการบริการท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง 

 

➢ การตลาดและการแข่งขัน 
 (1) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
พื้นท่ีปฏิบติัการทางภูมิศาสตร์ของ บริษทั เกรซมี จ ากดั อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีโอกาสท่ี

จะขยายธุรกิจในต่างประเทศ ในส่วนของตลาดเป้าหมายหลกั คือผูพ้กัอาศยัในคอนโดมิเนียมระดับกลางถึงบน   
ตลาดเป้าหมายรอง คือกลุ่มลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีอยู่อาศยัและท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
ในท าเลศกัยภาพสูง ติดรถไฟฟ้าและสถานท่ีอ านวยความสะดวก โดยกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีมีความตอ้งการท่ีจะปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของพวกเขา และตอ้งการค าแนะน าและแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือ 
COVID-19 ในประเทศไทย ท าให้ลูกคา้ตอ้งการบริการท าความสะอาดเพื่อสุขอนามยัท่ีเช่ือถือได ้จึงเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษทั เกรซมี จ ากดั 

(2) สภาพการแข่งขัน 
บริษทั เกรซมี จ ากดั มีวตัถุประสงคใ์ห้บริการดูแลท่ีพกั และการอยู่อาศยัแบบครบวงจรในเชิงไลฟ์สไตล์

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุปทานท่ีเพิ่มขึ้นของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะหาบริการอ านวยความสะดวก เช่ือถือได ้และมี
คุณประโยชน์ตอบสนองไลฟ์สไตลท่ี์หลากหลาย เพื่อท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการใชชี้วิต  

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

➢ การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทั เกรซมี จ ากดั มีวตัถุประสงคใ์ห้บริการดูแลท่ีพกั และการอยู่อาศยัแบบครบวงจรในเชิงไลฟ์สไตล์ 

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

➢  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษทั เกรซมี จ ากดั มุ่งมัน่ท่ีจะใชน้ ้ ายาและอุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงไม่ส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 
 
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) 

ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานีไดมี้การพฒันาปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตรต่างๆ ให้มีมาตรฐานระดบัสากล
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในช่ือเสียงดา้นบริการของชาวไทย และไดมี้การเพิ่มหลกัสูตรขั้นสูง เช่นหลกัสูตร
การบริการส่วนหนา้ การบริหารงานระดบัหัวหนา้งาน ระดบัผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารอาวุโส เป็นตน้ แผนการ
เรียนเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวง และมีใบรับรองการศึกษาทั้งในหลกัสูตรระยะสั้นในระดับ
ประกาศนียบตัร และในระดบัปริญญาบตัรทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท 

ธุรกิจดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย  
ก. วิทยาลยัดุสิตธานี 
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ใหเ้ปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ดงัน้ี  
ก.1) วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม (Hotel Management) 
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2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary 
Arts & Kitchen Management) 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวตักรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Service Innovation in Tourism Industry) 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (หลกัสูตรนานาชาติ) จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (Professional 

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

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ต (Hotel & Resort 
Management) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซานน์ (Ecole hôtelière de 
Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์) จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม (Hotel Management) 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary 

Arts & Kitchen Management) 
หลกัสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 สาขาวิชา 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 เพื่อให้มีความใหม่และทนัสมยัมากขึ้น ซ่ึงก าหนดการ
แลว้เสร็จโดยสมบูรณ์ภายในกลางปี 2564  

ก.2) วิทยาลยัดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพทัยา 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม (Hotel Management) 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary 

Arts & Restaurant Management) 
วิทยาลยัดุสิตธานี ศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

บนเน้ือท่ี 3 ไร่ ประกอบดว้ย อาคารเรียน 4 อาคาร มีพื้นท่ีใช้สอยทั้งส้ิน 3,183 ตารางเมตร ปัจจุบนัก าลงั
ด าเนินการปรับปรุงสถานท่ี อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อให้มีความใหม่และทนัสมยัมาก
ขึ้น  
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ในปี 2563 วิทยาลยัดุสิตธานีไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรภาษาไทย 2 หลกัสูตร คือ สาขาวิชาการ
จดัการโรงแรม (Hotel Management) และ สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary 
Arts & Kitchen Management) ให้มีความทนัสมยัมากขึ้น เป็นหลกัสูตรท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มกลุ่มรายวิชาเอกให้มีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและอุตสาหกรรมในอนาคต 

ก.3)  ศูนย์ความเป็นเลศิดุสิตธานี (Dusit Thani Excellence Centre “DTEC”) 
เป็นหน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์กลางในการต่อยอด การน าหลักสูตรและองค์ความรู้ของวิทยาลัย  

ดุสิตธานี ผสมผสานกบัประสบการณ์จริงทางภาคธุรกิจการโรงแรมและการประกอบอาหารของกลุ่มดุสิต
ธานีมาใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงกวา้ง โดยเปิดให้มีหลกัสูตรการอบรมระยะสั้นท่ีหลากหลายและ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด การให้ค  าปรึกษา และการให้ความช่วยเหลือในเชิงปฏิบติั ไปสู่บริษัท 
ห้างร้านหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและราชการ ตลอดจนสาธารณชน เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมบริการการ
ตอ้นรับ บริการท่องเท่ียวและการโรงแรม และบริการดา้นการจดัการและศิลปะประกอบอาหารในประทศ
ไทยใหเ้จริญรุดหนา้ยิง่ขึ้นไป  นอกจากน้ี ศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานียงัท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางทรัพยากรให้
ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการการศึกษาของกลุ่มบริษทัดุสิตธานีไปในระดับ
นานาชาติ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดจากการใชท้รัพยากรทางการศึกษาร่วมกนั  

 
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
หลักสูตร Executive Program in Hotel Management หลักสูตร Executive Program in Restaurant 
Management ฯลฯ 

2. การจดัฝึกอบรมงานทางดา้นบริการการตอ้นรับ (Hospitality) ท่ีออกแบบตามความตอ้งการของ
ลูกค้าสถาบัน (Customized Instituional Training) เพื่อตอบสนองความต้องการการฝึกอบรมแบบ
เฉพาะเจาะจงของบริษทัหา้งร้าน หรือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

3. การให้เช่าห้องครัวฝึกปฏิบติั (Training Kitchen) ห้องครัวสาธิต (Kitchen Demo Room) และ
หอ้งฝึกอบรม (Training Room) แก่ลูกคา้สถาบนัและลูกคา้ทัว่ไป 
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กิจกรรมและความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆ ของวิทยาลยัดุสิตธานี 
นอกจากการมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพแลว้วิทยาลยัดุสิตธานียงัมี

ส่วนสนบัสนุนและช่วยเหลือสังคมในดา้นพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อไปท างานในต่างประเทศ ตลอด
ระยะเวลา 27 ปีท่ีผ่านมา ทางวิทยาลยัฯไดรั้บความไวว้างใจจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานท่ี
อนุญาตให้วิทยาลยัดุสิตธานีเป็นสถานท่ีทดสอบฝีมือคนหางานในสาขาอาชีพธุรกิจบริการ จ านวน 5 สาขา
วิชาชีพ ได้แก่พนักงานประกอบอาหาร พนักงานผสมเคร่ืองด่ืม พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ และพนกังานท าความสะอาด ซ่ึงก็ไดมี้ผูท่ี้ผา่นการทดสอบและไปประกอบอาชีพ
ในต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  

ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ และศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา ไดรั้บการรับรองเป็นองคก์รท่ีมี
หนา้ท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ ใน 2 สาขาวิชาชีพ ไดแ้ก่ 

1. สาขาวิชาชีพการท่องเท่ียว การโรงแรม ภตัตาคาร และร้านอาหาร สาขาผูป้ระกอบอาหารไทย
ประเภทอาหารคาว และ อาหารหวาน  

2. สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาใหบ้ริการสปา 
จากปณิธานและวิสัยทศัน์ของวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดับและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นสากล วิทยาลยัฯไดมี้การลงนามท าความร่วมมือกบัสถาบนัชั้นน าในต่างประเทศเพื่อ
การเปิดหลกัสูตรร่วมรวมถึงการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

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

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

• Tsuji Culinary Institute, Japan – เปิดสอนหลกัสูตรการประกอบอาหารญ่ีปุ่ นตน้ต ารับ ส าหรับ
บุคคลทัว่ไป และส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี  

• Aso College Group, Japan – โครงการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมและภาษาญ่ีปุ่ น ณ เมืองฟูกูโอกะ 
• Ecole de Savignac, France – โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา 
• Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong – หลกัสูตรระยะสั้นส าหรับผูบ้ริหารดา้นการ

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

 

นอกจากน้ีวิทยาลยัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมบริการ เพื่อ
พฒันาองคค์วามรู้ในดา้นอุตสาหกรรมบริการการตอ้นรับ (Hospitality) ให้ทนัต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั และ
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น าความรู้ใหม่ๆ เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นวิทยาลยัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิง่ขึ้น สถาบนัท่ีวิทยาลยัไดเ้ขา้ร่วมเป็น
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) 
• Pacific Asia Travel Association (PATA) 
• Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS) 
• The Travel and Tourism Research Association (TTRA) 
• Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) 
• Thailand Incentive and Convention Association (TICA) 
โดยทุกหลกัสูตรของวิทยาลัยได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก The 

International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ในปี 2563 ซ่ึงวิทยาลยั
เป็นสถาบนัการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรอง นอกจากน้ีหลกัสูตรดา้นการประกอบ
อาหารของวิทยาลยัยงัไดรั้บรองคุณภาพการศึกษาจาก World Association of Chefs’ Societies (WACS) ซ่ึง
วิทยาลยัดุสิตธานีเป็นสถาบนัการศึกษาเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรอง 

วิทยาลยัฯไดมุ้่งมัน่พฒันางานดา้นวิจยั และไดน้ าผลงานวิจยัท่ีไดรั้บหนังสือรับรองการแจง้ขอ้มูล
ลิขสิทธ์ิและหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย ์ช่ือผลงานว่า “การพฒันาต ารับอาหารไทยตามมาตรฐานของวิทยาลยัดุสิตธานี (The Development 
of Thai Food Recipes in Accordance with Dusit Thani College Standard)” จดัพิมพเ์ป็นหนงัสือต าราอาหาร
ไทย และหนงัสือต ารับอาหารไทย-ฮาลาล มาตรฐานวิทยาลยัดุสิตธานี เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนให้เป็นท่ี
แพร่หลายเป็นการสืบทอดศิลปะการประกอบอาหารไทยให้คงไว้ตลอดไป  ซ่ึงต ารับอาหารไทยตาม
มาตรฐานของวิทยาลยัดุสิตธานี อยูใ่นระหวา่งการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศตามพิธีสาร
มาดริด (Madrid Protocol) โดยปัจจุบนัไดรั้บการรับรองเป็นจ านวน 33 ประเทศ  

จากสถานการณ์โรคติดเช้ือ COVID-19 ท าให้วิทยาลยัตอ้งด าเนินการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนของวิทยาลยัใหม่ โดยเป็นการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียน และการเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ ตลอดจนลดกิจกรรมต่างๆ ลง ทั้งกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมการแข่งขนัทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ในปี 2563 

กว่า 27 ปีของความส าเร็จของวิทยาลยัดุสิตธานีท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในสถาบนัการศึกษา
ดา้นอุตสาหกรรมบริกา (Hospitality Industry) ชั้นน าท่ีไดรั้บมาตรฐานระดบัสากล ดว้ยหลกัสูตรการเรียนท่ี
มีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยท่ี์มีความรู้และประสบการณ์ตรงสาขาและกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ท าให้
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วิทยาลยัดุสิตธานีสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถทั้งในทกัษะดา้นการปฏิบติังาน 
การบริหารจดัการ และการมีความคิดสร้างสรรคแ์ละวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานีมีนกัศึกษาทั้งส้ินกว่า 2,768 คน และ
ไดผ้ลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถสู่สังคมไปแลว้ 7,562 คน 

 
➢ การตลาดและการแข่งขัน 
การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ  

 กลุ่มเป้าหมาย:  

• นกัเรียนระดบัเตรียมอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ   
• ผูป้กครองและอาจารย์แนะแนวผู ้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
• ศิษยเ์ก่าของโรงเรียนมธัยมศึกษาต่าง  ๆท่ีเป็นนกัศึกษาปัจจุบนัของวิทยาลยัดุสิตธานี (โดยเฉพาะปี 1)   
• กลุ่มผู ้ท างานในอุตสาหกรรมการบริการ ส าหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทียบโอน

ประสบการณ์ และระดบัปริญญาโท  
• กลุ่มผูท้  างานในอุตสาหกรรมการบริการ ส าหรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการท างาน และความกา้วหนา้  
• กลุ่มบริษทัต่าง  ๆส าหรับการอบรมพิเศษดา้นการบริการ ฯลฯ  
กลยุทธ์โดยภาพรวมของวิทยาลยัดุสิตธานี 
1. การผสานความร่วมมือ (Synergistic Cooperation and Integration) กบัส่วนธุรกิจโรงแรมอย่าง

เขม้แข็งเพื่อการเติบโต โดยการผสมผสานและร่วมใช้ทรัพยากรบุคคล การตลาด สถานท่ี และองค์ความรู้  
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างพนัธมิตรกับสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. การมุ่งเน้นพฒันาวิทยาลยัสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) โดยการสร้างพนัธมิตร
ในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliances) กบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ เพื่อพฒันาให้หลกัสูตรของวิทยาลยัมี
ความเป็นสากล ไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ รวมถึงการเพิ่มจ านวนนกัศึกษาจากต่างประเทศให้มา
เรียนท่ีวิทยาลยัมากขึ้น 

3. การพัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นดิจิทอล (Digitization) โดยการพัฒนาระบบการเรียนแบบ
ออนไลน์ และการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ตลอดจนการเปล่ียนกระบวนการใชข้อ้มูลแบบ 
Analog มาเป็นขอ้มูลแบบ Digital เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการท างานดา้นต่างๆ ของวิทยาลยัให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. การพัฒนาวิทยาลัยสู่ความยัง่ยืน (Sustainability) โดยการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
ท างานต่าง ๆ ให้ค  านึงถึงความยัง่ยนืขององคก์ร และน ามาปฏิบติัใชอ้ย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวิทยาลยัให้มีการ
เติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

5. การเป็นศูนย์รวมทรัพยากรทางการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเป็นเคร่ืองมือในสร้างการ
เจริญเติบโตของธุรกิจด้านการศึกษาในอนาคต ในทุกระดับหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนเป็นศูนย์ให้
ค  าปรึกษาในดา้นการศึกษาและอุตสาหกรรมบริการ 

กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) 
1. กลยุทธ์การขยายฐานผลิตภัณฑ์การให้บริการ (Expanded Product Offering) เพื่อขยาย

กลุ่มเป้าหมาย ฯได้วางแผน ดังน้ี 1) พฒันาหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบนั ตลอดจนรองรับพฤติกรรมการเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูเ้รียน 2) วางแผน
ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรเตรียมความพร้อมผูเ้รียน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองก่อนเขา้สู่ระบบ
การเรียนในระดับอุดมศึกษา  3) วางแผนพฒันาหลักสูตรเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง และความตอ้งการแรงงานในปัจุบัน นอกจากน้ีภายในปี 2565 
วิทยาลยัฯ จะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีการใชส่ื้อในการเรียนการสอนแบบดิจิทลัอยา่งกวา้งขวาง โดยการใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัไดเ้ร่ิมแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 

2. กลยุทธ์การพฒันาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร
ปัจจุบนั โดยวิทยาลยัด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาตรีใหม่ โดยน าแนวทางการเรียนรู้ควบคู่กบัการ
ท างานมาใชห้ลกัสูตร เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผูเ้รียนให้มากขึ้น นอกจากน้ียงัไดป้รับใหห้ลกัสูตรภาษาไทย มี
กลุ่มวิชาเอกเลือกท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการเช่ือมโยงระหว่างหลกัสูตรปริญญาและหลกัสูตร
ฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความยดืหยุ่นในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและ
อุตสาหกรรม และวิทยาลยัวางแผนจะด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรนานาชาติในปี 2564 ต่อไป 

3. กลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายปริมาณ (Expanded Market Penetration) วิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการ
วางแผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน
ใหดี้ขึ้น ซ่ึงกลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กนกัเรียนมธัยมปลายเพื่อใหเ้ขา้เรียนในระดบัปริญญาตรี กลุ่มท่ีสองกลุ่มคนท่ี
ท างานในอุตสาหกรรมบริการ (Hospitailty) ท่ีตอ้งการหาความรู้และทกัษะเพิ่มเติม และกลุ่มสุดทา้ย คือกลุ่ม
คนท างานในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีตอ้งการเปล่ียนงาน เพื่อท่ีจะเพิ่มจ านวนผูล้งทะเบียนทั้งหลกัสูตรปริญญา
และหลกัสูตรระยะสั้น โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2565 นักศึกษาเขา้ใหม่ในหลกัสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 
(รวมถึงนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์) จะถึงระดบั 1,000 คน จากระดบัประมาณ 850 คนในปีปัจจุบนั 
ทั้งน้ี เน่ืองจากธรรมชาติของธุรกิจการศึกษานั้นตอ้งมีการวางแผนการรับนกัศึกษาล่วงหนา้อย่างนอ้ยหน่ึงปี 
ซ่ึงแผนการตลาดน้ีไดส่้งผลใหจ้ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์การสร้างความสมดุล (Balance Strategy) 
ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานีมีช่ือเสียงและความแข็งแกร่งมากในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหารภาคภาษาไทย ช่ือเสียงและความแขง็แกร่งอนัน้ีท าให้
ผูส้มคัรเขา้มาส่วนใหญ่จะเลือกเรียนในสาขาวิชาน้ี ในขณะท่ีรากฐานของกลุ่มดุสิตธานีมาจากการโรงแรม 
และภาพลกัษณ์ของบริการท่ีเป็นเลิศ (Excellence in Hospitality) ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ของกลุ่มดุสิตธานีและวิทยาลยัดุสิตธานีแลว้ วิทยาลยัฯ สามารถท่ีจะขยายฐานการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมสาขาอ่ืนๆ ในธุรกิจการบริการ (Hospitality) ให้ทัว่ถึงมากกว่าน้ี เช่น การจดัการโรงแรม 
(Hotel Management) นวตักรรมการบริการในธุรกิจการท่องเท่ียว (Service Innovation in Tourism Industry) 
ตลอดจนการดูแลสุขภาพ (Health and Wellness) การจัดการงานนิทรรศการและการประชุม  (Event 
Management) 
 วิทยาลัยดุสิตธานีก าลังอยู่ในขั้นตอนปรับสมดุลของรายรับของวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นไปท่ีการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์(หลกัสูตร) การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ รวมถึงการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้
การกระจายตวัของแหล่งรายไดไ้ม่ให้กระจุกตวัอยู่แต่สาขาวิชาเดียว และในระยะยาวจะสร้างช่ือเสียงของ
วิทยาลยัว่ามีความแข็งแกร่งในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการและการท่องเท่ียวท่ีครบวงจร ทั้งยงัเป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้รียนและอุตสาหกรรมบริการในภาพรวม 
 วิทยาลยัฯ ตั้งเป้าหมายไวว้่าภายในปี 2565 สัดส่วนของนักศึกษาเขา้ใหม่ในหลกัสูตรปริญญาตรี
ระหว่างสาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร กบั สาขาอ่ืนๆ จะเป็น 65:35 จากสัดส่วน 
88:12 และ 82:18 ในปี 2562 และปี 2563 ตามล าดบั 

นอกจากน้ี วิทยาลยัฯตอ้งการจะสร้างความสมดุลระหว่างสัดส่วนนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี  
ภาคภาษาไทย กบั หลกัสูตรนานาชาติ ทั้งน้ี สืบเน่ืองมาจากเป้าหมายท่ีทางกลุ่มดุสิตธานีวางไวว้่าตอ้งการ
ยกระดบัวิทยาลยัดุสิตธานีให้เป็นวิทยาลยัระดบันานาชาติ (International League) จากสถานะปัจจุบนัท่ีเป็น
วิทยาลยัเฉพาะทางชั้นน าในระดบัประเทศ (Leading Hospitality College in the National League) วิทยาลยัฯ 
จะไม่สามารถจัดอยู่ในระดับนานาชาติได้โดยปราศจากปริมาณนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติท่ีมาก
เพียงพอ 

วิทยาลยัฯ ตั้งเป้าหมายไวว้า่ภายในปี 2565 สัดส่วนของนกัศึกษาเขา้ใหม่ในหลกัสูตรปริญญาตรีภาค
ภาษาไทย กบั หลกัสูตรนานาชาติ จะเป็น 80:20 เทียบกบัสัดส่วน 89:11 และ 87:13 ในปี 2562 และ ปี2563 
ตามล าดบั เน่ืองจากค่าเล่าเรียนในหลกัสูตรนานาชาติจะประมาณ 2-2.5 เท่าของค่าเล่าเรียนในหลกัสูตรไทย 
ดงันั้นการเปล่ียนสัดส่วนจ านวนนกัเรียนจาก 89:11 เป็น 80:20 จะส่งผลให้สัดส่วนรายไดจ้ากหลกัสูตรไทย 
: หลักสูตรนานาชาติเป็นประมาณ 65:35 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โรคติดเช้ือ COVID-19 ท าให้
วิทยาลยัยงัไม่สามารถปรับสัดส่วนนกัศึกษาเขา้ใหม่ในหลกัสูตรปริญญาตรีไดต้ามท่ีวางแผนไวใ้นปี 2563 

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

ปัจจุบนัแหล่งรายไดข้องวิทยาลยัฯ ส่วนใหญ่มาจากหลกัสูตรปริญญาตรี วิทยาลยัฯ จึงตั้งเป้าหมาย
ไวว้่าภายในปี 2565 สัดส่วนของรายไดจ้ากหลกัสูตรปริญญาตรีกบัรายไดจ้ากหลกัสูตรอ่ืนๆ จะเป็น 75:25 
เม่ือเทียบกบัสัดส่วน 82:18 ในปี 2563  

กลยุทธ์การสร้างความหลากหลายทางธุรกจิ (Diversification Strategy) 

การสร้างความหลากหลายในระดับวิทยาลัยดุสิตธานี 
เป้าหมายหน่ึงท่ีทางวิทยาลยัฯ ตั้งไวค้ือจะน าความช านาญและประสบการณ์จากทั้งการสอนและ

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

นอกจากน้ี วิทยาลยัฯ ยงัตอ้งการเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certify Body) บุคลากรในธุรกิจ
ให้กับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ หน่ึงในความพร้อมท่ีทางวิทยาลยัฯมีอยู่แล้วคือการเป็นหน่วยงาน
รับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Competency Certify Body) ของประเทศไทย 
เม่ือมาตรฐานน้ีไดรั้บการประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ  

สภาพการแข่งขัน 
แมว้่าปัจจุบนัสถานการณ์โรคติดเช้ือ COVID-19 จะมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวซ่ึงจดัเป็นอุตสาหกรรม

ภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และหากสถานการณ์ดงักล่าวคล่ีคลาย การท่องเท่ียว
ก็จะกลบัมามีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศท่ีมีศกัยภาพ
จ านวนมากจึงยงัคงมุ่งเน้นหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการมากขึ้น เพื่อผลิตก าลังคนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการแรงงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเท่ียวของประเทศ ในขณะท่ีประเทศไทย
เร่ิมกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อจ านวนประชากรวยัเรียนท่ีลดลงในอนาคต เป็นผลให้จ านวน
แรงงานท่ีจะขยายตวัชา้ลง และมีจ านวนลดลงในอนาคต ประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินคา้และบริการ
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ด้านการท่องเท่ียว การแพทยแ์ละสุขภาพ ทั้งปัจจยับวกและลบดังกล่าว วิทยาลยัฯ จึงตอ้งวางแผนปรับเปล่ียน
หลกัสูตร และระบบการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนั และจ านวน
ผูเ้รียนในระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีมีแนวโน้มลดลงด้วย ซ่ึงคาดว่าการแข่งขันทางการการศึกษาในด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในอนาคตจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังน้ี 1) 
ปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทให้มีความทนัสมยัมากขึ้น คลอบคลุมถึงทุกมิติในด้านการพฒันา
ก าลงัคน เช่น ดา้นการดูแลสูขภาพ ดา้นดิจิทอล ดา้นความยัง่ยืน และความเป็นผูป้ระกอบการ 2) พฒันาหลกัสูตร
ระยะสั้นและการศึกษาในระดบัผูใ้หญ่ (Adult Learning) เพื่อสร้างทกัษะใหม่  หรือพฒันาทกัษะเดิมให้มีสมรรถนะ
มากขึ้นในการประกอบอาชีพในธุรกิจบริการ (Hospitality) และ 3) การวางแผนพฒันาหลกัสูตรดา้นอาชีวศึกษา เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและอุตสาหกรรม และให้ครอบคลุมในทุกระดบัการศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
➢ การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  
ธุรกิจการศึกษา ตอ้งใช้คณาจารยแ์ละหลกัสูตรการเรียนเป็นหลกั นอกเหนือไปจากการจดัสถานท่ีและ

จดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่นักเรียน ดว้ยหลกัสูตรการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผนวกกบัคณาจารยท่ี์มี
ความรู้และประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆ ควบคู่ไปกับความพร้อมด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง  ๆทั้งในเร่ืองอาคารสถานท่ี อุปกรณ์การเรียนการสอน และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าใหว้ิทยาลยัดุสิตธานี
สามารถผลิตบณัฑิตท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความรู้ความสามารถในทกัษะทั้งทางด้านการปฏิบติังานและการบริหาร
จดัการ มีความคิดสร้างสรรค ์และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อตอบสนองต่อนโยบายพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

-ไม่มี- 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
 

ข.      โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั) 
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เป็นการร่วมทุนระหวา่งกลุ่มดุสิตธานี และ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชัน่แนล (Le Cordon Bleu 

International) จดัตั้งเป็นบริษทัร่วมทุนในนาม บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดัตั้งแต่ปี 2550 โดยเปิด
สอนหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในระดบัประกาศนียบตัรและระดบัวุฒิบตัรหลาย
หลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 68 

• หลกัสูตรคลาสสิคไซเคิล (Classic Cycle Programme) ประกอบดว้ย หลกัสูตรประกาศนียบตัร
ประกอบอาหารคาว และหลกัสูตรประกาศนียบตัรประกอบขนมอบ ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใน 3 ระดบั 
โดยเปิดสอนทั้งวนัธรรมดา และวนัเสาร์ ทั้งน้ี การเรียนทั้งสองหลกัสูตรควบคู่กนัจะน าไปสู่การไดรั้บใบ
ประกาศนียบตัรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Grand Diplôme) 

• หลกัสูตรวิชาการครัวไทย (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 โรงเรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่
โลก เปิดสอนต่อเน่ืองมายาวนาน 125 ปี ปัจจุบันมีสาขาของโรงเรียนและเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือใน
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้งหมด 35 แห่งใน 20 ประเทศ และมีนกัเรียนท่ีเขา้เรียนในหลกัสูตรต่างๆ จ านวน 
20,000 คนต่อปี 

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตั้งอยู่ท่ีอาคารเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัล 
เวิลด์ เลขท่ี 4, 4/5 ชั้น 17 – 19 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ โดยไดเ้ปิดท าการเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 
2562 โรงเรียนแห่งน้ีประกอบไปดว้ยห้องครัวท่ีทนัสมยัจ านวน 8 หอ้ง ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนดา้นเทคนิค
การท าอาหารฝร่ังเศสคลาสสิกไปจนถึงการบริการอาหารนานาชาติรสเลิศและขนมอบต่างๆ โดยใชวิ้ธีการ
สอนด้วยการสาธิตและปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนเกิดความช านาญในการประกอบอาหารได้รวดเร็ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ยิง่ขึ้น  

ปัจจุบนัโรงเรียนมีนกัเรียนจากหลากหลายประเทศลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรต่างๆ โดยนกัเรียน
ไทยส่วนใหญ่จะเรียนหลักสูตรอาหารตะวนัตก  หลกัสูตรการท าขนมอบ หลกัสูตรการท าขนมปัง และ
หลกัสูตรวิชาการครัวไทย ขณะท่ีนกัเรียนชาวต่างชาติจ านวนมากมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เคล็ดลบัอาหาร
ไทย ในแต่ละหลกัสูตรจะสอนโดยทีมอาจารยแ์ละเชฟท่ีไดผ้่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ดา้นการ
ท าอาหารในต าแหน่งอาวุโสของโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกและภตัตาคารระดบัมิชลิน สตาร์ ซ่ึงเชฟหลาย
คนไดช่ื้อวา่เป็น “Meilleur Ouvrier de France” หรือ ช่างฝีมือท่ีดีท่ีสุดของฝร่ังเศส 

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้อบรม
ผูป้ระกอบการ เชฟ นกัเขียนดา้นอาหาร นกัสไตลิสอาหาร และผูเ้ชียวชาญดา้นการด่ืมไวน์ โดยศิษยเ์ก่าของ
โรงเรียนสามารถเขา้ถึงเครือข่ายศิษยเ์ก่าท่ีมาจากกวา่ 70 ประเทศทัว่โลกเพื่อสานสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
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➢ การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ

ปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั มีผูส้นใจเขา้เรียนในหลกัสูตรต่าง  ๆเป็นจ านวนมาก โดยคิดเป็นนกัเรียนไทย 
ร้อยละ 70 และนกัเรียนต่างชาติร้อยละ 30  

กลุ่มเป้าหมาย:  

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

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

ผลของโลกาภิวฒัน์ยงัคงสร้างกระแสให้เกิดความสนใจในการศึกษาศิลปะดา้นการท าอาหารอย่างต่อเน่ือง    
อีกทั้ง ยคุอาหารฟิวชัน่ท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก ยิง่ส่งผลให ้เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 

ในส่วนของภาวะการตลาดของสถาบนัฝึกอบรมศิลปะการท าอาหารในประเทศไทยนั้น เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต ยงัคงเป็นผูน้ าดา้นสถาบนัสอนการท าอาหารในระดบัแนวหนา้ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไม่มีคู่แข่งขนัท่ีเป็นสถาบนั
ระดับนานาชาติ หรือกิจการร่วมคา้ใดๆ ท่ีน าเสนอหลกัสูตรการเรียนในระดับท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ทั้งน้ี ยงัคงตอ้ง
ติดตามความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 
➢ 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 
การเรียน การสอนทั้ งในรูปแบบการสาธิตการประกอบอาหาร และห้องปฏิบัติการครัว เป็นเวลา 3 เดือน  
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อยา่งไรก็ตาม ผูส้อนยงัจ าเป็นตอ้งผา่นการทดสอบภาคปฏิบติัการสอน และการสัมภาษณ์ ก่อนการบรรจุเขา้สอนจริง
ในหลกัสูตร 

ตามท่ีการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์เชฟผูส้อนจ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ดงันั้น อาจารยเ์ชฟผูส้อนทุกท่านจะตอ้งสอบผ่านการวดัผลทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการควบคุมคุณภาพการเรียน 
การสอน ภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายใตร้ะบบการประเมินคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อรักษาระดบัคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน ซ่ึงจะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ทุก  ๆ3 ปี  

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

 
 

➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 

➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ  
-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 ประเภท ไดแ้ก่ โรงแรม dusitD2 The Fort Manila และวิทยาลยั Dusit 
Hospitality Management College (“DHMC”)  ซ่ึงทั้งสองธุรกิจน้ี ตั้งอยู่บนอาคาร 27 ชั้นท่ีก าลงัก่อสร้างใน
เมือง Bonifacio Global City ซ่ึงส่วนท่ีเป็นวิทยาลยัใช้พื้นท่ี 12 ชั้น และติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน
เก่ียวกับการจัดการบริการ  (Hospitality management) การท่องเท่ียว (Tourism) และศิลปะการประกอบ
อาหาร (Culinary arts) DHMC เป็นวิทยาลยัท่ีมีเอกลกัษณ์ดา้นการเรียนการสอนธุรกิจการบริการ และศิลปะ
การประกอบอาหาร ผ่านการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบในห้องเรียน และเรียนออนไลน์ รวมทั้ง
การปฏิบัติจริงทางด้าน front office, housekeeping ส่วนการท าครัวและการบริการ โดยท่ีนักเรียนของ 
DHMC สามารถปฏิบติังานจริงท่ีโรงแรม dusitD2 ดงักล่าว และร้านอาหารในโรงแรม ภายใตก้ารดูแลของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นงานบริการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนการสอน 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 DHMC ไดเ้ปิดรับนกัเรียนรุ่นแรกจ านวน 12 คน ในหลกัสูตรปริญญาตรี
สาขาการจัดการบริการ (Bachelor of Science in Hospitality Management Program) ซ่ึงรับรองโดย École 
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hôtelière de Lausanne (EHL) และมีเป้าหมายการรับนักเรียนจ านวน 1,200 คนในอนาคต ในหลกัสูตรทั้ง
ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรีและหลักสูตรวิชาชีพ สาขาการบริการการต้อนรับ การ
ท่องเท่ียว และศิลปะการประกอบอาหาร  

โรงแรมและวิทยาลยัไดห้ยุดด าเนินการชัว่คราวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19  และอยู่ในช่วงพิจารณารอเปิดด าเนินการเม่ือสถานการณ์  COVID-19 
ในฟิลิปปินส์คล่ีคลาย โรงแรมแห่งน้ีประกอบไปดว้ยห้องพกัท่ีตกแต่งอย่างทนัสมยัจ านวนทั้งส้ิน 125 ห้อง 
และร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมจ านวน 7 ร้าน นอกจากน้ี โรงแรม dusitD2 The Fort Manila ยังมอบ
ประสบการณ์การสังสรรค์สุดพิเศษบนพื้นท่ีส่วนตัวท่ีสามารถรองรับลูกค้าได้มากถึง 300 คน โดยการ
ตกแต่งสถานท่ีและเมนูอาหารสามารถปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการและแรงบนัดาลใจของลูกคา้ 

ในส่วนของ DHMC เป็นวิทยาลยัท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาระดับสูงชั้นน าดา้นการจดัการบริการท่ี
ผนึกความร่วมมือกบัโรงแรม dusitD2 The Fort Manila ดว้ยการน าเสนอหลกัสูตรท่ีไดรั้บการออกแบบเพื่อ
การฝึกอบรมนกัศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญผ่านการเรียนการสอนแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีผสานเขา้กบัประสบการณ์
การปฏิบติังานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บัผูป้ระกอบการโรงแรมและร้านอาหารรุ่นต่อๆ ไป 

 
➢    การตลาดและการแข่งขัน  
ปัจจุบันมีโรงเรียนท่ีเปิดสอนหลักสูตรการจัดการโรงแรมเป็นจ านวนหลายแห่ง ในประเทศ

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 
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➢  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
-ไม่มี- 

➢  งานท่ียังไม่ส่งมอบ  
-ไม่มี- 

 
2.2.3     ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ก. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Project)     
➢   ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ผ่านบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยมีบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ร่วมลงทุนประกอบดว้ย โรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ อาคารท่ีพกัอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารส านักงาน ภายใต้ช่ือโครงการดุสิต 
เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Central Park) และพฒันาขึ้นภายใตแ้นวคิด “ท่ีน่ี...กรุงเทพฯ (Here for Bangkok)” มีมูลค่า
โครงการรวมทั้ งส้ินไม่เกิน 46,000* ล้านบาท โดยโครงการลงทุนน้ีจะตั้ งอยู่บนท่ีดินซ่ึงบริษัทเช่ามาจาก
ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ขนาด 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา ณ บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนน
พระราม 4 ระยะเวลา 30 ปี โดยบริษทัฯ มีสิทธิต่ออายอีุก 30 ปี เม่ือครบอาย ุ(รวม 60 ปี)  

หมายเหตุ *  ขึ้นอยูก่บัมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 

โครงการดงักล่าวถือเป็นการต่อยอดธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั กระจายความเส่ียง  เพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขัน และยงัช่วยเสริมสร้างดุสิตธานีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โครงการแห่งน้ี มีจุดเด่นอยู่ท่ีการด ารงรักษา
เอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย ตลอดจนกล่ินอายของดุสิตธานี รวมไปถึงการใช้ประโยชน์พื้นท่ีอย่างเต็มศกัยภาพ 
สามารถเอ้ือประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียวและประชาชนผูม้าเยือนทัว่ไป เน่ืองจากพื้นท่ีตรงน้ีเป็นจุดศูนยก์ลางของเมือง
อย่างแทจ้ริง เป็นทั้งจุดศูนยก์ลางทางธุรกิจและจุดศูนยก์ลางท่ีเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชนหลกัของกรุงเทพฯ ทั้ง
รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT เป็นย่านท่ีพกัอาศยัของผูมี้รายไดร้ะดบับน อีกเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัอีกอย่าง
หน่ึงของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค คือการสร้างพื้นท่ีสีเขียวเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ีชั้นบนสุดของอาคารกลาง 
(podium) ดว้ยพื้นท่ีกว่าหม่ืนตารางเมตร ท่ีเช่ือมต่อระหว่างอาคารหลกั 3 อาคาร เพื่อให้สอดคลอ้งและต่อเน่ืองจาก
พื้นท่ีสีเขียวของสวนลุมพินี ซ่ึงถือไดว้่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ บริษทัมัน่ใจว่าโครงการน้ีจะกลายเป็นสัญลกัษณ์
แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เหมือนท่ีโรงแรมดุสิตธานีเคยไดส้ร้างประวติัศาสตร์เอาไวก้วา่คร่ึงทศวรรษ และจะช่วยสร้าง
ความแขง็แกร่งใหก้บัแบรนดดุ์สิต สืบไป 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เดิม ยุติการให้บริการเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2562  เพื่อเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค  โดยบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ด าเนินการร้ือถอนอาคารแลว้เสร็จภายในปี 2563 ควบคู่
ไปกบัการเจาะหล่อคอนกรีตเสาเข็ม ตลอดจนงานก่อสร้างอาคารส่วนชั้นจอดรถใตดิ้นบางส่วน รวมถึงปี 2563 เร่ิม
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ด าเนินการขายโครงการท่ีพกัอาศยัต่อกลุ่มลูกคา้ท่ีแสดงความสนใจ โดยมียอดขายจากกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวออกมาเป็น
ท่ีน่าพอใจ 

ในปี 2564 โครงการด าเนินการก่อสร้าง และพฒันาต่อเน่ือง โดยมีแผนเร่ิมก่อสร้างอาคารบนดินช่วง 
คร่ึงหลงัของปี รวมถึงแผนเปิดตวัโครงการขายหอ้งพกัในส่วนของโครงการท่ีพกัอาศยั (Residence) ต่อสาธารณชน 

ในการน้ี บริษทัคาดว่าจะเปิดด าเนินการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ภายในปี 2566 และจะเปิด
ด าเนินการศูนยก์ารคา้ อาคารท่ีพกัอาศยั และอาคารส านกังานเป็นล าดบัต่อไปหลงัจากท่ีเปิดด าเนินการโรงแรมแลว้ 

 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในการท าโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ไดจ้ดัท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

 โครงการอาคารท่ีพกัอาศยัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จะส่งมอบ
กรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหแ้ก่ลูกคา้ เม่ือโครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  

 

ข. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม The Hampton Sriracha by Origin and Dusit 
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยค์อนโดมิเนียม The 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 ซ่ึงไดก่้อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 มี
ทุนจดทะเบียน 320 ลา้นบาท โดยโครงการคอนโดมิเนียมน้ีจะตั้งอยูบ่น ใจกลางเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทัไดร่้วมลงทุนกบับริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) พฒันาคอนโดมิเนียมเพื่อขายใน

บริเวณใจกลางเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ภายใตช่ื้อ “เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด์ ดุสิต” (The 
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 โดยเร่ิมเปิดขายในปี 2564  และ 
คาดวา่จะก่อสร้างเสร็จในปี 2566 

 
➢ การตลาดและการแข่งขัน 
(ก)   การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
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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 าลงัจะพฒันาขึ้นใหม่อีกจ านวนมาก  
อยู่ใกลแ้หล่งโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศท่ีก าลงัจะพฒันาขึ้นอยา่งท่าเรือแหลมฉบงัเฟส 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 ์ระบุว่า ปี 2563 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ด้านอุปสงค์ลดลงทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่าของโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่
อาศยัคาดการณ์ลดลงร้อยละ 11.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาปี 2562 ซ่ึงสาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือ COVID-19 เศรษฐกิจของประเทศหดตวั ส่งผลให้มีการเลิกจา้งแรงงาน กระทบต่อก าลงัซ้ือท่ีอยู่
อาศยัในพื้นท่ี EEC แมว้่าจะมีปัจจยับวกในดา้นอตัราดอกเบ้ียขาลง มาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพยข์อง
รัฐบาล และการผอ่นปรนเกณฑอ์ตัราส่วนการใหสิ้นเช่ือเทียบกบัมูลค่า (Loan-To-Value: LTV) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย การคาดการณ์ปี 2563 ของตลาดท่ีอยู่อาศยัเขต EEC มีการหดตวัตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งใน
ดา้นอุปทานและอุปสงค ์ 

อย่างไรก็ตาม เขต EEC เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัใหม่ของนกัลงทุนท่ีเกิดจากการเขา้มาลงทุนของบริษทั
ต่างชาติ เม่ือเศรษฐกิจกลบัสู่ปกติหลงัจากจากการระบาดของเช้ือ COVID-19 อสังหาริมทรัพยใ์น EEC 
คาดการณ์เติบโตต่อไป รวมถึงสัญญาณบวกจากวคัซีนตา้นเช้ือ COVID-19 ท่ีจะส่งให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัและ
กลบัมาเติบโต รวมถึงความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีคาดการณ์สูงขึ้น ปัจจยัเชิงบวกเหล่าน้ีคาดการณ์ต่อการ
สร้างอุปสงคใ์นภาคอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวม 
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➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในการท าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม The Hampton Sriracha by Origin and Dusit  

ได้จดัท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ 
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยค์อนโดมิเนียม The Hampton Sriracha by Origin and Dusit อยูร่ะหวา่งการ

ก่อสร้างและคาดวา่แลว้เสร็จในปี 2566  
 

2.2.4 ธุรกจิอาหาร 
ก. บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั 
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

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

การลงทุนท่ีผา่นมา 

ในปี 2561 ได้ลงทุนในบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากัด (จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562) ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป ซอสปรุงรส และส่งออก
ไปต่างประเทศ ต่อมา บริษทัไดมี้การขายเงินลงทุนไปบางส่วนโดย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ 
จ ากดั ถือหุน้ใน บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 5.02 ของหุน้ทั้งหมด 

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

ในปี 2562 ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้คร้ังแรกร้อยละ 51 ในบริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม (Catering) ให้แก่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย  และในเดือนมกราคม 2563  
ได้ซ้ือหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 19 ท าให้ปัจจุบันบริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษทั  
เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั เป็นร้อยละ 70.00 ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น ต่อมา ในปี 2563 บริษทั เอ็บเพอคิวร์  
เคเทอร่ิง จ ากัด ได้เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท เดอะ เคเทอเรอร์ส จ ากัด (“เคเทอเรอร์ส”) (เดิมช่ือ เดอะ  
เคเทอเรอร์ส จอยท์ สต็อค คอมพานี) ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Catering) ให้แก่
โรงเรียนนานาชาติในประเทศเวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมด 
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➢ การตลาดและการแข่งขัน 
การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
กลยุทธ์ในการลงทุน 
• ธุรกิจอาหารท่ีเป็นไปในแนวทาง  Thailand and Asia to The World การน าประเทศไทย  

ความเป็นไทย ความเป็นเอเชียไปสู่โลก ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัจุดยืนของโรงแรมดุสิตธานี ท่ีน า
ความเป็นไทยและบริการแบบไทยไปสู่โลก 

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

• ธุรกิจอาหารท่ีมีโอกาสในการเติบโตสูง 
• ธุรกิจอาหารท่ีมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนแก่กันและกันกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ

การศึกษาของกลุ่มดุสิตในปัจจุบนั 
 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
 

ข.      บริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จ ากดั  
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

เป็นบริษทัท าการตลาด สร้างแบรนด์ Food Retail ของดุสิต โดยจา้งบุคคลภายนอกผลิตสินคา้ แลว้
จัดจ าหน่ายสินค้าในตลาดโลก นอกจากสินค้าส าหรับตลาดผู ้บริโภคแล้ว ย ังจะผลิตสินค้าส 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) ระดับโลก
ของคนไทย 
 ในปี 2562 บริษทั ดุสิต กูร์เมต์ จ ากดั ไดเ้ร่ิมจดัส่งผลิตภณัฑ์ไปยงัโรงแรมต่างๆ ในเครือดุสิตธานี 
และไดด้ าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อโปรโมทและขยายตลาดส าหรับแบรนด์ “ของไทย” แต่เน่ืองดว้ย
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 จึงไดมี้การปรับแผนการพฒันาเพื่อท่ีจะน า
ผลิตภณัฑอ์าหารในรูปแบบอาหารบรรจุหีบห่อออกสู่ตลาดอีกคร้ังในปี 2564 
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➢   การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
กลุ่มเป้าหมาย 

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

• เจา้ของร้านอาหารและผูป้ระกอบอาชีพ Chef หรือ Cook   
กลยุทธ์ 
• สร้างเป็น Platform ท่ีสามารถใชใ้นการสนบัสนุนชุมชนผูผ้ลิตขนาดเลก็ในต่างจงัหวดัของไทย 

โดยใหค้วามส าคญัเร่ืองการปลอดสารพิษ การคา้ขายท่ีเป็นธรรม การสามารถระบุท่ีมาท่ีไปได ้ 
• ท างานร่วมกบัภาครัฐ สถาบนั องคก์ร ในการพฒันาแหล่งผลิตวตัถุดิบ พฒันาผลิตภณัฑ์ พฒันา                    

กระบวนการผลิต และการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 
• ร่วมกับธุรกิจการศึกษาของเครือดุสิตในการน าสินคา้เขา้ไปใช้ในการเรียนการสอน หรือใช้

ศกัยภาพของสถาบนัในการพฒันาผลิตภณัฑ ์รวมทั้งน าบุคลากรมาเสริมในการน าความรู้ความเขา้ใจในการ                     
ประกอบและรับประทานอาหารไทยไปสู่ชาวตะวนัตก 

• พฒันาแบรนดสิ์นคา้เพื่อน าออกสู่ตลาดโลก โดยไดแ้สดงสินคา้ท่ีตลาดสหรัฐอเมริกา  
❖ แบรนด์อาหารไทย – มีสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั แต่จะสร้างความแตกต่างโดยมี Chef ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่า มีรสชาติท่ีเป็นของแท ้ เป็นธรรมชาติ ท าจาก
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ Handmade product มุ่งเนน้ตลาดร้านอาหารในช่วงเร่ิมตน้ของการออก
ตลาด 

❖ แบรนดอ์าหารเอเชีย – เพื่อใหค้รอบคลุมตลาดมากขึ้น สร้างเมนูอาหารใหม่ในลกัษณะของ 
Fusion foods ใหท้นัสมยั อร่อย สะอาด เพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งเช่ือมต่อกบัชุมชนในประเทศ
ต่างๆท่ี โรงแรมในเครือดุสิตตั้งอยู่ เพื่อสามารถน าวตัถุดิบคุณภาพ หรือสูตรอาหารท่ีอร่อย
มาใชแ้ละสร้างส่ิงท่ีดีใหก้บัชุมชนนั้นๆ  

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

 (ข)  สภาพการแข่งขัน 
อาหารเอเชีย – ในอเมริกาเป็นการแข่งขนัของแบรนด์ต่างๆของบริษทัตะวนัตกเช่น Simply Asia, 

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

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

 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
          -ไม่มี- 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ  

-ไม่มี- 
 

ค. บริษัท เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั  
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

บริษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั (“ECC”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูน้ าดา้นการ
ให้บริการจดัเตรียมอาหาร (Catering) ให้กับโรงเรียนต่างๆในประเทศไทย ได้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศ
กมัพูชาและประเทศเวียดนาม โดยบริษทัไดใ้หบ้ริการโรงเรียนต่างๆ ภายใตส้ัญญาระยะยาวมากกวา่ 40 แห่ง 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยโรงเรียนนานาชาติชั้นน าหลายแห่งในประเทศไทย เช่น Harrow International School, 
International School of Bangkok (ISB) เป็นต้น ในส่วนของการขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชา ได้
ให้บริการแก่ International School of Phnom Penh ตั้ งแต่ปี 2558 ขณะท่ีการขยายธุรกิจไปยังประเทศ
เวียดนามได้ให้บริการแก่  United Nations International School of Hanoi และ The British International 
School of Hanoi ปัจจุบนับริษทัมีพนักงานกว่า 600 คน ท่ีไปประจ าตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในประเทศไทย 
ประเทศกมัพูชา และกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่าท่ีพร้อมจะส่งมอบ
บริการอนัเป็นเลิศ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริหารและผูป้กครองจากโรงเรียนต่างๆ  

ด้วยเหตุผลข้างต้นท าให้ ECC มีศักยภาพสูงในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศต่างๆ โดยในช่วง  
ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 บริษทัได้บรรลุขอ้ตกลงการให้บริการแก่ Verso International School ตลอดจน 
การบรรลุข้อตกลงกับโรงเรียนอ่ืนๆ เช่น King’s College International School Bangkok, International 
Community School จงัหวดัอุดรธานี และ Lycee Francais International De Bangkok 

ในปี 2563 ECC ยงัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั เดอะ เคเทอเรอร์ส จ ากดั 
(“เคเทอเรอร์ส”) ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Catering) ท่ีมุ่งเน้นกลุ่ม
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สถานศึกษา โดยไดใ้ห้บริการแก่โรงเรียนท่ีลงนามในสัญญาคงท่ีระยะยาว จ านวน 51 แห่ง เช่น Vietnam 
Australia International School, Australian International School, American International School และ British 
International School ในเวียดนาม ซ่ึงการลงทุนในเคเทอเรอร์สส่งผลใหก้ารท าสัญญาระยะยาวกบัโรงเรียนมี
จ านวนรวมกว่า 90 แห่ง และมีบุคลากรให้บริการจ านวนกว่า 1,400 คน ทั้งน้ี ECC จะยงัคงสร้างความ
แขง็แกร่งในภูมิภาคน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

 

➢ การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
วิเคราะห์การเติบโตของตลาด 
กลุ่มคนต่างชาติท่ีช่ืนชมตลาดโรงเรียนนานาชาติของไทยยงัคงเติบโตทั้งในเชิงปริมาณนกัเรียนต่อ

โรงเรียนหรือปริมาณโรงเรียนท่ีเปิดใหม่ แต่ระดับการเติบโตคงจะไม่สูงเท่ากับเม่ือ  10 ปีท่ีแลว้ ตลาดท่ี
อาจจะเกิดขึ้นไดใ้นอนาคต คือโรงเรียนไทย โรงเรียนไทยท่ีค่อยๆ เพิ่มคุณภาพ ราคา และมาตรฐาน จะเร่ิม
เห็นความส าคญัของผูใ้ห้บริการอาหาร รวมทั้งการท่ีใชบ้ริการ Outsource จะท าให้ภาระงานลดลง สามารถ
มุ่งเนน้ไปในเร่ืองการเรียนการสอนเป็นหลกั 

กลยุทธ์ธุรกจิ  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบ ท าให้ ECC ไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายด้านรายได้ท่ีตั้ งเป้าไวใ้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 จึงได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ด้วยการวาง
มาตรการท่ีเขม้งวดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 เช่น การตรวจ
อุณหภูมิร่างกายของพนกังานและลูกคา้ การสวมหนา้กาก และการเวน้ระยะห่าง นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัเตรียม
อาหารบรรจุกล่องท่ีจัดเตรียมพิเศษให้กับนักเรียนและครูอาจารย์ได้รับประทานแทนการจัดอาหารใน
ลกัษณะบุฟเฟต ์ซ่ึงเป็นการตอกย  ้ามาตรฐานในระดบัสูงดา้นความสะอาด สุขอนามยั และความปลอดภยัของ
อาหาร ท าให้ ECC ยงัคงสามารถรักษาช่ือเสียงในฐานะผูน้ าดา้นการให้บริการจดัเตรียมอาหาร (Catering) 
ขณะเดียวกนั ยงัมีการส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการอย่างต่อเน่ืองดว้ยการเพิ่มความหลากหลาย
ของเมนูอาหารและการใส่วตัถุดิบใหม่ๆตามฤดูกาลเพื่อใหม้ัน่ใจวา่วตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหารมีความสด
ใหม่และมีคุณภาพสูง 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ECC วางแผนท่ีจะใชป้ระโยชน์จากการสนับสนุนของแผนกจดัซ้ือส่วนกลางของดุสิต
เพื่อใหก้ารบริหารจดัการตน้ทุนอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 

(ข)   สภาพการแข่งขัน 
แนวโน้มอุตสาหรรม  
ECC ถือได้ว่าเป็นผูน้ าในการให้บริการจดัอาหารส าหรับตลาดโรงเรียนในประเทศไทย ส าหรับ

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

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยไดมี้การเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาตลอด ซ่ึงในปัจจุบนัคนไทยนิยม
ท่ีจะส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการท่ีจะด าเนินการ
บริหารจดัการเร่ืองการบริการอาหารเอง เน่ืองจากมีความยุ่งยาก มีเร่ืองขอ้ก าหนดความปลอดภยัทางอาหาร 
(Food Safety) จ านวนมาก และเป็นประเด็นท่ีผูป้กครองและเด็กแต่ละคนมีความเขา้ใจและความตอ้งการท่ี
แตกต่าง กอปรกบัในหลายโอกาสท่ีมีงานหรือกิจกรรมการแข่งขนัระหว่างโรงเรียน จ านวนผูรั้บประทานใน
วนันั้นจะเพิ่มขึ้นมาก จึงเลือกท่ีจะ Outsource ให้ผูใ้ห้บริการด าเนินการ ส่วนผูบ้ริหารและฝ่ังการศึกษาจะ
มุ่งเน้นเร่ืองการศึกษาเป็นหลกั ปัจจุบนับริษทัมีลูกคา้ท่ีเป็นโรงเรียนไทยเพียงโรงเรียนเดียวคือ โรงเรียน
อ านวยศิลป์  

ถึงแมจ้ะไม่มีการแข่งขนัจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ แต่ก็มีการแข่งขนัจากผูป้ระกอบการขนาด
กลางท่ีสามารถเขา้สู่บางโรงเรียนได ้นอกจากนั้นคู่แข่งท่ีอาจเกิดขึ้นคือ การท่ีเจา้ของโรงเรียนจะตดัสินใจตั้ง
บริษทัมารับงานใหบ้ริการอาหารของโรงเรียนตนเอง   

 

➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
     -ไม่มี- 
➢ งานท่ียังไม่ส่งมอบ  
        -ไม่มี- 
 
ง. บริษัท ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ ากดั 
➢ ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  
จากแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจอาหาร กลุ่มดุสิตธานีมุ่งมัน่ท่ีเจาะกลุ่มตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 

(Healthy) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากวตัถุดิบธรรมชาติ (Natural ingredients) ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดสารเคมี 
(Organic) และผลิตภัณฑ์ ท่ีสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนท้อง ถ่ิน  (Supporting farmers and local 
communities) จึงไดจ้ดัตั้ง บริษทั ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ ากดั (“ดุสิต เรียล ฟู้ดส์) เม่ือปี 2562 ซ่ึงเป็นการร่วมทุน
ระหวา่ง บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษทั เรียล ฟู้ดส์ (แอฟริกาใต)้ จ ากดั ในสัดส่วน
ร้อยละ 49 

ธุรกิจหลกัของ ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ คือการด าเนินงานร้านอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ (Healthy Fast 
Casual Restaurant) ในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้ช่ื อแบรนด์“  KAUAI (คา-วา- อิ )”  ซ่ึ ง เ ป็น 
แบรนดท่ี์มีจุดแข็งในการท าใหก้ารกินอาหารเพื่อสุขภาพเป็นเร่ืองง่าย อร่อย และสะดวก โดยด าเนินงานมาก
ว่า 24 ปี มีร้านคา้มากกว่า 165 แห่ง ทัว่ประเทศแอฟริกาใตแ้ละภูมิภาคยุโรป ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ไดรั้บสิทธ์ิใน
การด าเนินงานและขยายแบรนดใ์นประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
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KAUAI ได้รับแรงบันดาลใจในให้การบริการอาหารสุขภาพรสชาติอร่อยแก่ลูกค้าทุกคนอย่าง
รวดเร็วด้วยประสบการณ์ด้านงานบริการลูกคา้สุดพิเศษท่ีอยู่ภายใตค้่านิยม 5 ประการ ได้แก่ ครอบครัว 
ความกระฉบักระเฉง ความซ่ือสัตย ์ความสดใหม่ และความดีเยีย่ม 

KAUAI Global มีพนัธมิตรท่ีส าคญัคือ Virgin Active โดยในเกือบทุกสาขาของ Virgin Active ใน
ต่างประเทศ จะมีร้านอาหาร KAUAI ใหบ้ริการ ส าหรับประเทศไทยไดเ้ปิดร้าน KAUAI ท่ี เวอร์จ้ิน แอค็ทีฟ 
ฟิตเนส คลบั 101 จ านวน 1 แห่ง และมีตูเ้ยน็บริการ grab & go ท่ีเวอร์จ้ิน แอ็คทีฟ ฟิตเนสคลบั อีก 3 สาขา 
ไดแ้ก่ สาขาสยามดิสคฟัเวอร่ี สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ และสาขาเอ็มควอเทียร์ ขณะเดียวกนัยงัมีการจ าหน่าย
ผา่นบริษทัท่ีใหบ้ริการจดัส่งอาหารอีกดว้ย 

 
➢ การตลาดและการแข่งขัน 
(ก)  การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
วิเคราะห์การเติบโตของตลาด 
ปัจจุบันแนวโน้มของอาหารเพื่อสุขภาพก าลังเป็นท่ีสนใจในโลกส าหรับผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ

ผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจและดูแลสุขภาพ ท่ีมองหาอาหารท่ีท าจากวตัถุดิบจากธรรมชาติและอาหารออร์แกนิก ท่ีมี
รสชาติอร่อย และสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงเป็นท่ีไดรั้บความนิยมในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้ตลาด
อาหารเพื่อสุขภาพยงัสามารถขยายตวัไดอ้ย่างต่อเน่ืองและตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
อนัเป็นผลมาจากวิถีชีวิตท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงไป โดยมีการสร้างสรรค์และพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่
ตลาดเพิม่ขึ้น  

ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์
• ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ ไดรั้บการวางต าแหน่งเป็นอาหารสุขภาพตน้ต ารับ ตั้งเป้าเจาะตลาดลูกคา้

ใส่ใจสุขภาพท่ีมองหาม้ืออาหารจานด่วน รสชาติอร่อย และสะดวกรวดเร็ว เช่น กลุ่มคน
ออกก าลงักายท่ีตอ้งการกินอาหารม้ือกลางวนัจานด่วนก่อนกลบัไปท างาน 

• ใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ของพนกังานบมจ. ดุสิตธานี และ บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั 
เพื่อพฒันาและเปิดตวัเมนูอาหารทอ้งถ่ิน 1 เมนูในแต่ละไตรมาส โดยร้อยละ 30 ของเมนู
ทั้งหมดไดรั้บการปรับปรุงรสชาติให้เขา้กบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นตวัเลือกเพิ่มเติมส าหรับลูกคา้ 
เช่น บะหม่ีโซบะ ชาไทยใส่นม แรปไม่มนัไก่ และสมูทต้ีชาเขียว 

 
ประสิทธิภาพและความเป็นเลิศในการด าเนินงาน 

• ใช้ประโยชน์จากกระบวนการจดัซ้ือส่วนกลาง เพื่อให้ได้ขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดจากการรวม
ค าสั่งซ้ือและการเปรียบเทียบผูจ้  าหน่าย ขณะเดียวกนัยงัคงคุณภาพของวตัถุดิบและความ
สม ่าเสมอในร้านคา้ทุกแห่ง 
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• ปัจจุบนัอาหารส าหรับบริการลูกคา้ในร้าน บริการจดัส่งอาหาร และตูเ้ยน็บริการ grab & go 
ด าเนินการจากครัวท่ีเวอร์จ้ิน แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลบั 101 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ทั้งน้ี เพื่อให้
การใชค้รัวเกิดประโยชน์สูงสุด 

• ใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังระดับโลกจาก Real Foods ซ่ึงช่วยให้ร้านค้าทั้ งหมด
สามารถปรุงอาหารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

การจ าหน่ายและการตลาด 

• วางเป้าการจ าหน่ายตามอาคารส านักงานและอาคารรูปแบบผสมในกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อาคารท่ีมีสถานท่ีออกก าลงักาย 

• ร่วมมือกับพนัธมิตรท่ีให้บริการจัดส่งอาหาร เช่น โรบินฮู้ด แกร๊บฟู้ด ฟู้ดแพนด้า และ 
ไลน์แมน 

• ใชป้ระโยชน์จากช่องทางการท าตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
(ข)   สภาพการแข่งขัน 
แนวโน้มอุตสาหกรรม  
เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัหนัมาในความสนใจในสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลใหมี้คู่แข่ง

ในกลุ่มตลาดอาหารสุขภาพทั้งรายเล็กและรายใหญ่ โดยมีการแข่งขนักนัทั้งในเร่ืองราคา การบริการรวมถึง
การเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว โดยแบรนด์ KAUAI ให้ความส าคญัในทุกดา้นรวมไปถึงรสชาติ
อาหาร คุณภาพของวตัถุดิบ มุ่งเนน้ท่ีคุณค่าของสารอาหารโดยสามารถปรับไดต้ามความตอ้งการและความ
เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล ซ่ึงจะท าใหแ้บรนด ์KAUAI มีความแตกต่างและสามารถแข่งขนัในตลาดได ้ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือ COVID-19 ในปี 2563 ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ ได้ปรับกลยุทธ์โดย
ให้บริการจดัส่งอาหารร่วมกบัพนัธมิตรช่ือดงัต่างๆ มีการสร้างสรรค์เมนูอาหารทอ้งถ่ินให้ถูกปากคนไทย 
และเพิ่มจุดขายให้มากขึ้ นในรูปแบบบริการ grab & go เพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคท่ี
หลากหลายและสร้างความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค   

 
➢ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
          -ไม่มี- 
 
➢   งานท่ียังไม่ส่งมอบ  

                                 -ไม่มี- 
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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 226 หอ้ง ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม หอ้งประชุมและการจดังานส าหรับนกัธุรกิจ 
และนกัท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อาทิ สระวา่ยน ้า สนามเทนนิส ลู่ว่ิงออกก าลงั ศูนยกี์ฬาทางน ้ า 
ศูนยอ์อกก าลงักาย สปา และ ร้านอาหารนานาชาติ 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จงัหวดัเชียงใหม่ มีห้องพกัทั้งส้ิน 130 ห้อง 
ภายใตบ้รรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบ 
รีสอร์ต มีห้องพกัจ านวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องประชุมและการจดังานส าหรับแขก 
ผูเ้ขา้พกัในโรงแรม และแขกทัว่ไป 

- โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ (สิทธิการเช่า) ตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll สาธารณรัฐ 
มลัดีฟส์ มีห้องพกัประเภทวิลล่าทั้งส้ินจ านวน 95 หลงั ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิงอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน ้ า ศูนยกี์ฬาทางน ้ า ศูนยอ์อกก าลงักาย (Fitness Centre) สถานบริการสุขภาพ (Devarana 
Spa) ช่ือ “เทวารัณย ์สปา” หอ้งโถงส าหรับโยคะ คิดส์คลบั สนามเทนนิส ร้านถ่ายภาพ ร้านคา้ยอ่ยขายสินคา้พื้นเมือง
และของท่ีระลึก ทั้งน้ี DREIT ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ผ่านบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวส
เมน้ท ์จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
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การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ หรือการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ดงัน้ี 
1. ธุรกิจโรงแรม 

-  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
- บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 6.2 กิจการโรงแรม ส าหรับประกอบ

กิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงปัจจุบันได้ยกเลิกบตัรส่งเสริมแลว้ เน่ืองจากบริษทัได้ท าการ
ปรับปรุงและพฒันาโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ใหม่ภายใตโ้ครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค   

-     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 

- ใบอนุญาตจดัตั้งวิทยาลยัดุสิตธานี 
- 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
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 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดจ้ดัตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหน่วยงานบริหารความเส่ียงขึ้นตั้งแต่ปี 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 ากับดูแลการบริหารความเส่ียงหลกัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงดา้น     
กลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฏระเบียบ 
รวมถึงการระบุปัจจยัเส่ียง ตวัช้ีวดั การติดตามและการควบคุมดูแลความเส่ียงดังกล่าวให้อยู่ในระดับท่ี
องคก์รยอมรับได ้ 

• ส่งเสริมให้มีการส่ือสารพูดคุยในเร่ืองการบริหารความเส่ียงอย่างเปิดกวา้งและต่อเน่ืองให้กบั
ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นในองคก์ร 
 

 

ปัจจัยความเส่ียง 
ในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) ท่ีแพร่ระบาดลุกลามไปในหลายประเทศทัว่
โลก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกวา้ง ส าหรับประเทศไทย แมก้ารระบาดของ COVID-19 จะอยูใ่น
วงจ ากดั แต่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นรายไดห้ลกัของ
ประเทศ ไดรั้บความเสียหายอย่างรุนแรงจากการท่ีไม่สามารถเปิดรับนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ ซ่ึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทัอย่างมีนัยยะส าคญั โดยท่ียงัมิอาจทราบไดว้่าผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 น้ีจะกินเวลานานเท่าใด หรือแมก้ระทัง่หลงัจากสถานการณ์แพร่ระบาดได้
จบลงแลว้ อีกนานเท่าใดธุรกิจจึงจะสามารถฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิม  

ดงันั้น ผูล้งทุนควรพิจารณาความเส่ียงอ่ืนๆ อนัเป็นผลมาจากโรคระบาดดงักล่าว ซ่ึงอยู่เหนือการ
คาดการณ์ ณ ปัจจุบนั และอาจไม่ไดก้ล่าวถึงในรายงานประจ าปีฉบบัน้ี เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ก่อนการลงทุน 
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1. ความเส่ียงสืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 
1.1 ความเส่ียงจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย 

ในรอบปีท่ีผา่นมา เศรษฐกิจโลกไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เป็นอยา่งมาก  โดย
ธนาคารโลกจดัใหเ้ป็นวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังร้ายแรงท่ีสุดในรอบ 150 ปี ซ่ึงมีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะ
ติดลบร้อยละ 5.2 เเละส่งผลท าให้ประชากรโลกอยูใ่นภาวะยากจนมากกว่า 70-100 ลา้นคน ส าหรับประเทศ
ไทย ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ท าใหเ้กิดสภาวะวา่งงานเพิ่มสูงขึ้น โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประมาณการจ านวนแรงงานว่างงานกว่า 3 ลา้นคน ซ่ึงอยู่ในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม
บริการ เช่น กลุ่มสายการบิน กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจน าเท่ียว กลุ่มธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive 
Travel, Conventions, Exhibitions) ไปจนถึงแรงงานในแหล่งท่องเท่ียว การคา้ และร้านอาหารท่ีพึ่งพารายได้
จากนกัท่องเท่ียว และนกัธุรกิจท่ีเดินทางเป็นหลกั  

ดว้ยเหตุน้ี บริษทัคาดการณ์วา่ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในและนอกประเทศท่ีลดลง ส่งผลต่อจ านวน
การเดินทางในอนาคต ทั้งจากนักท่องเท่ียวและนักธุรกิจ แมว้่าจะมีการคิดคน้วคัซีนได้ส าเร็จแลว้ก็ตาม 
เน่ืองจากอาจถูกจดัให้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบธุรกิจ ซ่ึงสถานการณ์
ดงักล่าว มีผลต่อความสามารถในการท ารายไดข้องบริษทัโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษทัมุ่งเน้นท่ีจะรักษา
กลุ่มตลาดท่ียงัคงมีก าลงัซ้ือ เช่น ตลาดจีน ตลาดรัสเซีย ท่ีจะสามารถเดินทางมายงัประเทศไทยไดเ้ม่ือมีการ
เปิดประเทศ  
 
1.2 ความเส่ียงจากการท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเดินทางได้ 

ตวัเลขช้ีวดัจากองคก์ารการท่องเท่ียวแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO แสดงใหเ้ห็นวา่ การเดินทาง
และการท่องเท่ียวในปี 2563 ไดห้ยุดชะงกั จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมีนัยส าคญั โดยมีการ
รายงานจ านวนนกัเดินทางระหว่างประเทศทัว่โลก ลดลงกว่าร้อยละ 72 หรือคิดเป็นจ านวนท่ีลดลงถึง 900 
ล้านคน เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า และมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 900 ถึง 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ส าหรับประเทศไทย จ านวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศในปี 2563 ลดลงเหลือเพียง 6.7 ลา้น
คนจาก 29.5 ลา้นคนในปี 2562  

ทั้งหมดน้ี บริษทัคาดการณ์ว่า แมค้วามตอ้งการและความจ าเป็นในการเดินทาง ไม่วา่จะเป็นเพื่อการ
ท่องเท่ียวและเพื่อธุรกิจจะยงัคงมีอยู่ แต่จ านวนการเดินทางของนกัเดินทางกลุ่มเป้าหมายท่ียงัคงมีก าลงัซ้ือ 
จะยงัคงไม่เพิ่มขึ้นมากพอท่ีจะช่วยพยุงให้ภาคการท่องเท่ียวฟ้ืนตวัภายในระยะเวลาอนัใกล ้แมจ้ะมีการเร่ิม
ฉีดวคัซีนฉุกเฉินในหลายประเทศแลว้ก็ตาม เน่ืองจากยงัขึ้นอยู่กบัความสามารถในการจดัการโรคระบาด 
และนโยบายการจ ากดัการเดินทางจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ ดว้ยเหตุน้ี บริษทัยงัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง
ในเร่ืองความสามารถในการท ารายไดท่ี้อาจไม่เป็นไปตามคาด อนัเน่ืองมาจากจ านวนนกัเดินทางท่ีลดลง ซ่ึง
อาจกินระยะเวลายาวนานไปอีก 2 ถึง 3 ปี  
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อย่างไรก็ตาม เพื่อรับมือกบัความเส่ียงน้ี บริษทัไดป้รับเปล่ียนกลยุทธ์ โดยมุ่งเนน้การสร้างรายไดท่ี้
นอกเหนือจากห้องพกั (Non-room Revenue) เช่น รายไดจ้ากการขายอาหารทั้งในและนอกสถานท่ี โดยเพิ่ม
ศกัยภาพในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ผ่านแพลตฟอร์มการขายต่างๆ ทั้งจากพนัธมิตรทางการคา้ และช่องทางการ
ขายของบริษทัเอง ทั้งน้ี ในส่วนของห้องพกัท่ียงัตอ้งพึ่งพาการท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นหลกั บริษทัยงั
มุ่งเน้นการเพิ่มพนัธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ท่ีจะมาช่วยเสริมให้โปรโมชั่นต่างๆ มีน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น 
แพค็เกจ Stay With Confidence ท่ีร่วมมือกบัคู่คา้ในกลุ่มธุรกิจรถเช่า ธุรกิจน ้ามนั ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจสาย
การบิน และธุรกิจเพื่อสุขภาพ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยงัเปิดโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
ใหม่ๆ ท่ีอาจยงัไม่มีความคุน้เคยกบัแบรนดดุ์สิต นอกจากน้ี บริษทัมีแผนท่ีจะมุ่งเนน้การท าการตลาดผ่านผูท่ี้
มีอิทธิพลทางความคิด (Key Opinion Leader)  เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและเกิดการมีส่วนร่วมไดเ้พิ่มขึ้น  

 
1.3 ความเส่ียงด้านสภาวะการแข่งขัน  
ธุรกจิโรงแรม  

จ านวนนักท่องเท่ียวทั้งจากในและต่างประเทศท่ีลดลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผล
โดยตรงต่อความตอ้งการเขา้พกัในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ดว้ยเหตุน้ี บริษทัคาดการณ์วา่จะเกิดสภาวะห้องพกัลน้
ตลาดในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ส าหรับประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพ เดิมทีมีจ านวนห้องพกัมากกว่า 
10,000 ห้อง และท่ีเตรียมเปิดอีกกว่า 1,000 ห้องในอนาคตอนัใกล ้โดยสภาวะดงักล่าวจะเกิดขึ้นในแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัๆ ทัว่ประเทศ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ และพทัยา ส่งผลให้แต่ละโรงแรมต่างตอ้งลดราคาเพื่อ
ความอยู่รอด ทั้งน้ี จากการประเมินของสมาคมโรงแรมไทยคาดว่า จะตอ้งใชร้ะยะเวลาไม่ต ่ากว่า 2 ถึง 3 ปี 
กวา่สถานการณ์จะเร่ิมคล่ีคลายและกลบัสู่ภาวะปกติ ดงันั้น ธุรกิจโรงแรมของบริษทัจึงยงัตอ้งเผชิญกบัความ
เส่ียงดา้นการแข่งขนัท่ีสูงกวา่ปกติไปจนกวา่จ านวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเร่ิมฟ้ืนตวั 

และเพื่อให้บริษทัยงัคงสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด บริษทัจึงไดท้ าการลงทุนเพื่อปรับปรุงห้องพกั
ของโรงแรม เช่น โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เพื่อใหมี้ความพร้อมรองรับนกัท่องเท่ียวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น 
รวมถึง มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ Wellness ท่ีจะกลายเป็นหน่ึงในรูปแบบการให้บริการหลักของธุรกิจ
ท่องเท่ียวเม่ือการระบาดของ COVID-19 ส้ินสุดลงในอนาคต  
 
ธุรกจิอาหาร  

เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ รัฐบาลมีค าสั่งห้ามมิให้
ร้านอาหารทัว่กรุงเทพมหานครให้บริการแบบรับประทานในร้าน จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบมาเป็น
การให้ลูกคา้ซ้ือกลบับา้นเท่านั้น ส่งผลให้การบริการส่งอาหารถึงบา้นดว้ยการสั่งผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ  
เ ช่น Grab LINE MAN Food Panda และ  GET ได้รับความนิยมมากขึ้ นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึง
สถานการณ์ดงักล่าว ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในชัว่ขา้มคืน แต่ยงัส่งผล
ใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจอาหารทวีความรุนแรงมากยิง่ขึ้น เน่ืองจากคู่แข่งไม่ไดถู้กจ ากดัอยูใ่นสถานท่ีใดท่ีหน่ึง
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อีกต่อไป รวมถึงยงัท าให้ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากคุณภาพของอาหาร เช่น การ
ใหบ้ริการ ประสบการณ์ และบรรยากาศในการรับประทานอาหารหายไปอีกดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ี การประกอบธุรกิจอาหารของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้านอาหารท่ีอยู่ตามโรงแรมต่างๆ 
ในเครือ ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัและตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ธุรกิจให้รองรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การให้บริการจดัส่งถึงบา้น การเพิ่มมาตรการรักษาความ
สะอาดและสุขอนามยัภายในร้าน การท าความสะอาดฆ่าเช้ือก่อนและหลงัลูกคา้ใช้บริการ รวมถึงขอ้จ ากดั
ต่างๆ เช่น การจ ากดัจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในแต่ละรอบ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรับมือกับความเส่ียงดังกล่าว บริษทัได้ปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจให้มี
ช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติม เช่น การปรับเมนูจากท่ีนั่งทานในร้านให้เป็นอาหารจานเดียว เพื่อความ
สะดวกในการจดัส่ง และราคาท่ีเขา้ถึงไดง้่ายมากยิง่ขึ้น หรือการน าเอาเมนูท่ีเป็นซิกเนเจอร์ในแต่ละโรงแรม
ออกขายหรือเปิดเป็นป๊อปอพัสโตร์ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในตลาด ซ่ึงไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างช่องทางในการขาย 
แต่ยงัช่วยใหแ้บรนดดุ์สิตเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคใหม่ๆ ไดม้ากขึ้นอีกดว้ย  
 
1.4 ความเส่ียงจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไป   

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เปรียบเสมือนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาให้
หลายๆ เทรนด์ท่ีแต่เดิมเช่ือว่าอาจใช้เวลานานหลายปีให้เกิดขึ้นไดอ้ย่างรวดเร็ว  ซ่ึงบริษทัตระหนักไดถึ้ง
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีจะเปล่ียนแปลงไป แมว้า่ในทา้ยท่ีสุดจะสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 
ไดแ้ลว้ก็ตาม บริษทัจึงมีความเส่ียงในการสร้างรายไดใ้นอนาคต หากไม่สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค รูปแบบใหม่ดงัต่อไปน้ี  

• การใช้เทคโนโลยีเพ่ือรักษาระยะห่างทางสังคม (Technology for Social Distancing)  
เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการช่วยลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของ  COVID-19 เป็นอย่าง

มาก อาทิเช่น การจดัประชุมออนไลน์ การสั่งซ้ือของออนไลน์ บริษทัคาดการณ์ว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
รักษาระยะห่างทางสังคมจะยงัคงด าเนินต่อไป เช่น ความตอ้งการในการจดัประชุมขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่ึง
ในรายไดห้ลกัของธุรกิจโรงแรมจะปรับเปล่ียนมาเป็น virtue meeting อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อหลีกเล่ียงการ
รวมตวักนัเป็นหมู่มาก โดยอาจตอ้งใช้เวลานานหลายปีกว่าท่ีจะสามารถจดัการประชุมขนาดใหญ่ในระดบั
เดิมได้อีก บริษัทจึงต้องเตรียมความพร้อมในจัดการประชุมแบบ hybrid solution  ทั้ งต่อหน้าและผ่าน
ออนไลน์ เพื่อใหบ้ริษทัยงัคงมีความสามารถในการแข่งขนัและสร้างรายได ้ 

ในส่วนของการซ้ือสินค้าออนไลน์ บริษทัเล็งเห็นว่าผูบ้ริโภคจะยงัคงมีความต้องการซ้ือสินค้า
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แมจ้ะหมดช่วงการระบาดไปแลว้ก็ตาม เน่ืองจากความตอ้งการท่ีจะลดความเส่ียงจาก
การใชชี้วิตนอกบา้น และเกิดความเคยชินจากการซ้ือขายจนกลายเป็นพฤติกรรมต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการ
กระตุน้ให้บริษทัคิดคน้และน าเสนอสินคา้และบริการท่ีเหมาะสม ในการพาตวัเองเขา้สู่ระบบออนไลน์ เช่น 
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การเสนอขายสินคา้ท่ีเป็นจุดเด่นของแต่ละโรงแรมในเครือไวใ้นเว็บ Dusit Shop เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย
และเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากขึ้นภายใตแ้พลตฟอร์มเดียวกนั  

ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัไดด้ าเนินการเปลี่ยนแปลงองคก์รและธุรกิจ โดยใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั (Digital 
Transformation) เขา้มาช่วยบริหารจดัการมากขึ้น อาทิเช่น การใช้เทคโนโลยีท่ีลูกคา้สามารถจดัการขอ้มูล
การเขา้พกัและเช็คอินได้ดว้ยตนเอง ซ่ึงไดเ้ร่ิมด าเนินการไปแลว้กับโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรการเวน้ระยะห่างเพื่อความปลอดภยั และสร้างความสะดวกให้กบัลูกคา้ อีกทั้งยงั
เป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย โดยไม่ตอ้งมีพนกังานบริการตลอด 24 ชัว่โมง หรือการปรับเปล่ียนเมนูอาหารให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทลั ผ่านการสแกนคิวอาร์โคด้ เพื่อลดการสัมผสั อีกทั้งยงัสามารถเพิ่มเติมรูปภาพ หรือ
ขอ้มูลโภชนาการเขา้ไปไดด้ว้ย   

ส าหรับธุรกิจการศึกษา เทคโนโลยีเขา้มีบทบาทมากขึ้นอย่างเห็นไดช้ดัในช่วงวิกฤติ COVID-19 น้ี 
โดยทุกสถาบนัการศึกษาตอ้งหันมาใชก้ารสอนแบบออนไลน์ บริษทัคาดการณ์ว่า รูปแบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์จะยงัคงอยู่ และจะมีบทบาทส าคญัมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งน้ี เน่ืองจากธุรกิจการศึกษาของ
บริษทัเนน้การปฏิบติัและการฝึกฝนจริง เช่น การประกอบอาหาร จึงท าให้มีขอ้จ ากดัในการเรียนออนไลน์ 
เพื่อเป็นการจดัการความเส่ียงจากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนไป บริษทัไดพ้ฒันาและจดัท าหลกัสูตร
ให้มีความเหมาะสมกบัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้บริษทัยงัสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

• การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน  
วิกฤต COVID-19 ไดส้ร้างความตระหนกัรู้ดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดกบัผูบ้ริโภค และจะ

กลายเป็นส่ิงปกติในอนาคต บริษทัคาดการณ์ว่า รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวในอนาคตจะเน้นไปท่ีการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื (Sustainable Tourism) มากยิง่ขึ้น  

ในส่วนของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ บริษทัไดป้รับแผนกลยุทธ์ให้มีการบริการในดา้นสุขภาพท่ี
ครบวงจร ดว้ยการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้ท่ีเป็นโรงพยาบาล ตลอดจนห้างร้านหรือองค์กรต่างๆ ท่ี
ให้บริการดา้นสุขภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ในขณะเขา้พกั ทั้งน้ี บริษทัยงัไดท้ าการปรับปรุง
โรงแรมท่ีมีศกัยภาพในการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เช่น ดุสิตธานีหวัหิน ซ่ึงเป็นไปตามกลยทุธ์ใน
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ (Business Transformation) ท่ีบริษทัได้เร่ิมด าเนินการในปี 2563 เพื่อให้บริษทั
พร้อมรับการเติบโตและเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ  

ส าหรับการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื บริษทัไดป้รับรูปแบบการให้บริการท่ีผสมผสานแนวคิดดา้นความ
ยัง่ยืนมากยิ่งขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาว่ิงแวดลอ้ม 
เป็นตน้ ดว้ยการสอดแทรกวิถีชีวิตแบบชุมชน เพิ่มเสน่ห์แบบทอ้งถ่ิน หรือประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ให้เป็นส่วนหน่ึงของการเขา้พกั เช่นโครงการ  Dusit Local Explorer: Local Alike, Local Aroi, 
Local Alot ท่ีไดเ้ร่ิมด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมในปี 2563 
 



                                                  แบบ 56-1 
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 90 

1.5 ความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถเซ็นสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมใหม่ๆ หรือถูกยกเลกิสัญญาก่อนก าหนด 
ในปี 2563 บริษทัยงัคงมุ่งขยายธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผน

ระยะยาวของบริษทั ทว่าจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทัคาดการณ์ว่า นักลงทุน
หรือเจา้ของสินทรัพยอ์าจปรับเปล่ียนมุมมองการลงทุนใหม่ โดยเห็นว่าธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวยงัมี
ความอ่อนไหวและยากท่ีจะฟ้ืนตวัจากวิกฤตน้ีในอนาคตอนัใกล ้ ซ่ึงอาจส่งต่อความสามารถในการเซ็น
สัญญารับจา้งบริหารโรงแรมใหม่ๆ ของบริษทั เน่ืองจากนกัลงทุนชะลอการลงทุน หรือเบนเขม็การลงทุนไป
ยงัธุรกิจอ่ืนๆ  

นอกจากน้ี บริษทัอาจมีความเส่ียงท่ีจะถูกบอกเลิกสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมท่ีมีอยู่ก่อนก าหนด 
เน่ืองจากเจา้ของโรงแรมขาดสภาพคล่อง ตอ้งการออกจากธุรกิจ หรือตอ้งการขายทรัพยสิ์นทิ้ง เพราะไม่
สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ียากล าบากน้ี โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมของบริษทัมีอายุสัญญา
ระหว่าง 2-15 ปี  ซ่ึงการถูกบอกเลิกสัญญาบริหารก่อนก าหนดอาจมีผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวมของบริษทั 
แม้ว่าจะได้มีการก าหนดเง่ือนไขในการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการยกเลิกสัญญารับจ้างบริหารก่อน
ก าหนดแลว้ก็ตาม  

โดยในปี 2562 และปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับจา้งบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 5.02 และ
ร้อยละ 3.31 ของรายได้รวม ตามล าดับ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทัไดมี้การปรับลดหรือ
ผ่อนผนัการจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหาร เพื่อให้เจา้ของธุรกิจแต่ละรายยงัสามารถรักษาสภาพคล่องและ
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของโรงแรมหรือนกัลงทุน  

 
2. ความเส่ียงจากการพึง่พาธุรกิจโรงแรมเป็นหลกั  

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นส าคญั และมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษาและ
ธุรกิจอ่ืนเป็นส่วนเสริม โดยโครงสร้างรายไดข้องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นั้นแบ่งเป็นรายได้จาก
การประกอบธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 47.56 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 13.73 รายได้จาก
ธุรกิจการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 11.63 และรายไดอ่ื้นๆ อีกร้อยละ 27.08  

ดงันั้น แมจ้ะมีการด าเนินการกระจายความเส่ียง ดว้ยการสร้างรายไดจ้ากธุรกิจประเภทอ่ืนๆ บริษทั
ยงัคงมีความไม่แน่นอนในการสร้างรายไดแ้ละท าก าไร เน่ืองจากยงัมีธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลกั ซ่ึงมีความ
อ่อนไหวต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเป็นอยา่งยิง่  

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรับมือกับความเส่ียงดังกล่าว บริษทัได้ก าหนดนโยบายท่ีมุ่งเน้นการ
กระจายความเส่ียงและการขยายตวัทางธุรกิจตามแผนระยะยาว ดงัน้ี 

• สร้างสมดุลรายไดจ้ากธุรกิจท่ีหลากหลาย เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
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• ขยายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง ยุโรป และอเมริกา เพื่อ
ลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศใดประเทศหน่ึง 

• ขยายธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนน้ตลาดใหม่ๆ ท่ีมีก าลงั
ซ้ือและศกัยภาพสูง  

 
3. ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง  

ในรอบปีท่ีผ่านมา ความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อทิศทาง
และสภาวะเศรษฐกิจโลก ท่ีได้รับความเสียหายก่อนหน้าจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิเช่น 
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซ่ึงภายหลังการเลือกตั้ งประธานาธิบดีคนใหม่ของ
สหรัฐอเมริกา นโยบายระหว่างประเทศอาจมีการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน 
ส าหรับประเทศไทย การเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มผูเ้ห็นต่างท่ีเร่ิมขึ้นในช่วงกลางปี ส่งผลต่อความมี
เสถียรภาพของรัฐบาล ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดความไม่สงบทางการเมืองท่ีลุกลามขึ้นไดใ้นอนาคต  

เพื่อเป็นการรับมือกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัไดพ้ิจารณาจดัท าประกนัภยัการความไม่สงบ
ทางการเมือง เพื่อคุ ้มครองความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นกับทรัพย์สิน หรือรายได้ท่ีต้องสูญเสียไปจากการท่ี
ทรัพยสิ์นเสียหายจนตอ้งหยดุท าการ 
 
4. ความเส่ียงจากการลงทุนใหม่  

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

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดโอกาสท่ีความเส่ียงจะเกิดขึ้น บริษทัมีคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณา
และการวางหลกัเกณฑใ์นการลงทุนอยา่งรอบคอบ มีการศึกษาความเป็นไปไดข้องแต่โครงการ รวมถึงมีการ
ว่าจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น และยงัไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ๆ (Investment and New Business) ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัจะประสบความส าเร็จ
ในการพฒันาหรือเขา้ซ้ือโครงการนั้นๆ ทั้งน้ี บริษทัยงัมีหน่วยงาน Portfolio Management ท่ีคอยก ากบัดูแล
โครงการต่างๆ ท่ีบริษทัไดล้งทุนไปใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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5. ความเส่ียงธุรกจิหยุดชะงักอนัเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยพบิัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย 
ธุรกิจโรงแรมมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบทาง

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

• วางแผนรับมือภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) รวมถึงแผนบริหารความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อใหบ้ริษทัมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุการณ์
ไม่คาดคิดต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มความสามารถในการฟ้ืนตวัทางธุรกิจของ
บริษทั 

• มีการจดัท าประกนัภยัท่ีหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น การ
ประกันเส่ียงภัยทุกชนิด (Industrial All Risk Insurance) การประกันภัยความไม่สงบทาง
การเมืองและการ  ก่อการร้าย (Political Violence Insurance) และการประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ไม่คาดคิด  

 
6. ความเส่ียงจากภัยท่ีไม่สามารถท าประกนัภัยได้ (Uninsurable Risk)  

แมว้่าบริษทัจะไดมี้การจดัท าประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัเพื่อลดการสูญเสียรายไดท่ี้เกิดขึ้นจากปัจจยั
ภายนอก หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ  บริษทัยงัคงมีความเส่ียงจากภัยท่ีไม่สามารถท าประกันได้ เน่ืองด้วย
ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกัท่ีมีอยู่ในตลาดนั้น จะชดเชยการขาดรายได้หรือก าไรในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอา
ประกนัภยัไดรั้บความเสียหาย จนเป็นเหตุให้ธุรกิจตอ้งหยุดชะงกัเท่านั้น หากจ าเป็นจะตอ้งหยุดกิจการอนั
เน่ืองจากปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น โรคระบาดร้ายแรง (Pandemic) ท่ีเกิดขึ้ นภายนอกทรัพย์สินท่ีเอา
ประกนัภยั หรือความไม่สงบทางการเมืองโดยท่ีทรัพยสิ์นไม่ได้รับความเสียหาย บริษทัจะไม่ไดรั้บความ
คุม้ครอง เน่ืองจากเป็นขอ้ยกเวน้หลกั (Exclusion) ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาซ้ือความคุม้ครองเพิ่มเติม เช่น การระบาดของเช้ือโรคในเง่ือนไข
พิเศษ (Infections or Contagious Diseases Clause) หากแต่เป็นเพียงการขยายความคุ ้มครองท่ีไม่ใช่โรค
ระบาดร้ายแรง เช่น การระบาดของไวรัส COVID-19 หรือความคุ ้มครองเพิ่มเติมจากความไม่สงบทาง
การเมือง เช่น การถูกปิดลอ้ม หรือถูกสั่งปิดชัว่คราวโดยภาครัฐ ทั้งน้ี แมบ้ริษทัจะมีการขยายความคุม้ครอง
เพิ่มเติมดงักล่าวแลว้ หากดว้ยขอ้จ ากดัของตลาดประกนัภยั ท าใหบ้ริษทัยงัคงตอ้งแบกรับความเส่ียงจากภยัท่ี
ไม่สามารถท าประกนัภยัได ้ 
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7. ความเส่ียงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Security Risk) 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มามีบทบาทส าคญัในการประกอบธุรกิจ บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะถูก

โจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน การเงินหรือช่ือเสียงของบริษทั 
เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัมีมาตรการจดัการในหลายดา้น ดงัน้ี   

• ดา้นความปลอดภยัของระบบ บริษทัไดพ้ฒันาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware 

และ Software รวมถึงระบบเครือข่ายให้ทันสมัย เพื่อป้องกันภัยจากการโจมตีรูปแบบใหม่ 

รวมถึงมีการจดัเก็บขอ้มูลส ารองและแยกส ารองขอ้มูลไวใ้นท่ีต่างๆ (Offsite Data Backup)  

• ดา้นบุคลากร บริษทัให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร์กบับุคลากร ผ่านการฝึกอบรม

เร่ือง Cyber Risk โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญภายนอก รวมถึงการส่ือสารต่างๆ เช่น การให้ความรู้

ผา่นอีเมล และ Newsletter เพื่อสร้างความตระหนกัใหเ้กิดขึ้นภายในองคก์ร 

• ดา้นการรับมือเม่ือเกิดเหตุ บริษทัมีการจดัท าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Plan) ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้แน่ใจว่า บริษทัสามารถรับมือกบั
เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี บริษทัยงัจดัท าประกันภยัไซเบอร์ (Cyber 
Insurance) ซ่ึงคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายในการกู้ระบบ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้านสอบสวนระบบคอมพิวเตอร์ ( IT Forensics) รวมถึงความ
เสียหายจากการหยดุชะงกัของธุรกิจท่ีเกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์อีกดว้ย  

 
8. ความเส่ียงในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษทัมีกลยุทธ์ในการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ เพื่อลดความเส่ียงในการพึ่งพารายไดจ้ากธุรกิจ
เดียว และถือเป็นช่องทางการสร้างรายไดใ้หม่ๆ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเป็นตัวเร่งให้บริษัทต้องรีบกระจายความเส่ียง ด้วยการไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากโรงแรม ดงันั้นความทา้ทายท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของบริษทัคือ การสรรหาทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจใหม่ท่ีบริษทัไปลงทุน  

เน่ืองดว้ยปัจจุบนัประชากรวยัท างานมีแนวโน้มลดลง กอปรกบัแรงงานท่ีมีทกัษะมีจ านวนจ ากัด
สวนทางกบัความตอ้งการแรงงานในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถสรรหาหรือ
เก็บรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ ทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการไวก้บัองคก์รได ้ 

เพื่อเป็นการรับมือกบัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัไดท้ าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการดา้น
แรงงานของบริษทัในอนาคต มีการส ารวจผลตอบแทนและสวสัดิการให้สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน เพื่อ
ดึงดูดบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัได้มีการว่าจ้างผูบ้ริหารจากอุตสาหกรรม
เดียวกนัทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพการด าเนินใหมี้ความเป็นสากลมากยิง่ขึ้น 
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9. ความเส่ียงด้านการเงิน  
เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์การขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทจ าต้องสรรหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ

เหมาะสมและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร โดยตอ้งสามารถบริหารตน้ทุนให้อยูใ่นระดบัท่ีสมดุลกบั
การลงทุน ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง อย่างไรก็ตาม     
ในการสรรหาหรือเพิ่มเงินลงทุนนั้น บริษทัอาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงดา้นการเงินดงัต่อไปน้ี 
9.1 ความเส่ียงจากการผันผวนของอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงิน 5,445.69
ลา้นบาท ซ่ึงในจ านวนน้ีรวมถึงหุน้กู ้เป็นเงิน 1,000 ลา้นบาท ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี จึงไม่มีความเส่ียงต่อการ
ผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และอาจจะตอ้งมีการกูย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม และ
การลงทุนในโครงการใหม่ บริษทัอาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัได ้อยา่งไรก็ตามบริษทัควบคุมความเส่ียงโดยการ
ติดตามและเฝ้าระวงัความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียเพื่อการจัดการและการบริหารทางการเงินให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
9.2 ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือและความมั่นคงทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 3,193.69 ลา้นบาท 
เป็นวงเงินกูข้อง Dusit Thani Philippines, Inc. (เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.) จ านวน 991.68 ลา้นเปโซ 
คงเหลือจ านวน 166.68 ลา้นเปโซ และเงินกูร้ะยะยาวของบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) วงเงิน 2,533.45 
ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 1,763.45 ลา้นบาท 

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

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชี 

(หน่วย : พนับาท) 
ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน * เจา้ของ/สิทธิการเช่า  707,700  ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เจา้ของ/สิทธิการเช่า  138  ไม่มี 
อาคาร  เจา้ของ/สิทธิการเช่า  332,085  ไม่มี 
อาคารให้เช่า เจา้ของ/สิทธิการเช่า  462,807  ไม่มี 
ค่าตกแต่งภายในและในท่ีเช่า เจา้ของ  447,957  ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานและในท่ีเช่า เจา้ของ  452,750  ไม่มี 
ยานพาหนะ เจา้ของ  10,502  ไม่มี 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และผา้ต่างๆ  เจา้ของ  70,618  ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ  2,438,424  ไม่มี 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (74,017)  

รวม   4,848,964    
* ท่ีดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ บางส่วนติดภาระจ ายอมให้ใชเ้ป็นทางผา่นเขา้ออก และทางผา่นสาธารณูปโภคให้กบัเชียงอินน์ พลาซ่า 

 
สิทธิการเช่าท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ 
1. สิทธิการเช่าระหว่างบริษทักบัทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์

2. สิทธิการเช่าระหว่างบริษทักบั บ. สิริพทัยา  

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

4. สิทธิการเช่าระหว่าง Dusit Thani Philippines, Inc. (เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.) กับ Ayala 
Corporation (Ayala Land Inc.) 

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

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ท่ีเป็นท่ีดินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทสินทรัพย์ สถานท่ีตั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วัตถุประสงค์ของการถือสิทธิ 
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 

สัญญาเช่าโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค พระราม 4 กรุงเทพฯ 21-0-55.97 ไร่ เช่าท่ีดิน1 พฒันาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค - ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา อ.บางละมุง ชลบุรี 457 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า2 ประกอบธุรกิจ 3,507 ไม่มี 

Dusit Thani Philippines, Inc.           

อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ฟิลิปปินส์ 486 หอ้ง อาคารในท่ีเช่า3 ประกอบธุรกิจ 320,404 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 สถานท่ีตั้ง ขนาด 
ประเภท 

การถือสิทธิ 
วัตถุประสงค์ของ 
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 40 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 198 หอ้ง เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 58,683 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เพชรบุรี 296 หอ้ง เจา้ของ ใหเ้ช่า 59,216 ไม่มี 

DMS Property Investment Pvt. Ltd. / Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.     
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 95 วิลล่า อาคารในท่ีเช่า 4 ประกอบธุรกิจ 350 ไม่มี 

วิทยาลยัดุสิตธานี           
ท่ีดินวิทยาลยัดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 12 ไร่ เจา้ของ ท่ีตั้งวิทยาลยั 220,000 ไม่มี 
อาคารวิทยาลยัดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ อาคาร 5 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น เจา้ของ ประกอบธุรกิจ 402,243 ไม่มี 
อาคารวิทยาลยัดุสิตธานี ศูนยก์ารศึกษาพทัยา ชลบุรี อาคาร 2 ชั้น อาคารในท่ีเช่า 5 ประกอบธุรกิจ 45,245 ไม่มี 

บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์       
อาคารศูนยค์วามเป็นเลิศดุสิตธานี ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ อาคาร 7 ชั้น อาคารในท่ีเช่า 6 ประกอบธุรกิจ 103,319 ไม่มี 

บ. วิมานสุริยา       
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 ายอมให้ใชเ้ป็นทางผ่านเขา้ออก
และทางผา่นสาธารณูปโภคให้กบั เชียงอินน์ พลาซ่า ซ่ึงมีการหกัดอ้ยค่าของท่ีดิน จ านวน 66,368,978 บาท 

หมายเหตุ  
1. สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างระหว่างบริษทั (“ผูเ้ช่า”) กับทรัพย์สินพระมหากษตัริย์ 

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

ทั้งน้ี กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารเป็นของผูใ้ห้เช่า โดยผูเ้ช่าได้โอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและ        
ส่ิงปลูกสร้างเม่ือได้ก่อสร้างอาคารเสร็จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณีท่ีคู่สัญญาประพฤติผิดสัญญาในขอ้ใด     
ขอ้หน่ึง หรือหากทรัพยสิ์นท่ีเช่าหรือส่ิงของซ่ึงไม่รวมส่ิงของของบุคคลภายนอกท่ีอยู่ในทรัพยสิ์นท่ีเช่าไดถู้ก
อายดัหรือถูกยดึ 

ปี 2559 บริษทัได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกับส านักงานทรัพยสิ์นพระมหากษตัริยเ์พื่อพฒันาโครงการ
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 ส่วนอตัราค่าเช่าและรายละเอียดของการเช่าแลว้แต่จะตกลงกันด้วยเหตุผลและเป็นธรรม
ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

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

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

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

ในการเช่าท่ีดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ โครงการรีสอร์ต 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 นับตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2555 และต่อมา 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ส าหรับระยะเวลา 15 ปีสุดท้าย จ านวน 1.50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

เม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2562 DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้โอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง  และสิทธิการเช่าท่ี ดิน  รวมถึงทรัพย์สิน อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี  
มัล ดีฟส์  ให้กับ  Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. ตามโครงการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทใน
สาธารณรัฐมลัดีฟส์ และ Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. ไดเ้ช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รวมถึงทรัพยสิ์น
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรม ดุสิตธานี มลัดีฟส์ จาก Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. เป็นระยะเวลา 21 ปี ค่า
เช่าจะเป็นอตัราละวิธีการค านวณตามท่ีระบุในสัญญา โดยจะมีการทบทวนค่าเช่าคงท่ีขั้นตน้ (ในปัจจุบนัเท่ากบั 
7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ทุกๆ 3 ปี 

5. วิทยาลยัดุสิตธานี 
วิทยาลยัดุสิตธานี ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งวิทยาลยัดุสิตธานี (ศูนยก์ารศึกษาเมืองพทัยา) 

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

ทั้งน้ีวิทยาลยัดุสิตธานีไดว้างเงินประกนัการเช่าจ านวน 12 ลา้นบาท และเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าแลว้ 
วิทยาลยัดุสิตธานีมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเง่ือนไขท่ีจะตกลงกนัใหม่ 

6. บ. ดุสิต เอก็เซลเลนซ์  
ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดท้ าสัญญาท่ีดินและ

อาคาร 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กบับุคคลท่ีสาม และไดท้ าสัญญาเช่าช่วง
ท่ีดินและอาคารกบัสถาบนัการศึกษาแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และส้ินสุดใน
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2588 และก าหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 567 ลา้นบาท และบริษทั
ย่อยน้ีมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะเช่าช่วงทรัพยสิ์นท่ีเช่าต่อออกไปอีก 10 ปี นบัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาเช่า
ช่วง 

7. บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ได้ท าสัญญาเช่า

สินทรัพยท่ี์ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วง
สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  101 

ดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงไดอี้ก 6 คร้ัง คร้ังละ 
3 ปี โดยก าหนดอตัราค่าเช่าดงัน้ี 

1) ค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 205 ลา้นบาทต่อปี โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือนตามจ านวนท่ีระบุใน
สัญญา ส าหรับค่า เช่าในระหว่างวันท่ี 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 าหรับค่าเช่าในระหว่างวนัท่ี 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 ์ซ่ึงไดจ้ดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 โดยกองทรัสตไ์ดก้ าหนดค่าเช่าดงัน้ี 

1. ค่าเช่าคงท่ีรายปีจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีไดต้กลงกนัในสัญญา ทั้งน้ีค่าเช่าคงท่ีรายปีท่ีค  านวณ
ไดด้งักล่าวจะไม่ต ่ากวา่ 205 ลา้นบาท 

2. ค่าเช่าแปรผนั จะอา้งอิงจากผลประกอบการของโรงแรม 
 

4.2     เคร่ืองหมายการค้า 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัในเครือมีเคร่ืองหมายการคา้หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม
จ านวนทั้งส้ิน 6 เคร่ืองหมาย คือ “Dusit Thani” “Dusit Princess” “dusitD2” “Dusit Devarana” “Dusit Residence” 
และ “ASAI HOTELS” โดยเคร่ืองหมายการคา้ท่ีใชช่ื้อว่า “Dusit” ดงักล่าวขา้งตน้น้ีต่างเป็นช่ือโรงแรมในเครือ
ของบริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ท่ีเป็นทั้งเจ้าของหรือเป็นผูรั้บจ้างบริหารโรงแรม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ส่วน “ASAI HOTELS” เป็นช่ือโรงแรมภายใตก้ารรับจา้งบริหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยบริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ 
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นอกจากน้ีบริษทัยงัเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับการให้บริการส าหรับธุรกิจประเภทสปาอีก 2 
เคร่ืองหมาย คือ “Devarana Spa” และ “Namm Spa” ท่ีมีสาขาอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส าหรับ
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมอีก 3 เคร่ืองหมาย คือ “Dusit Gourmet” “Benjarong” และ “Khong Thai”  

ส าหรับการรับจา้งบริหารน้ี ผูท่ี้ว่าจา้งบริษทัในการด าเนินการบริหารโรงแรมตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็น
รายเดือนตามสัญญาว่าจา้งบริหารให้แก่บริษทั และจะเป็นผูท่ี้มีสิทธิใช้ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวได้ตราบ
เท่าท่ีสัญญาว่าจา้งบริหารมีผลบงัคบัใช้ ดงันั้น หากสัญญาว่าจา้งบริหารนั้นส้ินสุดลงหรือถูกบอกเลิก ไม่ว่าจะ
ดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูว้า่จา้งรายนั้นจะไม่มีสิทธิใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัอีกต่อไป 
 
     4.3      นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม     

บริษทัมีนโยบายการลงทุนท่ีเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในธุรกิจต่างๆ คือ 

ธุรกิจโรงแรม และรับจา้งบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 4,207 ลา้นบาท 
นโยบายการบริหารงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมคือ ให้มีการบริหารงานเช่นเดียวกบับริษทัโดยบริษทัได้

ส่งตวัแทนกรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพื่อใหค้วบคุมดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ของบริษทัทั้งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่าง  ๆของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี 

 
       4.4    รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ปี 2563 บริษทัมีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใหผู้ป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธี
กระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริษทัและบริษทัย่อยทั้งหมด ซ่ึงผลการประเมินปรากฏว่ามี
มูลค่ามากกวา่ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัจึงไม่ตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้าย 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
ปัจจุบนับริษทัมีคดีขอ้พิพาทซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงั

ไม่ส้ินสุด ทั้งส้ิน 1 คดี ดงัต่อไปน้ี 
 

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

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

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

ลูกหน้ี 
วนัท่ี 2 ตุลาคม 2549 ศาลลม้ละลายกลางนัดไต่สวนลูกหน้ี 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 และเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่สามารถรวบรวม
ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได ้จึงไดส่้งจดหมายถึงเจา้หน้ีทุกรายเพื่อใหค้ดัคา้นการปิดคดี ซ่ึงหากเจา้หน้ีทุกรายไม่คดัคา้น 
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะรายงานศาลขอใหมี้ค าสั่งปิดคดีต่อไป 
 

        ความคืบหน้าของคดี 
 คดียงัคงอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย  ์ซ่ึงยงัไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้า
เพิ่มเติมแต่อยา่งใด 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ DTC 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี 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 ข้อมูลนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ท้ังหมดของนิติบุคคลน้ัน  

ที ่
รำยช่ือนิตบิุคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนท่ีเรียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ที่ตั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

1  บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
 
 

99.99 ลงทนุใน 
บริษทัอืน่ 

 

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. 
ถือหุ้นโดย 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
หมำยเหตุ * ไม่รวมหุ้น 
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   
ถือหุ้นโดย 
- 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 

 

 



 แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 105 

ที ่
รำยช่ือนิตบิุคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนท่ีเรียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ที่ตั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

4 บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ 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.  
ถือหุ้นโดย บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์

100.00 รับจา้ง
บริหาร 

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

6  บ. เทวารัณย ์สปา 
หมำยเหตุ จดทะเบียนเลิกบริษทัใน
วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ขณะน้ี
อยูร่ะหว่างขั้นตอนการช าระบญัชี 

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 
 
ถือหุ้นโดย 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  
แขวงปทมุวนั เขตปทุมวนั 
 กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2237-8877 

8 
 

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
 

99.99 โรงแรม 22 สามญั 2,200,000 10 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

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

30.02 ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์

5,351.24 
 

หน่วยลงทนุ 711,500,000 7.6978 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 
ต่อ 3681 – 3682 

10 DMS Property Investment 
Private Limited 
ถือหุ้นโดย  
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

 
 
 

65.00 

โรงแรม USD 200,000 สามญั 200,000 USD 1 Level 2, Orchid Maage’, Ameer 
Ahmed Magu, Male’, Maldives 
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ที ่
รำยช่ือนิตบิุคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนท่ีเรียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ที่ตั้งส 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 ลงทนุใน 
บริษทัอืน่ 

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.* 
ถือหุ้นโดย 
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
หมำยเหตุ * เป็นบริษทัจ ากดัภายใต้
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซ่ึงทุนจดทะเบียนไม่มีการ
ก าหนดเป็นหุ้น 

 
 
 

77.50 

รับจา้ง
บริหาร 

RMB 71.303 
mn. 

 

- - - 305A, 2nd – 3rd Floors, Tower 
One, No. 1287  
Shang Cheng Road, Pudong 
New District, Shanghai 200120, 
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  
เขตราชเทวี กทม. 10400  
โทรศพัท ์+66(0) 2013-9999 

15 วิทยาลยัดุสิตธานี 
ลงทนุโดย 
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. 
ถือหุ้นโดย  Dusit Thani 
Philippines, Inc. 

 
 

40.00 

การศึกษา Peso 900 mn สามญั 9,000,000     Peso 100 6 Mini Park, McKinley 
Parkway, Bonifacio Global City, 
1634 Taguig City, Philippines 
Tel: (632) 238 8888 
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ที ่
รำยช่ือนิตบิุคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนท่ีเรียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ที่ตั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

17 บ. วิมานสุริยา 
 
หมำยเหตุ * บมจ. ดุสิตธานี 
(DTC) จะทยอยขายหุ้นให้ 
บมจ. เซ็นทรัลพฒันา (CPN) 
โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดทา้ย
ระหว่าง DTC และ CPN                 
จะเป็นร้อยละ 60 : 40 

65.00 * พฒันา
อสังหา    
ริมทรัพย์
โรงแรม 

อาคารท่ีพกั
อาศยั และ
โครงสร้าง
อาคาร

ศูนยก์ารคา้ 

1,100 สามญั 11,000,000 
 

100 
 

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

18 บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
 
หมำยเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้น ณ 
วนัท่ี 25 มกราคม 2564 และ บมจ. 
ดุสิตธานี (DTC) จะทยอยขายหุ้น
ให้ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา (CPN) 
โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดทา้ย
ระหว่าง DTC และ CPN จะเป็น
ร้อยละ 15 : 85 

16.50 * โครงการ
พฒันา
ศูนยก์ารคา้ 

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

19 บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์ 10.00 โครงการ
อาคาร
ส านกังาน 

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

20 บ. ดุสิต ซาอุดิ* 
ถือหุ้นโดย 
- Dusit Overseas Co., Ltd. ** 
 
หมำยเหตุ  
* ปัจจุบนัจดัตั้งเป็นนิติบุคคลแลว้ 
แต่ยงัไม่ไดด้ าเนินการเรียกช าระค่า
หุ้นและไม่ไดเ้ร่ิมประกอบกิจการ 
** ถือหุ้นโดย บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์

 
 

51.00 

บริหาร
โรงแรมและ
บริการท่ี
ปรึกษาทาง
เทคนิค การ
เตรียมความ
พร้อมการ
เปิดโรงแรม 

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 ่
รำยช่ือนิตบิุคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนท่ีเรียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ที่ตั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

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

100.00 จดัการและ
บริการท่ี
ปรึกษาทาง
เทคนิคดา้น
โรงแรมและ
อสังหา    
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 โฮลดิ้งส์ 99.99 โรงแรม 
รับจา้ง

บริหาร และ
ลงทนุใน
บริษทัอืน่ 

18.82 สามญั 750,000 
 

100 
 

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

23 บ.  ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท 99.99 ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์
เพื่อการ
ลงทนุใน
อสังหา 
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 ลงทนุใน
บริษทัอืน่  

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

25 บ. ดุสิต  กูร์เมต ์
ถือหุ้นโดย  บ.  ดุสิต  ฟู้ดส์  

 
90.00 

การตลาด
และการ
ขาย

ผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวกบั
อาหาร 

30 สามญั 300,000 100 
 

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

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

 
100.00 

ลงทนุใน
บริษทัอืน่  

 

SGD 10,997 สามญั 1,036,694 SGD 0.01 25 Bukit Pasoh Road, Singapore 
(089839) 
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ที ่
รำยช่ือนิตบิุคคล 
(บริษัทย่อย) 

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนท่ีเรียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ที่ตั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

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

 
 

100.00 

ใหบ้ริการ
ทางการตลาด 
การจองและ
บริหารวิลล่า 

SGD 
100,000 

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

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

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

 
 

100.00 

บริการดา้น
การตลาด 

CNY 
69,080 

- - - Building C, No. 888, Lake Road 
West  2, Namhui New Town, 
Pudong New Area, Shanghai 

29 PT Bali Home Manajemen. 
(บริษทัยอ่ยทางออ้มของ LVM 

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

 
 
 

80.00 
20.00 

รับจา้ง
บริหาร 

IDR 
2,500,000,000 

สามญั 20,000 IDR 125,000 Jalan Raya Semer No. 883 
Kerobokan, Kuta Utara, Badang 
80361, Bali, Indonesia 

30 Bali Luxe Ltd.  
ถือหุ้นโดย  
LVM Holdings Pte. Ltd. 

 
 

100.00 

บริการต่าง  ๆ HKD 
10,000 

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

31 Niseko Gourmet Co., Ltd.  
ถือหุ้นโดย LVM Holdings Pte. 
Ltd. 

 
100.00 

รับจา้ง
บริหาร 

JPY 
5,000,000 

สามญั 500 JPY 10,000 Hokkaido Abuta gun Kutchan 
cho Minami 4jyo Nishi 1 chome 
37-1, Japan 

32 บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส 
 
 

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 

33 บ.  เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง  
ถือหุ้นโดย  บ. ดุสิต ฟู้ดส์ 
 

 
70.00 

ใหบ้ริการ
ดา้นอาหาร

และ
เคร่ืองด่ืม 

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

34 บ.  เกรซ มี 99.99 ใหบ้ริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบั

ชีวิต 
ประจ าวนั 

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

% 
กำร 
ถือหุ้น 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนท่ีเรียก
ช ำระแล้ว 
(ลา้นบาท) 

หุ้น 

ที่ตั้งส ำนักงำน 
ประเภท 

จ ำนวน
(หุ้น) 

 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

35 บ.  ดุสิต เรียล ฟู้ดส์  
ถือหุ้นโดย บ.  ดุสิต ฟู้ดส์ 

 
51.00 

ประกอบ
ธุรกิจอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

15 สามญั 150,000 100 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

36 Dusit Maldives Investment Private 
Limited 
ถือหุ้นโดย บ. ดุสิตธานี รีท 

 
 

99.99 

เป็นเจา้ของ
โรงแรมดุสิต
ธานี มลัดีฟส์ 

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

37 Dusit Maldives Management 
Private Limited 
ถือหุ้นโดย บ. ดุสิต  
แมนเนจเมน้ท ์

 
 

99.99 

เช่าช่วง
โรงแรมดุสิต
ธานี มลัดีฟส์ 

USD 10,000 สามญั 10,000 USD 1 Level 1, H. Orchid Maage’, 
Ameer Ahmed Magu, Male’, 
Maldives 

38 Dusit Worldwide Maldives Private 
Limited 
ถือหุ้นโดย บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์

 
 

99.98 

รับบริหาร
โรงแรมดุสิต
ธานี มลัดีฟส์ 

ใน
สาธารณรัฐ 
มลัดีฟส์ 

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

39 บ. ดิ ออริจิ้น ดุสิต 49.00 พฒันา
คอนโด 
มิเนียม 

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

40 บ. ดุสิตธานี รีท 
ถือหุ้นโดย ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี (DREIT) 
 

 
99.99 

เพื่อเป็น 
ผูถื้อหุ้นใน 
บริษทั ดุสิต 
มลัดีฟส์  

อินเวสเมน้ท ์
จ ากดั 

742.98 สามญั 148,596,000 5 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 29  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2200-9999 

41 The Caterers Co., Ltd. (เดิมช่ือ 
The Caterers Joint Stock 
Company) ถือหุ้นโดย  
บ. เอบ็เพอร์คิวร์ เคเทอร่ิง 

 
 
 

100.00 

บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

VND 
1,119,730,000 

สามญั - - 46-A-C-D Vuon Lai Street, Tan 
Thanh Ward, Tan Phu District, 
Ho Chi Minh City, Vietnam 

42 Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. 100.00 รับจา้ง
บริหาร
โรงแรม 

JPY 
500,000 

หุ้นสามญั - - O2 Build. 3F, 25-2, 
Higashinakacho, Urawa-ku, 
Saitama-shi, Saitama, Japan 
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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 
 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศพัท ์ + 66 (0) 2296 3582 
 โทรสาร  + 66 (0) 2683 1298 
  
ผู้สอบบัญชี นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก    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 
  
ท่ีปรึกษำกฎหมำย บริษทั เอสอาร์พีพี จ ากดั 
 เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 21 ยนิูตบี 
 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท ์ + 66 (0) 2029 1700 

 

6.4 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
บริษทัไม่มีขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนท่ี 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

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

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 850,000,000 บาท เรียกช าระแลว้ 850,000,000 บาท โดย
แบ่งเป็นหุน้สามญั 850,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

 

7.1.2 หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
-ไม่มี- 

 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 (ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
กลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกและผูถื้อหุ้นรายย่อยอ่ืน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นวนัท่ี 30  ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 

ท่ี 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. นายวิชิต ชินวงศว์รกุล 33,240,000 3.91 
6. บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 21,882,430 2.57 
7. นางจารุณี ชินวงศว์รกุล 19,323,200 2.27 
8. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 16,815,616 1.98 
9. นายสหนนัท ์เชนตระกูล 8,390,000 0.99 
10. บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั 4,715,000 0.55 

 รวม 758,969,846 89.29 
 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน 91,030,154 10.71 
 ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 850,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 

850,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
  

หม าย เหตุ    1 กลุ่ ม ท่ านผู้ ห ญิ งชนั ต ถ์  ปิ ยะอุ ย  และผู้ เกี่ ยว ข้ องป ระกอบ ด้ วย บ จ . ชนั ต ถ์และลู ก  กลุ่ ม 
                             นายชนินทธ์ โทณวณิก กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธ์ิ และกลุ่มนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 
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 (ข)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 ตวัแทนกลุ่มท่านผูห้ญิงชนัตถ์ 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
เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 5,000 ล้านบาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณา
ออกจ าหน่ายตามท่ีเห็นสมควร 

 
(ก) ตราสารหนีท่ี้ออกจ าหน่ายแล้ว  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดมี้การออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
หุน้กูข้องบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 

ประเภทหุน้กู ้  : หุ้นกู้ชนิดระบุ ช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่ มี
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  
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย  : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  
วนัท่ีออกหุน้กู ้  : 13 กนัยายน 2561 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน  : 13 กนัยายน 2564 
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อตัราดอกเบ้ีย  : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้
การช าระคืนเงินตน้  : ช าระเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
การช าระดอกเบ้ีย  :  ช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ทุกวนัท่ี 13 มีนาคม และ

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

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนายทะเบียน  : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
          การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  : “BBB-” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั* 
*  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ณ ส้ินปี 2563 
 

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

เทียบเท่า (ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 25/2561)  
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
นโยบายของบริษัท  
ในท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี  5/2563 เม่ือวันท่ี  9 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการเสนอให้มีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 27/2563 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 
2563 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นดงัน้ี  

“บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลงัหักภาษีเงินได ้และเงินส ารองตามกฎหมาย (ถา้มี) โดยไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทั และไม่ผิดขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัการลงทุนและแผนการใช้
เงินของบริษทั โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นเป็น
หลกั” 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
ของบริษทัตอ้งเล่ือนออกไป ดงันั้น ในปี 2563 บริษทัจึงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ านวน 850 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 161.50 ลา้นบาท เพื่อมิให้สิทธิในการ
รับเงินปันผลของผูถื้อหุน้ไดรั้บผลกระทบจากการเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และไดน้ าเสนอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้รับทราบแลว้ 

 
นโยบายของบริษัทย่อย  
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย บริษทัไม่ไดก้ าหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยให้แก่

บริษทั ขึ้นอยู่กบัผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษทัย่อย หากบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ 
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และไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของบริษทัย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป แต่ทั้งน้ี การ
จ่ายเงินปันผลจะตอ้งไม่เกินกวา่ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัยอ่ย 
 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัของบริษัท  
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล หน่วย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ก าไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี   ลา้นบาท 276 269 214 36 100 
     ก าไร (ขาดทุน) จากวิทยาลยัดุสิตธานี  ลา้นบาท 44 21 53 78 99 
รวมก าไร (ขาดทุน)  ล้านบาท 320 290 267 114 199 

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

3. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ไม่รวมวิทยาลยั 
    ดุสิตธานี 

บาท/หุน้ 0.33 0.32 0.26 0.04 1.18 

     ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากวิทยาลยั 
     ดุสิตธานี  

บาท/หุน้ 0.05 0.02 0.06 0.09 1.18 

รวมก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุ้น 0.38 0.34 0.32 0.13 2.36 
4. เงินปันผลประจ าปี  บาท/หุน้ ** 0.19 0.17 0.16 0.10 1.20 
5. เงินปันผลจ่าย  ลา้นบาท **161.5 *144.5 *134.3 *85 *102 
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไร (ขาดทุน) 
    ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี  

% 50 50 63 236 102 

หมายเหต ุ * จัดสรรจากก าไรสะสม  
 **  เงินปันผลระหว่างกาลและจัดสรรจากก าไรสุทธิ 
 (ก)  ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
สถาบนัการศึกษาเอกชนจดัสรรผลประโยชน์ให้ผูรั้บใบอนุญาตไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของรายไดท่ี้สูงกว่าค่าใชจ่้าย
หลงัจากจดัสรรเขา้กองทุนต่าง  ๆตามท่ีก าหนดแลว้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
  โครงสร้างการจัดการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดับที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าเเหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

ประชุมโดยไม่มี
ฝ่ายบริหาร /1 

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

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10/11 1/1 

3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 11/11 1/1 

4 นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 10/11 1/1 

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

9/11 1/1 

6. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  
กีระนนัทน์  

กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณา

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

11/11 1/1 

7. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ ์  กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

9/11 1/1 

8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั  กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทนุ 9/11 1/1 

9. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการ / กรรมการสรรหา พจิารณา
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

10/11 0/1 

10. นายชนินทธ์  โทณวณิก รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทนุ 

11/11 - 

11. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ 11/11 - 

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ 
การลงทนุ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

11/11 - 

 

หมายเหตุ * ท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผูก่้อตั้งโรงแรมดุสิตธานี กลุ่มบริษทัดุสิตธานี และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัได ้  
ถึงแก่อนิจกรรมเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2563 

 /1 การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 

 
บริษทัมีกรรมการอิสระ 8 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ซ่ึงมีจ านวนและคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศ

ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 
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รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
รายงานการถือครองหลักทรัพยใ์น บมจ. ดุสิตธานี ของกรรมการและผูเ้ก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธ์ิ นางศุภจี  

สุธรรมพนัธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั  
 

8.2  ผู้บริหาร   
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

ล าดับท่ี รายช่ือผู้บริหาร ต าเเหน่ง 

1. นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

2. นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์* ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 

ที ่ ช่ือ 

การถือครองหลกัทรัพย์ 

ถือโดยตนเอง ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง รวม เพิม่ขึน้ 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 (ลดลง) 

1 นายอาสา สารสิน - - - - - - - 

2 
ศาสตราจารยพิ์เศษหิรัญ  
รดีศรี 

- - - - - - - 

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

5 
ศาตราจารยพ์ิเศษ ดร. 
กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์

- - - - -   - -  

6 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. 
คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ 

- 
                
- 

-   - - - -   

7 นายภควตั โกวิทวฒันพงศ ์  - - - - - - - 
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  423,489,440 424,475,680  424,475,680 0  

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

รวม (หุ้น) 986,240 986,240 445,400,520 445,400,520 446,386,760 446,386,760 0 
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ล าดับท่ี รายช่ือผู้บริหาร ต าเเหน่ง 

3. นางสาวละเอียด  โควาวิสารัช ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุน 

4. นางจิตอนงค ์ภูมิภาค ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย 

5. นายบุน ควี ลิ้ม ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการโรงแรม 

6. ดร. นิรมล จินดานุวฒัน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

      7. นายศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการ และ 
  รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายธุรกิจการศึกษา 

หมายเหตุ      *นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ตาม
นิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ประวติัผูบ้ริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ 1) 

 

รายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น บมจ. ดุสิตธานี ของผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
8.3  เลขานุการบริษัท 

เม่ือวนัท่ี 29 กันยายน 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2559  มีมติแต่งตั้ง นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล
เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ประวติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
 
 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 

ที ่ ช่ือ 

การถือครองหลกัทรัพย์ 

ถือโดยตนเอง ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง รวม เพิม่ขึน้ 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 (ลดลง) 

1 นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ - - - - - - - 

2 นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์ - - - - - - - 

3 นางสาวละเอียด  โควาวิสารัช - - - - - - - 

4 นางจิตอนงค ์ภูมิภาค - - - - - - - 

5 นายบนุ ควี ล้ิม - - - - -   - -  

6 ดร. นิรมล จินดานุวฒัน์  - - -   - - - -   

7 นายศิรเดช โทณวณิก 103,120 103,120 424,372,560 424,372,560 424,475,680 424,475,680 0 

รวม (หุ้น) 103,120 103,120 424,372,560 424,372,560 424,475,680 424,475,680 0 
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการท่ีเป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหา พิจารณา            

ค่าตอบเเทน และบรรษทัภิบาล ท าหนา้ท่ีทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทัเเละเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยก าหนดค่าตอบเเทน 
ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

 
8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
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 
▪ 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 าปีอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปี 2563 

สรุปค่าตอบเเทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ 

ปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

อ่ืน* รวม
ค่าตอบแทน ค่าตอบเเทน 

รายเดือน 
ค่าตอบเเทน 
รายคร้ัง 

ค่าเบีย้ประชุม  
Non- Executive /1 

ค่าตอบแทน 
รายปี  
(2562) 

ค่าตอบแทน 

1. นายอาสา สารสิน 320,000 275,000 25,000 248,470 0 868,470 
2. ศาสตราจารยพิ์เศษ หิรัญ รดีศรี 180,000 150,000 15,000 124,230 360,000 829,230 
3. นางปราณี ภาษีผล 160,000 165,000 15,000 124,230 255,000 719,230 
4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล 160,000 150,000 15,000 124,230 255,000 704,230 
5. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.  

กิตติพงษ ์กิตยารักษ์ 
160,000 135,000 15,000 124,230 45,000 479,230 

6. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. 
คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ 

160,000 165,000 15,000 124,230 80,000 544,230 

7. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์ 160,000 135,000 15,000 124,230 220,000 654,230 
8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั 160,000 135,000 15,000 124,230 150,000 584,230 
9. นางวรางค ์ไชยวรรณ  160,000 150,000 0 124,230 60,000 494,230 
10. นายชนินทธ์ โทณวณิก 160,000 165,000 0 124,230 0 449,230 
11. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 160,000 165,000 0 124,230 0 449,230 
12. นางศภุจี สุธรรมพนัธุ ์ 160,000 165,000 0 124,230 0 449,230 
รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2,100,000 1,955,000 130,000 1,615,000 1,425,000 7,225,000 

 

หมายเหตุ * รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบเเทนและบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการการลงทุน 
 /1 การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม ประชุมเมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 

 
 

ค่าตอบเเทนกรรมการ 

ค่าตอบเเทน* 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 
ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายคร้ัง 7,686,665 5,610,000 
ค่าตอบเเทนรายปี 1,445,000 1,615,000 

รวม 9,131,665 7,225,000 
 

ค่าตอบเเทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั ส่วนผูบ้ริหารอ่ืนๆ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัความ
เหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใชด้ชันีช้ีวดัต่างๆ เป็นตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ผลประกอบการทางธุรกิจ
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ของบริษทั การประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคลดว้ยตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: KPIs) การเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนในต าแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั การส ารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา เป็น
ตน้ โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือ การปรับอตัราเงินเดือน โบนสัประจ าปี และสวสัดิการอ่ืน  ๆส่วนสิทธิประโยชน์ในระยะ
ยาว ไดแ้ก่ เงินสมทบจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี 2562 – 2563 ดงัน้ี  

 

ปี จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 
เงินเดือนและโบนัส ค่ำสวัสดิกำรอ่ืน รวม 

2562 8 75.40 10.06 85.46 
2563 7 60.06 19.80 79.86 

 

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

- ไม่มี - 
 ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
 บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 
2563 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 7 ราย จ านวน 2.76 ลา้นบาท 
 

8.5  บุคลากร  
➢ จ านวนพนักงานท้ังหมด  
ในปี 2563 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 2,481  คน ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังานและผูบ้ริหารในส่วนของส านกังาน

ใหญ่และ พนักงานโรงเเรมของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงพนักงานของโรงแรมภายใต้ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี มีทั้งส้ิน 13 เเห่ง 
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ค่าตอบแทนพนักงาน  
ปี 2563 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 600.27 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

เงินโบนสั ค่ารักษาพยาบาล ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน ค่าอาหารกลางวนั กองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัย่อย
ไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม  872.66 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ปี 2563 
พนักงานปฏบิัติการ/

บริการ (คน) 
พนักงานบริหาร 

(คน) 
พนักงานใน 

ส านักงานใหญ่ (คน) 
รวม (คน) 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
 (ล้านบาท) 

บมจ. ดุสิตธานี 567 29 193 789 600.27 

บมจ. ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 186 2 0 188 76.49 

บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์ 534 2 0 536 202.41 

บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ 0 6 33 39 93.28 

บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท 0 1 4 5 7.03 

บ. ดุสิต กูร์เมต ์ 0 0 0 0 5.12 

บ. ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ 11 1 1 13 7.84 

บ. อาศยั โฮลดิ้งส์  0 1 7 8 12.44 

บ. ดุสิตฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส   56 1 0 57 56.84 

Dusit Thani Philippines, Inc. 283 1 0 284 160.57 

Dusit Overseas Co., Ltd. 1 0 1 2 4.10 

Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. 230 1 0 231 110.11 

วิทยาลยัดุสิตธานี 328 1 0 329 136.43 

รวม  2,196   46   239   2,481  1,472.93 
หมายเหตุ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
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นโยบายในการพฒันาบุคลากร  
ปี 2563 เป็นปีท่ีมีความท้าทายส าหรับธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงพนักงานตอ้งปรับตวัให้เขา้กับความทา้ทาย อย่างไรก็ตาม
นโยบายการพฒันาบุคลากรยงัด าเนินอยา่งต่อเน่ืองบนความเช่ือท่ีวา่การเจริญเติบโตขององคก์รนั้นขึ้นอยูก่บัคุณภาพ 
และประสิทธิภาพของพนักงาน ดงันั้นนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพฒันาระบบการบริหารให้มีความทนัสมยัเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล พฒันาความรู้ของพนักงานทุกฝ่ายอย่างสม ่าเสมอยงัด าเนินการต่อเน่ืองมา เพื่อให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ เเละสนับสนุนให้พนักงานไดใ้ช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มท่ี ให้อ านาจในการตัดสินใจ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กับ
ความส าเร็จของบริษทั  

นโยบายดังกล่าวขา้งตน้ได้ถูกผลกัดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยการให้ผูบ้ริหารร่วมกันก าหนดทิศทาง
องคก์ร (Direction) ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ (Vision)  เพื่อให้เเต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business 
Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อพนักงานในเเต่ละสายงานจะได้น าไปก าหนดวตัถุประสงค์เเละ
ตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
เเละหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน  ตวัช้ีวดัน้ีจะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเเต่
ละคน และเป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายต่อไป  
 
งบประมาณการพฒันาบุคลากร   

จากนโยบายของบริษทัที่ให้ความส าคญักบัทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาศกัยภาพพนักงานจึงถือเป็น
ภารกิจที่ส าคญัอย่างยิ่ง ในปี 2563 ซ่ึงไดร้ับผลกระทบจาก  COVID-19 บริษทัไดก้ าหนดแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting) ส าหรับการฝึกอบรมประจ าปีของพนักงาน ท่ี
ส านักงานใหญ่ และส าหรับพนักงานแต่ละโรงแรม กล่าวคือ ให้มีการใช้งบประมาณเพื่อการฝึกอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรตามความจ าเป็นของธุรกิจและเป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฏหมายที่ประกาศใช้  
ซ่ึงอยู่ภายใตก้รอบการฝึกอบรมท่ีพนักงานตอ้งไดรั้บโดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือหลกัสูตรภาคบงัคบัตามต าแหน่ง
ที่บริษทัก าหนดขึ้น และตามสายอาชีพซ่ึงพนักงานสามารถออกไปฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ตนเอง โดยพนักงานสามารถแจง้ความจ านงค์ในการขออนุมตัิเขา้อบรมที่มีค่าใช้จ่ายไดจ้ากผูบ้งัคบับญัชา 
การฝึกอบรมถือเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดั (KPIs – Key Performance Indicators) ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานเเต่ละคนซ่ึงจะมีการตั้งตวัช้ีวดัไวต้ั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 และท าการประเมินในไตรมาส
ท่ี 4 ของทุกปี   
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การอบรมพนักงานใหม่ 
พนักงานใหม่ทุกคนท่ีเข้าร่วมงานกับบริษทั จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 

หลกัสูตรคือ หลกัสูตรปฐมนิเทศเม่ือเร่ิมงาน เม่ือท างานครบ 60 วนั และเม่ือท างานครบหน่ึงปี ตามล าดบั โดยมี
วตัถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั ระเบียบปฏิบตัิในการท างาน ขอ้ปฏิบตัิ นโยบาย
ขององค์กร รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และสถานที่ตั้งของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเขา้
ร่วมงานกบัทีมต่อไป นอกจากน้ี ทางบริษทัไดก้ าหนดแผนการฝึกอบรมของพนกังานในแต่ละระดบัโดยแบ่ง
ตามโมเดล 4C ตามตารางขา้งล่างน้ีเพื่อให้แน่ใจว่า พนกังานทุกระดบัจะไดรั้บการอบรมในทกัษะท่ีสอดคลอ้ง
กบับทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบดว้ย  

 

แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ   
ประเภท พนักงานระดับ 1-2 พนักงานระดับ 3 พนักงานระดับ 4-5 

การฝึกอบรม
ภาคบังคับ

(Compulsory 
Training)  

• ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่
• ความสง่างามในรูปแบบดุสิต 
• การประเมินผลการท างาน 
• การสัมภาษณ์โดยอิงพฤติกรรม 
• วิทยากรมืออาชีพ 
• ระเบียบวินยัในท่ีท างาน 
• สุขลกัษณะขั้นพ้ืนฐานเพ่ือป้องกนั

การติดเช้ือและแพร่กระจายของ 
COVID-19  

• ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่
• ความสง่างามในรูปแบบดุสิต  
• หลกัสูตรพฒันาทกัษะผูน้ า (8 

บท)  
• การสัมภาษณ์โดยอิงพฤติกรรม 
• การสอนงานในท่ีท างาน 
• ระเบียบวินยัในท่ีท างาน 
• สุขลกัษณะขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

ป้องกนัการติดเช้ือและแพร่ 
กระจายของ COVID-19 

• การปฏิบติังานและการดูแล
แขก ภายใตวิ้ถีใหม่ (New 
Normal) 
 

• ปฐมนิเทศพนกังานใหม่  
• ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ

การบริการ 
• การอบรมท่ีเก่ียวกบังาน 
• ความสง่างามในรูปแบบดุสิต  
• ภาวะผูน้ าส าหรับพนกังาน

ระดบั 4  
• การสอนงานในท่ีท างาน 

ส าหรับพนกังานระดบั 4  
• สุขลกัษณะขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

ป้องกนัการติดเช้ือและ
แพร่กระจายของ COVID-19 

• การปฏิบติังานและการดูแล
แขก ภายใตวิ้ถีใหม่ (New 
Normal) 

การฝึกอบรมที่
เกี่ยวกับสาขา
อาชีพ (Career 

Training)  

• หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง 
 

• หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ตนเอง 

• การพฒันาขีดความสามารถท่ี
เก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน ภาษา 
และคอมพิวเตอร์ 

การฝึกอบรมเพ่ือ
ใช้ส าหรับการ
พฒันาองค์กร 

• การเงินส าหรับผูบ้ริหารท่ีไม่ใช่
นกัการเงิน 

• การบริหารรายได ้

• ทกัษะการน าเสนอ 
• หวัขอ้ฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

และความตอ้งการตาม

• หวัขอ้ฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
และความตอ้งการตาม
หน่วยงาน 
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ประเภท พนักงานระดับ 1-2 พนักงานระดับ 3 พนักงานระดับ 4-5 

(Competitive 
Training) 

• การสนทนาในภาวะวิกฤต 
• การน าเสนอให้ไดผ้ลสูงสุด 

หน่วยงาน • ภาษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
• เทคนิคการเพ่ิมยอดขาย 

การฝึกอบรม
(Corrective 
Training) 

• การรับมือกบัเร่ืองราวร้องทุกข ์
• การโคช้ในท่ีท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

• การรับมือกบัขอ้ร้องเรียน 
• การรับมือกบัเร่ืองราวร้องทุกข ์
• การโคช้ในท่ีท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

• การรับมือกบัขอ้ร้องเรียน  

 

การพฒันาทักษะพนักงานอย่างต่อเน่ือง  
ทางบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักับการพฒันาทกัษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ 

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

บริษทัจะเป็นผูก้  าหนดเเนวทางในการพฒันาพนักงาน ทั้งในรูปเเบบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้พนักงานระดับสูงของบริษัท เช่น หลักสูตรพัฒนาผูน้ าส าหรับผู ้บริหาร
ระดบักลางถึงระดบัสูง รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพื่อให้พนกังานสามารถพฒันาทกัษะ
ความช านาญจากประสบการณ์ในต าเเหน่งหนา้ท่ีใหม่ เป็นตน้ ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเล่ือนระดบัพนกังานเพื่อ
ส่งเสริมความกา้วหนา้ในต าแหน่งต่อไป 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนได้รับการพัฒนาท่ีต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกด้าน บริษัทจึง
ก าหนดให้มีการท าแผนการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนักงาน และเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยยืนยนัไดว้่า การฝึกอบรมพนกังานของบริษทัไดถู้กจดัท าอย่างถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์มีการวาง
แผนการไวล้่วงหนา้เป็นระบบ โดยบริษทัก าหนดเป้าหมายวา่โรงแรมต่างๆ จะตอ้งจดัการฝึกอบรมให้ส าเร็จตาม
แผนการฝึกอบรมประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการท่ีวางไว ้และจะต้องช้ีแจงได้ว่าไม่สามารถ
ด าเนินการไดค้รบร้อยละ 100 เพราะเหตุใด 

ในการก าหนดแผนการฝึกอบรมประจ าปีนั้น ทางบริษทัจะให้ความส าคญักบัผลของการฝึกอบรมท่ีช่วย
พฒันาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ มากกว่าจ านวนชัว่โมงในการฝึกอบรมของพนักงาน ดงันั้นบริษทัจึงไดมี้
แนวทางในการก าหนดโครงการสร้างฝึกอบรม ดงัน้ี  

- พนักงานระดบั 1-3 (ระดบับริหาร) จะให้ความส าคญักบัการอบรมเฉพาะบุคคลท่ีช่วยพฒันาทกัษะ
ของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคน ดว้ยการเขา้อบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมหลกัของบริษทั และหลกัสูตรการฝึกอบรม
ท่ีจดัโดยส านักงานใหญ่ดว้ยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากร การเขา้รับการอบรมท่ีจดัโดยบริษทัฝึกอบรม
ภายนอก เป็นตน้ 
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- พนักงานระดับ 4-5 (ระดับปฏิบัติการ) ท่ีเป็นพนักงานส่วนหน้าจะมุ่งเน้นความส าคัญไปท่ีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการโดยก าหนดใหมี้ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อคนไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อเดือน ขณะท่ีพนกังาน
ฝ่ายสนบัสนุนนั้นจะใหค้วามส าคญักบัการฝึกอบรมในแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และหลกัสูตร
หลกัของบริษทั  
 

ตารางแสดงหลักสูตรของดุสิต 

 

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

 
 นอกจากตารางหลักสูตรมาตรฐานข้างต้น ในปี 2563 บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ผ่าน
ออนไลน์มากขึ้น โดยได้มีการพฒันาเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19) ออกมาในรูปแบบวิดีโอคลิป เช่น คลิปความรู้ทั่วไปเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) คลิปความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของ COVID-19 และการปกป้องแขกท่ี
เข้ามาใช้บริการให้มีความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงคลิปวีดีโอขั้นตอนการให้บริการแขกและลูกค้าในช่วง 
COVID-19 เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ลือกหลกัสูตรออนไลน์ท่ีส าคญัต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่พนกังานทุกคนมีทกัษะและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานของประเทศ จงัหวดั 
และบริษทั และพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในทุกๆ วนั 
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การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)    
เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการรับความรู้จากการฝึกอบรมในห้องเรียน พนักงานทุกระดับสามารถ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะอย่างต่อเน่ืองผ่านวิธีการท่ีระบุไวใ้นตารางขา้งล่างน้ีเพื่อพฒันาตนเองตามแผนพฒันา
รายบุคคล (Individual Development Plan) 
 

วิธีการ 
ทักษะการเป็นพี่
เลีย้งและการสอน
งาน 

การท างานเฉพาะ
กิจการหมุนเวียนสาย
งานหรือการฝึกงาน 

โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อขยาย
ขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

การประกบกับ
ผู้บริหารระดับสูง
เพ่ือเรียนรู้งาน 

การฝึกอบรมระดับ
ปฏิบัติการ 
การฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอก 

การเรียนออนไลน์  
(E-Learning)  

การเรียนด้วยตัวเอง 
(เพื่อพัฒนาทักษะ
ของตนเอง)  

กลุ่มผู้เรียน 

พนักงาน
ระดับ 1 

✓ 
การสอนงาน
โดยผูบ้ริหาร 

✓ 
การหมุนเวียนสาย
งานเพื่อขยาย
ขอบเขตการเรียนรู้
ในสายงานนั้น 

✓ 
โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อ
ขยายขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

✓ ✓ 
การฝึกอบรมระดบั
ปฏิบตัิการ 

✓ 
ทกัษะการเป็น
ผูน้ า (เรียนกบั    
E-Cornell) 

✓ 

พนักงาน
ระดับ 2 

✓ 
การสอนงาน 
การเป็น 
พี่เล้ียงในดา้น
อาชีพ 

✓ 
การหมุนเวียนสาย
งาน / คณะท างาน
เฉพาะกิจส าหรับ
โรงแรมท่ีจะเปิดใหม ่

✓ 
โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อ
ขยายขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

✓ ✓ 
โปรแกรมหลกัส าหรับ
ระดบัผูบ้ริหาร 

✓ 
ทกัษะการเป็น
ผูน้ า  

✓ 

พนักงาน
ระดับ 3 

✓ 
การเป็น 
พี่เล้ียงในดา้น
อาชีพ 

✓ 
การหมุนเวียนสาย
งาน / คณะท างาน
เฉพาะกิจส าหรับ
โรงแรมท่ีจะเปิดใหม ่

✓ 
โครงการพิเศษ / การ
มอบหมายงานเพื่อ
ขยายขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

✓ ✓ 
โปรแกรมหลกัส าหรับ
ระดบัผูจ้ดัการและ
หวัหนา้งาน 

✓ 
ทกัษะการจดัการ 
ทกัษะการท างาน 

✓ 

พนักงาน
ระดับ 4 

✓ 
การเป็น 
พี่เล้ียงในเร่ือง
งาน 

✓ 
การแลกเปล่ียน    
สายงาน 

- ✓ ✓ 
โปรแกรมหลกัส าหรับ
ระดบัผูจ้ดัการและ
หวัหนา้งาน 

✓ 
- ภาษาองักฤษ 
- ทกัษะการท างาน 

✓ 

พนักงาน
ระดับ 5 

✓ 
การเป็น 
พี่เล้ียงในเร่ือง
งาน 

✓ 
การแลกเปล่ียนสาย
งาน 

- - ✓ 
- โปรแกรมหลกัส าหรับ
พนกังานทัว่ไป 

- ทกัษะในการ
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล
อื่น 

✓ 
- ภาษาองักฤษ 
- ทกัษะการท างาน 

✓ 

และดว้ยสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ทางแผนกการเรียนรู้และการพฒันา (Learning & Development)
ได้ริเร่ิม เสนอแนวทางและช่องทางการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีมีความหลากหลาย เป็นช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้
พนักงานในแต่ละแผนกได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเรียนรู้ในรูปแบบและหัวข้อการเรียนสั้ นๆ ไม่
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เคร่งเครียดเกินไป โดยใชช่ื้อโครงการวา่ Dusit In the Know หัวขอ้แรกท่ีเราน ามาเสนอใหพ้นกังานไดบ้อกเล่า
เร่ืองราว จากมุมมองของตนเอง เร่ืองเก่ียวกับการผลกัดันตนเองให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้(Self-Motivation) 
ทางแผนกไดน้ าเสนอในรูปแบบการสัมภาษณ์พนกังาน น าวิดีโอส่งใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัค าว่า
การผลกัดนัตนเอง มีการจดักิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเสนอเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวของตนเองให้
เพื่อนพนักงานคนอ่ืนได้ทราบ การท า infographic อธิบายถึงการตั้งเป้าหมายและวิธีการตั้งเป้าหมาย มีการ
ตอบค าถามชิงรางวลัทา้ยสัปดาห์ และหลงัจากท่ีได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี ในปี 2564 ทาง
แผนกไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะน าเสนอการเรียนรู้ในรูปแบบน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

 
การพฒันาทักษะพนักงานด้วยการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  

เพื่อเป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้และพฒันาทกัษะของพนกังานให้สอดคลอ้งยุคปัจจุบนั ทางฝ่ายการเรียนรู้
และพฒันาบุคลกร ไดริ้เร่ิมใหมี้การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) กล่าวคือ พนกังานเรียนรู้เน้ือหาดว้ยตวัเอง
ผ่านเวบ็ไซตท่ี์ทางบริษทัจดัไว ้รวมถึงท าแบบทดสอบ ตอบค าถาม ให้ไดค้ะแนนผ่านตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ก่อนท่ีจะ
เขา้รับการอบรมภายในห้องเรียน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้พนกังานสนใจเรียนรู้ดว้ยตวัเองมากขึ้น  เป็นการประหยดัเวลา
และสามารถลดเวลาการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบกบัการท างานของพนักงานในเวลาท่ี
จ าเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้บริการ  ตวัอย่างหัวขอ้วิชา ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศพนกังานใหม่  หลกัสูตรความสง่างามอย่าง
ไทยในรูปแบบของดุสิต หลกัสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต หลกัสูตรพฒันาทกัษะผูน้ า หลกัสูตรดุสิตโกลด ์     
เป็นตน้  

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้ าหนดนโยบายให้หน่วยงานสามารถออกแบบการฝึกอบรม โดยแบ่งเน้ือหาการอบรม
เป็นหัวขอ้สั้ นๆ (Micro Learning) เพื่อให้ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถจดัสรรเวลาได้สะดวกขึ้น และสอดคลอ้งกับการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของแต่ละคน ดงันั้นผูจ้ดัการฝ่ายการเรียนรู้และพฒันาของโรงแรมและบริษทัในเครือ สามารถน าหัวขอ้
ยอ่ย  ๆของหลกัสูตรมาจดัอบรมใหก้บัพนกังาน รวมถึงสามารถพฒันาเป็นการเรียนรู้ผา่นออนไลน์ไดเ้ช่นกนั 
 
โมเดลการเรียนรู้และพฒันา 70-20-10 Model  
  บริษทัไดแ้นะน าโมเดล 70:20:10 ให้โรงแรมต่างๆ น าไปปรับใชโ้ดยเช่ือมโยงโมเดลไปสู่การลงมือปฏิบติัเพื่อ
การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกับเปอร์เซ็นของแต่ละส่วนในโมเดล ซ่ึงเรียกว่า O.S.C.A.R. เพื่อให้การเรียนรู้และพฒันาของ
พนักงานผ่านกระบวนการน้ีส่งผลต่อการน าไปปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับรางวลัและค าชมเม่ือ
พนกังานไดส้ร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้  
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ผูจ้ัดการการเรียนรู้และพัฒนาได้น าแนวคิดข้างต้นไปใช้ในการจัดสรรเวลาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาให้
สอดคลอ้งกบัโมเดลน้ี 

 
การพฒันาพนักงานเพ่ือรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัท  

เน่ืองด้วยผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อธุรกิจโรงแรมในวง
กวา้ง จึงท าให้โรงแรมตอ้งควบคุมค่าใช้จ่าย ดังนั้นโรงแรมจึงให้ความส าคัญกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ทีมงานใหม่ จึงอาจจะไม่มีโอกาสด าเนินการคดัเลือกผูมี้ศกัยภาพสูงเพื่อไดรั้บการพฒันาส าหรับการสืบทอด
ต าแหน่งต่อไป  
1)  Succession Planning  

ส าหรับการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตนั้ น ทางบริษัทมีการพัฒนา 
ผูบ้ริหารโดยก าหนดเป็นแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการขึ้นไป 
อย่างต่อเน่ือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงขึ้นและเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว 
โดยในปี 2563 มีระดบัผูจ้ดัการขึ้นไปไดรั้บการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งภายในโรงแรมเพียง 2 คน จากโรงแรม
ดุสิตธานี พทัยา และโรงแรมดุสิตธานีกวม เน่ืองจากผลกระทบของ COVID-19 ต่อการขยายตวัของธุรกิจและ
การเล่ือนต าแหน่ง  
 
2)  D Star 

บริษทัไดมี้การคดัเลือกพนักงานในระดับผูจ้ดัการขึ้นไปท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้โครงการพฒันาคนเก่ง    
(D Star) เพื่อพฒันาแบบเร่งด่วน (Fast Track) ตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
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การเติบโตของบริษทัในระยะสั้น โดยในปี 2563  D Star ไดมี้การคดัเลือกพนักงาน 6 คน จาก 2 โรงแรม เขา้
ร่วมโครงการ  

ดว้ยผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงแรมอ่ืนๆ มีความจ าเป็นตอ้งปิดการใหบ้ริการเป็นระยะ จึงไม่มีความพร้อมท่ีจะด าเนินการโครงการน้ี 

  
3)  LEAD Y  

ส าหรับการพฒันาผูบ้ริหารรุ่นเยาว ์เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ทางบริษทัมีการด าเนินโครงการ 
LEAD Y มาตั้งแต่ปี 2561 ซ่ึงบริหารโครงการโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง เพื่อพฒันาคนรุ่นใหม่ให้เติบโตใน
ระดับผูบ้ริหารในอนาคต ด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่ท่ีมีศักยภาพจากวิทยาลัยดุสิตธานี และสถาบันท่ีมี
ช่ือเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงพนกังานภายในเครือดุสิตเขา้ร่วมโครงการ โดยใน 6 เดือน
แรก ของโครงการ LEAD Y ไดห้มุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานบริหารจดัการครบทุกดา้น รวมถึง
การจดัท ารายงานการแกปั้ญหาท่ีพบเพื่อน าเสนอผู ้บริหารเป็นแนวทางในการน าไปปรับใชพ้ฒันาระบบต่างๆ 
และอีก 6 เดือนหลัง LEAD Y ได้เลือกแผนกท่ีตนเองสนใจและลงรายละเอียดในการเรียนรู้งานในระดับ
หัวหน้างาน รวมทั้งท าโครงการ (Project) เสนอผูบ้ริหารเพื่อแก้ปัญหา พฒันาการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
และ/หรือ น าเสนอแนวทางใหม่ๆ ในวิธีการท างานหรือการบริการ และเม่ือจบโครงการหน่ึงปี ก็จะไดรั้บการ
พิจารณาบรรจุเป็นระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการหน่วย และไดรั้บการพฒันาสู่การเป็นผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูง
ของบริษทัต่อไป    

ความคืบหน้าส าหรับ LEAD Y รุ่นปี 2562 ท่ีจบโครงการอย่างเป็นทางการทั้ งหมด 7 คน ซ่ึง 2 คน
ไดรั้บบรรจุเป็นพนักงานประจ าในโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และดุสิตธานี ดูไบ ส่วนอีก 5 คนยงัคงเรียนรู้งาน
ต่อไปท่ี ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี พทัยา ดุสิตธานี มลัดีฟส์ และดุสิตธานี มะนิลา จนกว่าจะมีต าแหน่งงานท่ี
เหมาะสมรองรับ  

ในปี 2563 ไม่ไดด้ าเนินโครงการ LEAD Y เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  
 

4) Supervisory Development Program (SDP)  
โครงการ SDP คือโครงการซ่ึงบริหารในระดับโรงแรมเพื่อพฒันาบุคลากรในระดับปฏิบัติการตาม

ความตอ้งการและรองรับต าแหน่งงานส าหรับโรงแรมนั้นๆ ซ่ึงในปี 2563 ไม่ไดด้ าเนินโครงการ SDP เน่ืองจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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5) Future Leader Program (Sales and Marketing)   
นอกจากโครงการพฒันาคนเก่งต่างๆ ขา้งตน้ ทางฝ่ายขายของบริษทัไดก้ าหนดโครงการ Future Leader 

Program เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดับกลางในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการให้มีความพร้อมในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาดในอนาคต โดยในปี 2562 ทางบริษทัได้คดัเลือกระดับผูจ้ดัการและผูช่้วย
ผูจ้ดัการจ านวน 3 คนจาก 3 โรงแรม เพื่อเขา้ร่วมโครงการและ ในปี 2563 พนกังานทั้ง 3 คนไดรั้บการอบรมใน
หัวขอ้เก่ียวกับ การหารายได้ การขาย การจองห้องพกั การตลาด การเงิน การส่ือสาร อย่างต่อเน่ือง และในปี 
2563 ทางฝ่ายขายของบริษทัไดค้ดัเลือกระดบัผูจ้ดัการและและผูช่้วยผูจ้ดัการจากโรงแรมในต่างประเทศอีก 4 
คน โดย ทั้ง 7 คนไดเ้ขา้ร่วมการโครงการพฒันาผ่านการรับความรู้และฝึกทกัษะผ่านออนไลน์ในหัวขอ้ต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบั การขาย การหารายได ้ฯลฯ อยา่งต่อเน่ือง   

 
6) Dusit Talent Search System  

หลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมใชร้ะบบ Dusit Talent Search ตั้งแต่ปี 2562 โดยท่ีมีขอ้มูลของพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการขึ้นไปประมาณ 100 คน ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถคน้หา
บุคลากรเพื่อพิจารณาส าหรับการเล่ือนต าแหน่ง การเตรียมทีมเพื่อช่วยงานโรงแรมในเครือท่ีต้องการการ
สนบัสนุนทั้งโรงแรมท่ีเปิดใหบ้ริการแลว้ และโรงแรมท่ีก าลงัจะเปิด ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส านกังานกลางได้
ร่วมงานกบัฝ่ายไอทีของบริษทัอีกคร้ังเพื่อพฒันาระบบเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทยก์ารใช้งาน เช่นเปล่ียนล าดบัการ
แสดงขอ้มูล การเลือกประเทศและเมืองท่ีพนกังานสนใจไปท างาน และเพิ่มช่องเพื่อบนัทึกลิงค์ท่ีเช่ือมต่อไปยงั
หนา้ลิงคอิ์นส่วนตวัของพนกังาน (LinkedIn profile) เป็นตน้ 
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9.    การก ากบัดูแลกจิการ   
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเสมอมา ดว้ยเช่ือวา่ การด าเนินธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้จะส่งผลให้บริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรท่ี
เติบโตอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
นักลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการบริษทัเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  

บริษทัมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งท่ีเป็นหลกัเกณฑก์ารก 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 ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
        คณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้มีการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการพิจารณาทบทวน
อย่างต่อเน่ือง โดยฉบบัปัจจุบนัครอบคลุมหลกัปฏิบติัและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการ
อยา่งย ัง่ยนื นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 
หลกัปฏิบติั 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่า

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

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

หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
(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 าองค์กรท่ีสร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอย่างยั่งยืน 

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 คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจดัการ และพนกังาน
ของบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการและทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจในบทบาทและตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะ
ผูน้ าองค์กร (รายละเอียดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.2 หัวขอ้ 9.2.2 
กรรมการ หวัขอ้ยอ่ย “บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั”) 

บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 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 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยเปิดเผยไวใ้นข้อ 3 คณะกรรมการชุดย่อย และรายละเอียดบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม เปิดเผยไวใ้นขอ้ 4 การสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด หวัขอ้ยอ่ย “หนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม”) 

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดท ากฎบัตรส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และ
ด าเนินการให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบเก่ียวกับกฎบตัรดังกล่าว รวมถึง
ก าหนดให้มีการทบทวนกฎบตัรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อจะไดแ้กไ้ขให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของ
บริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การจดัท าจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการเพื่อเป็น
แนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบ
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ต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสีย และด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งสามารถ
ปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 และคร้ังท่ี 11/2563 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อยและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของ
บริษทัในปัจจุบนัมากยิง่ขึ้น 
 
หลกัปฏิบัติ 2  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน  

คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององคก์รท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบั
ทิศทางขององค์กร รวมถึงเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ เพื่อส่ือสารให้กับผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าใจใน
วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดบัขององคก์รยึดถือเป็นหลกัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในการน้ี บริษทัไดด้ าเนินการส่ือสารและอบรม
เร่ืองวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม ใหแ้ก่พนกังาน และลงประกาศไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อส่ือสารเป้าหมาย
และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขยายธุรกิจ 

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

บริษทัมีนโยบายท่ีจะทบทวนและพิจารณาก าหนดแผนกลยุทธ์ และงบประมาณทุกปีเพื่อให้มัน่ใจว่า
แผนกลยุทธ์และงบประมาณดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององคก์ร และมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และ
งบประมาณท่ีก าหนด 
 
หลกัปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

บริษทัมีนโยบายก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจและขนาดของบริษทั 
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
คุณสมบติั ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัอนัประกอบดว้ยทกัษะทางดา้น
ธุรกิจโรงแรม ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นกฎหมาย 
เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) รวมทั้งตอ้งเป็นบุคคลมีคุณธรรม 
จริยธรรมตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร นอกจากน้ี องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีสัดส่วน
ระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และมี
จ านวนกรรมการอิสระเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
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คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยบุคคลผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ 8 คน ซ่ึงเป็นผูห้ญิง 2 คน คิดเป็นสัดส่วน
กรรมการอิสระเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 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 9.2.1 กรรมการอิสระ หวัขอ้ยอ่ย “คุณสมบติัของกรรมการอิสระ”) 

บริษทัมีนโยบายก าหนดใหก้รรมการอิสระของบริษทัด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษทัต่อเน่ืองได้
ไม่เกิน 9 ปีนับจากวนัท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นคร้ังแรก ทั้งน้ี หากจะแต่งตั้ง
กรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 
ในปี 2563 ไม่มีกรรมการอิสระท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 9 ปี  

บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คนให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษทั และจะไม่
เป็นบุคคลคนเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ 
ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เกิดความชดัเจนในดา้นความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบั
ดูแลและการบริหารงานประจ า  

บริษทัก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี และกรรมการควรเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จดัขึ้นในปีนั้นๆ 
เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น (รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการเปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.2 หัวขอ้ 9.2.2 
กรรมการ ห ัวขอ้ย ่อย “การประชุมคณะกรรมการบริษทั” และรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.3)  

กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และออกเสียงเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ดงันั้น ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษทัค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง บริษทั
ก าหนดให้กรรมการอิสระสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมโดยสม ่าเสมอ และจดัให้มีการ
ประชุมร่วมกนัโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

บริษทัมีการก าหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนได้จะต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

• กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย และบริษทัร่วมได้ 
ยกเวน้กรรมการอิสระจะไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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• กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดร้วมแลว้ไม่เกิน 
5 บริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มจะสามารถ
ไปด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้รวมแล้วไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั 

• กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 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
ของบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีก าหนด เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั และเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดนโยบายและ
วิธีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มของ
บริษทั ให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งไม่อยู่ในอตัราท่ีสูงเกินไป เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั และบริษทัได้มีการเปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ทุกปี 
(รายละเอียดของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเปิดเผยไว้ในข้อ 9.3 
คณะกรรมการชุดยอ่ย หวัขอ้ 9.3.2 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 
และจดัเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีในการให้
ค  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อให้การ
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ด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
(รายละเอียดของเลขานุการบริษทัเปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.4 การสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด หัวขอ้ย่อย 
“การแต่งตั้งเลขานุการบริษทั”) 
 
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
เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (รายละเอียดการด าเนินการ
เปิดเผยไวใ้นขอ้ 9.3 คณะกรรมการชุดยอ่ย หวัขอ้ “การปฐมนิเทศกรรมการใหม่” “การพฒันาและส่งเสริมความรู้
ใหก้บัคณะกรรมการบริษทั”) 

บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม และผูบ้ริหารท่ี
ส าคญัอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน   

 
หลกัปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

ดว้ยลกัษณะธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจการให้บริการ ซ่ึงจะขึ้นอยู่กบัคุณภาพและความสนใจของลูกคา้
เป็นส าคญั บริษทัจึงให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการให้ทนัสมยัเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขนั และมี
นโยบายส่งเสริมให้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของลูกคา้ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน หรือ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหว่างบริษทั และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษทัในระยะยาว บริษทัจึงไดมี้การก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
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ผู้ถือหุ้น 

• สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืน โดยมีผล
ประกอบการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

• เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการได้รับขอ้มูลท่ีจ าเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริง 

• ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้
สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  
 
 พนักงาน  

• ดูแลความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
• จดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ เช่น ประกนัสุขภาพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
• สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้และความกา้วหนา้ให้กบัพนกังานทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงและ

ต่อเน่ือง 
• สนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
• ใหโ้อกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อมกบัความส าเร็จของบริษทั 
• จดัโครงการต่างๆ เพื่อใหค้วามรู้ความสามารถกบับุคลากรในองคก์ร 
• ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ

พนกังานแต่ละคน และตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการ
ท าก าไรในแต่ละปี และระยะยาว เช่น การวดัผลการปฏิบติังานตาม KPIs 
 

 

ลูกค้า 

• ปฏิบติัต่อลูกคา้ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 
• ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
• รักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพฒันาการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้แบบ

ยัง่ยนื 
• รับขอ้เสนอแนะและ/หรือรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บ

ความพึงพอใจ 
• ดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพของลูกคา้ 
• ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์  
• รักษาความลบัของลูกคา้ รวมทั้งไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
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คู่แข่ง 

• ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี  
• รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั  
• ไม่ใชว้ิธีไม่สุจริตเพื่อท 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 
• ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายอยา่งเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม  
• ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต  

 
ชุมชน สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

• เขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการต่างๆ ท่ีเป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพฒันาความเป็นอยู่ของสังคม
หรือชุมชน  

• สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สั งคม และ
สถาบนัการศึกษา 

• ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

• จดัใหพ้นกังานมีกิจกรรมหรือเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
• สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในโครงการต่างๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
• ใชท้รัพยากร วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
• ควบคุม ดูแลวสัดุและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นมาตรฐานเพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
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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
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในบริษทั และส่งเสริมให้บริษทัย่อย ผูร่้วมทุน คู่คา้ และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่ายปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุม้ครองสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไดรั้บ
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหไ้ม่ต ่ากว่า
อตัราท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้  
 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
บริษทัด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริม
ใหพ้นกังานตรวจสอบผลงานหรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการปฏิบติังานวา่ไม่เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
ไปท าซ ้า ดดัแปลง หรือกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 
 
หลกัปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน ทั้ งด้านการเงิน และการ
ปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัอยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนด
ขั้นตอนของอ านาจอนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึง
กนัและกนั ก าหนดระเบียบการปฏิบติังานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

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

บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มด ารงต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผูบ้ริหารระดับสูง 
หวัหนา้หน่วยธุรกิจ และตวัแทนจากแต่ละฝ่ายในองคก์ร เพื่อท าหนา้ท่ีในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึ้นกับบริษทั และน าเสนอมาตรการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษทั และก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด และเพื่อให้การ
บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รเป็นไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงแยกตามสายธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้อง
รายงานความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

นอกจากน้ี บริษทัให้ความส าคญักบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนและ
ส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบและยึดถือปฏิบติัตาม และไดก้ าหนดนโยบายในการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน
เพื่อเป็นกลไกในการก ากบัดูแลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่างๆ ท่ีก าหนดขึ้นเก่ียวกับการก ากับดูแล
กิจการอีกดว้ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดผ้่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

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

• มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ และห้ามจ่ายสินบน 
(รายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การพฒันาสู่ความยัง่ยนืและความรับผิดชอบต่อสังคม) 

• สนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
• การใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่พนกังานผา่นการอบรมและปฐมนิเทศ 
ทั้งน้ี พนกังานทุกระดบัสามารถเขา้ถึงนโยบายต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซตภ์ายในของบริษทั 

 
 

การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้ช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อและร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจ

ท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั โดยแจง้เบาะแสการกระท าผิดถึงคณะกรรมการรับแจ้งการกระท าความผิด 
(Whistleblowing Committee) หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ผา่นช่องทางดงัน้ี 

• แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรผา่นทางอีเมล whistleblowing@dusit.com 
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• จดัท าเป็นหนงัสือปิดผนึกถึง 
คณะกรรมการรับแจ้งการกระท าความผิด (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 รวมถึงแจง้ผลให้ผูแ้จง้
เบาะแสรับทราบ ทั้งน้ี บริษทัจะเก็บขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั ซ่ึงการแจง้เบาะแสอย่างน้อยควรมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1) ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูแ้จง้ (กรณีผูแ้จง้เบาะแสเลือกท่ีจะเปิดเผยตวัตน) 
2) ช่ือ-สกุลของผูถู้กแจง้เบาะแส 
3) ขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเก่ียวกบัการกระท าผิด 
4) พยานบุคคลท่ีรู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลกัฐาน และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งแนบหลกัฐาน

ต่างๆ (ถา้มี) 
 

การปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในการกระท าผิด 
ผูท่ี้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หากผูท่ี้แจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียนเป็นพนกังาน ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรับจา้งท างานใหแ้ก่บริษทั หากร้องเรียน แจง้เบาะแส หรือใหข้อ้มูลใดๆ 
ตามขอบเขตของการร้องเรียนดว้ยความสุจริตใจ ไม่ไดมี้เจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูใ้ด
หรือต่อบริษทั จะไดรั้บการคุม้ครองท่ีเหมาะสม เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ี
ท างาน พกังาน ลดเงินเดือน เลิกจา้ง หรือการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน 

 
หลกัปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผย
ขอ้มูล โดยบริษทัจะใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใสทั้งขอ้มูลของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั 
ดงัน้ี 

1  เปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุ้นอย่างโปร่งใส  
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2  รายงานประจ าปีจะตอ้งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
- ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั 
- ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
- ประวติัของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
- การระบุวา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
- การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
- นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 
- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 
- การเปิดเผยจ านวนคร้ังของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 

  
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท า
รายงานทางการเงินเป็นการจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสม และถือปฏิบติัสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทั้งก าหนดใหมี้การเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดว้่าจา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ และเป็น
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผูต้รวจสอบหรือตรวจทานงบการเงินของบริษทั 

3. บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัและยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด
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 Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ทั้งน้ี บริษทัไดป้ระกาศระยะเวลางดให้ขอ้มูลของปีปัจจุบนัในเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใตห้ัวขอ้
ปฏิทินนกัลงทุน (IR Calendar) 

• บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งครบถว้น โดยระบุช่ือของบุคคลท่ีมี
การท ารายการระหว่างกนั ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ 
นอกจากน้ี ในกรณีที่มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติัจากผูถื้อหุ้น
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ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการให้ผูถื้อหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะท 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 าคญัเกิดขึ้น และผูถื้อหุน้ควรจะรับทราบ แมว้า่ไม่เขา้หลกัเกณฑก์ารขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
หรือกฎหมายไม่ได้บงัคบัให้เปิดเผย บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูถื้อหุ้นหรือนักลงทุนอ่ืนๆ ทราบผ่านทาง
ระบบ 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
บริษทัย่อย ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด โดยมีการ
เปิดเผยขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงในรายงานประจ าปี (แบบ  56-2) และแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

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

• งบการเงินของบริษทัได้รับการรับรองจากผูส้อบบญัชี และไม่มีรายการท่ีผูส้อบบญัชีแสดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข และไม่มีประวติัการถูกสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินตามท่ีหน่วยงานภายนอกก ากบัดูแล 

• มีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของ
การประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม 
 

บริษทัจดัให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบในการ
ติดต่อส่ือสาร และเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์รวมถึงส่ือมวลชน ทั้ง
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ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั 
www.dusit-international.com ซ่ึงจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยบริษทัมุ่งหวงัว่าส่วนงานนักลงทุน
สัมพนัธ์จะเป็นส่ือกลางส าคญัในการให้ขอ้มูล ช้ีแจง ตอบขอ้ซักถาม 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 2563 บริษทัไดด้ าเนินกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ โดยไดร่้วมงานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน 

(Opportunity Day) 1 คร้ัง พบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow/Investor Conference) 3 คร้ัง และ
จดัให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เขา้พบผูบ้ริหารและนักลงทุนสัมพนัธ์โดยการประชุม (Company Visit หรือ 
Conference Call) 30 คร้ัง 

 
หลกัปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู่ 
สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของ
บริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจในทุกๆ เร่ือง  

บริษทัจึงก าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
1. บริษัทก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงแจ้ งต่อคณะกรรมการ หรือผู ้ท่ี

คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 
2 มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทเร่ืองการควบคุมเก่ียวกับสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือ

หลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

3. น าเสนอรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น (กรณีถึง
เกณฑ)์ ทุกคร้ัง และมีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งครบถว้นและเป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนด 
(รายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์)  
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บริษทัจะน าหลกัการและแนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใช้อย่างเป็น
รูปธรรมในการจัดประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตั้ งแต่ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลังการประชุม ทั้ งน้ี 
รายละเอียดการด าเนินการจดัประชุมมีดงัน้ี 

1. บริษทัจะจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้พิจารณาเร่ืองท่ีส าคัญตามท่ี
กฎหมายก าหนดหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

2. บริษทัจะจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้
ศึกษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อน
วนัประชุม โดยจะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามและเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั และ
บริษทัจะรวบรวมเพื่อน าค าถามท่ีส าคญัไปสอบถามในท่ีประชุมต่อไป 

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

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทัจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้
ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรือจดัให้มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุ้นดงักล่าว โดยจะแจง้
รายช่ือพร้อมขอ้มูลของกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น 

5. ในกรณีท่ีบริษทัมีผูถื้อหุ้นต่างชาติบริษทัจะจัดท าหนังสือนัดประชุมพร้อมขอ้มูลประกอบการ
ประชุมทั้งฉบบัเป็นภาษาองักฤษ และจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติพร้อมกบัการจดัส่งฉบบัภาษาไทย 

6. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถื้อหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะ
ด าเนินการให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้อย่างนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก และครบถว้น  

7. บริษทัจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทั้งในเร่ือง
สถานท่ี และเวลาท่ีเหมาะสม 

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

9. บริษทัจะใช้บตัรลงคะแนนในวาระท่ีส าคญั และจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ อาทิเช่นผูส้อบบญัชี
ภายนอก ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสียงในท่ีประชุม 
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10. บริษทัจะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซักถาม
จากผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 

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

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
การด าเนินการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการรักษาสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ทุกรายและค านึงถึงสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยสรุปการด าเนินการ
ไดด้งัน้ี 

• เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 จากเดิมซ่ึงก าหนดไวว้นัท่ี 27 เมษายน 2563 เพื่อลด
โอกาสการแพร่ระบาดของ COVID-19 และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 เพื่อมิใหสิ้ทธิในการรับเงินปันผลของ
ผูถื้อหุน้ไดรั้บผลกระทบจากการเล่ือนการประชุมดงักล่าว โดยจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท 
แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน 850,000,000 หุน้ คิดเป็นเงิน 161.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ซ่ึงไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมและไม่เกินก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

ทั้งน้ี เม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดคล่ีคลาย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 
9 มิถุนายน 2563 ไดก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 4 สิงหาคม 2563 และไดน้ าเสนอ
เร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวให้ท่ีประชุมรับทราบ  

• แต่งตั้งผูส้อบบญัชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษทัประจ าปี 2563 รวมถึงสอบทานงบการเงิน
ไตรมาสท่ี 1/2563 และไตรมาสถดัไปจนกว่าบริษทัจะสามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีได ้และก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2563 ซ่ึงผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงผ่อนผนัให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส์ามารถด าเนินการไดใ้นช่วงท่ีมีการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทั้งน้ี เม่ือมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 บริษทั
ไดเ้สนอเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมอนุมติัแลว้ 
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• ก าหนดแนวปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

- สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง โดยบริษัทได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยการจัดส่งซองท่ีปิดแสตมป์
เรียบร้อยแลว้ไปพร้อมกบัหนงัสือนัดประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นใชใ้นการจดัส่งเอกสารหลกัฐาน
การมอบฉนัทะดงักล่าวมายงับริษทั 

- เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามขอ้มูลในแต่ละวาระหรือขอ้มูลอ่ืนๆ ของบริษทัล่วงหน้า โดย
การน าส่งค าถามมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ หรือ E-mail: comsec@dusit.com 

- จดัการประชุมโดยยึดถือแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น ขอความร่วมมือ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเตรียมหนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมการประชุม จดัตั้ง
จุดคดักรองและจุดลงทะเบียนก่อนเขา้ (Check-in) และก่อนออก (Check-out) จากสถานท่ีจดั
ประชุม โดยด าเนินการผ่านแอปพลิเคชนั (Application) “ไทยชนะ” ตลอดจนจดัท่ีนั่งในห้อง
ประชุมโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัน าหลกัการและแนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใช้อย่าง
เป็นรูปธรรมในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลงัการประชุม โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการจดัประชุมดงัน้ี 

ก่อนการประชุม 
• ให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและจัดให้มีกระบวนการและ

ช่องทางให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ระหว่างวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 ถึง 31 
ธนัวาคม 2562 รวมถึงให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่งค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมไดล้่วงหนา้ก่อนถึงวนัประชุม โดยได้
เผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

• จดัท าจดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และไดจ้ดัส่งจดหมายเชิญประชุม
พร้อมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุม ได้แก่ รายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ประวติัของ
คณะกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประวติักรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบหมายให้
เป็นผูร้ับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้หนงัสือมอบฉันทะ ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบั
การประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารแสดงสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุม และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ให้แก่ผูถื้อหุ้น
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั รวมทั้งเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซต์ของบริษทั 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บเอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมและมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ 
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• ในจดหมายเชิญประชุม บริษทัมีการก าหนดวาระการประชุมไวเ้ป็นเร่ืองๆ อย่างชดัเจน 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 ประวัติการศึกษา 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 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน 

4) วาระการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี ได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกับช่ือผูส้อบบัญชี บริษทัท่ีสังกัด จ านวนปีท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดย
แสดงค่าสอบบญัชีแยกจากค่าบริการอ่ืน 

• ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอย่างกะทนัหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีส าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

• อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบอ านาจให้
ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระเป็นผูเ้ขา้ประชุมและลงมติแทนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัท าและส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ 
ก. และแบบ ข. (ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด) ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได ้พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผูถื้อหุ้นไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม
ผูถื้อหุ้น ส่วนหนงัสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์
ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีรายช่ือพร้อมประวติัของกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกเป็นผูรั้บมอบฉนัทะไวด้ว้ย 
 

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

• การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 จดัขึ้นในวนัที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ศรีนครินทร์ ฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพ เลขท่ี 1 ซอยแก่นทอง (ซอยศรีนครินทร์ 49) 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมไดอ้ยา่ง
สะดวก เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวมจ านวน 57 ราย 
รวมจ านวนหุ้น 451,937,508 หุ้น จากจ านวนหุ้นจ าหน่ายได้ทั้งหมด 850,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.1691 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
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พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 30 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และมีผูบ้ริหารจ านวน 6 คน ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ประธาน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุน ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองประธานฝ่าย
การเงิน และรองประธานฝ่ายขายกลุ่มโรงแรมดุสิตธานี รวมทั้งเลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีจากบริษทั      
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั
ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นในประเด็นต่างๆ นอกจากน้ี 
บริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มาท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียง ทั้งน้ี หลงัจากเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 14.10 น. ไดมี้ผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเขา้
ประชุม โดยมีผูถ้ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 65 ราย คิดเป็น 673,480,329 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2330 ของจ านวน 850,000,000 หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 

• 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 

• ด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง
และโปร่งใสตามขอ้กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ชิญตวัแทนจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และเป็นพยานตรวจสอบการนบัคะแนน 

• มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบทุกวาระ
ตามล าดบั 

• ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากเร่ิมการประชุมไปแลว้ โดยมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนส าหรับวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระ
ท่ีไดเ้ขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป 
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• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค  าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
ก่อนการลงมติ และบนัทึกค าถามค าตอบไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ี บริษทัไดใ้หข้อ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอย่าง
เพียงพอแก่ผูถื้อหุ้น ในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษทัได้จัดเตรียมกรรมการหรือบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หค้  าตอบภายใตค้วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 

หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 
แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 

2563 ซ่ึงเป็นวนัเดียวกับวนัประชุม ภายหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้เขา้ร่วมประชุม
รับทราบในทนัที  

ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของรายงานการประชุมผูถื้อหุน้โดยบนัทึกสาระส าคญัต่างๆ ประกอบดว้ย 
• รายช่ือพร้อมต าแหน่งของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ 
• สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใชบ้ตัรลงคะแนน 
• ค าถามและขอ้เสนอแนะพร้อมทั้งช่ือของผูถื้อหุน้ และค าช้ีแจงของกรรมการหรือฝ่ายจดัการ 
• มติท่ีประชุมและผลของคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกวาระท่ีมีการ

ลงคะแนนเสียงอยา่งชดัเจน 
  
 จัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั 
(www.dusit-international.com) ในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 (ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม) และน าส่งส าเนา
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ี
ก าหนด 

บริษทัปฏิบติัตามเกณฑ์ภายใตโ้ครงการประเมินคุณภาพ AGM ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียน โดย
หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ตั้งแต่ก่อนวนัประชุม 
วนัประชุม และภายหลงัวนัประชุม 

ในปี 2563 บริษทัไดค้ะแนนการประเมินผลคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (AGM 
Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 100 คะแนน จาก 100 คะแนน 
 
9.2 การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน และการหมดวาระของกรรมการ 
การสรรหาและการแต่งตั้ง 
9.2.1 กรรมการอสิระ 

บริษทัก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  
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หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลท าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณาคดัเลือก

กรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ งในด้านทักษะ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์กับบริษทั และมี

คุณสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์ก 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 ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

• ไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาด้านอ่ืนใดท่ีได้รับ

ผลตอบแทนประจ าจากบริษทั หรือเป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัของผูมี้อ านาจบริหารของบริษทัในเครือ บริษทัร่วม 

หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 

2 ปี 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีเงินกู ้และลูกหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 

รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในด้านการเงินและการบริหารงานของ

บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

• ไม่เป็นญาติสนิท หรือมีความสัมพนัธ์อื่นที่อาจท าให้ขาดความเป็นอิสระกบัผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้น

รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทน

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
• ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ
ส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
 
9.2.2 กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการ 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

หลกัเกณฑ ์
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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 
 

วิธีและขั้นตอนการสรรหา 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวิธีและขั้นตอนการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลจะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ท าการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด 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 
2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนคร้ังเดียวเต็มตาม

จ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร โดยใน
การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ 1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าว
จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

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

4) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 
 
การถอดถอน และการหมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

การถอดถอนกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนั
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. เสียชีวิต 
2. ลาออก (มีผลบงัคบันบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บจดหมายลาออกจากกรรมการ) 
3. ขาดคุณสมบติัหรือมีทกัษะท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
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วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
คณะกรรมการก าหนดนโยบายวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวค้ราวละไม่เกิน 3 ปี เม่ือครบ

ก าหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ต่อเน่ืองได ้
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ เป็นผูน้ าองคก์รในการบริหารกิจการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty 
of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค านึงถึงและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน  

2. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน และไดป้ระกาศให้
ทราบโดยทัว่กนั พร้อมทั้งเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.dusit-international.com) 
หน้านักลงทุนสัมพนัธ์ รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

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

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

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

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

เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน นอกจากน้ี กรรมการตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่
จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดขา้งตน้ยกเวน้การเป็นกรรมการของ
บริษทัยอ่ย 

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

9. ก าหนดนโยบายวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวค้ราวละไม่เกิน 3 ปี เม่ือครบก าหนดตามวาระ 
กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อเน่ืองได ้

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

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

12. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการก าหนด
ค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน 

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

14. ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติัหน้าท่ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสมและให้
มัน่ใจว่าการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

15. ก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เเละจะไดรั้บ
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

16. จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยคณะกรรมการไดใ้ห้ขอ้มูลของบริษทั กฎระเบียบต่างๆ รวมถึง
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

17. กรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
18. สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้

ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
19. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มและฝ่ายบริหารเสนอ 
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20. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารควรมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย 

21. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับใชท้ั้งองคก์ร และจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงเพื่อใหทุ้ก
หน่วยงานน าไปใชเ้ป็นเเนวทางในการจดัการบริหารความเส่ียง 

22. ดูแลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการเก่ียวโยงกนัเกิดขึ้น โดย
จะพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง และหากตอ้งมีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ กรรมการ
ท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้ งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี และ
แบบ 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 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนั
พิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

26. จดัให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัโดย
ใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการ 

27. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

28. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษทั และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย  

29. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีตอ้งเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. ประธานกรรมการมีหน้าท่ีในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
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2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และควบคุมให้การประชุม
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทมีการ
ลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงเท่ากนั 

 
อ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. อนุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
2. อนุมติัโครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่มบริษทั 
3. อนุมติัวิสัยทศัน์ 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. อนุมัติเร่ืองการก่อหน้ี ภาระผูกพนั และการค ้ าประกันของกลุ่มบริษทั และมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการ

ด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม 
6. พิจารณาเร่ืองขอ้พิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษทัท่ีมีทุนทรัพยเ์กินกวา่ 5 ลา้นบาท 
7. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปีในวงเงินท่ีเกินกว่าอ านาจอนุมัติของ

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

ก าหนดใหต้อ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
 

การมอบอ านาจโดยคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัการอย่างหน่ึง

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

เพื่อใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการบริษทัสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายว่าดว้ยการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทั
อ่ืนของกรรมการบริษทัไวด้งัน้ี 
• กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมได้ 
• กรรมการแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เว้นแต่

คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
• กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

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

บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละองคป์ระชุมคณะกรรมการบริษทัไวด้งัน้ี 
• ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั ส่งหนังสือนัด

ประชุมและวาระการประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

• ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเลขานุการบริษทั จะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวาระ
การประชุมก่อนการประชุมแต่ละคร้ังอย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการ
ประชุมไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักล่าว 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 161 

• เลขานุการบริษทัจดัส่งเอกสารประกอบการประชุม ในวาระท่ีสามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 7 วนัท าการ เพื่อให้
คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

• ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม และให้ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

• การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการท่ีมาเขา้ร่วม
ประชุม 

• กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

ในระหวา่งการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดมี้การจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการอภิปรายประเด็นท่ี
ส าคญั อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้
ดุลยพินิจอยา่งรอบคอบ  

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง ส าหรับการประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่านสรุปไดด้งัน้ี 
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ที ่ รายช่ือคณะกรรมการ 
 

ต าเเหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 11/11 

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  10/11 

3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 11/11 

4 นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 10/11 

5. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

9/11 

6. 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  
กีระนนัทน์  

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

11/11 

7. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ ์  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทนุ 9/11 

8. นายสมประสงค ์บุญยะชยั  กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทนุ 9/11 

9. นางวรางค ์ไชยวรรณ 
กรรมการ / กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน 

และบรรษทัภิบาล 
10/11 

10. นายชนินทธ์  โทณวณิก 
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการการลงทุน 
11/11 

11. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ กรรมการ 11/11 

12. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 
กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม / 
กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทนุ 

11/11 

 

นอกจากน้ี บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกนัอย่างนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง เพื่อพิจารณาประเด็นท่ีส าคญัต่างๆ ทางธุรกิจ โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการรับทราบเพื่อน าไปพฒันาการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ซ่ึง
ในปี 2563 มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 

คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกฎระเบียบอ่ืนใด โดยมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัการจัดท า
และเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทั อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และ
จดัเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร นอกจากน้ี ยงัมีหน้าท่ีในการให้
ค  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการ
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และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
 

9.3 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษ ทัให ้ความส าคญัในการก า กบัด ูแลก ิจการที ่ด ี และได ้ม ีมติให ้แต ่งตั้ง

คณะกรรมการชุดยอ่ยขึ้นรวมทั้งส้ิน 4 คณะ เพื่อช่วยปฏิบติังานในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บริษทั ประกอบดว้ย 
9.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2542 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทั
จ านวน 3 ท่าน  ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าเเหน่ง 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 
และมี 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
ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน และมีเลขานุการ 1 คน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร 

 
2. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
2.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
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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 เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

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

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

2.9.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
2.9.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
2.9.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
2.9.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
2.9.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.9.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละคน 
2.9.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (Charter) 
2.9.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
2.10 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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2.11 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

2.11.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.11.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
2.11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2.12 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและได้แจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์
ดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชกัชา้ และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีถึงพฤติการณ์อนัควร
สงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวิธีเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น 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 
 

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

คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
4.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

4.2.1 ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
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4.2.2 เสียชีวิต 
4.2.3 ลาออก 
4.2.4 ถูกถอดถอน 
4.2.5 ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เวน้แต่

ความผิดท่ีกระท าดว้ยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4.2.6 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
4.2.7 เป็นบุคคลลม้ละลาย 

4.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั 
ทั้งน้ี การลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั 

4.4 ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้
บริษทัแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุ
ดงักล่าวใหส้ านกังาน ก.ล.ต และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้

4.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตอ้งอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะ
เขา้รับหนา้ท่ี 

4.6 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จ านวนครบตามก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
 

5. การประชุม และองคป์ระชุม 
5.1 ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง 
5.2 ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 
7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็ว
กว่านั้นก็ได ้

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมในเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
5.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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5.5 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียง
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอ โดยไดร้ายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการเร่ืองความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และค่าตอบแทนของปี 2563 
 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 9 คร้ัง และมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบ
บญัชีภายนอกทุกไตรมาส ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

 

รายช่ือ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 9/9 
3.        นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 9/9 

 
9.3.2  คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

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

 

รายช่ือ ต าเเหน่ง 
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิง

สุชาดา กีระนนัทน์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
บรรษทัภิบาล 

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. 
กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

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

 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 168 

1.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีประธานเป็นกรรมการอิสระ 
และมีเลขานุการหน่ึงคนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 

1.2 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล มีความเป็นกลาง
ในการสรรหา และคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรได้รับการเสนอช่ือให้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทน
กรรมการท่ีหมดวาระหรือกรณีอ่ืนๆ รวมถึงติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษทัอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน และตอ้งสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดง
ความคิดเห็นรวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 

 
2. วาระการด ารงต าแหน่งและค่าตอบแทน 
2.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอยู่

ในต าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน กรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควร 

2.2 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวท่ีออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการแทน
เพื่อใหมี้จ านวนครบตามก าหนด โดยบุคคลดงักล่าวอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑที์่
ผูถื้อหุ้นอนุมติั 
 

3. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
3.1  ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทั การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ และการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 

3.3 พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

3.4 พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย ก ากบัดูแลการสรรหาผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอกของบริษทัยอ่ย 

3.5 พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระ โดยความเป็นอิสระอย่างนอ้ยตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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3.6 พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และให้ความ
เห็นชอบแผนในการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

3.7 พิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของผูบ้ริหารในระดบัรองจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มลงมา 1 
ระดบั (C Level) 

3.8 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง และรายงานผลประเมินใหก้บัคณะกรรมการทราบ 

3.9 เสนอหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการชุด
ยอ่ยของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

3.10 เสนอหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
และกลัน่กรองก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั และอาจให้ค  าปรึกษาแก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
กลุ่มในเร่ืองหลกัเกณฑ ์รูปแบบ และการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารในระดบัรองจากประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร
กลุ่มลงมา 1 ระดบั (C Level) 

3.11  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
 

4. การประชุม และองคป์ระชุม 
4.1 ให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลไม่น้อยกว่าปีละ 2 

คร้ัง 
4.2 ในการเรียกประชุม ให้ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ

บรรษทัภิบาลแจง้ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

4.3 ในการประชุมตอ้งมีกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลมาประชุมไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งจึงจะเป็นองคป์ระชุม  

4.4 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลคน
หน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

 
5. การรายงาน 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัและ

รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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6. ท่ีปรึกษา 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าท่ี คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ

บรรษทัภิบาลอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความ
จ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลมีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง 
และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ 
ต าเเหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม
(คร้ัง) 

1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. 
คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

4/4 

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.  
กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล 

3/4 

3. นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล 

4/4 

 

9.3.3 คณะกรรมการการลงทุน 
คณะกรรมการการลงทุนจัดตั้ งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและ

กรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 
 

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

และม ีนางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล รองประธานฝ่ายส านักงานเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน 
หมายเหตุ: * นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ด ารงต าแหน่งกรรมการการลงทุน มีผลวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 
 

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

กรรมการของบริษทัอยา่งนอ้ย 2 คน และรวมแลว้ไม่เกิน 6 คน และมีเลขานุการหน่ึงคนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการการลงทุน 
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1.2 คณะกรรมการการลงทุนเลือกกรรมการการลงทุนคนใดคนหน่ึงขึ้นเป็นประธาน 
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. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน 
3.1 พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอเพื่อให้โครงการลงทุนของกลุ่มบริษทั 

มีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนโดยค านึงถึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อ
การลงทุน และปัจจยัเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งให้มีการบริหารจดัการให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได ้และพิจารณา
สอบทานความเส่ียงและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเก่ียวกับการลงทุน และการเงิน รวมทั้งความเส่ียงในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.2 พิจารณากลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และ
ผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตแก่บริษทั 

3.3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้เขา้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อรับทราบ 

3.4 ให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริษทัทราบ 

3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

3.6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและตามท่ีก าหนดในระเบียบ
ของบริษทั 
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4. การประชุม 
4.1 คณะกรรมการลงทุนจะตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

และกรรมการการลงทุนจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 

4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการการลงทุน ให้ประธานคณะกรรมการลงทุนหรือเลขานุการ

คณะกรรมการการลงทุน แจง้ไปยงัคณะกรรมการการลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนประชุม เวน้แต่ในกรณีเร่งด่วน

จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

4.3 ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึง

ของจ านวนกรรมการการลงทุนทั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

4.4 มติท่ีประชุมให้ถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองค์ประชุม โดยกรรมการการ

ลงทุน 1 คน มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

เก่ียวกบัเร่ืองนั้น  

 

5. การรายงาน 

คณะกรรมการการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัและรายงานผลการด าเนินงานในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 

6. ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการการลงทุนสามารถขอรับค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมดว้ยค่าใช้จ่าย

ของบริษทั 

ในปี 2563 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุมทั้งหมด 11 คร้ัง และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 

1. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ ์ ประธานคณะกรรมการการลงทุน 11/11 

2. นายสมประสงค ์บุญยะชยั กรรมการการลงทุน 10/11 

3. นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการการลงทุน 9/11 

4. นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ * กรรมการการลงทุน 9/9 
หมายเหตุ: * นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ด ารงต าแหน่งกรรมการการลงทุน มีผลวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 
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9.3.4  คณะกรรมการบริหาร 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  8/2558 เ ม่ือวันท่ี  21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการ 
3 ท่าน ดงัน้ี 
 

                       รายช่ือ             ต าเเหน่ง 
1. นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ กรรมการบริหาร 
3.           นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธ์ิ * สมาชิกกรรมการบริหาร 

และมี นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล รองประธานฝ่ายส านักงานเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
หมายเหตุ  * นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธ์ิ ด ารงต าแหน่งสมาชิกกรรมการบริหาร มีผลวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 แทนนางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
  นายณรงคช์ยั ว่องธนะวิโมกษ ์ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกกรรมการบริหาร มีผลวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 

 

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 

 
3. หนา้ท่ีเเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
3.1 พิจารณาวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณ

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

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

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

ประสิทธิภาพ รวมถึงให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และไม่เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

3.8 อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปีในวงเงินท่ีเกินกว่าอ านาจอนุมติั
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มของกลุ่มบริษทั แต่ไม่เกิน 30 ลา้นบาท ต่อการพิจารณาในหน่ึงรอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

3.9 อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกว่างบประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือ 30 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 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 

4.1.1 พน้จากต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั 
4.1.2 ลาออก 
4.1.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 

4.2 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม
เขา้เป็นกรรมการบริหารแทน 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
หลกัเกณฑ ์
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมินที่จดัท าขึ้นตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการ
ประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึ้นต่อไป ทั้งน้ี แบบประเมินแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ประเมิน ไดแ้ก่ 
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1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมและการท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
 
การให้คะแนนใชวิ้ธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเคร่ืองหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 

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

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

 
ขั้นตอน 
เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานให้กรรมการบริษทัทุกคนประเมินตนเองใน

เดือนธันวาคม ภายหลงัท่ีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะน าส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป 

 
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั

โดยจดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคล โดยสามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมดงัน้ี 
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ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล โดยรวมใน
ปี 2563 อยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

หลกัเกณฑ ์
บริษัทได้จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยโดยน าแนวทางจากตลาด

หลกัทรัพยฯ์ มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยซ่ึงผลการประเมินจะ
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึ้นต่อไป 

 
ขั้นตอน 
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะจดัส่งแบบประเมินให้สมาชิกคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคน

ประเมินตนเองทุกส้ินปี ภายหลังท่ีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานกลบัมายงัเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน  และ
รายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อไป 
 

ในปี 2563 ไดก้ าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีผลการประเมิน
การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลการประเมินการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการการลงทุนทั้ง
แบบรายคณะและแบบรายบุคคลโดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติั
เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษทัเพื่อให้กรรมการท่ีเข้ารับต 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 ซ่ึงเป็นเอกสารเก่ียวกับขอ้มูลบริษทั และ

กฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ขอ้บงัคบับริษทั วตัถุประสงค์ของบริษทั หนังสือรับรองของบริษทั 
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พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากัด พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คู่มือกรรมการบริษทั
จดทะเบียน 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 ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงในปี 2563 มีกรรมการเขา้อบรมสัมมนาดูงานต่างๆ ดงัน้ี 

 
กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 

ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ  
รดีศรี 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRSs) 

- สัมมนาเก่ียวกบัการพฒันากรรมการ
และองคค์วามรู้ใหม่ๆ 

- สัมมนาดา้นตลาดทุน 

- สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

-   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และส านกังาน ก.ล.ต. 

นางปราณี ภาษีผล - วุฒิบตัรวิชาชีพดา้นการบญัชีนิติวิทยา 
โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

- การก าหนดราคาโอน หลกัการ เหตุผล 
และแนวทางการปฏิบติัใหถู้กตอ้ง โดย
สภาวิชาชีพบญัชี 

- สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

- สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

นายชนินทธ์ โทณวณิก - สัมมนาเชิงปฏิบติัการดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 

1. ก าหนดวิสัยทศัน์ 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 าไรสุทธิต่อหุน้สูงขึ้น 

3. ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ 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. สร้างวิสัยทศัน์ของการเป็นผูน้ าใหฝ่้ายบริหารทุกระดบั 
7. ให้ค  าแนะน าและถ่ายทอดประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
8. จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียงทางการเงิน และการลงทุนในโครงการ

ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อลดความเส่ียง โดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงติดตามและ
ประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

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

10. อนุมติัการจ่ายเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเกินกวา่งบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือ 10 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งปฏิบติัตามประกาศและข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์  
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11. บริหารจดัการดา้นการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม ซ่ึงเป็น

ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลงานซ่ึงอนุมัติโดย
คณะกรรมการของบริษทั 
 
แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และสามารถสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูงสุดขององค์กรได ้คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาลจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษยท์ า
หน้าท่ีประสานงานกบัคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลเพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ผูบ้ริหาร ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน ผ่านการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ทั้ง
ภายใน (Internal Training Program) และภายนอกบริษทั (External Training Program) ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพื่อคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะสามารถสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารกลุ่ม
ไดห้ากต าแหน่งดงักล่าววา่งลง 
 
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 
 เลขานุการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหลกัธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ในการท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษทั รวมทั้งได้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
(รายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ยอ่ย “เลขานุการบริษทั”) 
 
9.5 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัมีการด าเนินธุรกิจผ่านบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (รายละเอียดปรากฏในหัวขอ้โครงสร้างการ
ถือหุน้) ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีท าใหส้ามารถควบคุม ดูแลจดัการ และ
รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัดงัน้ี 

• ส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
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หากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท ารายการใดๆ บริษทัตอ้งดูแลรับผิดชอบดว้ย ดงันั้น บริษทัจึงส่งตวัแทน
กรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัย่อยเพื่อควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษทั ทั้งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการตอ้งเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษทัยอ่ยเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทั เพื่อให้บริษทัรับทราบ หรืออนุมติัตามแต่กรณี และก่อนท่ีกรรมการตวัแทนจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในเร่ืองส าคญัในบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 

นอกจากน้ี ตอ้งดูแลรายการเก่ียวโยงหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเขา้เกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั กรรมการตวัแทนดังกล่าว
จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลและแจง้บริษทั และก ากบัดูแลให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมด าเนินการให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. หรือรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

ทั้งน้ี การส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและต้องได้รับมติ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

• ก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการต่างๆ ของบริษทัยอ่ย 
1. การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายงานทางการเงินท่ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ครบถว้น และเป็นท่ีเช่ือถือได ้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

2. การท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยง  
การท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยง บริษทัย่อยตอ้งให้บริษทัอนุมติัรายการดงักล่าวและปฏิบติัให้ถูกตอ้ง

ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคา 
หรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในว่าเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและมี
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้ 

3. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 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 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 181 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระ
เก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษทัปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของทางการ ส าหรับการตรวจสอบบริษทัย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้ าการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง 
โดยเน้นตรวจสอบดา้นการเงินเป็นหลกั รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความเหมาะสม และมี
การติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยว่าสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย อนัเกิดจาก
การท่ีผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอยา่งเพียงพอ 

• กลไกอ่ืนๆ 
กลไกอ่ืนๆ ในการก ากบัดูแลบริษทัย่อย เช่น การอนุมติัการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทัยอ่ยตอ้งไดรั้บ

มติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัย่อย และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

• ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
- ไม่มี - 

 
9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

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

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

2. ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงผูถ้ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูที้่มีความสนใจอ่ืนๆ 
มีสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเผยแพร่ของบริษทั  

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

แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 
• ห้ามเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ หรือขอ้มูลท่ีหากเปิดเผยแลว้อาจท าให้เสียประโยชน์ 

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

• ห้ามเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีย ังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (Material Non-public 
Information) ให้แก่ผูบ้ริหารหรือพนักงานที่ไม่ไดรั้บอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนกัลงทุน 
นกัวิเคราะห์ ส่ือมวลชน) จนกวา่ขอ้มูลนั้นจะไดรั้บการเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีเป็นการเปิดเผย
ขอ้มูลตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่มีหนา้ที่ก  ากบัดูแลบริษทั หรือ
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทางธุรกิจซ่ึงท าให้บริษทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี ผูป้ระกนัการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน 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 

ทั้งน้ีให้บริษทัประกาศระยะเวลางดให้ขอ้มูลของปีปัจจุบนัในเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใตห้ัวขอ้ปฏิทิน
นกัลงทุน (IR Calendar) 

ในปี 2563 บริษทัไม่ได้รับขอ้ร้องเรียนใดๆ เก่ียวกับการกระท าความผิดของกรรมการและผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในในทางมิชอบ 

 
การรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 

บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารท่ีอยู่ส่ีอนัดบัรองจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม รวมทั้ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มเองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2559 นอกจากน้ี ไดมี้การจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารประจ าปี 
เพื่อน าส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ในเดือนกุมภาพนัธ์เป็นประจ าทุกปี 
 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 183 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

เพื่อให้มัน่ใจว่า การด าเนินธุรกิจของบริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ และการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างอิสระเพื่อ
สอบทานให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและพนักงานเป็นไปตามนโยบาย 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 
ส าหรับต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง

พิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ประเมินผลการปฏิบติังาน และเสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ปัจจุบนัผูบ้ริหารสูงสุด
ของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั คือ นางปิยนุช เฟ่ืองพานิชเจริญ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
การบริหารความเส่ียง 

การบริหารจดัการความเส่ียงถือเป็นกลไกส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะท าให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั อีกทั้งยงั
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการความเส่ียงให้ครอบคลุมทัว่ทั้ง
องค์กร โดยเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัขึ้น ซ่ึงมีประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีกรรมการซ่ึงประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษทั หัวหนา้หน่วยธุรกิจ และตวัแทนจากแต่ละฝ่ายในองคก์ร เพื่อเป็นตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั
ในการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงขององคก์ร อนัมีบทบาทหลกัดงัต่อไปน้ี 
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1. ก าหนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้ค  าแนะน าดา้นบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร
ภายใต้กรอบการบริหารความเ ส่ียงตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) 

2. ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงหลกัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
(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 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมหรือข้อกฎหมายท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

4. ส่งเสริมให้มีการส่ือสารพูดคุยในเร่ืองการบริหารความเส่ียงอย่างเปิดกวา้งและต่อเน่ืองให้กับ
ผูบ้ริหารและพนกังานขององคก์ร 
 

และเพื่อให้การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรเป็นไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงแยกตามสายธุรกิจของบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ห้าม
กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกบับริษทั ไดแ้ก่ ประกอบธุรกิจที่แข่งขนักบับริษทั 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทั การมีกิจกรรมหรือกระท าการใดๆ อนัอาจท าใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์ หรือไดรั้บประโยชน์นอ้ยกว่า
ท่ีควร การแบ่งผลประโยชน์จากบริษทั รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตวัของบริษทั การใชข้อ้มูล
ของบริษทัหาผลประโยชน์ และการถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก และค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท โดยผู ้ท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปตามหลกัการท่ี
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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 กับบริษทั และบริษทัย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือ
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีแจง้ให้บริษทัรับทราบโดยไม่ชกัช้า โดยระบุขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของสัญญา ช่ือของ
คู่สัญญา และส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหารในสัญญา 

• การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย 
กรรมการและผูบ้ริหารบริษทัมีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการกิจการของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ซ่ึงเลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีรวบรวมและจดัส่งส าเนารายงาน
การมีส่วนไดเ้สียใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ  
 
9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ปี 2563 บริษทัช าระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
• ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 
1. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษทัย่อยในประเทศ คือ บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย          

สอบบญัชี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 6.85 ลา้นบาท 
2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

- R.G. Manabat & Co. (บริษทัสมาชิกในเครือข่ายของเคพีเอม็จี) ท่ี Makati City, Philippines       
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1.26 ลา้นเปโซ 

- KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 22,525 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
- KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People’s Republic of China  

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 323,500 หยวน 
• ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 
 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

-  ค่าท่ีปรึกษาด้านภาษี ซ่ึง KPMG, Male, Republic of Maldives ได้ให้บริการและบริษัทย่อย
จะตอ้งช าระค่าบริการในปีต่อไปอีก 6,800 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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9.8 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษทัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance) ซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้

ทุกกระบวนการและขั้นตอนการท างานของบริษทัมีความถูกตอ้ง คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้ฝ่าย
ส านกัเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ส่วนประเด็นท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติับริษทัจะน าไป
พิจารณาปรับใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป ดงัน้ี 

 
ประเด็นท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ 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
มาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษทั โดยบริษทัยงัไม่ไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัองคป์ระชุม
ขั้นต ่าขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมว่าต้องมี
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
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10. การพฒันาสู่ความย่ังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพฒันาอย่างย่ังยืน 

ด้วยตระหนักถึงการขบัเคล่ือนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและ
สนับสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ บริษทัจึงไม่หยุดน่ิงท่ีจะพฒันาตนเองให้
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยเร่ิมดว้ยความเสมอภาคและความยัง่ยืนจากภายใน ควบคู่กบัการค านึงถึง
สมดุลของชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวกและสร้างคุณค่าให้เกิดแก่ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

 
ดุสิตธานีกบัการบริหารจัดการความยั่งยืน 

เพื่อแสดงเจตจ านงท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยัง่ยนื และใหก้ารบริหารจดัการ
ความยัง่ยนืเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดในทุกพื้นท่ีปฏิบติัการ บริษทัประกาศใชน้โยบายการบริหาร
จัดการความยั่งยืน  (Sustainability Policy) ฉบับล่ าสุดอย่างเป็นทางการตั้ งแ ต่กลางปี  2561 โดยมี
คณะกรรมการการบริหารจัดการความยัง่ยืน (Sustainability Committee) ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหารจาก
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัท าหนา้ท่ีก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และกรอบการบริหารจดัการความยัง่ยืน 
ติดตามผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนผลักดันกระบวนการด าเนินงานให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์ร 

 
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน   

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) เช่ือมัน่วา่ การด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยัง่ยืนเป็นรากฐาน
ส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างมัน่คง บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) จึงมุ่งมัน่ท่ีจะ
ด าเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวกทั้งต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจในทุก
ประเทศท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินกิจการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและสร้างประโยชน์
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รธุรกิจท่ีค านึงถึงสังคม ให้บริการท่ีเป็นเลิศเหนือความคาดหมาย มีการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในฐานะผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ซ่ึงความตั้งใจ
ดงักล่าวน้ีจะช่วยส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานมุ่งสู่ความยัง่ยนืทั้งในระดบักลุ่มบริษทัและระดบัโรงแรม 

นโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยนืมีแนวปฏิบติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศท่ีด าเนินกิจการ และเคารพในแนว

ปฏิบติัสากล รวมถึงต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 
• ยดึหลกัการด าเนินงานบนหลกัสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก 
• พฒันาศกัยภาพพนกังานและมุ่งเนน้ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ 
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• ส่งเสริมการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้น
การจดัซ้ือจดัหาและการบริโภคอยา่งรับผิดชอบ และรวมถึงการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน 

• มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมาจากการด าเนินงานผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงการด าเนินงานและโครงการต่างๆ 

• สร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบันโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยนืและแนวทางการด าเนินงาน
ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
ทั้งน้ี ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ทุกคนมีส่วนสนบัสนุน และปฏิบติัให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยนืท่ีก าหนด  
 
ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

บริษัททบทวนประเด็นท่ีมีนัยส าคัญต่อผูมี้ส่วนได้เสียและการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และ
น าเสนอต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นรายงานความยัง่ยนืโดยยดึหลกั 4 ประการจากมาตรฐานการรายงานดา้นความ
ยัง่ยืนของ GRI Sustainability Reporting Standards 2018 ซ่ึงประกอบดว้ย บริบทความยัง่ยืน (Sustainability 
Context) ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) การมีส่วนร่วมของ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Inclusiveness) 

โดยในปี 2563 บริษทัสามารถสรุปประเด็นท่ีผูมี้ส่วนได้เสียให้ความส าคญัและประเด็นท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดด้งัประเด็นต่อไปน้ี 
▪ การก ากบัดูแลกิจการ 
▪ การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
▪ การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 
▪ การบริหารจดัการขยะอาหาร 
▪ การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
▪ การปกป้องการร่ัวไหลของขอ้มูล 

▪ การเคารพสิทธิมนุษยชน 
▪ การพฒันา ดูแล และรักษาพนกังาน 
▪ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
▪ การจดัซ้ือจดัหาอยา่งรับผิดชอบ 
▪ การมีส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคม 
▪ การสร้างสรรคป์ระสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกคา้ 

 
กระบวนการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม บริษทั
จึงไดเ้เบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 6 กลุ่มหลกั ประกอบดว้ย  

1. ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน  
2. ลูกคา้  
3. พนกังาน  
4. คู่คา้  
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5. หน่วยงานภาครัฐ NGO และองคก์ารระหวา่งประเทศ และ  
6. ชุมชนและสังคม  
 
โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียจะแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสีย

เขา้ใจถึงประเด็นส าคญัต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงบริษทัจะไดรั้บขอ้คิดเห็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียมาวิเคราะห์ก่อนท่ีจะตอบสนองดว้ยแนวทางท่ีสามารถบริหารจดัการประเด็นท่ีมีความส าคญัทั้งต่อ
ธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสม 

ส าหรับรายละเอียดของช่องทางการมีส่วนร่วม และตวัอย่างประเด็นและการตอบสนองต่อผูมี้ส่วน
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 ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของจ านวน
ประชากร และการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการเรียนการสอน เป็นตน้ 

• การบริหารความเส่ียงอยา่งรัดกุมและรอบคอบ  
ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
• การบริหารจดัการองคก์รภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• การด าเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธ์การเติบโตระยะยาว ปี 2559 – 2568   
• การประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งรอบคอบและรัดกุม 
 

2. ลูกค้า (Guests) 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
• เวบ็ไซตข์องบริษทั 
• ส่ือสังคมออนไลน์ 
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• การปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ขณะใหบ้ริการ 
• การเขา้พบปะเยีย่มชม/ ประชุม 
• ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
• แบบสอบถามหลงัการเขา้ใชบ้ริการ 

ตวัอยา่งความสนใจและความคาดหวงั 

• การบริการท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
• ความพร้อมและความรวดเร็วต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
• การช่วยแก ้บรรเทา และเยยีวยา ในกรณีท่ีลูกคา้มีปัญหาเกิดขึ้น 
• 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  
• การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 
ตวัอยา่งความสนใจและความคาดหวงั 
• ทิศทางธุรกิจ นโยบาย แนวทางปฏิบติั 
• ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร 
• การเติบโตภายในสายอาชีพ 
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• การพฒันาศกัยภาพพนกังาน 
ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
• ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 
• ส ารวจความพึงพอใจของพนักงานและประเมินผลงานประจ าปี เพื่อปรับปรุงและยกระดับ

ความผกูพนัในองคก์ร 
• ส่งเสริมความกา้วหนา้ในเส้นทางอาชีพส าหรับพนกังาน 
• จดัหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัพนกังานในสายงานและในระดบัต่างๆ 

 
4. คู่ค้า (Suppliers) 

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
• เวบ็ไซตข์องบริษทั 
• อีเมล 
• โทรศพัท ์
• การเขา้พบปะ/ ประชุม/ เยีย่มพื้นท่ี 
ตวัอยา่งความสนใจและความคาดหวงั 
• ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม 
• กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีโปร่งใส 
• การปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด 
ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
• มีหลกัการคดัเลือกคู่คา้และกระบวนการตรวจสอบท่ีชดัเจน 
• ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได ้ตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

 
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  
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• การตอบสนองและบทบาทของบริษทัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 
ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
• พฒันาโครงการความร่วมมือระหวา่งกนัของภาครัฐ และเอกชน 
• ใหค้วามรู้ในเร่ืองวิธีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศแก่หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ท างานร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงรับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นจากหน่วยงานอิสระจาก

ภายนอก 
 

6. ชุมชนและสังคม (Communities and Societies) 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
• การมีส่วนร่วมกบัชุมชนผา่นโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
• การลงพื้นท่ีของพนกังานจิตอาสา  
• ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
ตวัอยา่งความสนใจและความคาดหวงั 
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 
• เผยแพร่เอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีดีงาม 
• เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
• การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการจดักามลพิษ 
• การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
• ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ินในโครงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
• ส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งในทอ้งถ่ิน 
• ใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าและก าจดัของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

การสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน 
กลยุทธ์การพฒันาอย่างย ัง่ยืนของดุสิตมุ่งเน้นการน าความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญท่ี

บริษทัมีอยู่มาสร้างประโยชน์และคุณค่าเชิงบวกในทุกพื้นท่ีท่ีเราด าเนินธุรกิจ เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ขององคก์ารสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมายน้ีเปรียบเสมือน “พิมพเ์ขียว” ของเราในการสร้างอนาคตท่ีย ัง่ยืน
ใหแ้ก่ทุกฝ่าย ซ่ึงบริษทัภูมิใจท่ีไดส้นบัสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีสอดคลอ้งกบัขีดความสามารถและ
ศกัยภาพการด าเนินงานของเรารวมทั้งส้ินจ านวน 12 เป้าหมายดงัน้ี 
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การเกษตรอย่างยั่งยืน บริษทัซ้ือข้าวและผลผลิตอินทรียโ์ดยตรงจากเกษตรกรรายย่อยท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ี เพ่ือสนบัสนุนให้เกษตรกรด ารงวิถีเกษตรอินทรียต์่อไป 

 

ความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน สุขภาพท่ีดีและความเป็นอยู่ท่ีดีเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความ
ผูกพนัของพนักงานและประสิทธิภาพขององคก์ร บริษทัจึงให้ความส าคญัต่อการจดักิจกรรมท่ี
ช่วยในการสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 

 

การศึกษา นอกเหนือจากการสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานให้แก่คนรุ่นใหม่แลว้ บริษทัยงั
สนับสนุนด้านการศึกษาผ่านวิทยาลัยดุสิตธานี  และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ       
กอร์ดอง เบลอ ดุสิต รวมทั้งยงัส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับพนกังานของเราทุกคน 

 

ผู้หญิงและเด็ก บริษัทส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่พนักงานสตรีของบริษัท และ
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัมีโอกาสทางอาชีพเท่าเทียมกันทุกคน ขณะเดียวกนั บริษทัยงั
ต่อตา้นการฉวยประโยชน์การคา้ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว 

 

น ้า เป้าหมายการลดการใชท้รัพยากรน ้า (Water Intensity) จะส่งผลให้โรงแรมและการด าเนินงาน
ของเราใชน้ ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

พลังงานสะอาด บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะลดคาร์บอนฟุตพร้ินทโ์ดยการเพ่ิมการใชพ้ลงังานสะอาดในการ
ด าเนินธุรกิจ 

 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ บริษทัเลง็เห็นคุณค่าของความแตกต่างโดยสร้างเสริมโอกาสการเติบโต
ในสายงานท่ีชดัเจน การปฏิบติัอย่างเท่าเทียม และผสมผสานความหลากหลายต่างๆ อย่างลงตวั 
เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถซ่ึงจะน าไปสู่การเติบโต
อยา่งย ัง่ยืน 

 

การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ บริษทัลดการสร้างขยะโดยการลดการใช้ทรัพยากร การ          
รีไซเคิล และการน ากลบัมาใช้ซ ้ า นอกจากน้ีบริษทัยงัคน้หาแนวทางใหม่ๆ ท่ีจะลดขยะอาหาร     
อีกดว้ย 

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทบริหารการใช้พลังงานในทุกมิติโดยผ่านการสร้างความ
ตระหนกัรู้ดา้นการประหยดัพลงังานให้แก่พนกังาน ในปัจจุบนับริษทัมีการด าเนินงานลดการใช้
พลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ทางตรงและทางออ้มจากการใช้พลงังาน) เพื่อลดการ
เกิดคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 

 

มหาสมุทร บริษทับริหารจดัการเชิงรุกเพื่อลดมลภาวะทางทะเลซ่ึงรวมถึงการลดการใชพ้ลาสติก
แบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง และการจัดบริหารจัดการน ้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยปกป้อง
ส่ิงมีชีวิตในทะเล 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ บริษทัสนบัสนุนการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากป่าท่ีมีการจดัการอยา่งมีความ
รับผิดชอบ และต่อตา้นผลิตภณัฑสั์ตวป่์าท่ีผิดกฎหมาย 
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ความร่วมมือเพ่ือการพฒันาที่ย่ังยืน บริษทัร่วมมือกบัองคก์รทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน าความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์จากทุกภาคส่วน ไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลร่วมกนั 

 
การด าเนินงานอย่างยั่งยืนระดับนโยบาย 
1. การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

คณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจโดย
ยึดถือการปฏิบติัตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการดว้ยโดยเช่ือมัน่ว่าโครงสร้างและวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีแข็งแกร่ง
จะสามารถน าพาบริษทัให้บรรลุเป้าหมาย และสนับสนุนการเติบโตอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้าง
ความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัมี
รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

ด้วยความมุ่งมั่นด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงได้รับการประเมินผลด้านการก ากับดูแล
กิจการตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies จากสมาคม ส่ งเส ริม
กรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors – IOD) ประจ าปี 2563 วา่อยูใ่นเกณฑ ์ดีเลิศ (Excellent) 
 
2. จริยธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ โปร่งใส ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริญเติบโต และความมัน่คงของกิจการ การมี
ส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนด
จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 

จริยธรรมทางธุรกจิ 
- ปรับปรุงการบริหารจดัการกระบวนการ และการปฏิบติัต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่ม     

ขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งขึ้น 
- ปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูล

ทางการเงิน 
- รับผิดชอบต่อสังคมทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการสนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเขา้ไปมีส่วน

ร่วมตามสถานภาพของบริษทั 
  

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
1. ความรับผิดชอบต่อองค์กร 
1.1 ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั 
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1.2 ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ 

1.3 ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตมีคุณธรรม มีความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์
ของบริษทั 

1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระท า
การใดๆ ท่ีจะน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

1.6 ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษทัรวมทั้งขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ 
 

2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
2.1 ปฏิบติัหน้าท่ีตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม และระมดัระวงั 

รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
2.3 ก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อ

หุน้ 
2.4 ก ากับดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัและการปฏิบติัอ่ืนๆ 

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา 
 

3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั 
3.2 ก ากบัดูแลใหมี้ระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพท่ีดีต่อลูกคา้ และพนกังาน 
3.3 ก ากบัดูแลและส่งเสริมให้บริษทัปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัท่ีดีอย่าง

เป็นธรรม 
3.4 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์

ใดๆ เพื่อเป็นการใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง 
3.5 สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อได ้
3.6 ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกับด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

หรือขอ้ก าหนดต่างๆ 
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3.7 ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน ส่ิงแวดล้อม 
สถาบนัการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่

3.8 สร้างจิตส านึกให้พนักงานของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม 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 าแหน่งหนา้ท่ีและข้อมูลอนัเป็นความลบั

ของบริษทั 
4.4 ระมดัระวงัในการท ารายการระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม

บริษทัเป็นส าคญั และตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการและขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเขา้ข่ายเป็น
รายการเก่ียวโยงตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

4.5 กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีขัดแยง้ทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วน
เก่ียวข้องในการพิจารณาตัดสินใจ และต้องออกจากท่ีประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเร่ือง
ดงักล่าว 

4.6 ไม่เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั เวน้แต่จะ
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุม       

ผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยติุธรรม และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 

1.2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจในการด าเนินการใดๆ ด้วยจิตอัน
บริสุทธ์ิ (good faith) และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

1.3 ไม่บริหารองคก์รอยา่งขาดความระมดัระวงัหรือขาดความยั้งคิด 
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1.4 เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการ
พฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

1.5 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการประยกุตค์วามรู้และทกัษะการบริหารจดัการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษทั 

1.6 จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัเส่ือมค่าผิดปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.7 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริงต่อ

คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
1.8 ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง พวกพอ้ง และผูอ่ื้น 
1.9 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กร

ทั้ งทางด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 

1.10 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบ 

1.11 ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 
1.12 ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 

 
2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า 
2.1 สนองความตอ้งการของลูกคา้ / ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและบริการท่ีดีเลิศ 
2.2 ก าหนดระดบัคุณภาพของสินคา้และการบริการใหเ้ป็นท่ียอมรับไดแ้ก่ลูกคา้ 
2.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เก่ี ยวกับสินค้า และบริการอย่าง

ครบถว้นถูกตอ้งเป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
2.4 ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
2.5 ไม่ส่งมอบสินคา้และการบริการให้แก่ลูกคา้ทั้งๆ ท่ีรู้ว่าสินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่อง

เสียหาย หรืออาจเกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยให้สินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานตก
ถึงมือลูกคา้ 

2.6 จดัระบบการบริการลูกคา้ ให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินคา้และบริการได้
โดยสะดวก และก าหนดใหมี้การด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

2.7 พยายามบริหารตน้ทุนการผลิตให้ต ่าสุดแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีได้
มาตรฐานตลอดเวลา 

2.8 รักษาความลบัของลูกค้าอย่างจริงจังและสม ่าเสมอ  รวมถึงไม่น ามาใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการใหบ้ริการต่อลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
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2.10 ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือสัญญาต่างๆ ท่ีมีกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
2.11 หากมีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 
2.12 จัดให้มีระบบท่ีให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ป้องกันการถูก

โจรกรรม 
2.13 ไม่ควรค้าก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่ก าหนด

เง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
 

3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน 
3.1 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน

ของพนกังานแต่ละคน 
3.2 ส่งเสริมพฒันา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนกังาน ให้มีความกา้วหน้า และความ

มัน่คงในอาชีพ 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหา

ของบริษทั 
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 ปฏิบติัต่อพนักงานบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และให้ความเคารพต่อสิทธิ

หนา้ท่ีส่วนบุคคล 
 
 

4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้
4.1 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงคก์ารใช้

เงินการช าระคืน การดูแลคุณภาพของหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีใหข้อ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี กรณีท่ี
จะไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัคู่คา้และเจา้หน้ีเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
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4.2 ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัลูกคา้หรือเจา้หน้ี ถา้หากว่า

มีขอ้มูลวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
โดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

4.4 รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
 

5. ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า 
5.1 แข่งขนัทางการคา้ขายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
5.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ผิดกฎหมาย 
5.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ

ไม่เป็นธรรม 
 

6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
6.1 ใหก้ารสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
6.2 คืนผลก าไรส่วนหน่ึงขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
6.3 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.4 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการ

หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 
6.5 ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและ

จริงจงั 
6.6 ปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
6.7 ไม่น าเงินของผูถื้อหุน้ไปสนบัสนุนทางการเมือง 

 
จรรยาบรรณของพนักงาน 
พนักงานของดุสิตธานีตอ้งปฏิบติังานอย่างมืออาชีพและยึดมัน่ในหลกัจริยธรรมของบริษทั เพื่อ

ส่งเสริมและสนบัสนุนพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการท างาน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและคงไว้
ซ่ึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เพื่อความกา้วหนา้และความมัน่คง
ของบริษทัและตวัพนกังานเอง 
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2. ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกนัในหมู่พนกังาน 
ร่วมกนัท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เอาใจใส่และปฏิบติัหน้าท่ีการงานของบริษทัดว้ยความเสียสละ 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 างานแก่ผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมาย

ของบริษทัเป็นส าคญั 
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั/ผูบ้ริหาร และเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซ่ึงความจริงและไม่เป็นธรรม 
10. แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร หากพบว่ามีการกระท าใดๆ ในบริษทัโดยมิชอบหรือผิด

กฎหมาย 
11. ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
12. ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 
13. เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการ

พฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
14. ไม่รับของขวญั เวน้แต่เป็นการรับอนัเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยตอ้งรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 
 
3. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นปัญหาท่ีบัน่ทอนความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาขององคก์รในทุกระดบั 
ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน และผลประกอบการ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององคก์ร และ
จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในท่ีสุด บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกัน แกไ้ข ไม่ส่งเสริมและไม่เก่ียวขอ้งกับการ
คอร์รัปชัน่ไม่วา่ในรูปแบบใดๆ 

บริษทัร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต ซ่ึงด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติแห่ง
ประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภา
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลกัดนัให้เกิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง โดย
ได้รับประกาศนียบตัรรับรองฐานะ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 และไดส้ิ้นสุดลงในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 

ในการน้ี บริษทัไดจ้ดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อยื่นขอต่ออายุ
ใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 และไดน้ าส่งเพื่อให้คณะกรรมการ
โครงการพิจารณาในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี บริษทัไดผ้่านการรับรองดงักล่าวจากคณะกรรมการแนว
ร่วม ปฏิบติัฯ ประจ าไตรมาส 2/2561 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 ซ่ึงใบรับรองดงักล่าวมีอายุ 3 ปี นับจาก
วนัท่ีรับรอง และบริษทัเขา้รับใบรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
ทุจริตอยา่งสมบูรณ์ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 

บริษทัก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไวด้งัน้ี 
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
1. บริษทัวางตวัเป็นกลางทางการเมืองและไม่มีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนหรือใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเมืองแก่พรรคการเมืองหรือผูมี้อ  านาจทางการเมือง 
2. คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ี

สนบัสนุนต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ

บญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานในเร่ืองการคอร์รัปชั่นให้มีความรัดกุม ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

4. กรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ  และการสนับสนุนนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ การส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
อ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุม หรือตวัแทนทางธุรกิจ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
แนวปฏิบติั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. ผูต้รวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไป
อย่างถูกตอ้งตามนโยบาย แนวปฏิบติั กฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล  เพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษัทมีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงในเร่ืองการคอร์รัปชั่น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท และไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ 
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ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท  ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกัทั้งทางตรงและทางออ้ม 

2. พนักงานทุกคนตอ้งไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายเป็นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทั ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาให้ปรึกษาผูบ้ังคบับัญชา ผูต้รวจสอบ
ภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานท่ีปฏิเสธเร่ืองการคอร์รัปชัน่หรือแจ้งเร่ือง
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4. ในการท าธุรกรรมกบัภาครัฐหรือเอกชน ตอ้งด าเนินการอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และเหมาะสม 
หลีกเล่ียงการกระท าอันอาจจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือพนักงานเอกชนด าเนินการในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม โดยปฏิบติัตามกฎหมายไทย 

5. ผูก้ระท าคอร์รัปชัน่ถือเป็นผูก้ระท าผิด ตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั และตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 
6. บริษทัจะท าความเข้าใจและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นน้ี ต่อบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอก ผา่นอินทราเน็ต และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.dusit-international.com 
 

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 ยกเว้นกรณีการรับเงินสนับสนุนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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การขอเงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายทั้งหมดจะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์ของการส่งเสริมการขาย
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้ลูกคา้มาใชบ้ริการมากขึ้น อนัจะส่งผลให้
บริษทัมีรายไดเ้พิ่มขึ้น และส่งเสริมรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของการประชาสัมพนัธ์ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของส่ือ และโฆษณาของหอ้งอาหารหรือโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ 
 การใชจ่้ายเงินสนบัสนุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัและเป็นไปตามมาตรฐานของดุสิต เท่านั้น 
 

นโยบายการจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้แก่พนักงาน 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายของขวญัให้แก่พนกังานตามเทศกาลและประเพณีนิยม รวมถึงเพื่อเป็นการ    

ช่ืนชมผลการปฏิบติังานภายใตห้ลกัการต่างๆ เช่น โครงการดุสิตขอบคุณ โดยแต่ละโรงแรมจะมีการมอบ
รางวลัในรูปแบบต่างๆ กนั 

บริษทัได้ให้ความรู้พนักงานเร่ืองจริยธรรมของบริษัท นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ
นโยบายไม่รับของขวญั ส าหรับพนักงานโรงแรมต่างๆ ในเครือไดรั้บการอบรมเร่ืองนโยบายและระเบียบ
วิธีการส าหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) รวมถึงบริษทัในเครือท่ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขมีหนา้ท่ีและจรรยาบรรณ
ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบติัเพื่อรองรับนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการป้องกนั
มิให้องค์กรเป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและแนวทางปฏิบติัท่ีส านักงาน ปปง. 
ก าหนดขึ้นอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัให้การสนับสนุนผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ตระหนักและให้ความส าคญัในการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยให้มีการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเหมาะสมไปยงัผูมี้ส่วนได้เสีย รวมทั้งได้
ก าหนดนโยบายการรับแจง้ขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียน (Whistle-Blowing Policy) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
ก าหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน กระบวนการจดัการเก่ียวกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 
มาตรการคุม้ครองสิทธิของผูใ้ห้ขอ้มูล การรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบัให้จ ากัดเฉพาะผูท่ี้
รับผิดชอบท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบประเด็นท่ีร้องเรียนเท่านั้นท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลได ้
 ส าหรับช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับบริษัทในกรณี ท่ีมีค าถามหรือข้อสงสัย ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียน โดยสามารถติดต่อบริษทัไดท่ี้ 

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

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

 
4. การบริหารความเส่ียง 

ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  การบริหารความเส่ียงทั้งท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัและท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นส่ิงส าคญัต่อความส าเร็จและความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั เน่ืองจากบริษทัมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว การมีวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีแข็งแกร่ง เพื่อให้ธุรกิจ
เติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่คงและยัง่ยืนให้แก่ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว โดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก บริษทัประเมินความ
เส่ียงท่ีหลากหลายรวมถึงผลกระทบท่ีอาจมีต่อธุรกิจของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกล
ยทุธ์ การปฏิบติัการ การเงิน การปฏิบติัตามกฎระเบียบ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วย
ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท หัวหน้าหน่วยธุรกิจ และตัวแทนจากแต่ละฝ่ายในองค์กร โดยมีประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นเพื่อหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย 
กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้ค  าแนะน าด้านบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรภายใตก้รอบการบริหาร
ความเส่ียงตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
รวมทั้งทบทวน พิจารณา และปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารความเส่ียง แนวทางการปฏิบติั ทิศทางและ
นโยบาย ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาวะแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไป และก าหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ี ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความส าคญัและมีความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยนืในรอบปี 2563 
รายละเอียดกล่าวไวใ้นหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง 
 
5. การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ในฐานะองคก์รชั้นน าในธุรกิจการให้บริการ บริษทัให้ความส าคญักบัการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ในทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของการให้บริการ ขั้นตอนของกระบวนการท างาน และการ
วดัผล เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ และ
การรักษาต าแหน่งทางการตลาด บริษทัไดน้ าระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ ISO 9001:2015 
เขา้มาประยุกตใ์ชภ้ายใตก้ารก ากบัดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละโรงแรม เพื่อให้เกิดการด าเนินการอยา่งจริงจงั 
และสอดคล้องกับข้อก าหนดและมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้ งได้วางหลักเกณฑ์ช้ีว ัด
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ประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ และก่อใหเ้กิดการพฒันา
ของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ไวด้งัน้ี 

• มาตรฐานของการใหบ้ริการ กระบวนการท่ีน าไปใช ้และการวดัผล 
• การเฝ้าติดตามกระบวนการท างาน 
• การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
• การป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 
• ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
• ต าแหน่งทางการตลาด 
• ความมุ่งมัน่และการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
• ขอ้บงัคบัในการด าเนินธุรกิจ 

รายช่ือโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตฐานตามระบบ International Organization for Standardization  
ISO 9001 11 โรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตฐานตามระบบ ISO 9001: 2015 ประกอบดว้ย 

โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร / โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ / โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา / 
โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี / โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ / โรงแรมดุสิตธานี พทัยา / โรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน / โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต / โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพ / โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ISO14001 9 โรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตฐานตามระบบ ISO 14001: 2015 ประกอบดว้ย 
โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร / โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ / โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ / 
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา / โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน / โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต / 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ / โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ และ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  

ISO 20121 3 โรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตฐานตามระบบ ISO 20121: 2012 ประกอบดว้ย 
โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร / โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส       
ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 

 บริษทัไดป้ระกาศนโยบายด้านการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแต่งตั้งผูอ้  านวยการฝ่ายการจดัการ
คุณภาพทัว่ทั้งองคก์รเป็นผูน้ าทางดา้นพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื และผูอ้  านวยการกลุ่มฝ่ายวิศวกรรมเป็น
ผูป้ระสานงานและรับผิดชอบในดา้นการด าเนินการเพื่อความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิผล สามารถขบัเคล่ือน
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองส าหรับงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 นอกจากน้ี ทางโรงแรมจะมีคณะท างานทีมสีเขียว ท าหน้าท่ีติดตามการท างานด้านส่ิงแวดล้อม 
ประเมินความเส่ียง บนัทึกและติดตามผลกระทบ รวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มและ
สังคมอย่างย ัง่ยืน รวมทั้ งพิจารณาจ้างพนักงานและผูรั้บเหมาท่ีมีภูมิล าเนาในท้องถ่ิน จัดซ้ือและจัดหา
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ผลิตภณัฑ์หรือบริการจากชุมชนทอ้งถ่ินท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั พร้อมทั้งได้กระตุน้ให้พนักงาน
น าเสนอต่อแขกท่ีมาพัก ผูส่้งสินค้าและบริการ ผูรั้บเหมาและตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ถึงพันธสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีย ัง่ยนืโครงการใบไมเ้ขียว 

(ส าห รับนโยบายอนุ รักษ์พลังงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่ ม เติมได้ ท่ี  https://www.dusit-
international.com/sustainability) 
 

การด าเนินงานอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกจิ 
บริษทัก าหนดเป้าหมายการท าธุรกิจท่ีมุ่งสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืนโดยใชน้โยบายเชิงรุกควบคู่ไปกบั

การบริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเนน้การขยายกิจการในดา้นการรับบริหารและการลงทุนในธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกระจายความเส่ียง บริหารจดัการอตัราส่วนทางการเงินและค่าใช้จ่ายของบริษทัและ
บริษัทย่อยให้เหมาะสมกับเป้าหมายรายได้และแผนธุรกิจขององค์กร รวมทั้ งท าการศึกษาและสรรหา
เคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยให้สามารถลงทุนตามกลยทุธ์และแผนธุรกิจท่ีวางเอาไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และน าผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม นบัตั้งแต่การก าหนดนโยบายปันผลก าไรสุทธิในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 แก่ผูถื้อหุ้น 
การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริหารและพนักงาน รวมทั้งการจดัท างบการเงินท่ีโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้และจดัท าเอกสารเพื่อส่ือสารผลประกอบการไปยงัผูถื้อหุ้นในทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และให้
ความส าคญักบัการมีวินยัทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

การด าเนินงานอย่างยั่งยืนด้านสังคม 
บริษทัใหค้วามส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน

โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  การเคารพในความแตกต่าง
หลากหลายและยึดหลกัสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัดา้นแรงงานอย่างเป็นธรรม การดูแลอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัท่ีดี ตลอดจนมุ่งส่งเสริมความรู้และพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ เพื่อให้การขบัเคล่ือนองคก์รให้
เติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื 

 
1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิ          

ขั้นพื้นฐานของมนุษย ์และเล็งเห็นว่าหลกัการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานส าคญัของการอยู่ร่วมกนัอย่าง
ผาสุก ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์นับเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคภายใน
องค์กร เคารพในสิทธิทางการเมืองอนัพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศและ        
ชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
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- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัไม่มีนโยบาย ไม่กระท าและไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่กระท าและไม่สนับสนุนการบงัคบัใช้แรงงานหรือ
การใชแ้รงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก 

- ส่งมอบสินคา้และบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ ศาสนา
อยา่งเท่าเทียมกนั 

- เปิดโอกาสดา้นการจา้งงานบุคคลรวมไปถึงการจา้งงานคนพิการอยา่งเท่าเทียมกนั 
- บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถร้องทุกขใ์นเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายจดัการ

มีพนัธสัญญาในการป้องกนัและก าจดัการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิใหเ้กิดขึ้นได ้
ยิ่งไปกว่านั้น บริษทัไดจ้ดัให้มีการป้องกนัการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

และแสดงให้เห็นถึงแนวนโยบายท่ีไม่ยอมรับ และไม่ยอมอ่อนขอ้ต่อการคุกคามทางเพศไม่ว่าในรูปแบบ
ใดๆ โดยแสดงแนวนโยบายและการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation 
Manual และจ ากดัความการกระท าท่ีถือเป็นการคุกคามทางเพศโดยสรุป ดงัน้ี 

- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเก่ียวกบัเร่ืองเพศอย่างไม่พึงประสงค ์
เช่น การวิพากษว์ิจารณ์เก่ียวกบัเร่ืองรสนิยมทางเพศของผูอ่ื้น 

- การกระท าใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางเพศท่ีสร้างความเป็นปรปักษ ์หรือข่มขู่ในท่ีท างาน หรือ
การกระท าใดๆ ท่ีเขา้ข่ายไม่พึงประสงค์ในเร่ืองเพศ การเผยแพร่เร่ืองข าขนัเชิงลามกในสถานปฏิบัติงาน 
แสดงติดประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาหรือรูปภาพท่ีแสดงถึงการคุกคามทางเพศ 
 บริษทัก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้กระท าความผิดในเร่ืองดงักล่าวในระดบัสูงสุด กล่าวคือ เลิกจา้ง 
และได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผูจ้ ัดการทั่วไปของ
โรงแรม โดยขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั 

ตั้งแต่ปี 2561 จนมาถึงปัจจุบนั บริษทัไดก้ าหนดนโยบายปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเท่ียว ซ่ึงนโยบายน้ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างดุสิต
อินเตอร์เนชั่นแนลและองค์กรเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (The Code) โดยได้มีการ         
ลงนามสัญญาเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 นโยบายน้ีมีผลบังคบัใช้กับบริษทัและโรงแรมในเครือดุสิตใน
ประเทศไทย ทั้งน้ี หลกัการปฏิบติัส าหรับโรงแรมในเครือดุสิตในประเทศไทย มีดงัน้ี 

- ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความร่วมมือระหว่างดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code เพื่อปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศใหก้บัพนกังานทุกคนในทุกระดบั 

- ให้ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายระหว่างดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และ The Code ในการปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศระหวา่งการปฐมนิเทศใหก้บัพนกังานใหม่ 

- จดัการฝึกอบรมเก่ียวกับนโยบายระหว่างดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code ว่าด้วยการ
ปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศให้กบัพนักงานบริการทุกคน  ซ่ึงได้แก่ พนักงานแผนก
ตอ้นรับส่วนหนา้ พนกังานแผนกใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พนกังานแผนกแม่บา้น  พนกังานแผนกช่าง 
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พนกังานแผนกทรัพยากรมนุษย ์พนกังานแผนกกีฬาและสันทนาการ พนกังานแผนกรักษาความปลอดภยัท่ี
วา่จา้งโดยบริษทั/โรงแรม รวมถึงพนกังานแผนกรักษาความปลอดภยัจากบริษทัภายนอก 

- แสดงขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายระหว่างดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และ The Code ในการปกป้อง
เด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ไดแ้ก่ โปสเตอร์ ขั้นตอนการแจง้เหตุการณ์ฉุกเฉินและตอ้งสงสัย 
และเบอร์โทรศพัทข์องหน่วยงานต่างๆ ส าหรับการแจง้เหตุการณ์บนบอร์ดประกาศแจง้พนกังาน 

- จดัเตรียมแบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์การล่วงละเมิดหรือตอ้งสงสัยวา่มีการล่วงละเมิดทาง
เพศเด็กไวใ้นท่ีเหมาะสมในแต่ละแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการท่ีปฏิบติัหน้าท่ี แผนกตอ้นรับส่วนหน้า 
แผนกให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พนกังานแผนกแม่บา้น พนกังานแผนกช่าง พนักงานแผนกทรัพยากร
มนุษย ์พนกังานแผนกกีฬาและสันทนาการ และพนกังานแผนกรักษาความปลอดภยั 

- แจง้เหตุการณ์การล่วงละเมิดหรือตอ้งสงสัยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศกบัเด็กท่ีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของส านกังานดุสิตส่วนกลางภายใน 24 ชัว่โมง 

- ให้ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายระหว่างดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และ The Code ในการปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศใหก้บัลูกคา้ของโรงแรมดว้ยส่ือแผน่พบั เวบ็ไซต ์โปสเตอร์ เป็นตน้ 

- ระบุภายในสัญญาให้ชัดเจนกับบริษทัคู่คา้และเครือข่าย ถึงประเด็นการปฏิเสธการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เช่น กบัตวัแทนบริษทัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

- เขา้ร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ระหว่างดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล และ The Code เพื่อสร้าง
ความตระหนกัและปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ในปี 2561 พนักงานของส านักงานดุสิตส่วนกลางรวมถึงพนักงานของโรงแรมในเครือดุสิตใน
ประเทศไทยต่างได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองน้ี และในปี 2563 โรงแรมในต่างประเทศ ได้ท าการอบรม
นโยบายปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เช่น ดุสิตธานี กวม รีสอร์ต และ ดุสิต บีชรีสอร์ต 
กวม เป็นตน้ อีกทั้งยงัเพิ่มโปรแกรมน้ี ลงไปในการอบรมพนกังานท่ีเร่ิมงานใหม่อีกดว้ย 
 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
บริษทัเช่ือว่าบุคลากรคือกุญแจหลกัในการน าไปสู่ความยัง่ยืน บุคลากรคือแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

สังคม และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นบริษทัจึงใหค้วามส าคญัในการมุ่งมัน่พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
อยา่งมาก 

2.1 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของบุคคลซ่ึงเป็นรากฐานแนวคิดท่ีบริษทัยึดถือในการปฏิบติัต่อพนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนอย่าง 
เท่าเทียมกนั โดยเล็งเห็นว่าสวสัดิภาพและความเป็นอยู่อนัดีของพนักงานคือความเขม้แข็งขององคก์ร  การ
ปฏิบติัต่อพนักงานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตส านึก
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และพลงัในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานและให้บริการแก่
ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการดงัน้ี 

- จัดให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีท างานอย่าง
เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวา่งการปฏิบติังาน การจดัใหมี้สถานท่ีท างานท่ี
สะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยั 

- พฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้รียนรู้ผา่น
การท างาน การฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลอย่างสม ่าเสมอ การฝึกฝนผ่านการปฏิบติังานจริง และ
เล่ือนต าแหน่งเม่ือมีผลงานและโอกาสท่ีเหมาะสมอยา่งเท่าเทียมกนั 

- จดัให้มีเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนักงาน และให้พนักงานไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามศกัยภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนท่ีเป็นอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั 

- จดัให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมส าหรับพนักงานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เป็น
ธรรม 

- จดัให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจ าปี 
การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี และหอ้งพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ม้ืออาหารใน
ช่วงเวลาปฏิบติังาน สิทธิการเขา้พกัในโรงแรมของบริษทัและโรงแรมในเครือในราคาพนกังาน และอตัราค่า
หอ้งพกัพิเศษส าหรับครอบครัวและมิตรสหาย  

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

- ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั จดัให้มี
การท่องเท่ียวประจ าปี  งานปีใหม่พนักงาน และกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน  รวมไปถึงการท าบุญ
ร่วมกันหรือท ากิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ  เช่น การท าบุญใส่บาตรร่วมกันในเทศกาลสงกรานต์ การจัด
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง และลอยกระทงในเทศกาลลอยกระทง เป็นตน้ 

- จดัให้มีการให้รางวลัตอบแทนและแสดงความช่ืนชมในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานท่ีท าหนา้ท่ี
ได้เป็นอย่างดี หรือปฏิบติังานให้บริษทัมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green Employee 
Award, Long Service Award เป็นต้น  ทั้ ง น้ี  บ ริษัทยังจัดให้ มีรางวัลระดับบริษัท  (Corporate Gracious 
Award) ท่ีให้โอกาสกับโรงแรมและบริษัทต่างๆ  ในเครือ ส่งพนักงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวลัระดับ
นานาชาติอีกดว้ย 

- จดัสรรสวสัดิการต่างๆ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติ และศาสนา ภายในองค์กร
เพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานและมีความทัว่ถึง 

2.2 การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว โดยถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต ่าซ่ึงก าหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นท่ีตั้งของ
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โรงแรมเป็นแนวทางค่าจ้างส าหรับพนักงานแรกเข้าทั้ งเพศชายและหญิง ซ่ึงในทางปฏิบัติ ค่าจ้างของ
พนักงานแรกเข้าจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับเดียวกันใน
ทอ้งถ่ินเดียวกนั  และเพศไม่ไดมี้ผลต่อการก าหนดเกณฑค์่าจา้งแต่อยา่งใด 
 ในระยะสั้น บริษทัมีการปรับค่าจา้งและผลตอบแทนให้กบัพนกังานในเดือนเมษายนของทุกปี โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการในแต่ละปี ส่วนใน
ระยะยาว มีการวดัผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Score Card โดยมีตัวช้ีวดัด้วยระบบ KPIs ดังนั้น 
พนกังานทุกเพศ ทุกระดบั จะไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากน้ี ยงัได้
ก าหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
 นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสประจ าปี  และ 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหแ้ก่พนกังาน อาทิ ค่าครองชีพ วนัหยดุพกัร้อน วนัลาป่วย รวมถึงวนัหยุดพิเศษ
อ่ืนๆ เช่น Wedding Leave, Paternity Leave ประกนัชีวิตแบบกลุ่ม และสวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบ
ประกนัสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง ประกนัการเดินทางกรณีท่ี
ตอ้งเดินทางเพื่อปฏิบติัหน้าท่ี เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเม่ือบิดามารดา หรือบุคคลใน
ครอบครัวเสียชีวิต ของขวญัเม่ือพนักงานคลอดบุตร เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบัติ 
สวสัดิการค่าห้องพกัโรงแรมในเครือในราคาพนักงานและสามารถให้เครือญาติและมิตรสหายเขา้พกัใน
ราคาพิเศษ สิทธิลดหย่อน ส่วนลดราคาค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมเม่ือรับประทานอาหารหรือซ้ืออาหารท่ี
โรงแรมหรือร้านอาหารในเครือ ค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจดังาน
แต่งงานของพนักงานหรือบุตรท่ีโรงแรมในเครือ สวสัดิการการกูเ้งินอตัราดอกเบ้ียพิเศษกบัธนาคารท่ีเขา้
ร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอาย ุเป็นตน้ 
 ทางดา้นสวสัดิภาพของพนกังาน บริษทัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยให้
บุคลากรจากโรงพยาบาล มาให้บริการตามสถานท่ีท่ีจัดไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจัดแพทย์มาให้
ค  าแนะน าเม่ือพนักงานมีขอ้สงสัยหรือขอ้สอบถามเร่ืองสุขภาพ พร้อมทั้งจดัการอบรมเพื่อให้ความรู้กับ
พนกังานในเร่ืองการรักษาสุขภาพและการป้องกนัโรคต่างๆ 
 

3. การพฒันาบุคลากร 
ปี 2563 เป็นปีท่ีมีความทา้ทายส าหรับธุรกิจโรงแรมอย่างยิ่ง  เน่ืองจากผลกระทบอย่างรุนแรงจาก

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงพนักงานตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัความทา้ทาย
รอบดา้นและการปฏิบติังานภายใตว้ิถีใหม่ (New Normal) อย่างไรก็ตาม นโยบายท่ีมุ่งเน้นการพฒันาระบบ
การบริหารให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล พฒันาความรู้ของพนกังานทุกฝ่ายอย่างสม ่าเสมอ
ยงัด าเนินการต่อเน่ืองมา เพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ เเละสนบัสนุนใหพ้นกังานได้
ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี ให้อ านาจในการตดัสินใจ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กบัความส าเร็จของบริษทั  
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ทั้งน้ี รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบันโยบายการพฒันาบุคลากร งบประมาณการพฒันาบุคลากร การ
อบรมพนักงานใหม่ การพฒันาทักษะพนักงานอย่างต่อเน่ือง มีระบุโดยละเอียดภายใตห้ัวขอ้การพฒันา
บุคลากร ในรายงานประจ าปีฉบบัน้ี 
 

4. การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษทัใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

โดยก าหนดใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการ ตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
การฝึกอบรมด้านสุขอนามยัและความปลอดภัยในการปฏิบติังานตามกฎกระทรวงท่ีก าหนดให้

โรงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนักงานในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัในท่ีท างานและสถานประกอบการ 
ดงันั้น ทุกโรงแรมในเครือดุสิตไดจ้ดัใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 3 หวัขอ้อยา่งครบถว้น ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับหวัหนา้งาน 
2. หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับผูบ้ริหาร 
3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับคณะกรรมการ 
ทั้งน้ี ทุกโรงแรมได้จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน ท าหน้าท่ีส ารวจความ

ปลอดภยั การจดัท าขอ้บงัคบั คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน การวางระบบการรายงาน
สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั การประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัในการท างาน และการ
ประชุมการติดตามงาน เป็นตน้ 

 
สัดส่วนพนกังานทั้งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ปี 2563 มีดงัน้ี 
ท่ี ช่ือโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลีย่ (%) 
1. ดุสิตธานี พทัยา 25 298 8.39 
2. ดุสิตธานี หวัหิน 7 272 2.57 
3. ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 9 198 4.55 
4. ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 7 64 10.94 
5. ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 7 77 9.09 
6. ดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ 7 63 11.11 
7. ดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ 5 57 8.77 
ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการท างาน 
เพื่อให้พนักงานท างานอย่างปลอดภยั และลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น พนกังานจะไดรั้บการอบรม

เร่ืองการท างานอยา่งปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานไดมี้การเก็บขอ้มูล
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สวสัดิภาพของพนกังาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการท างาน วนัท างานท่ีสูญเสีย และการ
ขาดงาน ดงัน้ี 

ท่ี ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ปี 

2562 2563 
1 จ านวนกรณีการเจ็บป่วยจากการท างาน (กรณี) 0 0 
2 จ านวนกรณีการบาดเจ็บจากการท างาน (กรณี) 89 7 
3 จ านวนพนกังานเสียชีวิตจากการท างาน (คน) 0 0 
4 อตัราการบาดเจ็บจากการท างาน ( Injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชัว่โมง) 5.30 0.65 
5 อตัราวนัท างานท่ีสูญเสีย (Lost Day Rate) (วนัต่อ 200,000 ชัว่โมง) 11.19 4.29 
6 อัตราการขาดงาน (Absent Rate) (วันต่อจ านวนวันท างานของพนักงาน

ทั้งหมด) 
0.17 23.09 

7 จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (คน) 1,590 1,029 
 
หมายเหต ุ 1. สาเหตุท่ีจ านวนพนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2563 มีจ านวนน้อยกว่าปี 2562 เพราะการปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานและการ

ควบรวมงาน เน่ืองมาจากสถานการณ์ COVID-19 
 2. การบาดเจ็บจากการท างาน เป็นกรณีท่ีพนักงานไดรั้บบาดเจ็บจากการท างานและตอ้งหยดุงานอยา่งน้อย 1 วนัขึ้นไป โดยไม่

รวมการบาดเจ็บในระดบัปฐมพยาบาล 
 3. วนัท างานท่ีสูญเสีย คือ จ านวนวนัท่ีเสียไปเน่ืองจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการท างาน โดยจะเร่ิมนบัตั้งแต่หยุดงานในวนั

ถดัไป 
 4. การขาดงาน คือ จ านวนวนัท่ีพนักงานขาดงานดว้ยสาเหตุต่างๆ ทั้งท่ีสืบเน่ืองจากการท างานและนอกการท างาน รวมถึงการ

ลาหยุดงานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง ตามมาตรการของแต่ละโรงแรม เน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19 แต่ไม่รวมถึงวนัหยดุตาม
ประเพณี การลาตามสิทธิต่างๆ  จึงท าให้อตัราการขาดงานปี 2563 มากกว่าอตัราการขาดงานปี 2562 

 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
แนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคมีฐานความคิดมาจากสิทธิของผูบ้ริโภค โดยบริษทั

ในกลุ่มดุสิตธานีค านึงถึงสิทธิของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้เป็นส าคญั และยดึหลกัการบริการดว้ยความรับผิดชอบ
ต่อค ามัน่สัญญาท่ีไดท้ าการประชาสัมพนัธ์ไว ้โดยมีช่องทางการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการท่ีหลากหลาย 
ลูกคา้จึงมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลเพียงพอท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ สามารถเขา้ถึงการติดต่อส่ือสาร
กบับริษทัไดง้่ายและสะดวก และหากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ บริษทัจะรีบด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด นอกจากน้ี 
บริษทัมีระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหนา้ท่ีพิจารณา
และจดัการในเร่ืองต่างๆ ในบริษทัให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
เพื่อรักษามาตรฐานการบริการดว้ยปรัชญาการให้บริการของดุสิตท่ีไดป้ฏิบติัต่อลูกคา้ทุกท่านดว้ยความอ่อน
นอ้มจริงใจ สม ่าเสมอ ท าให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตซ่ึงเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารงานดว้ยคนไทย ไดรั้บ
การยอมรับในระดบัสากล 
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การด าเนินงานอย่างยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
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. บริการคาร์แชร์ร่ิงด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 
ดุสิต จบัมือ ฮ้อปคาร์ ผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มเช่ารถยนต์ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 

เปิดตวับริการคาร์แชร์ร่ิงท่ีโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และบา้นดุสิตธานี ความพิเศษของบริการใหม่
น้ีคือรถยนตท่ี์น ามาใหบ้ริการเป็นรถยนตไ์ฟฟ้า หรือ อีวี 2 รุ่น ไดแ้ก่ ฟอมม ์รถขนาดมินิ 2 ท่ีนัง่ และ MG ZS 
EV รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดกวา้งขวางท่ีสามารถนั่งได ้4-5 คน เช่ือว่ารถอีวีจะตอบโจทยค์นชอบความ
คล่องตวัและสะดวกสบายเพราะสามารถเปิดปิดประตูและสตาร์ทรถผ่านแอปบนมือถือไดเ้ลยใชง้านเสร็จ
แลว้ก็น ารถมาคืน และไม่ตอ้งเติมน ้ามนั 

2. การใช้พลงังาน 
บริษทัให้ความส าคญัเร่ืองการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้

พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมีการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานดา้นพลงังานและเพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไวด้งัน้ี 

2.1 บริษทัมีปณิธานแน่วแน่ท่ีจะด าเนินการและพฒันาแนวทางการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม 
โดยก าหนดให้การอนุรักษ์พลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฎหมายและ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 บริษทัจะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลงังานขององค์กรอย่างต่อเน่ือง
และเหมาะสมกบัธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีใช้รวมทั้งการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัการประหยดัพลงังาน 
และการจัดจ้างผู ้ถูกว่าจ้างท่ีมีแนวทางการปฏิบัติด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมท่ีดีตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษทั 

2.3 บริษทัก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษใ์นแต่ละปี โดยตั้งเป้าหมายในปี 2563 จะลดการใช้
พลงังานทั้งหมดอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบั พ.ศ. 2561 และส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2.4 บริษทัถือว่าการอนุรักษ์พลงังานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทัทุกระดบัท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตราการท่ีก าหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
ต่อคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน 

2.5 บริษทัให้การสนับสนุนท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ เวลาในการ
ท างาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอขอ้คิดเห็น เพื่อพฒันางานดา้นพลงังาน 

2.6 ผูบ้ริหารและคณะท างานด้านการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย 
และแผนการด าเนินงานดา้นพลงังานทุกปี 

พลงังานไฟฟ้า    
เนื่องจากที่ผ ่านมาทางบริษทัได ้มีการด า เนินการตามมาตรการพื ้นฐานในการลดการใช้

พลงังานไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในโรงแรมและชุดควบคุม
เพื่อให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเปลี่ยนระบบท าน ้ าร้อนมาเป็นระบบป๊ัมผลิตน ้ าร้อน 
(Heat Pump) เป็นตน้ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ามีการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าเกิดขึ้นมาทุกปี 

ส าหรับปีที่ผ่านมาทางบริษทัได้ท าการปรับปรุงแนวทางการลดพลงังานเพื่อให้เกิดประโยชน์
ก ับทุกฝ่ายมากยิ ่งขึ้น  โดยเน้นไปยงัปรับใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การ
ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพน ้าส าหรับระบบท าความเย็น การควบคุมการเปิดปิดเคร่ืองจกัรในพื้นท่ี
ต่างๆ การเพิ ่มระดับการบ ารุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบจ่ายลมเย ็นขนาดใหญ่ (Air Handing 
Unit) และเคร่ืองเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) เป็นตน้ ทั้งน้ีทางบริษทัยงัท าการปรับปรุงการด าเนินงาน
ในแผนกต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างคุม้ค่ามากที่สุด เช่น  การปรับปรุงระยะเวลาการ
ท างานของเคร่ืองจกัรแผนกซักรีด การปรับปรุงการใช้งานเคร่ืองครัว เป็นตน้ ซ่ึงมาตรการดังกล่าวได้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการใช้พลงังาน ทางบริษทัได้ท าการจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้ไฟฟ้า
เพื่อให้เหมาะกับลกัษณะธุรกิจในปัจจุบนั เช่น การแบ่งโซนในการจ่ายไฟฟ้า การเปิดปิดเคร่ื องจกัร
ตามความตอ้งการในแต่ละวนั โดยผลของการด าเนินการเป็นผลให้การใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวลดลง
อย่างมีนัยยะส าคญัเม่ือเทียบการด าเนินการโดยทัว่ไป 

ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ทางบริษทัได้น าขอ้มูลที่ได้รวบรวมมาจากการด าเนิน
กิจการมาอย่างยาวนานมาปรับปรุงมาตรฐาน ส าหรับโรงแรมที่จะท าการเปิดใหม่ในอนาคต ทั้งน้ีทาง
บริษทัยงัได้ท าการส่งวิศวกรเพื่อเขา้ตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโรงแรมเหล่านั้น
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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3. การใช้ทรัพยากรน ้า  
เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรน ้ าเป็นจ านวนมาก ดังนั้ นการใช้น ้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช้วิธีบริหารจดัการน ้ าเป็น
อย่างดี  

บริษทัได้ด าเนินการให้ทุกโรงแรมท าการตรวจสอบการใช้ในน ้ าส่วนต่างๆ เช่น สระว่ายน ้ า 
ห้องครัว ห้องซักรีด และอื่นๆ เพื ่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของน ้ า ทางบริษทัยงัได้จดัให้มีการ
บ ารุง รักษาเคร่ืองจกัรที่มีอตัราการใช้น ้ าสูง เช่น หอผ่ึงเย็น เคร่ืองจกัรในการซักผา้ เป็นตน้ ซ่ึงท าให้
เกิดการลดการใช้น ้ าลงได้ นอกจากน้ี บริษทัยงัได้ท าการเลือกใช้สุขภณัฑ์ที่สามารถใช้น ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส าหรับทุกโรงแรม ส าหรับทิ้งน ้าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ทางบริษทัยงัได้มีการน ากลบัมาใช้
ใหม่ เช่น การรดตน้ไม ้และการลา้งพื้นท่ี 

ส าหรับการด าเนินการที่ผ ่าน ทางบริษทัยงัได ้มีการรวบรวม และวิเคราะห์ผล เพื ่อน าไป
ปรับปรุงมาตรฐานของโรงแรม เพื่อให้แน่ใจว่าโรงแรมที่จะเปิดใหม่นั้นมีการออกแบบที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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4. การบริหารจัดการขยะ 
บริษทัและโรงแรมในเครือไดส่้งเสริมใหพ้นกังานลดปริมาณขยะภายใตแ้นวคิด 3Rs ดงัน้ี 
• Reduce เป็นการลดปริมาณขยะท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
• Reuse เป็นการน ากลบัมาใชใ้หม่หรือใชซ้ ้ า เช่น การใชก้ระดาษพิมพท์ั้งสองหน้า การน าบรรจุ

ภณัฑม์าใชใ้ส่บรรจุเคร่ืองใชห้รือส่ิงของต่างๆ 
• Recycle เป็นการน าขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยให้มีการคัดแยกและรวบรวมขยะใน

ส านักงานท่ีสามารถน าไปใช้รีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ และพลาสติก ออกจ าหน่ายให้
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  
นอกจากน้ี บริษทัยงัตระหนกัถึงปัญหาของขยะพลาสติกท่ียากต่อการจดัการเป็นอย่างดี บริษทัเร่ิม

ด าเนินการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียว (Elimination of Single Use Plastic) ตั้ งแต่ปี 2561 โดย
บริษทัเร่ิมจากลดการใชห้ลอดพลาสติกซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใกลต้วัและสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่
ในขั้นต่อไปได้ ส าหรับส านักงานส่วนกลางนั้ น บริษัทยกเลิกการแจกขวดน ้ าพลาสติกทั้ งหมดให้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและติดตั้งดว้ยตูก้ดน ้ าด่ืมและแกว้กระดาษแทน ทั้งน้ี บริษทัก าลงัด าเนินการอย่างรัดกุมใน
การหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาใช้ทดแทนพลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียวทิ้งใน
ผลิตภณัฑต์่างๆ ของโรงแรมต่อไป 
 

นวัตกรรมการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมด้านการบริหารจัดการธุรกจิ 
ในปี 2563 บริษัทและโรงแรมทั้ ง 6 แห่งได้ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม โดย

ด าเนินการดงัน้ี 
1. เลือกใช้บริษทัที่มีความช านาญในการควบคุมคุณภาพน ้ าส าหรับระบบท าน ้ าเยน็เพื ่อลด

พลงังานในการท าน ้าเยน็ 
2. ท าการปรับปรุงการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน 
3. ไดท้ าการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้งเพื่อให้แน่ใจวา่ไม่มีการ

สูญเสียความเยน็จากกระบบท าความเยน็โดยไม่จ าเป็น ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดการใชพ้ลงังาน 
4. ท าการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED พร้อมทั้งเปล่ียนระบบควมคุมเป็นแบบท่ีมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
5. ท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบท าน ้ าเยน็และปรับอากาศ และท าการบ ารุงรักษาตาม

มาตรฐานสากลเพื่อลดการสูญเสียพลงังานในระบบ 
6. ด าเนินการน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดแลว้มาหมุนเวียนใช้ในโรงแรมเพื่อให้เกิดการใช้น ้ าอย่างมี

ประโยชน์สูงสุด 
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7. เลือกใช้ผลิตภัณท์อนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซ่ึงเป็นผู ้เช่ียวชาญเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน ส าหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซักรีด โดยพฒันาระบบและใชผ้ลิต
ภณัทซ์ักลา้งส าหรับน ้าเยน็ในการซกัเคร่ืองแทนน ้าร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน 

8. โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ หมู่เกาะมลัดีฟส์ ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลพีวีจ านวนกว่า 800 แผ่นบน
หลงัคาของอาคารหลกั ซ่ึงสามารถเปล่ียนพลงังานจากแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าไดร้าว 854 กิโลวตัตต์่อ
วนั แม้จะไม่มากเม่ือเทียบกับปริมาณของพลังงานไฟฟ้าท่ีโรงแรมฯ ต้องใช้วนัละ 16,000 กิโลวตัต์ แต่
พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดน้ี้ สามารถน าไปใชไ้ดห้ลากหลายทางตั้งแต่ ผลิตไฟฟ้าส าหรับห้องพกัประเภทวิลล่า 
กลัน่น ้ าทะเลให้เป็นน ้ าจืดส าหรับการซักรีดเส้ือผา้ หรือจะใช้ชาร์จไฟรถบกัก้ีส าหรับใช้งานในรีสอร์ต ซ่ึง
ช่วยให้โรงแรมฯ ประหยดัการใชน้ ้ ามนัดีเซลไดก้ว่า 86,500 ลิตร หรือเท่ากบัการเดินทางจากกรุงลอนดอน
ถึงมลัดีฟส์จ านวน 173 เท่ียว คิดเป็นการช่วยลดการเกิดไอเสียไดป้ระมาณ 229 ตนั 

9. ด าเนินการศึกษาแนวทางการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลส าหรับโรงแรมในประเทศไทยเพื่อเพิ่มการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสะอาดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   

 
การให้บริการและความพงึพอใจจากลูกค้า 
รายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ใน “รางวลัท่ีดุสิตได้รับในปี 2563” ของหัวขอ้นโยบายและภาพรวมการ

ประกอบธุรกิจ 
 
การด าเนินกจิกรรมเพ่ือพฒันาและสนับสนุนชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ดว้ยความตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบและตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีได้

เขา้ไปใชพ้ื้นท่ีเพื่อด าเนินธุรกิจ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ไดส้นบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาชุมชน
และสังคมโดยการปลูกฝังให้บุคลากร มีจิตสาธารณะและมีแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้
พนกังานมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและกระท าความดีแก่ชุมชน และสังคม ใน
ปี 2563 บริษทัและโรงแรมในเครือท่ีกระจายอยู่ทัว่โลกไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยสรุปแบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 2 ดา้น ดงัน้ี 

1. กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 

• ดุสิต สไมล ์(Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้แห่งความสุขของเด็กๆ 
ดุสิต สไมล์ เป็นหน่ึงในโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีริเร่ิมขึ้นส าหรับเด็ก ซ่ึงไดพ้ฒันา

เป็นโครงการการกุศลระดับสากลท่ีน ามาปฏิบติัทัว่ทุกบริษทัในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการมอบ
รอยยิ้มให้แก่เด็กๆ รวมทั้งเสริมสร้างโลกให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิสร้าง
รอยยิ้ม ประเทศไทย (www.operationsmile.org) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีรวบรวมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ท่ีมี
จิตอาสามาให้บริการการรักษาและแกไ้ขโดยวิธีผา่ตดัท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพแก่เด็กท่ีมีใบหนา้ผิดรูป
โดยก าเนิด หรือท่ีเรียกวา่ โรคปากแหวง่และเพดานโหว ่เป็นตน้ 
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ดว้ยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใตโ้ครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจดัหากองทุนเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบติังานต่างๆ เท่านั้น แต่บริษทัยงัเน้นย  ้า ถึงความส าคญัของโครงการเพื่อยกระดับความ
เขา้ใจของแขกผูเ้ขา้พกั องค์กรพนัธมิตร และพนักงาน ผ่านทางการฝึกอบรม การดูงาน งานส่ือมวลชน
สัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารการตลาด และช่องทางอ่ืนๆ  อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เร่ิม
ก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริจาคในหอ้งพกัแขก การบริจาคโดยหัก
จากเงินเดือนพนักงานท่ีเต็มใจมอบเงินบริจาค การจดักิจกรรมเพื่อการกุศล และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วน
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้  ในปี 2563 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ไดจ้ดังานกาล่าดินเนอร์ ส่งทา้ยปี
เก่า ตอ้นรับปีใหม่ขึ้น และจดักิจกรรมพนักงานหลากหลายกิจกรรม เพื่อระดมทุนจากกิจกรรมเกมส์บิงโก 
เงินบริจาคจากลูกคา้และพนักงานของโรงแรม โดยส่งมอบให้กบักบัมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เป็น
จ านวนเงิน 62,030 บาท นอกจากน้ีโรงแรมดุสิตธานี พทัยา โรงแรมดุสิต ดีทู อ่าวนาง โรงแรมดุสิต ดีทู 
เชียงใหม่ โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานีกวม รีสอร์ต 
วิทยาลยัดุสิตธานี รวมทั้งส านักงานดุสิตส่วนกลาง ก็ไดจ้ดักิจกรรมระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ โดยไดรั้บ
เงินบริจาคทั้งหมดจ านวน 151,606 บาท  

สรุปยอดเงินบริจาคนับแต่เร่ิมโครงการจนถึงส้ินปี 2563 มียอดรวมทั้งส้ิน 11,018,681.29 บาท ซ่ึง
เป็นยอดบริจาคท่ีมอบใหแ้ก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย และในปี 2563 ไดท้ าการผ่าตดัเด็กท่ีมีภาวะ
ปากแหวง่เพดานโหวท่ั้งส้ิน 539 คน  

นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีจดัขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการดุสิต สไมล์ แลว้ พนักงานของบริษทั และ
โรงแรมในเครือต่างๆ ยงัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอ่ืนๆ อาทิ 

• กิจกรรมการบริจาคและช่วยเหลือสังคม รวมท้ังกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการท างานในการ
ต่อต้านการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ส านักงานดุสิตส่วนกลางและโรงแรมในเครือดุสิต จดัโครงการ “Ideas for Heroes” โดยการระดม
ไอเดียดีๆ ในการขบัเคล่ือนบริษทัฯ ให้เติบโต แลว้ยงัมีส่วนช่วยในการตอบแทนสังคม  ดว้ยการระดมเงิน
บริจาคให้กบัสถาบนับ าราศนราดูร ซ่ึงเป็นศูนยก์ารรักษาพยาบาลผูป่้วย COVID-19 ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย ดว้ยการท่ีบริษทัมอบเงินจ านวน 100 บาทต่อไอเดียดีๆ เพื่อสมทบเป็นกองทุนตา้นการแพร่ระบาดและ
รักษาโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 เป็นจ านวน 120,000 บาทจากจ านวนพนักงานท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมน้ีถึง 
1,200 คน 
 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ           

ในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฏาคม 2563 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ได้
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลทัว่ไปท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย
การจดัตั้งตูปั้นสุขบริเวณด้านหน้าของโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ รวมทั้งได้จดัท าอาหารกล่อง
แจกจ่ายเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีประจ าหน่วยคัดกรอง COVID-19 ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อสนับสนุน
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โครงการ Gift Box Campaign for Silent Heroes พร้อมกันน้ี  ย ังได้มอบข้าวสารส าหรับใช้บริโภคใน
ครัวเรือนแก่ประชาชนท่ีอาศยัในชุมชนท่ีตั้งอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัโรงแรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 เพื่อช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย 

นอกจากน้ี ยงัไดส้นบัสนุนน ้ าด่ืมสะอาดให้กบัส านกังานเขตประเวศในเดือนเมษายน 2563 เพื่อใช้
บริโภคในกิจกรรมการน าจิตอาสาเขา้ลอกคลองต่างๆ ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของเขตประเวศ ให้พร้อม
ส าหรับการเตรียมระบายน ้าในฤดูฝนเพื่อป้องกนัการเกิดน ้าท่วมขงัตามจุดต่างๆ 

โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ยงัไดส้นบัสนุนอาหารกล่องใหก้บั 2 หน่วยงานหลกั 
ไดแ้ก่ สถานีต ารวจประเวศ และโรงเรียนแก่นทอง เพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563  
 
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้จดักิจกรรมงานวนัเด็ก โดยมอบของขวญัวนัเด็กให้กับทางเทศบาล
ชะอ า ส าหรับโรงเรียนห้วยทรายเหนือ และโรงเรียนห้วยทรายใต ้ทั้งยงัจดัเล้ียงอาหารกลางวนัให้กับเด็ก    
ตาบอดพิการซ ้าซอ้นท่ีโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ ้าซอ้น ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรีอีกดว้ย 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหินได้ร่วมกับจังหวดัเพชรบุรี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและสมาคม
โรงแรมไทยภาคตะวนัตก ในการบริจาคส่ิงของและส่งก าลงัใจให้พี่นอ้งชาวจีนท่ีเมืองอู่ฮัน่ ท่ีก าลงัเผชิญกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  นอกจากน้ี ยงัสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและรักษา 
COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลชะอ าดว้ยการมอบหน้ากากอนามยั จ านวน 1,000 ช้ิน 
และอาหารกล่องเพื่อเป็นอาหารกลางวนั พร้อมกบับริจาคผลิตภณัฑส์ าหรับใชท้ าความสะอาดห้องน ้ าให้กบั
โรงพยาบาลในจงัหวดัทางตอนใตข้องประเทศไทย 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ยงัได้มอบอาหารกล่องให้กับทีมจิตอาสาท่ีท าหน้ากากอนามัยจ านวน 
50,000 ช้ิน เพื่อแจกจ่ายใหก้บัประชาชนในเทศบาลเมืองชะอ า 
 
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 

ผูจ้ดัการทัว่ไปและคณะผูบ้ริหาร รวมไปถึงพนักงานจากโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ไดร่้วมงานและ
สนับสนุนของขวญัวนัเด็กปี 2563 ท่ีจดัขึ้นดา้นหน้าศาลาว่าการเมืองพทัยา โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ 
ใหเ้ด็กและผูป้กครองไดร่้วมสนุก ท่ามกลางการดูแลเอาใจใส่ของพนกังาน  

โรงแรมดุสิตธานี พทัยาไดร้วบรวมฝาขวดน ้ าอะลูมิเนียมและปฏิทินตั้งโต๊ะท่ีใช้แลว้จากพนักงาน
เพื่อบริจาคให้น้องๆ ท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ พทัยา น าไปใช้ท าส่ือการเรียนการสอน และ
หนงัสืออกัษรเบรลล ์

โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ได้เล็งเห็นความส าคญัในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในการ
ป้องกนัการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไดบ้ริจาคหนา้กากอนามยัเพื่อใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
บุคลากรทางการแพทย ์รวมทั้งขนมและน ้าด่ืมเพื่อเป็นก าลงัใจใหแ้พทยแ์ละพยาบาล 
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โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ไดส้นบัสนุนนอ้งๆ ท่ีมูลนิธิคุณพ่อเรย ์ดว้ยการจดัท าอาหาร ขนม และน ้ า
ด่ืม เพื่อใหน้อ้งๆ ท่ีมูลนิธิไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีทางโรงแรมไดต้ั้งใจจดัเตรียมให ้

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส่งผลกระทบให้โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 
ปิดให้บริการชัว่คราวในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 ไดมี้พนักงานโรงแรมบางส่วนเขา้ร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลืองานของเมืองพัทยา โดยท าหน้าท่ี ณ จุดคัดกรอง และอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน และยงัไดร่้วมแจกอาหารและน ้าด่ืมใหก้บัประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว 

โรงแรมดุสิตธานี พทัยา ร่วมตั้งตูปั้นสุขบริเวณด้านหน้าโรงแรมเพื่อแบ่งปัน อาหาร และของใช้
ใหก้บัประชาชนในบริเวณใกลเ้คียง เป็นการส่งมอบความสุขและน ้าใจใหก้บัคนอ่ืนๆ 
 
โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่      

พนักงานและคณะผูบ้ริหาร โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ร่วมกันมอบ
ส่ิงของให้กับทางงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อน าไปเป็นของขวญัและ
ของรางวลัให้กบัเด็กๆ ท่ีมาร่วมกิจกรรมบนเวทีในงานวนัเด็กเชียงใหม่ประจ าปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่  

โรงแรมดุสิตดีทูและดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ ร่วมกันส่งมอบหน้ากากอนามัยจ านวน 1,000 ช้ิน 
ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนท่ีไปใช้บริการท่ี
โรงพยาบาลได้ใช้ในการป้องกนัวิกฤต COVID-19 และยงัมอบอาหารกล่องท่ีปรุงสุกใหม่ให้กบัเหล่าฮีโร่      
เส้ือกาวน์ของโรงพยาบาลเพื่อเป็นก าลงัใจในการท างาน 

โรงแรมดุสิตดีทูและดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ จดัแคมเปญ “ดุสิตขอบคุณจากใจมอบให้ฮีโร่” ได้
ร่วมกนัจดัส่งแชมพู โลชัน่ทามือ และน ้ ายาท าความสะอาดพื้นให้กบับุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ เพื่อน าไปใช้ในการท าความสะอาดตามมาตรฐานความสะอาดของโรงพยาบาล เพื่อการ
ป้องกนัวิกฤต COVID-19 

 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ตร่วมกบักลุ่มลากูน่าภูเก็ต ไดจ้ดัท าตูปั้นสุขใหก้บัพนกังานและบุคคล
ทัว่ไปท่ีประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ในช่วงของการระบาดของ COVID-19 ภายใตแ้นวคิด “take 
what you need, Give what you can” โดยมีผูรั้บการปันสุขไปทั้งหมด 775 คน จากผูใ้หจ้ านวน 115 คน 

พนักงานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์  
ออมทรัพยส์ าหรับพนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต ซ่ึงมีผลประกอบการรอบปีท่ีผ่านมาจ านวน 5.6 ลา้นบาท และมี
การ  ปันผลให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 5 นอกจากนั้นมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก
จ านวน 61 ทุน 
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โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ตในนามของ CSR Laguna ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมบุตรหลาน
พนักงานของลากูน่าผ่านทางกิจกรรมประจ าเดือนให้กบัอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต ในช่วง COVID-19 ไดมี้การ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบติัตวัในการดูแลสุขอนามยั และได้มีการลงพื้นท่ีพบปะ 70 
ครอบครัวของนักเรียนเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ พร้อมกันน้ีได้มีตัวแทนของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขเขา้มาตรวจความพร้อมและสุขอนามยัภายในโรงเรียน 

 

โรงแรมดุสิต ดีทู ยาร์เก ทิมพู    
โรงแรมดุสิต ดีทู ยาร์เก ทิมพู บริจาคเงินจ านวน 10,000 งูลตรัม เพื่อคงประเพณีและวฒันธรรมของ

ภูฏานใหก้บัเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสท่ีไดม้าเยีย่มเยยีนกลุ่มโรงแรมเป็นประจ าทุกปีเพื่อร้องเพลง “โลเล” (คลา้ย
กบัเพลงคริสตม์าส) ซ่ึงจดัโดยพิพิธภณัฑม์รดกพื้นบา้นภายใตส้มาคมทารานายา 

ในช่วงลอ็คดาวน์ของประเทศภูฏาน โรงแรมดุสิต ดีทู ยาร์เก ทิมพู ไดจ้ดัและส่งมอบอาหารกลางวนั
ให้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีตอ้งท างานป้องกนั COVID-19 ท่ีโรงพยาบาล รวมทั้งมอบเคก้ให้กับพนักงานสถานีข่าว
ระดับประเทศ ทางโรงแรมยงัจัดให้มีบูธขายขนมอยู่หน้าโรงแรม มีการตั้งถังน ้ าพร้อมกับสบู่ไวท่ี้หน้า
โรงแรม ส าหรับใหบ้ริการประชาชนท่ีสัญจรผ่านไปมา 
 

โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ตและโรงแรมดุสิต บีช รีสอร์ต กวม 
โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ต โรงแรมดุสิต บีช รีสอร์ต กวม และแพทเทอสัน เอนเตอร์ไพรส์    

บริจาคชุดดูแลสุขภาพจ านวน 300 ชุด รวมทั้งรองเทา้แตะส าหรับใช้ในโรงพยาบาล ถุงปอและขวดน ้ าท่ี
สามารถเติมน ้ าและน ากลบัมาใชใ้หม่ไดใ้หก้บับุคลากรทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลกวมเมโมเรียลในตามูนิง 
กวม 

โรงแรมดุสิต บีช รีสอร์ต กวม ได้ร่วมกบัโซโรบทิมิส อินเตอร์เนชัน่แนล ออฟ เดอะ มาริอานาส 
บริจาคชุดโกนหนวด ถุงอนามยั หมวกอาบน ้า ฟองน ้าใยบวบ ชุดแปรงฟันและถุงปอใหก้บับา้นดูแลผูสู้งอายุ
เซนตด์อมินิค 
 

โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลาให้ความช่วยเหลือเหยือ่ภูเขาไฟตาอลัท่ีปะทุ ซ่ึงสร้างผลกระทบใหก้บัผูค้น

ในจงัหวดัต่างๆ โดยการแจกจ่ายผา้ห่ม ผา้ปูท่ีนอนและเส้ือผา้สภาพดีท่ีใชแ้ลว้ใหก้บัศูนยอ์พยพ 
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ร่วมกับบริษัทต่างๆ ในการเปล่ียนเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (ศูนย์จัดงาน

ระดับประเทศ) ให้กลายเป็นสถานดูแลสุขภาพชั่วคราวและสถานกักกัน โรงแรมได้มอบผ้าเช็ดตัว          
ปลอกหมอนและผา้ปูท่ีนอนใหก้บัเวิลดเ์ทรดเซ็นเตอร์ดว้ย 

ฝ่ายบริหารของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลาไดจ้ดัเล้ียงอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืมให้กบัเจา้หน้าท่ี
ต ารวจของอยาลาเซ็นเตอร์มาแชล ท่ีเฝ้าดูแลเส้นทางสัญจรท่ีส าคญัของเมืองมากาติ ประเทศฟิลิปปินส์อย่าง
เคร่งครัดในช่วงการกกักนัไม่ใหป้ระชาชนออกจากท่ีพกัอาศยั 
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โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
นอกจากโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ จะให้โอกาสในการจา้งงานให้กบัผูค้นท่ีอาศยัอยู่ตามเกาะต่างๆ

แลว้ ทางรีสอร์ตยงัสร้างรายไดจ้ากการขายปลากระเบนให้กบักองทุนสีเขียว โดยกองทุนฯ ไดน้ าเงินไปท า
ประโยชน์ในกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อมและโครงการต่างๆ ของชุมชน หน่ึงในโครงการท่ีทางโรงแรม
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองคือ การจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใน
ชุมชนของเกาะดอนฟานู รวมทั้ งการให้ชุมชนมีส่วนร่วมการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และพัฒนา
การศึกษาใหก้บัชุมชน 

 
2. กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม 
โรงแรมดุสิตดีทูและดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ มีความมุ่งมัน่อยา่งเตม็ท่ีในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงได้

เขา้ร่วมโครงการ “ปฎิทินเก่าเราขอ” โดยพนักงานและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าท่ีไม่ใช้งาน
มอบให้กบัส านักงานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าปฏิทินเหล่าน้ีผลิตเป็นส่ืออกัษรเบรลล์ให้กบัผู ้
พิการทางสายตา 

โรงแรมดุสิตดีทูและดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ เป็นโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทางโรงแรม 
ไดจ้ดักิจกรรมท าความสะอาดสถานท่ีรอบๆ โรงแรมและถนนไนท์บาซ่า เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม และช่วย
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่โลกใหเ้ลือกเชียงใหม่เป็นจุดหมายของแหล่งท่องเท่ียว โดยคณะผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกท่านช่วยกันท าความสะอาดถนน  เก็บ -แยกขยะพร้อมทั้ งเคลียร์พื้ น ท่ี  เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
ของ  ISO14001 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ตในนามของ CSR Laguna ผ่านโรงเรียนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต ไดส่้ง
มอบกล่องนมท่ีใช้แลว้จ านวน 12 กิโลกรัม ให้กบัเทศบาลเทพกษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เพื่อน าไป
สร้างหลงัคา (2,000 กล่อง เท่ากบัหลงัคา Green Roof 1 แผน่) ในโครงการพระราชด าริของสมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวชัรราชธิดา 

โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์บริจาคใบตาลใหก้บัเกาะใกลเ้คียง เพื่อน าไปสร้าง Cadjans ท่ีใชท้ าหลงัคา
แบบธรรมชาติ ตามแบบทอ้งถ่ิน 

โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดส่้งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นน ้ ามนัมะพร้าว ซ่ึง
เป็นผลิตภณัฑอ์อร์แกนิกร้อยละ 100 เปลือกไข่ท่ีน าไปใชใ้ส่โคนตน้ไมใ้นสวน การรีไซเคิลโฟม เพื่อผลิตอิฐ
และถุงท่ีท ามาจากถั่ว การรีไซเคิลขวดแก้ว เพื่อผลิตของตกแต่งพื้นและน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพของ
คอนกรีต การติดตั้งแผงโซลาเซลเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้า รวมทั้งการลดของเสียภายในโรงแรม  

วนัคุ ้มครองโลก - เทศกาลปลากระเบนแมนตาและเทศกาลเต่า ได้กระตุน้ให้โรงแรมดุสิตธานี      
มลัดีฟส์ท างานร่วมกบัประชาชนของเกาะใกลเ้คียง รวมทั้งแขกของโรงแรมในการสร้างความตระหนักรู้
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มใหก้บัสังคม 
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โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ไดร่้วมมือกบัธนาคารอาหารอียิปต์ในการดูแลให้ครอบครับต่างๆ 
ไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการของธนาคารอย่างสม ่าเสมอ โดยทางธนาคารจะแจกจ่ายอาหารในปริมาณ
ท่ีก าหนดและท่ีจ าเป็นส าหรับแต่ละครัวเรือนเป็นประจ าทุกเดือน โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มคนท่ีมีความยากจน
มาก ไม่มีความสามารถในการจดัหาอาหารเล้ียงตนเองได้ นอกจากน้ี ครอบครัวเหล่านั้นยงัได้รับข้อมูล
โภชนาการและการศึกษา เพื่อช่วยให้พวกเขาพึ่งพาตนเองไดใ้นอนาคต ธนาคารอาหารแห่งอียิปต์ไดบ้ริจาค
อาหารอยา่งนอ้ย 20 ม้ือต่อวนัเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ตอ้งการ 

โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซสศรีนครินทร์ และบ้านดุสิตธานี ให้บริการ
แพลตฟอร์มเช่ารถยนตไ์ฟฟ้าหรืออีวี  

โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ส่งเสริมนโยบายโรงแรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ท่ี
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เพื่อผลิตน ้าร้อนส าหรับใชใ้นหอ้งพกัแขกจ านวน 6 ชั้น   

 
• กจิกรรมการท าความสะอาดคร้ังใหญ่ 
โรงแรมดุสิตธานี พทัยา เป็นโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทางโรงแรมไดจ้ดักิจกรรมบูรณะ

ชายหาดพทัยาเหนือและสถานีรอบๆ ชายหาดขึ้น เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มและช่วยดึงดูดนกัท่องเท่ียว ทัว่โลก
ให้เลือกพทัยาเป็นจุดหมายของแหล่งท่องเท่ียว โดยคณะผูบ้ริการและพนักงานทุกท่านช่วยกันท าความ
สะอาดชายหาด เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงจุดหมายของโครงการ “โรงแรมสีเขียว” และ ISO14001 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม Trash Hero Pattaya กับองค์การ
บริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) หรือ อพท. ร่วมเก็บขยะบริเวณ
ชายหาดกระทิงลายและชายหาดพทัยาเพื่อทศันียภาพท่ีสะอาด และสร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียว
ท่ีจะมาเยอืนพทัยา 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ตในนามของ CSR Laguna ได้จดักิจกรรมท าความสะอาดชายหาด     
เลพัง ซ่ึงมีปริมาณขยะจ านวน 180 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก และในวนัส่ิงแวดล้อมโลก 6 
กนัยายน 2563 ไดจ้ดักิจกรรมเก็บขยะบริเวณหนา้หาดซาน่าคลบั ซ่ึงมีปริมาณขยะจ านวน 196 กิโลกรัม 

โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ตเพิ่งเสร็จส้ินโครงการตกแต่งป้ายรถเมลใ์นเดเดโด ดว้ยความพยายาม
ท่ีจะกระตุน้จิตส านึกด้านส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ทีมท างานใช้เวลาทั้งหมดสามวนัในการท าความสะอาด
ทัว่ไปในบริเวณป้ายรถเมลแ์ละบริเวณโดยรอบ รวมทั้งทาสีและตดัตน้ไม ้

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ด าเนินการท าความสะอาดแนวปะการังเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้
โรงแรมมีชายหาดท่ีสะอาด สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด  ปราศจากการปนเป้ือน เพื่อสร้างความสนใจใหก้บัแขก
ของโรงแรมและนกัท่องเท่ียว ไดมี้ประสบการณ์ท่ีพิเศษต่างจากส่ิงแวดลอ้มในเมืองท่ีมากไปดว้ยส่ิงสกปรก
และมลพิษ 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการก ากบัดูแล
และติดตามอย่างต่อเน่ือง เพื่อความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินธุรกิจของบริษทัสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค ์การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานขอ้มูลทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ 
และการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคับต่างๆ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการกระท า            
อนัอาจก่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของบริษทั และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร ความ
เส่ียงโดยให้ผูบ้ริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้รับผิดชอบการติดตามประเมินและพฒันาระบบ
การควบคุมภายในเพื่อใหมี้การปฏิบติังานท่ีรอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย โดยมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จึงไดอ้า้งอิงผลการตรวจสอบตามรายงานของผูส้อบ
บญัชีแทน   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการ
บริษทัไดท้ าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช ้“แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงอา้งอิง
กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ  The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission: COSO โดยก าหนดองค์ประกอบหลกัท่ีจ าเป็นในการควบคุมภายในไว ้5 ดา้น 
ไดแ้ก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
(3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information 
& Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ประกอบกับข้อคิด 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  เห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกัน ทั้งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีขอ้สังเกตเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 

 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  225 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบ                       
งบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2563 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบญัชีว่า ไม่ได้มีขอ้สังเกต               
ในขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน  

 
11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 – ไม่มี – 
 
11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

➢ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางปิยนุช  เฟ่ืองพานิชเจริญ  เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญและมี

ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในกับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่หลายแห่ง  มีความเขา้ใจในกิจกรรมและการ

ด าเนินงานของธุรกิจหลายประเภท  รวมทั้ง ได้รับวุฒิบตัรผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) จาก The 
Institute of Internal Auditors (IIA) และผูส้อบบญัชีภาษีอากร (TA) จากกรมสรรพากร  จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีสาขาบริหารธุรกิจ (การบญัชี) และเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ    จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานตรวจสอบภายในไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมัติ 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 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ระหวา่งปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 
 

บริษัท/บริษัทย่อยท่ีท ารายการ ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอยีด เง่ือนไขราคา และความจ าเป็น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. แอคมี พรินต้ิง ซ่ึงมีนางสินี  
เธียรประสิทธ์ิ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่         
และกรรมการ 

จดัพิมพป์ฏิทิน
ประจ าปีและรายงาน
ประจ าปีของบริษทั 

- / 0.72 - / - - / 0.30 บริษทัว่าจา้งให ้บ. แอคมี พรินต้ิงโดยใชวิ้ธีประกวดราคา
แข่งขนักบับริษทัอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบเง่ือนไขและราคาท่ี
เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดย 
ผูเ้ก่ียวโยงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในการตดัสินใจ 

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

รายไดค้่าบริหาร
โรงแรมและอ่ืนๆ 

1.71 / 9.48 0.05 / 1.63 0.62 / 0.74 เง่ือนไขราคา และค่าบริการ ในดา้นการขายและการตลาด 
คิดในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัโรงแรมอ่ืน 

เงินปันผลรับ - / 16.54 - / 16.99 - / - ตามราคาท่ีประกาศจ่าย 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั  
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซ่ึงมี 
นายชนินทธ์ โทณวณิก เป็นผูถื้อหุน้และ
กรรมการ 

รายไดจ้ากการขายและ
การใหบ้ริการ และ
อ่ืนๆ 

1.22 / 23.03 0.36 / 4.18 - / 0.39 บริษัทท าสัญญาการจ าหน่ายห้องพัก กับ บ. เจที บี  
(ประเทศไทย) เพื่ อด าเนินการจัดจ าหน่ายห้องพัก
โรงแรมโดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน
ทางธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขราคาเป็นไปตามการค้า
ทัว่ไป 

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

ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ีย
ประกนัภยั 

- / 0.64 - / 0.34 - / - เง่ือนไขราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยท่ีท ารายการ ลกัษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอยีด เง่ือนไขราคา และความจ าเป็น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั บมจ.  
เซ็นทรัล พฒันา ซ่ึง บมจ.  
เซ็นทรัล พฒันา ผูถื้อหุน้ในบริษทัและ 
บริษทัยอ่ย 

เงินกูย้มืระยะยาว 73.34 / 
73.34 

219.34 / 
146.00 

508.33 / 
289.00 

บริษทัย่อยไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาว เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างการอาคาร โครงการ ดุสิตเซ็นทรัลพาร์ค ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 350 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ
ร้อยละ 1 ต่อปี 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง – ดอกเบ้ียจ่าย 

1.80 / 1.80 4.68 / 2.88 17.78 / 
17.78 

ดอกเบ้ียจ่าย 1.88 / 0.08 3.01 / 0.13 0.84 / 0.84 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษทัยอ่ย กบั บ.     
สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี ซ่ึง บมจ. เซ็นทรัล 
พฒันา ผูถื้อหุ้นในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

รายไดค้่าธรรมเนียม
การจดัการ 

- / - -  / - - / 296.62 เง่ือนไขราคาเป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนั 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2564 ไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ระหว่างปี 2561 ปี 2562 และ  

ปี 2563 เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามการคา้โดยปกติทัว่ไป เน่ืองจากรายการดงักล่าวเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทประโยชน์  
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    12.2 รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
นอกจากรายการท่ีเป็นการท าธุรกรรมตามปกติซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวท่ี้หมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้นั้น 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นรายการท่ีไดม้าและ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ รายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินท่ีเขา้เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอแจง้เพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษทัมีการท ารายการท่ีเก่ียวกับทรัพยสิ์นหรือบริการ และ รายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยซ่ึงเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษทัย ่อยนั้นมีเงื ่อนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและย ุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการ
เปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกูย้ืมไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย ยอดเปลี่ยนแปลง 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. บ. ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล  

12.80 12.10 55.70 115.40 127.50 183.20 บริษทัให้เงินกูย้ืมระยะยาว 

3.11 3.44 5.09 3.11 9.02 14.11 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

2. บ. วิมานสุริยา (93.12) 219.00 406.00 - 219.00 625.00 บริษทัให้เงินกูย้ืมระยะยาว 

2.47 1.66 20.60 2.47 1.66 22.26 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

3. บ. ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

(248.00) - - - - - บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

1.67 - - 1.67 - - ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

90.40 315.00 1,086.00 (90.40) 315.00 1,401.00 บริษทักูยื้มระยะส้ัน 

1.77 0.91 3.15 1.77 0.24 3.39 ดอกเบ้ียจ่ายของบริษทั 

4. บ. ดุสิต  
เอก็เซลเลนซ์  

129.95 1.00 0.30 169.77 170.77 171.07 บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

5.35 6.69 (0.23) 1.05 1.12 0.89 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

5. บ. สวนลุม  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

75.80 35.60 100.35 89.84 125.45 225.80 บริษทัให้เงินกูย้ืมระยะยาว 

1.64 4.12 (0.19) 1.64 0.64 0.45 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

6. Dusit Overseas  
Co., Ltd. 

345.55 (31.75) (1.16) 345.55 313.80 312.64 บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

4.21 11.81 12.18 4.21 12.66 24.84 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

7. บ. ดุสิต ฟู้ดส์ - 469.50 119.70 - 469.50 589.20 บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

8.08 10.74 13.80 8.08 - 13.80 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 
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บริษัทย่อย ยอดเปลี่ยนแปลง 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

8. บ. ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี 
เซอร์วิสเซส 

- 40.00 49.00 - 40.00 89.00 บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

- 0.42 0.98 - - 0.98 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

9. บ. อาศยัโฮลดิ้งส์ - 16.00 12.30 - 16.00 28.30 บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

- 0.14 0.78 - 0.14 0.92 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

10. บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ - 68.00 180.10 - 68.00 248.10 บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

- 0.04 3.35 - - 3.35 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

11. บ. ดุสิต แมนเนจ
เมน้ท ์

- - 246.60 - - 246.60 บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

- - 0.69 - - 0.69 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

12. บ. เกรซมี - - 2.00 - - 2.00 บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

- - 0.01 - - 0.01 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

13. D&J Co., Ltd. - - 44.08 - - 44.08 บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

- - 0.73 - - 0.73 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

14. Dusit Japan Godo 
Gaisha Co., Ltd. 

- - 4.25 - - 4.25 บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน 

- - 0.05 - - 0.05 ดอกเบ้ียรับของบริษทั 

15. วิทยาลยัดุสิตธานี - - 200.00 - - 200.00 บริษทักูย้ืมระยะส้ัน 

- - 0.46 - - 0.46 ดอกเบ้ียจ่ายของบริษทั 

 
 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนั 

ในการเขา้ท ารายการระหว่างกนับริษทัก าหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกนัดงัน้ี                           
1. ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการคา้ปกติ   
2. รายการเก่ียวโยงท่ี เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าวและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานราคา  หรืออตัรา
ของรายการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ที่ของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในว่า เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้  
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3. บริษทัมีขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัโดยด าเนินการเช่นเดียวกบัการจดัซื้อ 
จดัจา้งโดยทัว่ไปของบริษทั และผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ไม่มีส่วนไดเ้สียในรายการระหว่างกนั และไม่มีส่วนในการ
อนุมติัในเร่ืองดงักล่าว 

4.   ในการเขา้ท ารายการระหว่างกนับริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคา 
โดยให้ไดร้าคาท่ียุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

บริษทัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ /
หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติ
รวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั ผูล้งทุนทัว่ไปและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีการขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว  ้
 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การท ารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะตอ้งเป็นไปตามมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึง
รวมถึงรายการระหว่างกนักบั บ. แอคมี พรินต้ิง และ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ และ/หรือ บริษทัอื่น ซ่ึง
อาจมีความขดัแยง้ 

 
12.5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการ     

ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง 
 บริษทัไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีถือหุ้นในบริษทัย่อย บริษทัร่วม เกินกว่าร้อยละ 10  แทนการ 
ถือหุน้ของบริษทัโดยตรง 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

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

(หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพย์ 2561 

   
2562 

   
2563   

   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวียน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 105,481  1.6  92,500   1.1    129,101  
 

0.9 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็น            
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 44,000  0.7  44,000   0.5    64,465  

 
0.5 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 418,947  6.5  238,420  2.7    272,709  
 

2.0 
สินคา้คงเหลือ 11,619  0.2  12,053   0.1    9,605  

 
0.1 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 625,528  9.7  1,205,570   13.7   1,918,442  
 

14.0 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            
ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 70,695  1.0  115,108   1.3    -    

 
 -    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,440  0.1  84,400   1.0    75,862  
 

0.5 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,280,710  19.8  1,792,051   20.4   2,470,184  

 
18.0             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
เงินลงทุนเผื่อขาย 12,850  0.2  -   -      -    

 
 -    

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน -  -  -  -  3,091,498  22.6 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,123,954  17.4  1,649,881   18.7    1,623,454  

 
11.9 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,296,405  35.6  2,308,330   26.2    2,447,865  
 

17.9 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 21,518  0.3  119,882   1.4    135,513  

 
1.0 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,845  1.4  344,448   3.9    850,795  
 

6.2 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 144,572  2.2  144,572   1.6    144,572  

 
1.1 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 487,319  7.6  688,989   7.8    966,811  
 

7.0 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 770,579  11.9  1,376,092   15.7  - 

 
- 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  1,801,314      13.1    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 43,758  0.7  31,017   0.4    28,491  

 
0.2 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 46,905  0.7  26,371   0.3    -  
 

- 
เงินมดัจ า 100,110  1.6  290,970   3.3    100,110    

 
 0.7    

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16,359  0.3  11,847   0.1   24,143  0.2 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,905  0.3  21,375   0.2   11,878  0.1 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,172,079  80.2  7,013,774   79.6   11,226,444  

 
82.0             

รวมสินทรัพย์ 6,452,789  100.0  8,805,825  100.0  13,696,628  
 

100.0 
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

(หน่วย: พนับาท) 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 

   
2562 

   
2563   

   %    %    % 
หนี้สินหมุนเวียน            

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 167,000  2.6  1,762,000  20.0         2,252,000    16.5 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90,400  1.4  315,000  3.6         1,601,000    11.7 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 275,865  4.3  184,485  2.1           384,506    2.8 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ            
ภายในหน่ึงปี 21,800  0.3  33,000  0.4             70,450    0.5 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด            
ช าระภายในหน่ึงปี -  -  -  -             58,160    0.4 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  -  -           999,279    7.3 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนด            
ภายในหน่ึงปี 76,879  1.2  76,879  0.8   -  

 
- 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 88,480  1.4         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,739  0.3  16,753  0.2   28,603  

 
0.2 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 744,163  11.5  2,388,117  27.1  5,393,998  
 

39.4             
หนี้สินไม่หมุนเวียน            
เงินกูย้ืมระยะยาว 86,900  1.3  1,053,950  12.0         1,693,000    12.3 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  -  -         3,432,070    25.1 
หุ้นกู ้ 997,219  15.5  998,249  11.3   -    - 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 1,169,454  18.1  1,092,574  12.4   -    - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  -  35,493  0.2 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 65,298  1.0  82,032  1.0             78,316    0.6 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,539  0.1  463  0.0             7,352    0.1 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,321,410  36.0  3,227,268  36.7   5,246,231  

 
38.3 

         
   

รวมหนี้สิน 3,065,573  47.5  5,615,385  63.8   10,640,229  
 

77.7 
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: พนับาท) 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2561 

   
2562 

   
2563   

   %    %    % 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ทุนเรือนหุ้น            

ทุนจดทะเบียน 850,000  13.2  850,000  9.7   850,000  
 

6.2 

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 850,000  13.2  850,000  9.7   850,000  
 

6.2 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,643,000  25.5  1,643,000  18.6   1,643,000  

 
12.0 

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 16,950  0.3  16,950  0.2   16,950  
 

0.1 
ก าไรสะสม            
จดัสรรแลว้            
    ทุนส ารองตามกฎหมาย 85,000  1.3  85,000  1.0   85,000  

 
0.6 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 785,986  12.1  595,490  6.7   461,449  
 

3.4 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 6,280  0.1  -  -   -  

 
 -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,387,216  52.5  3,190,440  36.2   3,056,399  
 

22.3 
            
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,452,789  100.0  8,805,825  100.0   13,696,628  

 
100.0 
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งบก าไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                   (หน่วย: พนับาท) 
 2561 

   
2562 

   
2563   

   %    %    % 
รายได้            
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,427,396  62.5   689,539    42.2            366,115    26.7 
รายไดค้่าบริหารงาน 82,273  3.6   71,401    4.4              37,572    2.7 
ดอกเบ้ียรับ 27,068  1.2   42,059    2.6            249,897    18.2 
เงินปันผลรับ 61,757  2.7   262,229    16.1            248,350    18.1 
รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 76,879  3.4   76,879    4.7    -    - 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ -  -  -  -           296,620    21.6 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 366,027  16.0  259,443   15.9                  202    0.0 
ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน -  -  6,267   0.4    -    - 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 581  0.0  896   0.1                4,695    0.4 
รายไดอ่ื้น 240,430  10.5  225,034   13.8            169,005    12.3 
รวมรายได้ 2,282,411  100.0  1,633,747   100.0    1,372,456   100.0 
 

      
 

    

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       
 

    
ตน้ทุนขายและการให้บริการ (819,296)  (35.9)   (435,408)   (26.7)   (261,528)   (19.1) 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (114,573)  (5.0)   (71,440)   (4.4)   (147,447)   (10.7) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (169,294)  (7.4)   (125,129)   (7.7)   (81,577)   (5.9) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (873,610)  (38.3)   (927,248)   (56.8)   (752,628)   (54.9) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (15,934)  (0.7)   (23,343)   (1.4)   (98,340)   (7.2) 
ตน้ทุนทางการเงิน (26,258)  (1.2)  (79,597)      (4.9)   (340,487)   (24.8) 

รวมค่าใช้จ่าย (2,018,965)  (88.5)  (1,662,165)  (101.7)  (1,682,007)  (122.6) 

 
      

 
    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 263,446  11.5  (28,418)   (1.7)   (309,551)   (22.5) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (39,540)  (1.7)   (21,200)   (1.3)   17,911    1.3  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 223,906  9.8   (49,618)   (3.0)   (291,640)   (21.2) 
 

           
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - ส่วนท่ีเป็นของบริษทั  (บาท) 0.26    (0.06)    (0.34)   
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้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) 

 2561  2562  2563 
 

     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 223,906  (49,618)   (291,640)  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ     
 

    ขาดทุนในภายหลัง     
 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (16,811)  (7,849)   -  
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่      
    ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,362  1,570   -  
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ     

 

    ขาดทุนในภายหลัง (13,449)  (6,279)   -  

      
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ      
    ขาดทุนในภายหลัง      
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ -  4,526   -  
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น      
    ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -  (905)   -  
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร     

 

    หรือขาดทุนในภายหลัง -  3,621   -  

      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (13,449)  (2,658)   -  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 210,457  (52,276)   (291,640) 

      
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทั 210,457  (52,276)   (291,640) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 210,457  (52,276)   (291,640) 
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งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         

(หน่วย: พนับาท) 

 2561  2562  2563       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 223,906  (49,618)   (291,640) 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)     

 

รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ (76,879)   (76,879)   -    
ดอกเบ้ียรับ (27,068)   (42,059)   (249,897) 
เงินปันผลรับ (61,757)   (262,229)   (248,350) 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 1,964   (54)    80,106  
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 119,830  86,843   119,820  
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -   117,800  
ค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,260  -   -    
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9,418  7,939   8,168  
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 89,212   98,957    -    
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู ้ 309   1,030    1,030  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22,812   24,010    850  
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (44)  -   -    
ก าไรจากการขายเงินลงทุน (366,027)  (259,443)   (203) 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (581)  (896)   (4,695) 
ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน -  (6,267)   -    
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,237  12,227   492  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  7,996   -    
ตน้ทุนทางการเงิน 26,258   79,597    340,487  
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 39,540   21,200    (17,911) 

 3,390  (357,646)   (143,943) 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน     

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (10,382)   215,747    (5,570) 
สินคา้คงเหลือ 6,128   (435)   2,449  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 77,765   (79,960)   8,539  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (14,128)   12,890    9,497  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 47,019   (110,834)   187,863  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (13,309)   (6,986)   11,850  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 42,121   (2,076)   6,888  
จ่ายหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (11,818)   (91,230)   (4,566) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 126,786  (420,530)   73,007  
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (16,355)  (25,795)   (12,295) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 110,431  (446,325)   60,712  
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งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม        

(หน่วย : พนับาท) 
 2561  2562  2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

 
   

ดอกเบ้ียรับ 22,802 
 

19,133   26,607  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  225,756   5,389  
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  -   (4,868) 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,190,169) 

 
 (783,400)   (874,871) 

เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 944,664 
 

 203,357    162,000  
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (76,660) 

 
 (254,603)   (506,348) 

เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93,976 
 

-   -    
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย 411 

 
411   -    

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย 23,941   209,823    208,424  
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 37,405 

 
 51,995    39,926  

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนร่วม - 
 

 (535,146)   -    
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วมคา้ - 

 
 (119,882)   (15,631) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  65,255  - 
เงินสดจ่ายช าระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (748,746) 

 
(8,999)   (212,314) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 218,678 
 

-   -    
เงินสดรับจากการลดทุนบริษทัร่วม 600 

 
9,219   16,962  

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,482 
 

11,705   16,602  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (81,260) 

 
 (300,553)   (384,909) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (2,767) 
 

 (3,195)   (5,642) 
เงินสดจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ - 

 
(748,883)  - 

เงินสดจ่ายช าระเงินมดัจ า -  (190,860)  (572,580) 
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -   (4,500) 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (754,643) 

 
(2,148,867)  (2,105,753) 

      

  



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 238 

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         

(หน่วย : พนับาท) 
 2561  2562  2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,649,500  9,228,000   2,751,000  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,026,200)  (7,633,000)   (2,261,000) 
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169,000  380,000   1,320,000  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (78,600)  (155,400)   (34,000) 
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู ้ 996,910  -  - 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 115,450  1,000,000   693,000  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (6,750)  (21,750)   (16,500) 
เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -   (71,203) 
จ่ายดอกเบ้ีย (26,039)  (71,139)   (138,154) 
จ่ายเงินปันผล (134,300)  (144,500)   (161,500) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 658,971  2,582,211   2,081,643        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 14,759  (12,981)   36,602  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 90,722  105,481   92,500  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 105,481  92,500   129,102  
      
รายการที่ไม่ใช่เงินสด      
เจา้หน้ีค่าจดัหาสินทรัพย ์ 9,567  10,997   4,193  
ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน -  -   176,228  
ลูกหน้ีจากการขายเงินทุนในบริษทัร่วม 185,693  -  - 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

     (หน่วย : พนับาท) 
 สินทรัพย์ 2561 

   
2562 

   
2563   

   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวียน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,112,332  9.6   2,600,475    18.2    1,420,461  

 
 6.5  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 457,202  3.9   932,785    6.6    152,539  
 

 0.7  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 848,724  7.3  1,387,341   9.7    653,419  

 
 3.0  

สินคา้คงเหลือ 77,010  0.7   69,277    0.5    60,804  
 

 0.3  
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการอ่ืน -  -   15,077    0.1    15,019  

 
 0.1  

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้            
    ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 79,009  0.7   115,447    0.8    -  

 
 -  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 42,675  0.4  167,550  1.2  225,901  1.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือ  
    ไวเ้พื่อขาย -  -  

  
-  

  
-   

  
9,466  

 
  

0.0  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,616,952  22.6  5,287,952   37.1    2,537,609  

 
 11.6              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,386  0.3  36,414    0.2    508,140  

 
 2.3  

เงินลงทุนเผื่อขาย 473,322  4.1   -      -       -     
 

  -     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,980,202  17.1   1,814,425    12.8    1,588,115  

 
 7.3  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 63,085  0.5   180,482    1.3    192,780  
 

 0.9  
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 194,748  1.7   234,139    1.6    225,798  

 
 1.0  

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 173,106  1.5   174,806    1.2    174,806  
 

 0.8  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,300,198  37.2   3,474,627    24.4    4,848,964  

 
 22.2  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง -  -  -  -   550,333    2.5  
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 821,225  7.1   1,380,980    9.7    -    

 
 -    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -   9,437,281    43.2  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 313,644  2.7   616,793    4.3    820,759  

 
 3.7  

ค่าความนิยม 305,301  2.6   580,980    4.1    651,890  
 

 3.0  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 86,075  0.7   74,911    0.5    92,744  

 
 0.4  

เงินมดัจ า 100,110  0.9   290,970    2.1    147,660  
 

 0.7  
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 40,978  0.4   36,466    0.3    39,852  

 
 0.2  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 67,714  0.6   53,129    0.4    43,871  
 

 0.2  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,956,094  77.4  8,949,122   62.9      19,322,993  

 
 88.4              

รวมสินทรัพย์ 11,573,046  100.0  14,237,074  100.0   21,860,602  
 

 100.0  

 

 

  



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 240 

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 
   

2562 
   

2563   
   %    %    % 

หนี้สินหมุนเวียน            
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 167,000  1.4   1,762,000    12.4    2,252,000  

 
 10.3  

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,543  0.0   -      -      -    
 

 -    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,247,790  10.8   1,379,927    9.7    1,387,644  

 
 6.4  

เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 66,988  0.6  61,947   0.4    33,778  
 

 0.2  
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ                  
    ภายในหน่ึงปี 241,366  2.1  96,451   0.7    232,873  

 
 1.1  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน                  
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 542  0.0  -   -      243,335  

 
 1.1  

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -   -     -   -      999,279    4.6  
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนด                  
    ภายในหน่ึงปี 25,433  0.2  25,433   0.2    25,433  

 
 0.1  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 88,480  0.8   -      -      -    
 

 -    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,389  0.2   152,067    1.0    23,365  

 
 0.1  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 64,114  0.6   271,395    1.9    141,528  
 

 0.6  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,934,646  16.7  3,749,220   26.3    5,339,235  

 
 24.5  

 
           

หนี้สินไม่หมุนเวียน            
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ 60,315  0.5  -   -      24,030  

 
 0.1  

เงินกูย้ืมระยะยาว 600,924  5.2   1,601,900    11.3    2,496,248  
 

 11.4  
หุ้นกู ้ 997,219  8.6   998,249    7.0    -    

 
 -    

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  -   -      -      7,354,745  
 

 33.6  
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 533,543  4.6   508,109    3.6    482,676  

 
 2.2  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 70,502  0.6   128,512    0.9    109,935  
 

 0.5  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 171,431  1.5  195,740   1.4   202,396  

 
0.9  

เงินมดัจ ารับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร 984,760  8.5   984,760    6.9    1,367,657  
 

 6.3  
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้  -      -      -      -      168,896    0.8  
ภาระหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้ 87,898  0.8   103,403    0.7    -    

 
 -    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 53,674  0.5   62,683    0.4    154,910  
 

 0.7  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,560,266  30.8  4,583,356   32.2    12,361,493  

 
 56.5  

 
           

รวมหนี้สิน 5,494,912  47.5  8,332,576  58.5   17,700,728  
 

 81.0  

 

 

  



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 241 

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2561 
   

2562 
   

2563   

   %    %    % 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ทุนเรือนหุ้น            
ทุนจดทะเบียน 850,000  7.3  850,000   6.0           850,000            3.9  

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 850,000  7.3  850,000   6.0           850,000            3.9  
หุ้นทุนซ้ือคืน (15,740)  (0.1)  (15,740)  (0.1)  (15,740)  (0.1) 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                  
    ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,643,000  14.2  1,643,000   11.6        1,643,000            7.5  
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 18,366  0.2  18,366   0.1             18,366            0.1  
ก าไรสะสม                  
จดัสรรแลว้                
    ทุนส ารองตามกฎหมาย 85,000  0.7  85,000   0.6    85,000  

 
 0.4  

    กองทุนวิทยาลยัดุสิตธานี 440,257  3.8  415,272   2.9    463,086  
 

 2.1  
    ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 15,740  0.1  15,740   0.1    15,740  

 
 0.1  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,666,584  14.4  1,896,212   13.3    585,233  
 

 2.7  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 267,575  2.3  (182,335)   (1.3)   (175,253) 

 
 (0.8) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,970,782  42.9  4,725,515   33.2    3,469,432  
 

 15.9  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,107,352  9.6  1,178,983   8.3    690,442  

 
 3.1  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,078,134  52.5  5,904,498   41.5    4,159,874  
 

 19.0  
 

           
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,573,046  100.0  14,237,074  100.0   21,860,602  

 
 100.0  

 

 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 242 

งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
                                                                                                                                                              (หน่วย : พนับาท) 

 2561 
   

2562 
   

2563   
   %    %    % 
รายได้            

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4,632,682  83.2   4,192,698    68.6    2,272,093  
 

 68.4  
รายไดค้่าบริหารงาน 222,439  4.0   306,536    5.0    110,562  

 
 3.3  

ดอกเบ้ียรับ 18,724  0.3   25,307    0.4    16,643  
 

 0.5  
เงินปันผลรับ 16,953  0.3   17,400    0.3    -    

 
 -    

รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 25,433  0.5   25,433    0.4    25,433  
 

 0.8  
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ -  -  -  -   231,364    7.0  
ก าไรจากการลดทุนของบริษทัย่อย -  -  -  -  23,220  0.7 
ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -  -  -  -   108,825    3.3  
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 366,027  6.6  243,752   4.0    139,328  

 
 4.2  

ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน -  -  463,953   7.6    126,542    3.8  
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ -  -  582,146   9.5    4,601  

 
 0.1  

ก าไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น -  -  -  -  45,703  1.4 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน            
    ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 65,559  1.2   (3,532)   (0.1)   60,586  

 
 1.8  

รายไดอ่ื้น 216,950  3.9   263,755    4.3    155,299  
 

 4.7  
รวมรายได้ 5,564,767  100.0  6,117,448   100.0    3,320,199  

 
 100.0              

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย            

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (2,745,836)  (49.3)   (2,715,361)  (44.4)   (1,473,603) 
 

 (44.4) 
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (462,478)  (8.3)   (372,009)   (6.1)   (664,819) 

 
 (20.0) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (363,290)  (6.5)   (330,227)   (5.4)   (219,773) 
 

 (6.6) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,450,892)  (26.1)   (1,666,769)  (27.2)   (1,404,320) 

 
 (42.3) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (36,775)  (0.7)   (89,465)   (1.5)   (187,761) 
 

 (5.7) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -  -  (31,294)   (0.5)   -      -    
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์-สุทธิ (4,789)  (0.1)  -   -      -    

 
 -    

ตน้ทุนทางการเงิน (64,764)  (1.2)  (117,524)   (1.9)   (420,983) 
 

 (12.7) 
รวมค่าใช้จ่าย (5,128,824)  (92.2)  (5,322,649)  (87.0)   (4,371,259) 

 
(131.7)             

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 435,943  7.8  794,799   13.0    (1,051,059) 
 

 (31.7) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (85,687)  (1.5)  (189,280)   (3.1)   626  

 
 0.0  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 350,256  6.3  605,519   9.9    (1,050,433) 
 

 (31.7) 
            
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของบริษัท  (บาท) 0.34    0.38     (1.20)   

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก  (หุ้น) 845,285,000    845,285,000     845,285,000    

 
 

 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 243 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                         (หน่วย :พนับาท) 

 2561  2562  2563       
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 350,256  605,519  (1,050,433) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ      
    ขาดทุนในภายหลัง      
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (20,124)  (106,550)   (5,110) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย -  -   (21,110) 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 10,012  (463,953)   -    
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่      
    ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,002)  78,538   -    
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ     

 

    ขาดทุนในภายหลัง (12,114)  (491,965)   (26,220)       
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ      
    ขาดทุนในภายหลัง      
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ      
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 2,655  39,523   (12,650) 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น      
    ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (797)  (7,022)   3,795  
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร     

 

    หรือขาดทุนในภายหลัง 1,858  32,501   (8,855)       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (10,256)  (459,464)   (35,075) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 340,000  146,055   (1,085,508) 
      
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 284,651  (97,769)   (1,011,847) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 55,349  243,824   (73,661) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 340,000  146,055   (1,085,508) 

 
  



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 244 

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

(หน่วย: พนับาท) 
 2561  2562  2563       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 350,256  605,519      (1,050,433) 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)      
รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ (25,433)   (25,433)            (25,433) 
ดอกเบ้ียรับ (18,724)   (25,307)            (16,643) 
เงินปันผลรับ (16,953)   (17,400)                    -    
ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -   -         (108,825) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการ) 3,526   (5,192)              52,275  
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 484,394   392,559             385,763  
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -            458,446  
ค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 201   -                       -    
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14,657   68,915               65,516  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 12,489   11,667                     -    
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 122,412   123,648                     -    
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู ้ 309   1,030                 1,030  
ภาระหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้ -  -   110,109  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 50,088   76,045    8,556  
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      
    และการร่วมคา้ (65,559)   3,532             (60,586) 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (44)  -                    -    
ก าไรจากการขายเงินลงทุน (366,027)  (243,752)           (139,328) 
ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน -  (463,953)           (126,543) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -  31,294                    -    
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,789  (582,146)              (4,601) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,555  13,786                1,100  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,672  7,996                    -    
ก าไรจากการลดทุนบริษทัยอ่ย -  -   (23,220) 
ก าไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น -  -   (45,703) 
ตน้ทุนทางการเงิน 64,764   117,524    420,983  
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 85,687   189,280    (626) 

 706,059  279,612   (98,163) 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 27,711  164,353    630,328  
สินคา้คงเหลือ (6,055)   4,593    7,940  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 91,768  (69,597)    (60,414) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 244   18,920    7,811  
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ -  49,857   -    
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ)       

(หน่วย: พนับาท) 
 2561  2562  2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,873   184,002    400,853  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (12,089)   9,268    9,237  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 139,124  17,621    85,791  
จ่ายหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (31,170)   (105,617)   (21,210) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 919,465  553,012   962,173  
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (129,580)  (102,912)   (233,408) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 789,885  450,100   728,765  
      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
ดอกเบ้ียรับ 13,016   21,411    32,500  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  227,455   737,741  
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (367)  (28)   (7,507) 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนระยะสั้น (9,555)   -    -    
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (92,888)   (49,054)   (99,954) 
เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -   1,707    -    
เงินปันผลรับ 16,953  17,400     -    
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -  (15,077)   -    
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 37,405  51,995   39,926  
เงินมดัจ ารับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร 492,380  -  - 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนร่วม (705,216)   (645,744)                    -    
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วมคา้ -   (119,882)            (15,631) 
เงินสดรับจากการขายเงินทุนในบริษทัร่วมคา้ -  245  - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 218,678  -                    -    
เงินสดรับจากการลดทุนบริษทัร่วม 600  9,219              16,962  
เงินสดจ่ายจากการลดทุนบริษทัยอ่ย -  -   (431,909) 
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัย่อย (250,946)  (471,327)   (24,274) 
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ      
  ในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดม้ีผลท าให้สูญเสียการควบคุม                   -                       -      (146,328) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,969  2,394,088   16,616  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ (527,155)   (1,183,773)   (1,597,325) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (3,702)   (55,257)   (5,373) 
เงินสดจ่ายเงินมดัจ า -  (190,860)   (620,130) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  759   -    
เงินสดจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ (32,043)  (772,583)   -    
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         
                                                                                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 

 2561  2562  2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง                   -                       -      (581,864) 
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้                   -                       -      (7,895) 
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการเพ่ิมทุน 
ของบริษทัย่อย 

                  
 -    

                
    -     

 
 79,483  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (840,871)  (779,306)   (2,614,962) 
      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม      
   จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 21,356  -                    -    
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,649,500   9,228,000           2,751,000  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,026,200)   (7,633,000)        (2,261,000) 
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู ้ 996,910  -                    -    
เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,328)  (542)   (521,867) 
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -   37,704    -    
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -   (42,076)   -    
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 164,723   1,196,936    1,076,670  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (422,204)   (317,196)   (61,876) 
จ่ายดอกเบ้ีย (65,589)   (114,042)   (97,301) 
จ่ายเงินปันผล (163,939)   (481,191)   (245,323) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 153,229  1,874,593   640,303  
      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ      
    ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยน 102,243  1,545,387   (1,245,894) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ     

 

    เทียบเท่าเงินสด (10,779)  (57,244)   65,880  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 91,464  1,488,143   (1,180,014) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,020,868  1,112,332   2,600,475  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,112,332  2,600,475   1,420,461  
      
รายการที่ไม่ใช่เงินสด      
เจา้หน้ีค่าจดัหาสินทรัพย ์ 14,605   28,799    72,589  
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ 127,303   61,947    57,808  
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 185,693   775,379    -    
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 อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า  1.35   1.41   0.48   1.72   0.75        0.46  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า  1.25   1.33   0.42   0.70   0.15        0.07  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.50  0.19   0.21  0.16  (0.27)       0.02  
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า  18.66   18.94   11.74   21.91   15.48      20.02  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั  19.30   19.01   30.67   16.43  23.26      17.98  
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า  36.99   37.12   22.66   55.80   36.79      24.15  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั  9.73   9.70   15.89   6.45   9.79      14.91  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า  17.57   16.19   7.67   18.58  12.82      12.59  
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั  20.49   22.24   46.94   19.38  28.08      28.60  
ระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสด วนั  8.54   6.47   (0.38)   3.51   4.96       4.29  

 
 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัราก าไรขั้นตน้ %  30.75   26.36        5.88   34.58   26.49    (11.71) 
อตัราก าไรสุทธิ %  5.21   5.23   (30.45)  9.81   (3.04)   (21.25) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) %  5.92   6.60   (24.68)  6.69   (1.51)     (9.34) 

 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) %  4.65   7.07     (3.49) 4.83   0.67        0.27  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร %  19.70   27.45     (4.75) 69.92  7.68      (5.54) 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า  0.52   0.47        0.18  0.38  0.21        0.12  

 
 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า  1.11   1.76         5.10   0.91   1.76        3.48  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย* เท่า  7.73   7.76       (1.50)   11.03   0.64       0.09  
อตัราการจ่ายเงินปันผล %  56.56   150.27    (24.26)     59.98  (291.22) (55.38)    
หมายเหตุ * อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย = (เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน-กระแสเงินสดจ่ายภาษีเงินได)้ / 
กระแสเงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 
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  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
ต่อหุ้น  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่าหุ้น บาท  1  1 1 1 1 1 
มูลค่าตามบญัชี บาท  5.88   5.59         4.10   3.98   3.75        3.60  
ก าไรต่อหุ้น บาท  0.34   0.38       (1.20)  0.26   (0.06)     (0.34) 
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.16 0.17 0.19   0.16   0.17  0.19    

 
 อัตราส่วนการเตบิโต 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัราส่วนการขาย %  (1.91)  (9.50)     (45.81)  (6.72)  (51.69)   (46.90) 
อตัราส่วนตน้ทุนขาย %  (1.98)  (1.11)     (45.73)  (8.22)  (46.86)   (39.93) 
อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร %  8.67   10.08      (18.67)  21.19   0.91    (20.73) 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ %  5.38   72.88    (273.48)  102.66   (122.16)   487.77  
อตัราส่วนสินทรัพยร์วม %  15.96   23.02        53.55   16.37   36.47      55.54  
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ปี 2563 เป็นปีแห่งความทา้ทายอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวทัว่โลก การระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้จ านวนนกัท่องเท่ียวลดลงอยา่งมาก UNWTO รายงานจ านวนนกัท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศทัว่โลกลดลงกว่า 1,000 ลา้นคนหรือร้อยละ 74 จากปี 2562 ส าหรับในประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬารายงานจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยประมาณ 6.7 ลา้นคนลดลง
จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 83 ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวในประเทศก็ลดการเดินทางท่องเท่ียวเช่นกนั ท าให้ผล
การด าเนินงานของบริษทัได้รับผลกระทบโดยตรงและมีความจ าเป็นท่ีตอ้งปิดสถานประกอบกิจการใน
ประเทศเป็นการชัว่คราวตามค าสั่งของภาครัฐก่อนท่ีจะทยอยกลบัมาเปิดให้บริการในไตรมาส 3 ส่งผลให ้
ผลการด าเนินงานรายไตรมาสเร่ิมมีสัญญาณท่ีดีขึ้นในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563  

บริษทัยงัคงมีกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจในระยะยาวเช่นเดิมในการสร้างสมดุลธุรกิจ การกระจายความ
เส่ียง และการเติบโต (Balance-Diversify-Expand) อย่างไรก็ตามบริษทัได้ปรับแผนธุรกิจเพื่อให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจภายใต้ New Normal ได้ โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 ด้าน เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ด าเนินการต่อเน่ืองภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีรายไดล้ดลงอยา่งนอ้ยจนถึงไตรมาส 4 ปี 2564 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีบริษทั
คาดการณ์ในกรณีท่ีดีว่านกัท่องเท่ียวต่างชาติน่าจะเร่ิมเดินทางเขา้มาหลงัจากท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนั COVID-
19 มากขึ้น  

1. การบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Model) รักษาสภาพคล่องทางการเงินและปรับพอร์ต
ทรัพย์สินและเงินลงทุนเพื่อรับรู้ก าไร (Asset Optimization) เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบนัและในระยะยาว (Financial resilience) 

• ควบคุมตน้ทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเขม้งวด ลดสัดส่วนของตน้ทุนคงท่ี ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถ
ลดค่าใชจ่้ายลงร้อยละ 27 จากปี 2562  

• เล่ือนตารางการช าระค่าเช่ากองทรัสต์ (DREIT) บางส่วนโดยจะเร่ิมกลบัมาช าระค่าเช่าท่ีได้
เล่ือนมาในเดือนพฤษภาคม ปี 2564 

• ปรับตารางจ่ายคืนเงินตน้เงินกูย้มืระยะยาว  
• ปรับแผนการลงทุน โดยชะลอการลงทุนใหม่ ยกเวน้การลงทุนท่ีไดต้กลงกนัไวก่้อนการระบาด

ของ COVID-19 โดย 
- ธุรกิจอาหาร Epicure Catering ได้เขา้ซ้ือธุรกิจให้บริการจดัการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
ประเทศเวียดนามโดย ท าให้บริษทัรับรู้รายได้จากธุรกิจน้ีเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2563  
โดยการเขา้ลงทุนน้ีเป็นการลงทุนท่ีตกลงกนัไวก่้อนการระบาดของ COVID-19 
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- ส่วนการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) 
ในช่วงตน้ปี 2563 เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาคอนโดมิเนียมและโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์
ท่ีตลาดมีศกัยภาพในการเติบโตนั้น บริษทัไดช้ะลอการลงทุนส่วนน้ีออกไปก่อนเน่ืองจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19  
- Elite Havens ซ่ึงประกอบธุรกิจรับบริหารวิลล่าระดบัหรูไดช้ะลอการขยายธุรกิจในประเทศ
ออสเตรเลียออกไปจากแผนเดิม 
- ปรับแผนการปรับปรุงโรงแรม โดยให้ความส าคัญกับโรงแรมท่ีอยู่ในระยะไม่ไกลจาก
กรุงเทพและขบัรถถึง คือ ท่ีพทัยาและหัวหิน ซ่ึงนักท่องเท่ียวชาวไทยมัน่ใจในการเดินทาง 
และเพื่อรองรับลูกคา้ต่างชาติท่ีจะกลบัมาในอนาคต 
- การชะลอการลงทุนขา้งตน้ ท าใหง้บลงทุน (CAPEX) ของบริษทัในปี 2563 (ไม่รวมโครงการ
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์คและโครงการอาศยั) ลดลงร้อยละ 60 จากแผนเดิมท่ีวางไวม้าอยู่ท่ี 160 
ลา้นบาท  

• บริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดอย่างระมดัระวงั โดย ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีเงินสดและ
เงินลงทุนระยะสั้นประมาณ 1,570 ลา้นบาท มีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชป้ระมาณ 1,233 ลา้น
บาท และไดรั้บอนุมติัสินเช่ือระยะยาวจากสถาบนัการเงินในวงเงินประมาณ 1,500 ลา้นบาท ท่ียงัไม่ไดเ้บิก
ใชป้ระมาณ 725 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้รวม 1.44 เท่า ต ่ากวา่ขอ้ก าหนดหุน้กูท่ี้ 1.75 เท่า 

2. การบริหารจัดการธุรกิจ (Business Model) บริษัทมุ่งเน้นความร่วมมือ (Collaboration) กับ
พนัธมิตร เนน้แนวความคิดสร้างสรรค ์(Innovation) เพื่อสร้างรายไดจ้ากการให้บริการท่ีแตกต่าง ตอบโจทย์
ลูกคา้ นอกจากน้ียงัค านึงถึงผูป้ระกอบการในภาคธุรกิจเดียวกนัและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
เพื่อใหส้ามารถเดินหนา้ไปดว้ยกนัได ้(Contribution)  

• ธุรกจิโรงแรม  
- หลงัจากท่ีปิดโรงแรมส่วนใหญ่เป็นการชัว่คราวตั้งแต่ตน้เดือนเมษายน 2563 ปัจจุบนับริษทั

ไดก้ลบัมาเปิดใหบ้ริการโรงแรมแลว้ โดยไดท้ยอยเปิดใหบ้ริการ (Re-open) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 
- ให้บ ริก าร Dusit Care - Stay with Confidence ตอบ รับวิ ถี ชี วิ ตแบบใหม่  New Normal 

ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัและสุขอนามยัของทั้งลูกคา้และพนกังาน 
- ปรับแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดใหม่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ของภาครัฐ เน้นการให้บริการแบบ Dusit Care ตอบรับ New Normal และสร้างความคุ ้มค่าแก่ลูกค้าด้วย
ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง ทั้งในส่วนของท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ (Stay with Confidence at Dusit) 
และท่องเท่ียวกับชุมชน (Dusit Local Explorer) โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน าและชุมชนต่างๆ  ท าให้
รายไดข้องธุรกิจโรงแรมเร่ิมฟ้ืนตวัในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 จากอตัราการเขา้พกัท่ีดีขึ้น  
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- ปรับแผนการเปิดโรงแรมใหม่ โดยลดลงจากเดิมท่ีวางไวว้่าจะเปิด 10 แห่งเป็น 5 แห่ง ไดแ้ก่ 
โรงแรมดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา ประเทศกาตาร์ (ไตรมาส 1) โรงแรมดุสิต รีสอร์ต กวม สหรัฐอเมริกา (ไตรมาส 
2) โรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ต ท่ีเมืองซูโจว ประเทศจีน (ไตรมาส 3) โรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่า
ทาวน์ (ไตรมาส 3) และโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์ (Soft Opening ในปลายไตรมาส 4) 

• ธุรกจิการศึกษา 
- บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมในส่วนของหลกัสูตรออนไลน์ในช่วงท่ีภาครัฐขอความร่วมมือให้

ปิดสถานศึกษาชัว่คราวในช่วงปลายเดือนมีนาคม ปัจจุบนัวิทยาลยัดุสิตธานีและโรงเรียนสอนการประกอบ
อาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต กลบัมาเปิดด าเนินการแลว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมรองรับความ
ตอ้งการท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2563 วิทยาลยัดุสิตธานีมีจ านวนนกัศึกษาสมคัรเรียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 17 ส่วนโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปี 
2562 ร้อยละ 13 

• ธุรกจิอาหาร 
- ธุรกิจการให้บริการจัดการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติโดย Epicure Catering ได้หยุด

ให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 (ในประเทศเวียดนาม) และเดือนมีนาคม 2563 (ในประเทศไทยและ
กัมพูชา) ตามค าสั่งของภาครัฐ โดยได้กลบัมาเปิดให้บริการตามปกติในเดือนสิงหาคม 2563 นอกจากน้ี
ประสบความส าเร็จในการซ้ือธุรกิจบริการจดัการอาหารให้โรงเรียนในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ปัจจุบนั 
Epicure Catering เป็นผู ้น าในธุรกิจการให้บริการด้านอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติทั้ งในประเทศไทย 
กมัพูชา และเวียดนาม 

- ทางด้านธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ KAUAI (คา-วา-อิ) ได้ปรับการขายเป็น 
Delivery ในช่วงล็อคดาวน์ และปรับเล่ือนแผนการเปิด flagship store ออกไปโดยเพิ่มจ านวนจุดขาย Grab & 
Go แทน 

• ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
- โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ท่ีร่วมทุนกับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ปัจจุบันได้ด าเนินการ      

ร้ือถอนอาคารส่วนท่ีอยู่เหนือระดบัพื้นดินเรียบร้อยแลว้ โดยผูรั้บเหมาอยู่ระหว่างเจาะหล่อคอนกรีตเสาเข็ม
และท าก าแพงกันดิน และได้เร่ิมงานโครงสร้างใต้ดิน (Sub-structure) แล้ว ส าหรับในส่วนของการขาย
อาคารท่ีพกัอาศัย (Residence) ได้เร่ิมสรุปการขายกับกลุ่มลูกค้าท่ีได้ลงทะเบียนไวแ้ละทยอยลงนามใน
สัญญา  

- โครงการพฒันาคอนโดมิเนียม “เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด์ ดุสิต” ซ่ึงร่วม
ทุนกบั บมจ. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง และไดเ้ร่ิม Pre-sale อย่างเป็นทางการ
ในเดือนมกราคม 2564 หลงัจากท่ีไดเ้ล่ือนแผน Pre-sale ในช่วงตน้ปี 2563 ออกไปเน่ืองจากการชะลอตวัของ
ภาวะเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  
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3. การป รับ โครงส ร้างองค์กร  (Organization Model) การท า  Transformation ทั้ งใน ส่ วน
โครงสร้างขององคก์ร บุคลากร และเทคโนโลยตีั้งแต่ตน้ปี ปรับทกัษะของทีมงานเพื่อให้ตอบโจทยก์บัภาวะ
ธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต โดยมีทั้งความพร้อม ความยดืหยุน่และความคล่องตวั นอกจากน้ีบริษทัไดน้ า
เทคโนโลยีมาช่วยพฒันาระบบงานทั้งหน้าบา้นและหลงับา้น ตลอดจน Data Platform ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทางดา้นผลประกอบการของบริษทัส าหรับปี 2563 บริษทัรายงานผลขาดทุนสุทธิ 1,011 ลา้นบาท 
เทียบกับก าไรสุทธิ 320 ลา้นบาทในปี 2562 สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผล
ประกอบการของบริษทัตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 และในไตรมาส 2 โดยบริษทัไดด้ าเนินการปรับแผนธุรกิจ 
ตลอดจนปรับโครงสร้างองค์กรตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและลด
ค่าใชจ่้ายในระยะยาวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของรายได ้ 

ทั้งน้ีแม้ว่าผลประกอบการในปี 2563 จะลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยส าคัญ ผลประกอบการราย     
ไตรมาสของบริษัทเร่ิมดีขึ้ นในไตรมาส 3 ต่อเน่ืองมาไตรมาส 4 ทั้ งในส่วนของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
การศึกษา และธุรกิจอาหารตามท่ีคาดการณ์ไว ้โดยธุรกิจโรงแรมมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการกลบัมาเปิดโรงแรม 
การเพิ่มขึ้นของอตัราการเขา้พกัและรายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง ธุรกิจการศึกษามีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากอุปสงคท่ี์เพิ่มขึ้น
ในหลกัสูตรของวิทยาลยัดุสิตธานีและโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต  ในส่วน
ธุรกิจอาหารมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการเขา้ลงทุนใน The Caterers ในประเทศเวียดนามตามแผนการขยายธุรกิจ
ของ Epicure Catering  นอกจากน้ี EBITDA รวมของบริษทัดีขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 จากการ
เพิ่มขึ้นของรายได ้และส่วนหน่ึงจากการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2563 

อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 
2563 มีจ านวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วในหลายจงัหวดั ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการธุรกิจท่องเท่ียวใน
ประเทศตั้งแต่ตน้ปี 2564 ท าให้คาดว่าในคร่ึงแรกของปี 2564 ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะถูกกดดนัดว้ย
จ านวนนักท่องเท่ียวในประเทศท่ีลดลง อย่างไรก็ตามคาดว่าจะได้เห็นธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศทยอย
กลบัมาในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564 หลงัจากท่ีประเทศไทยไดรั้บวคัซีน และคาดว่าน่าจะเห็นการฟ้ืนตวัท่ี
ชดัเจนในไตรมาส 4 ปี 2564 ส าหรับธุรกิจการศึกษาในปี 2564 ยงัมีแนวโนม้ท่ีดีจากความตอ้งการเรียนเพื่อ
ไปประกอบกิจการเพิ่มขึ้นและบริษทัมีหลกัสูตรท่ีตอบรับกับความตอ้งการท่ีเพิ่มขึ้น ในส่วนของธุรกิจ
อาหาร บริษทัวางแผนเติบโตจากปี 2563 ทั้งจากธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและความร่วมมือกับพนัธมิตรใน
อนาคต ทางด้านธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ยงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงการ โดยโครงการ “ดุสิต เซ็นทรัล 
พาร์ค” จะเร่ิมเปิดการขาย Residence กบัลูกคา้ (Official Launch) ในปี 2564 หลงัจากด าเนินการขายในปีท่ี
ผ่านมาเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีลงทะเบียนไวก่้อนหน้าไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนโครงการพฒันาคอนโดมิเนียม 
“เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด ์ดุสิต” ยงัวางเป้าหมายท่ีจะแลว้เสร็จเพื่อโอนในปี 2566 
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หน่วย:ล้านบาท 
ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
4/2562 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรม 409 1,009 -600 -59.5% 1,579 3,776 -2,197 -58.2% 
ธุรกิจการศึกษา 118 103 15 14.6% 386 390 -4 -1.0% 
ธุรกิจอาหาร 212 91 121 133.0% 456 402 54 13.4% 
อื่นๆ 292 596 -304 -51.0% 899 1,549 -650 -42.0% 
รวมรายได้ 1,031 1,799 -768 -42.7% 3,320 6,117 -2,797 -45.7% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินไดแ้ละค่าเส่ือมราคา 242 472 -230 -48.7% 223 1,374 -1,151 -83.8% 
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 13 357 -344 -96.4% -630 912 -1,542 -169.1% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -134 269 -403 -149.8% -1,011 320 -1,331 -415.9% 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) -0.16 0.32 -0.48 -149.6% -1.20 0.38 -1.57 -416.6% 

 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 3/2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรม 409 203 206 101.5% 
ธุรกิจการศึกษา 118 103 15 14.6% 
ธุรกิจอาหาร 212 112 100 89.3% 
อื่นๆ 292 225 67 29.8% 
รวมรายได้ 1,031 643 388 60.3% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินไดแ้ละค่าเส่ือมราคา 242 -53 295 556.6% 
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 13 -272 285 104.8% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -134 -343 209 60.9% 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) -0.16 -0.40 0.24 60.5% 

 
 ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 3/2563 เปลี่ยนแปลง 

อตัราการเขา้พกั (ร้อยละ) 38.8% 29.6% 31.3% 
ค่าห้องเฉลี่ย (บาทต่อคืน) 2,706 2,018 34.1% 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อห้อง (บาทต่อคืน) 1,051 597 76.0% 
หมายเหต:ุ ข้อมูลทางสถิติธุรกิจโรงแรมที่ลงทนุเองไม่รวมโรงแรมดสิุตธานี กรุงเทพ โรงแรมดสิุต สวีท ราชดําริ กรุงเทพ และโรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ เพือ่การ
เปรียบเทียบ 
 

พฒันาการท่ีส าคัญในไตรมาส  
บริษัท ดุสิตไชน่าแคปปิตอล จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 ได้เพิ่ม

สัดส่วนการถือหุ้นใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึง
ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมในประเทศจีนจากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 77.50 ผ่านการแปลงหน้ีเป็น
ทุน การเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดท้ยอยด าเนินการมาตั้งแต่ตน้ปี 2563 

ในเดือนธนัวาคม 2563 บริษทัประสบความส าเร็จในการขยายธุรกิจโรงแรมไปยงัสิงคโปร์ โดยได้
เปิดโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์ (Soft Opening) จ านวน 208 ห้องภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร ส่งผล
ให้การประกอบธุรกิจโรงแรมของบริษทัครอบคลุม 15 ประเทศ และ ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีจ านวนโรงแรม
และวิลล่าภายใต้การบริหารจดัการรวม 337 แห่ง (เป็นโรงแรม 41 แห่งและวิลล่า 296 แห่ง) รวมจ านวน
ห้องพกั 10,963 ห้อง (ไม่รวมโรงแรมนอกเครือท่ีบริษทัรับบริหารในลกัษณะของ White Label จ านวน 2 
แห่ง 431 หอ้ง) 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 และปี 2563 
 

 รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย:ล้านบาท 
ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
4/2562 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
4/2562 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรม 409 1,009 -600 -59.5% 17 124 -107 -86.3% 
ธุรกิจการศึกษา 118 103 15 14.6% 35 25 10 40.0% 
ธุรกิจอาหาร 212 91 121 133.0% 38 5 33 660.0% 
อื่นๆ 292 596 -304 -51.0% 152 318 -166 -52.2% 
รวม 1,031 1,799 -768 -42.7% 242 472 -230 -48.7% 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีรายไดร้วมจ านวน 1,031 ลา้นบาท ลดลง 768 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
42.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 39.7 
รายได้จากธุรกิจการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 11.4 รายไดจ้ากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 20.6 และรายได้จาก
ธุรกิจอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 28.3 

 

 รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย:ล้านบาท 
ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
4/2562 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
4/2562 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรม 1,579 3,776 -2,197 -58.2% -183 460 -643 -139.8% 
ธุรกิจการศึกษา 386 390 -4 -1.0% 58 28 30 107.1% 
ธุรกิจอาหาร 456 402 54 13.4% 34 56 -22 -39.3% 
อื่นๆ 899 1,549 -650 -42.0% 314 830 -516 -62.2% 
รวม 3,320 6,117 -2,797 -45.7% 223 1,374 -1,151 -83.8% 

ส าหรับปี 2563 บริษทัมีรายได้รวมจ านวน 3,320 ลา้นบาท ลดลง 2,797 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
45.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 47.6 
รายได้จากธุรกิจการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 11.6 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 13.7 และรายได้จาก
ธุรกิจอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 27.1 
 
ธุรกจิโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมจ านวน 409 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 59.5 และ
ส าหรับปีจ านวน 1,579 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 58.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจาก
จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีลดลงมากจากการแพร่ระบาดของ  COVID-19  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาราย       
ไตรมาส ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2563 
ก่อนหน้าร้อยละ 101.5 โดยรายไดจ้ากโรงแรมในประเทศเพิ่มขึ้นจากการทยอยเปิดโรงแรมและการปรับ   
กลยุทธ์การขายและการตลาดท่ีบริษทัออกแบบให้สอดคลอ้งกบัมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ
ของภาครัฐ โดยได้ออกแพ็คเกจ “Stay with Confidence” ท่ีลูกคา้สามารถใช้ร่วมกับมาตรการกระตุน้การ
ท่องเท่ียวโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ส่งผลให้รายไดเ้ฉล่ียต่อห้อง  ค่าห้องเฉล่ีย และอตัราการเขา้พกัดีขึ้น
อยา่งต่อเน่ือง 
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ธุรกจิโรงแรมท่ีลงทุนเอง  

 
ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
4/2562 

เปลี่ยนแปลง ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

อตัราการเขา้พกั (ร้อยละ) 38.8% 75.3% -48.4% 35.6% 74.4% -52.1% 
ค่าห้องเฉลี่ย (บาทต่อคืน) 2,706 3,695 -26.8% 3,208 3,610 -11.1% 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อห้อง (บาทต่อคืน) 1,051 2,783 -62.3% 1,143 2,685 -57.4% 
หมายเหตุ: ข้อมูลทางสถิติธุรกิจโรงแรมที่ลงทนุเอง ไม่รวมโรงแรมดสิุตธานี กรุงเทพ โรงแรมดสิุต สวีท ราชดําริ กรุงเทพ และโรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ เพื่อการ
เปรียบเทียบ 

 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมท่ีลงทุนเอง 367 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 59.1 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และส าหรับปีมีจ านวน 1,440 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 57.8 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน แบ่งเป็น 

- โรงแรมในประเทศมีรายไดล้ดลงร้อยละ 63.0 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลงร้อยละ 
58.1 เม่ือเทียบกบัปี 2562 โดยในไตรมาส 4 ปี 2563 ภาครัฐบาลไดมี้การผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมส่งผลให้การท่องเท่ียวภายในประเทศปรับตวัดีขึ้น นอกจากน้ี บริษทัได้มีแผนกลยุทธ์การขายและ
การตลาดใหม่ๆ โดยออกแบบให้สอดคลอ้งกบัมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐ เนน้การให้บริการ
แบบ Dusit Care ตอบรับ New Normal และสร้างความคุม้ค่าแก่ลูกคา้พร้อมประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ี
แตกต่าง โดยได้ร่วมมือกับพนัธมิตรชั้นน าน าเสนอแพ็คเกจท่องเท่ียวและรูปแบบการจดักิจกรรมการจดั
ประชุมสัมมนา เช่น แพ็คเกจท่องเท่ียว ‘Stay with Confidence at Dusit’  ส าหรับเข้าพักในโรงแรมและ        
รีสอร์ตในเครือดุสิตในประเทศไทย และรูปแบบการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวและประชุมสัมมนา (MICE) 
วิถีใหม่ ซ่ึงเป็นการประชุมสัมมนาเสมือนจริง (Hybrid Virtual Meeting Platform) เป็นการจดัท่องเท่ียวทาง
รถไฟกรุงเทพฯ-หัวหิน และเขา้พกัท่ีโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพท่ีเน้นเร่ืองการ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 54.1 เม่ือเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลง    
ร้อยละ 57.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดก้ลบัมาเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2563 
หลงัจากการเปิดประเทศของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ อย่างไรก็ตามรายไดโ้รงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์  ในไตรมาส 
4 ปี 2563 ไดฟ้ื้นตวัจากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีกลบัมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากปลายไตรมาส 3 ปี 2563 จาก
การเปิดน่านฟ้าของประเทศและเป็นฤดูกาลท่องเท่ียว และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากการ
เพิ่มขึ้นของทั้งอตัราการเขา้พกัและค่าห้องเฉล่ีย ส าหรับรายไดข้องโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ในไตรมาส 4 ปี 
2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 3 ปี 2563 เน่ืองจากประเทศฟิลิปปินส์ยงัมีมาตรการล็อกดาวน์หลาย
รูปแบบในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสอยา่งต่อเน่ือง  
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ธุรกจิรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีรายได้จากธุรกิจรับจา้งบริหารโรงแรม จ านวน  40 ลา้นบาท ลดลง

ร้อยละ 65.5 และส าหรับปีมีจ านวน 145 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 61.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตุหลกัมาจากอตัราการเขา้พกัท่ีลดลงของโรงแรมท่ีรับจา้งบริหารเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-
19  โดยในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดโรงแรมท่ีสิงคโปร์ภายใตส้ัญญารับจา้งบริหารซ่ึงท าให้จ านวน
โรงแรมท่ีเปิดในปีน้ีครบ 5 แห่งตามแผนท่ีวางไว ้ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตดีทู ซัลวา โดฮา ประเทศกาตาร์ (เดือน
มีนาคม) โรงแรมดุสิต รีสอร์ต กวม สหรัฐอเมริกา (เดือนมิถุนายน) โรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ต ท่ีเมือง
ซูโจว ประเทศจีน (เดือนกรกฎาคม) โรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ (เดือนกันยายน) และ โรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์ (เดือนธนัวาคม) 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุน 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีการลงทุนเพิ่มใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  
ส่งผลใหก้ารบนัทึกบญัชีจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นการท างบการเงินรวม ประกอบกบัผลประกอบการของกิจการ
ท่ีมีการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารและตน้ทุนทางการเงินท าให้มีรายไดร้วมส่วนแบ่งผลก าไรจากเงิน
ลงทุนจ านวน 2 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 150.0 และส าหรับปี 2563 มีรายไดร้วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจ านวน -6 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อนร้อยละ 60.0  

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน 17 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 86.3 
และส าหรับปี 2563 จ านวน -183 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 139.8 สาเหตุหลกัมาจากรายไดท่ี้ลดลงจากการปิด
โรงแรมชัว่คราวในระหว่างปี ประกอบกบัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการปรับโครงสร้างองคก์ร 
แมว้่าจะไดรั้บผลกระทบเชิงบวกต่อ EBITDA จากการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
เร่ืองสัญญาเช่า (TFRS 16) ส าหรับไตรมาส 4 และส าหรับปีจ านวน 118 ล้านบาทและ 525 ล้านบาท 
ตามล าดบั  

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน  163 ลา้น
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 150.8 และส าหรับปี 2563 จ านวน 625 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.5 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สาเหตุหลกัเน่ืองจากผลกระทบจาก TFRS 16 ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรกส าหรับ   
ไตรมาส 4 และส าหรับปีจ านวน 89 ลา้นบาทและ 359 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
ธุรกจิการศึกษา 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา 118 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6  โดยเป็น
ผลจากจ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นของวิทยาลยัดุสิตธานีและโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต ประกอบกบัส่วนแบ่งขาดทุนท่ีลดลงจาก Dusit Hospitality Education Philippines Inc. (DHEP) ซ่ึง
ขณะน้ีอยู่ในระหว่างรอการปรับโครงสร้างธุรกิจการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ มีค่าใช้จ่ายท่ีลดลง เช่น 
เงินเดือนและดอกเบ้ียจ่าย  ส าหรับปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา 386 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.0 
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โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดข้องวิทยาลยัดุสิตธานีจากการเล่ือนตารางเวลาการอบรมหลกัสูตร
ระยะสั้นออกไปเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาส าหรับไตรมาสน้ี 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 และ
ส าหรับปีจ านวน 58 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากส่วนแบ่ง
ก าไรท่ีเพิ่มขึ้น และวิทยาลยัดุสิตธานีได้มีการบริหารจดัการเพื่อลดค่าใช้จ่ายบริหารบางส่วนลง เช่น ค่าท่ี
ปรึกษาและค่าสาธารณูปโภค และได้รับผลกระทบเชิงบวกต่อ EBITDA จาก TFRS 16 ส าหรับไตรมาส 4 
และปี 2563 จ านวน 1 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
ธุรกจิอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารจ านวน 212 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 121 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 133.0 สาเหตุหลกัมาจากรายไดข้องกิจการ The Caterers ในประเทศเวียดนามซ่ึงบริษทัในกลุ่ม
กิจการ โดย Epicure Catering ได้เข้าซ้ือกิจการดังกล่าวในปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ในขณะท่ีรายได้ของ 
Epicure Catering ลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  ส าหรับปี 
2563 บริษทัมีรายได้ จ านวน 456 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจากรายไดข้อง 
The Caterers ดงักล่าวหักกลบกบัรายไดข้อง Epicure Catering ท่ีลดลงจากการปิดสถาบนัการศึกษาชัว่คราว
ตามค าสั่งของภาครัฐเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ในระหวา่งปี ท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้
ตามปกติ 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจ านวน 38 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 660.0 
จาก The Caterers และค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากการหยุดด าเนินธุรกิจของ Dusit Gourmet เพื่อปรับแผนธุรกิจ 
และส าหรับปีจ านวน 34 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 39.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจาก  
ผลประกอบการท่ีลดลงของ Epicure Catering จากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ดงักล่าวขา้งตน้
ในขณะท่ี The Caterers มี EBITDA จ านวน 17 ลา้นบาท  

 
ธุรกจิอ่ืน 

ไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน 292 ลา้นบาท ลดลง 304 ลา้นบาท หรือร้อยละ 51.0 
โดยลดลงเน่ืองจากในไตรมาส 4 ปีก่อนบริษทัมีก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนใหม่ ก าไรจาก
การขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนเพื่อคา้ ประกอบกบัไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีรายไดท่ี้ลดลง
จากร้านอาหารบา้นดุสิตธานีและรายไดท่ี้ลดลงของบริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากดั ท่ีประกอบ
ธุรกิจจดัเล้ียงนอกสถานท่ีและธุรกิจรับท าความสะอาดเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน หักกลบกบัก าไร
จากการขายและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและก าไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้นในปีปัจจุบนั 

ส าหรับปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนจ านวน 899 ลา้นบาท ลดลง 650 ลา้นบาทหรือร้อยละ 
42.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากบริษทัมีรายไดล้ดลงจากก าไรจากขายโรงแรมดุสิตธานี 
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มลัดีฟส์ให้แก่ DREIT ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ก าไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้
เงินปันผล หักกลบกบัรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งก าไรจาก DREIT  ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์าง
การเงินและก าไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้นในปีปัจจุบนั 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมี EBITDA จากธุรกิจอ่ืนจ านวน 152 ลา้นบาท ลดลง 166 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 52.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการลดลงของรายไดข้า้งตน้และการตั้งส ารอง
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น หักกลบกบัผลกระทบเชิงบวกต่อ EBITDA จากการเร่ิมใช ้TFRS 16 จ านวน 7 
ลา้นบาท  

ส าหรับปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอ่ืนจ านวน  314 ล้านบาท ลดลง 516 ล้านบาทหรือ    
ร้อยละ 62.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดอ่ื้นดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบ
กับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร ส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและ
ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาส าหรับโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ ขณะท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อ 
EBITDA จากการเร่ิมใช ้TFRS 16 จ านวน 33 ลา้นบาท 
 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัรายงาน EBITDA เท่ากบั 242 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 48.7 และส าหรับปี 
2563 จ านวน 223 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 83.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของ EBITDA ใน
ธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยมีผลกระทบเชิงบวกจาก TFRS 16 จ านวน 129 ลา้นบาทและจ านวน 570 ลา้น
บาท ตามล าดบั 
ต้นทุนทางการเงิน 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 100 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 201.5 และ
ส าหรับปี 2563 จ านวน 421 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 258.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการบงัคบัใช ้
TFRS 16 ตั้ งแต่ต้นปี 2563 จ านวน 73 ล้านบาทและ 296 ล้านบาท ตามล าดับ ประกอบกับดอกเบ้ียจ่ายท่ี
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว รวมถึงการปรับขึ้นของอตัราดอกเบ้ียของ
สถาบนัการเงิน 
ก าไรสุทธ ิ

บริษทัมีขาดทุนสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 134 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 149.8 และมีขาดทุน
สุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 1,011 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 415.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 ซ่ึงรวมกบัผลกระทบเชิงลบจากการน า TFRS 16 มาปฏิบติัใชจ้ านวน 28 ลา้น
บาทและ 60 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563 ตามล าดบั  

หากไม่นบัรายการพิเศษจากค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร บริษทั
จะรายงานผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2563 และส าหรับปี 2563 เท่ากบั 130 ลา้นบาทและ 943 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 21,861 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 7,624 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 53.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

• สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 2,750 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการลดลงของเงินสดและรายการ
เทียบเท่ าเงินสดเพื่ อการลงทุนเพิ่มขึ้ นของอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างในโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค และโรงแรม ASAI Chinatown การลดทุนของบริษทัย่อย
ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ การลดลงของลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน และการลดลงของสินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวียนอ่ืนจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา้ 

• สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 10,374 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจากการบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชจ้ านวน 9,437 ลา้นบาท จากการน า TFRS 16 มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก การเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่า
ก่อสร้างจากการลงทุนในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค และโรงแรม ASAI Chinatown การเพิ่มขึ้นของค่า
ความนิยมจากการรวมธุรกิจและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างของบริษทัยอ่ย 
หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหน้ีสินรวมจ านวน 17,701 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 9,369 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 112.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

• หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,590 ลา้นบาทจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว (Bridging 
finance) การเปล่ียนประเภทของหุ้นกูจ้ากหน้ีสินไม่หมุนเวียน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการน า TFRS 
16 มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรกจ านวน 243 ลา้นบาท 
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• หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7,779 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการน า 
TFRS 16 มาปฏิบติัใช้เป็นคร้ังแรกจ านวน 7,355 ลา้นบาท การเพิ่มขึ้นของเงินมดัจ ารับจากการให้สิทธิเช่า
อาคาร และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีเพิ่มขึ้นหกักลบกบัการเปล่ียนประเภทของหุน้กูไ้ปเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ินจ านวน 4,160 ลา้นบาท ลดลง 1,745 
บาท หรือร้อยละ 29.6 เม่ือเปรียบเทียบกับส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยส่วน
ของบริษทัจ านวน 3,469 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 691 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมา
จากผลประกอบการท่ีลดลง การจ่ายเงินปันผล การได้มาซ่ึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมโดยอ านาจ
ควบคุมไม่เปล่ียนแปลง และการลดทุนของบริษทัยอ่ย  
กระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,420 ลา้นบาท ลดลง
สุทธิ 1,246 ลา้นบาท (ก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 66 ลา้นบาท) เม่ือเปรียบเทียบกับเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 2,600 ลา้นบาท 
แหล่งใช้ไปของเงินทุน 
บริษทัมีเงินสดจ่ายสุทธิใชไ้ปสุทธิ 2,615 ลา้นบาท มาจาก 

• กิจกรรมลงทุน จ านวน 2,615 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลสุทธิของเงินสดจ่ายโดยหลักจากการซ้ือ
อุปกรณ์ งานปรับปรุงตกแต่ง และงานก่อสร้างรวมถึงจ่ายล่วงหนา้และเงินมดัจ าค่าก่อสร้าง โครงการ “ดุสิต 
เซ็นทรัล พาร์ค” และโรงแรม  ASAI Chinatown จ านวนรวม 2,751 ล้านบาท เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงิน     
ลดทุนของบริษทัย่อยในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 432 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อเขา้ลงทุนใน Epicure Catering เพิ่ม
จากเดิมจ านวนเงิน 146 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนรวม 100 
ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระเงินมดัจ าเพื่อพฒันาโครงการ ASAI Kyoto จ านวน 48 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อ
ลงทุนในการร่วมคา้และซ้ือบริษทัย่อยจ านวน 16 ลา้นบาทและ 24 ลา้นบาทตามล าดบั และอ่ืนๆ จ านวน 21 
ลา้นบาท หักกลบกบัเงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนสุทธิ จ านวน 738 ลา้นบาท เงินสดรับ
จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการเพิ่มทุนของบริษทัย่อย 79 ลา้นบาท เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 
40 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ 32 ลา้นบาท เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม 17 ลา้นบาท และเงินสดรับจาก
การขายเคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ 17 ลา้นบาท 

บริษทัมีเงินสดรับสุทธิ 1,369 ลา้นบาท ไดม้าจาก 
• กิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 729 ลา้นบาท เป็นผลสุทธิของเงินสดรับจากการขายและให้บริการ 

หักกลบกับเงินสดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายจากผลประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และภาษีเงินไดจ่้ายจากผลประกอบการในปีก่อน 

• กิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 640 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน 2,751 ลา้นบาท และ 777 ลา้นบาทตามล าดบั และเงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจาก
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กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนรวม 299 ลา้นบาท หกัดว้ยเงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 2,261 ลา้นบาท และ 62 ลา้นบาทตามล าดบั เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
522 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผล 245 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ่าย 97 ลา้นบาท 
 

หน่วย: ล้านบาท 31 ธ.ค. 2563 % สินทรัพย์รวม 31 ธ.ค. 2562 % สินทรัพย์รวม เปลี่ยนแปลง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,420 6.5% 2,600 18.3% -45.4% 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 153 0.7% 933 6.6% -83.6% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 653 3.0% 1,387 9.7% -52.9% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 312 1.4% 368 2.6% -15.2% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,538 11.6% 5,288 37.1% -52.0% 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,588 7.3% 1,814 12.7% -12.5% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,849 22.2% 3,475 24.4% 39.5% 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ - 0.0% 1,381 9.7% -100.0% 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9,437 43.2% - 0.0% - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 550 2.5% - 0.0% - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 2,899 13.3% 2,279 16.0% 27.2% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,323 88.4% 8,949 62.9% 115.9% 

รวมสินทรัพย์ 21,861 100.0% 14,237 100.0% 53.6% 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,252 10.3% 1,762 12.4% 27.8% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,388 6.3% 1,380 9.7% 0.6% 
เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 233 1.1% 96 0.7% 142.7% 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 243 1.1% - 0.0% - 
หุ้นกู ้ 999 4.6% - 0.0% - 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 224 1.0% 511 3.6% -56.2% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,339 24.4% 3,749 26.3% 42.4% 

เงินกูยื้มระยะยาว 2,496 11.4% 1,602 11.3% 55.8% 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,355 33.6% - 0.0% - 
หุ้นกู ้ - 0.0% 998 7.0% -100.0% 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 483 2.2% 508 3.6% -4.9% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 2,028 9.3% 1,475 10.4% 37.5% 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 12,362 56.5% 4,583 32.2% 169.7% 

รวมหนี้สิน 17,701 81.0% 8,332 58.5% 112.4% 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,469 15.9% 4,726 33.2% -26.6% 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 691 3.2% 1,179 8.3% -41.4% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,160 19.0% 5,905 41.5% -29.6% 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

ความสามารถในการท าก าไร 31 ธ.ค. 63 
31 ธ.ค. 63 

(ไม่รวม TFRS 16) 
31 ธ.ค. 61 

 อตัราก าไรขั้นตน้ 5.9% -1.6% 26.4% 
 อตัราก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้และค่าเส่ือมราคา 6.7% -15.3% 22.5% 
 อตัราก าไรสุทธิ -30.5% -41.8% 5.2% 
ความมีประสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 61 
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุ้น -24.7% -23.0% 6.6% 
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม -3.5% -5.6% 7.1% 
สภาพคล่อง 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 61 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.48 0.53 1.41 
นโบบายทางการเงิน 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 61 
 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า)* 3.92 1.69 0.94 
 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า)* 3.47 1.25 0.20 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า)* 5.10 2.86 1.76 
 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 61 
 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (เท่า)** -1.50 -6.45 7.76 
 ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการเรียกช าระหน้ี (วนั) 38.50 38.50 22.77 
 * ค ำนวณจำกส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 ** ค ำนวณจำกก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษีเงินได้/ดอกเบีย้จ่ำย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั

ใหญ่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ท่ี 3.92 เท่า หากไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่จะเท่ากบั 1.69 เท่า ทั้งน้ีหากค านวณอตัราส่วนดงักล่าวตามค านิยาม
ขอ้ก าหนดหุน้กู ้กล่าวคือ อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (ไม่รวมผลกระทบของ 
TFRS 16) จะมีค่าประมาณ 1.44 เท่า เป็นไปตามนโยบายของบริษัทท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 1.50 เท่าและยงั      
ต ่ากว่าขอ้ก าหนดหุ้นกู้ท่ีไม่เกิน 1.75 เท่า ส าหรับหน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้นเป็นการจัดหาเงินเพื่อใช้หมุนเวียนใน
กิจการ และส่วนหน่ึงเพื่อใชใ้นโครงการลงทุนและส ารองไวเ้พื่อพฒันาธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต 

บริษทัก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัเป็นระยะเวลา 30-60 วนั ส าหรับ
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกช าระหน้ีท่ีเพิ่มขึ้นในปี 2563 นั้นเน่ืองจากบริษทัไดใ้ห้การช่วยเหลือลูกคา้โดย
การขยายระยะเวลา credit term เพิ่มเติมในช่วงท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
 
แนวโน้มในปี 2564 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่เม่ือปลายเดือนธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีจ านวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วในหลายจงัหวดั ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศตั้งแต่ตน้ปี 2564 ท า
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ให้คาดว่าในคร่ึงแรกของปี 2564 ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะถูกกดดันด้วยจ านวนนักท่องเท่ียวใน
ประเทศท่ีลดลง โดยคาดว่าธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศจะทยอยดีขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2564 หลงัจากท่ีไดรั้บ
วคัซีนป้องกนั COVID-19 และสถานการณ์ท่องเท่ียวโลกจะเร่ิมทยอยฟ้ืนตวัในคร่ึงหลงัของปี 2564 โดยคาด
วา่จะเห็นภาพการฟ้ืนตวัท่ีชดัเจนขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2564  

บริษทัมีมุมมองการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็น 3 ระยะดว้ยกนั คือ 
ระยะท่ี 1: เนน้การท่องเท่ียวในประเทศ (Focus on domestic tourism) ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวระยะทาง

สั้นๆ แบบส่วนบุคคลหรือแบบครอบครัว ขบัเคล่ือนดว้ยแผนกระตุน้การท่องเท่ียวของภาครัฐ ท่องเท่ียวโดย
พักแรมกับโรงแรมท่ีได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน Safety and Health Administration 
(SHA) ซ่ึงก าหนดโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ระยะท่ี 2: การท่องเท่ียวกลุ่มเล็ก (Small cluster traveling) เป็นการเดินทางท่ีจ าเป็นจริงๆ การ
เดินทางเพื่อธุรกิจ และการท่องเท่ียวแบบ Travel Bubble ซ่ึงเป็นการจบัคู่เดินทางระหว่างเมืองกับเมืองท่ี
ควบคุมการระบาดของ COVID-19 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระยะท่ี 3: ผ่อนผนัหรืออนุญาตให้เดินทางขา้มประเทศได ้(Travel ban relief) คาดว่าจะไม่เห็นภาพ
การเดินทางไกลขา้มทวีปไปทัว่โลกอย่างในอดีต แนวโน้มจะเป็นการเดินทางท่องเท่ียวภายในภูมิภาคหรือ
ทวีปเดียวกนัมากกว่า คาดว่าจะเห็นการเดินทางท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียเติบโตสูงขึ้นเน่ืองจากเอเชียน่าจะ
ฟ้ืนตัวหรือควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ดีกว่าประเทศทางแถบอเมริกาหรือยุโรป ในขณะท่ี
ลกัษณะของนกัท่องเท่ียวท่ีมีการเติบโตสูงจะเป็นกลุ่มมิลเลนเนียลมากกวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนๆ 

บริษทัคาดวา่แนวโนม้ธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรมหลงัจาก COVID-19 จะมีแนวโนม้เป็นดงัน้ี 
• มีการควบรวมกิจการของธุรกิจโรงแรม เน่ืองจากความไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทาน 
• มีความสมดุลของพอร์ตสินทรัพยร์ะหว่างโรงแรมท่ีลงทุนเอง โรงแรมเช่าบริหาร โรงแรม

ภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร 
• มีการเพิ่มความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น การจบัมือกบัธุรกิจสายการบิน รถเช่า 
• มีการน ามาตรการใหม่ๆ ดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัมาปรับใช้ 
• เทคโนโลยีจะเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจท่องเท่ียว เช่น การให้บ ริการแบบส่วนบุคคล 

(Personalization) การให้บริการโดยไม่ต้องมีการสัมผสั (Contactless) และระบบการประชุมแบบผสม 
(Hybrid)  

• มีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และท่องเท่ียวในชุมชนของแต่ละทอ้งถ่ินมากขึ้น  
• เกิดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแบบองคร์วม (Holistic wellness tourism) 
ส าหรับธุรกิจการศึกษาในปี 2564 ยงัมีแนวโน้มท่ีดีจากความต้องการเรียนเพื่อประกอบกิจการ

เพิ่มขึ้น โดยบริษทัมีหลกัสูตรท่ีตอบรับกับความต้องการดังกล่าว ทั้ งในส่วนของหลักสูตรเพื่อการเสริม
ทกัษะใหม่ (Upskill) และพฒันาทกัษะท่ีมีอยู่ (Reskill) ขยายตลาดทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนท างานและ 
กลุ่มคนต้องการเปล่ียนอาชีพ  และด้วยแนวโน้มธุรกิจการศึกษาท่ียงัเติบโตได้ดีแมจ้ะอยู่ภายใต้การแพร่
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ระบาดของ COVID-19 บริษทัมองเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการศึกษาใหเ้ติบโตต่อเน่ืองในอนาคต จึง
วางแผนท่ีจะเปิดโครงการ Food School ในปี 2564 ส าหรับผูท่ี้สนใจเรียนศิลปะการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารหนา้ใหม่ในอนาคต 

ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษทัวางแผนเติบโตจากปี 2563 ทั้งจากธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและความ
ร่วมมือกับพนัธมิตรในอนาคต โดยรายได้หลักยงัคงมาจากธุรกิจให้บริการจดัการอาหาร (Catering) แก่
โรงเรียนนานาชาติโดย Epicure Catering ซ่ึงมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ืองในปี 2564 จากการเขา้ลงทุนธุรกิจใน
เวียดนามในปีท่ีผา่นมา นอกจากน้ีธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพภายใตแ้บรนด์ KAUAI (คา-วา-อิ) มีแผนท่ีจะเปิด 
flagship store เพิ่มในช่วงกลางปี 2564 อีกดว้ย  

ทางด้านธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ยงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงการ โดยโครงการ “ดุสิต เซ็นทรัล 
พาร์ค” จะเร่ิมเปิดการขาย Residence กบัลูกคา้ (Official Launch) ในปี 2564 หลงัจากด าเนินการขายในปีท่ี
ผ่านมาเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีลงทะเบียนไวก่้อนหน้าไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ ในส่วนของการก่อสร้างในปี 2564 
เนน้ในส่วนงานคอนกรีตเสาเข็ม ท าก าแพงกนัดิน และงานใตดิ้น ส่วนโครงการพฒันาคอนโดมิเนียม “เดอะ 
แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด ์ดุสิต” ยงัวางเป้าหมายท่ีจะแลว้เสร็จเพื่อโอนในปี 2566 

ในปี 2564 บริษทัยงัคงบริหารจดัการธุรกิจ โดยเนน้  
1. การบริหารจดัการทางการเงิน (Financial Model) เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ปรับพอร์ต

ทรัพย์สินและเงินลงทุนเพื่อรับรู้ก าไร (Asset Optimization) เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบนัและในระยะยาว (Financial resilience) 

2. การบริหารจดัการธุรกิจ (Business Model) เนน้ความร่วมมือ (Collaboration) กบัพนัธมิตร เน้น
ความคิดใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจ (Innovation) เพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆ จากการให้บริการท่ีแตกต่าง       
ตอบโจทยล์ูกคา้ โดยค านึงถึงภาพรวมของผูป้ระกอบการในภาคธุรกิจเดียวกนัและในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีก
ดว้ย (Contribution) 

3. การปรับโครงสร้างองค์กร (Organization Model) ท า Transformation ในส่วนขององค์กร 
บุคลากร และเทคโนโลยีตามแผนงาน เพื่อให้ทีมงานและระบบงานมีความพร้อม ความยืดหยุ่น และ
คล่องตวั เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบั กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท       
1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท              ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นายอาสา สารสิน 84 - Bachelor of  Business, Boston University  ไม่มี มี.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ   ประเทศสหรัฐอเมริกา   ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
  - ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์   2541 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ผาแดงอินดสัทรี 
24 มีนาคม 2558   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
  - Director Accreditation Program รุ่น 5/2003   2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิบวัหลวง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  - Audit Committee Program รุ่น 19/2007   ประธานกรรมการ มูลนิธิหอศลิป์สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
- ไม่มี -  - Finance for Non-Finance Directors รุ่น 39/2008  2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลค็ทริคไทย 
  - Role of Chairman Program รุ่น 32/2013  2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ.  มิตซูบิชิ  เอเลเวเตอร์ เอเชีย 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  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 มูลนิธิสังกะสีผาแดง 
      ประสบการณ์  
     2559 – ส.ค. 2562 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ.  สยามแมค็โคร 
     2542 – ก.พ. 2563 ประธานกรรมการ บมจ.  สยามแมค็โคร 
     2557 – 2562 ประธานกรรมการ มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและประชาสงเคราะห ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นายอาสา สารสิน (ต่อ)     2556 – 2559 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.  เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
     2550 – 2559 กรรมการอิสระ บมจ. สยามแม็คโคร  
     2544–2561 กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
     2543 – 2555 ราชเลขาธิการ (ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  ส านกัราชเลขาธิการ 
      มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 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 /  หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยประจ า สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศเบลเยี่ยม 
      ประชาคมเศรษฐกิจยโุรป  
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

2. ศาสตราจารยพิ์เศษหิรัญ รดีศรี 91 - MBA Wharton School, University of  Pennsylvania ไม่มี เม.ย. 2542 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการอิสระ/     สหรัฐอเมริกา  2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  - ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการบญัชี  มหาวิทยาลยั  2542 – พ.ค. 2562 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ บมจ. ดุสิตธานี 
   ธรรมศาสตร์   ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบญัชี มหาวิทยาลยั   ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
30 เมษายน 2542   ธรรมศาสตร์  2543 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกนัภยั 
  - Director Certification Program (0/2000)   ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2553 – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ไม่มี -  - Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  2544 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชีภาษีอากร กรมสรรพากร 
   บริษทัไทย   ประสบการณ์  
  - วุฒิบตัร วปอ. 2524  2544 – 2561 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม 
  - ประกาศนียบตัรอบรมกรรมการบริษทัโรงเรียนการ  2542 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดุสิตธานี 
   จดัการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา  2543 – 2551 ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 5  2533 – 2537 ประธานกรรมการ การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  2529 – 2531 ผูว่้าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
  - Pack 5 & Fair Value รุ่นท่ี 2/2016     
  - รู้ทนัเขา้ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
   สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์     
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2560     
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs)      
   สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์     
  - หลกัสูตรอบรมและพฒันากรรมการ โดย     
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     
  - สัมมนาตลาดทุน โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง        
   ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต.     
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3. นางปราณี ภาษีผล 71 - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่มี 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการอสิระ/   - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
กรรมการตรวจสอบ  - ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ  2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ 
   ร่วมเอกชน ประจ าปีการศึกษา 2546-2547   / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน   รุ่นท่ี 9   2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
29 เมษายน 2556   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และส านกังานกฤษฎีกา   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการ   ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   พาณิชยรุ่์นท่ี 2 สถาบนัวิทยาการการคา้  2557 – ปัจจุบนั ประธาน อนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพ  

- ไม่มี -  - ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1     บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
   รุ่นท่ี 30 ส านกังาน ก.พ.  ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบติังาน สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
  - ประกาศนียบตัร Change Management Ripa    ของผูส้อบบญัชีและประธานคณะท างานผูท้รงคุณวุฒิ  
   International ,  UK   การปฏิบติังานดา้นกฎหมายเก่ียวกบัวิชาชีพสอบบญัชี  
  - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี   ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบญัชี ส านกังาน กพ. 
  - Director Certification Program รุ่น 10/2001   ประสบการณ์  
  - Director Certificate Program Update รุ่น 3/2015  2560 – 2563 ท่ีปรึกษา คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม 
  - Anti-Corruption for Executive Program    ราชูปถมัภ ์
  - Role of Compensation Committee รุ่น 20/2015  2558 – พ.ค. 2562 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. ดุสิตธานี 
  - Risk Management Program for Corporate Leaders   กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  
   รุ่น 1/2015  2558 – 2560 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน ก. ล. ต.  
  - Advance Audit Committee Programs  2550 – 2553 หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพาณิชย ์
  - Risk Management Plan รุ่น 11/2016  2549 ท่ีปรึกษาการพาณิชย ์ กระทรวงพาณิชย ์
  - Nomination and Role of the Governance Committee   2547 รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
   รุ่น 8/2016  2543 รองอธิบดีกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์
  - Board Matters and Trends รุ่น 2/2017      
  - CEO Succession Management      
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3. นางปราณี ภาษีผล (ต่อ)  - Boardroom Success Through Financing & Investment      

   (BFI  4/2561)     

  - Talent Management Course: Development & Succession      
   Planning สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     
   การพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี  โดยส านกังาน ก. ล. ต.     

  - Compensation and Benefits Design  Fundamental      

   and  Practical Master Class 2017 By Omegaworldclass     
  - IT Governance and Cyber Resilience Program โดย     
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     
  - Chairman Forum 2019 “Successful corporate culture      
   change : from policy to practice” โดยสมาคมส่งเสริม     
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย     
   โดย Omega Worldclass     
  - วุฒิบตัรวิชาชีพดา้นการบญัชีนิติวิทยา โดยสภาวิชาชีพ     
   บญัชี รุ่น 1/2563     
  - การก าหนดราคาโอน หลกัการ เหตุผล และแนวทางการ     
   ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง โดยสภาวิชาชีพบญัชี 2563     
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4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล 63 - Master of Science, Operations Research,  ไม่มี เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บมจ. ดุสิตธานี 
 กรรมการอิสระ/    University of Southampton ประเทศองักฤษ  ต.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการตรวจสอบ  - Bachelor of Arts in Mathematics and    ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
   Economics (Joint Honor), University of   ม.ค. 2564 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการพาณิชย ์ บมจ. สายการบินนกแอร์ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   Wales ประเทศองักฤษ   ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
23 เมษายน 2561  - CMO Academy สถาบนั INSEAD ประเทศ   -ไม่มี-  
   Singapore ปี 2559   ประสบการณ์  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  - หลกัสูตรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการ  ม.ค. 2563 – ธ.ค. 2563 ท่ีปรึกษาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. สายการบินนกแอร์ 
- ไม่ม ี-   และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและ  ต.ค. 2561 – ต.ค. 2563 ท่ีปรึกษา / กรรมการบริหาร บมจ. สายการบินนกแอร์ 
   องคก์รมหาชนรุ่นท่ี 10 สถาบนัพระปกเกลา้ ปี   2558- 2560 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บมจ. การบินไทย 
   2557  2557-2558 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ / ท่ีปรึกษากรรมการ บมจ. การบินไทย 
  - Role of Compensation Committee รุ่น 10/2553   ผูอ้  านวยการใหญ่  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2557 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการพาณิชย ์ บมจ. การบินไทย 
  - Director Certification Program รุ่น 111/2551  2556 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายกลยทุธแ์ละ บมจ. การบินไทย 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   พฒันาธุรกิจ  
     2554 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายบริการลูกคา้ บมจ. การบินไทย 
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5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.   62 - ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขา ไม่มี เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์   บริหารจดัการ), Radboud University เนเธอร์แลนด ์  มิ.ย. 2562 –  ปัจจุบนั กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา  - Doctor of  the Science of  Laws  (J.S.D.), Stanford   2559 – ส.ค. 2561 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี 
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทั   University สหรัฐอเมริกา  (ทุนฟุลไบรท)์   ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
ภิบาล  - Master of  Laws  (LL.M.), Harvard University   2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. 
   สหรัฐอเมริกา  (ทุนฟุลไบรท)์  2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - Master of  Laws  (LL.M.), Cornell University    ความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการก ากบัการปฏิบติั  
1 เมษายน 2559   สหรัฐอเมริกา  (ทุน ก.พ.)   ตามกฎเกณฑ ์  
  - นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์    ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   มหาวิทยาลยั  2562 – ปัจจุบนั นายกสภา สภาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ 
- ไม่ม ี-  - เนติบณัฑิตไทย  (นบท.)  ส านกัอบรมศกึษา     ทหารลาดกระบงั 
   กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  2561 – ปัจจุบนั กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถมัภ ์สมเด็จ 
  - Director Accreditation Program (DAP)     พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   รุ่นท่ี 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  2561 – ปัจจุบนั กรรมการอ านวยการ สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์และ 
   บริษทัไทย    โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
  - Advanced Audit Committee Program (AACP)   2560 – ปัจจุบนั  อนุกรรมการบริหารศาลยติุธรรมดา้นกิจการต่างประเทศ ศาลยติุธรรม 
   รุ่นท่ี  18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  2560 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
   บริษทัไทย  2557 – ปัจจุบนั กรรมการ อ.ก.พ. วิสามญัเก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหาร ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
  - หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการ   ทรัพยากรบุคคล  
   ปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกั  2557 – ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   บริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 5 สถาบนัพระ   ความอาญา  
   ปกเกลา้  2557 – ปัจจุบนั นายกสภา มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
  - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ว.ป.อ.) รุ่นท่ี  2554 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกนัอาชญากรรมแห่งเอเชีย 
   49 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร    (Asia Crime Prevention Foundation – ACPF) 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 8  2553 – ปัจจุบนั กรรมการ เนติบณัฑิตยสภา 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  2552 – ปัจจุบนั อุปนายกสภา มหาวิทยาลยัมหิดล 
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5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.    - นิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 1/2556   ประสบการณ์  
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ต่อ)  - ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.)   2557 – 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
   รุ่นท่ี 1  2557 – 2558 ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจ า ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  - ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.)   2551 – 2557 ปลดักระทรวงยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม 
   รุ่นท่ี 10  2548 – 2551 รองปลดักระทรวงยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม 
  - หลกัสูตร Cyber Security, Cyber Resilence &      
   Privacy Risk in the Era of Digital Transformation     
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6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.  74 - ดุษฎีบณัฑิต สาขาสถิติ ไม่มี มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ดุสิตธานี 
คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์   Harvard University, U.S.A.   และบรรษทัภิบาล  
กรรมการอิสระ / ประธานคณะ  - มหาบณัฑิต สาขาสถิติ  มี.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการสรรหา พิจารณา   Harvard University, U.S.A.   ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  - พาณิชยศาสตร์บณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1  พ.ย. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ 
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   2551 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  บมจ. เสริมสุข 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
1 มีนาคม 2560  - Director Certification Program รุ่น 0/2000   ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน ร้านภูฟ้า 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว      กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ สภากาชาดไทย 
-  ไม่มี -      ทรัพยากรบุคคล  
      รองประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม  
       พระบรมราชชนก 
      กรรมการสภา วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา 
      กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 

 



 เอกสารแนบ 1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  276 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

7. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 71 - ปริญญาโท สาขาการเงินการคลงั ไม่มี มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการการลงทุน บมจ. ดุสิตธานี 

กรรมการอิสระ /   Wharton School, University of Pennsylvania  มี.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 

ประธานคณะกรรมการการลงทนุ  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม   ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   ดีมาก) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - Director Certification Program รุ่น 58/2005  2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ทรีนิต้ี วฒันา  

1 มีนาคม 2560  - Corporate Governance for Capital Market   2542 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮาส์ 
   Intermediaries รุ่น  Exclusive ปี 2557   ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2563 – ปัจจุบนั กรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา บ. ทริสเรทต้ิง 

- ไม่มี -  - ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ผลตอบแทน  
   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 5  2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป 
  - ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. การแพทย ์สุขมุวิท 62 
   (วปรอ. รุ่นท่ี 344)  2553 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 
  - การฝึกอบรมจากสถาบนัพฒันากรรมการและ  2562 – ปัจจุบนั อุปนายก สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
   ผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (PDI) สถาบนั  2551– ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   พระปกเกลา้ หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการ   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพฒันาการ  

   ส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ   เศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ)  
   รัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 15  2543 – ปัจจุบนั คณะกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผล ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
  - ประกาศนียบตัร วพน. 12 หลกัสูตรผูบ้ริหาร   การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง กระทรวงการคลงั 
   ระดบัสูง  ดา้นวิทยาการพลงังาน  โดยสถาบนั   ประสบการณ์  
   วิทยาการพลงังาน  2558 – 2560 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
     2554 – 2560 รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
     2554 – 2561 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซค์อร์ปอเรชัน่  
       (ประเทศไทย) 
     2553 – เม.ย. 2560 กรรมการ/ ประธานกรรมการกลยทุธ์องคก์ร บมจ. หลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์
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8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 65 - Master of Engineering (IE&M)  ไม่มี ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการอิสระ /   สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการการลงทุน บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการการลงทุน  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรม    ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
   อุตสาหการ)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   พระจอมเกลา้ธนบุรี  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.โอสถสภา 
1 กรกฎาคม 2560  - Director Certification Program รุ่น 67  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อินทชั โฮลดิ้งส์  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยคม 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว     ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการก ากบั บมจ. บีอีซี เวิลด ์
- ไม่มี -      ดูแลกิจการ  
     ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง 
      ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
     2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
     ปัจจุบนั กรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ 
     ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 2560 
      ประสบการณ์  
     2551 – 2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินทชั โฮลดิ้งส์  
     2550 – 2551 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
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9.  นางวรางค์ ไชยวรรณ 53 - Master of Business Administration in Finance and  2.57 มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล บมจ. ดุสิตธานี 

กรรมการ / กรรมการสรรหา   Investment, George Washington University,   เม.ย. 2559 – พ.ค. 2562 กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา / บมจ. ดุสิตธานี 

พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทั   Washington D.C. สหรัฐอเมริกา   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

ภิบาล  - บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ส.ค. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี 

   (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - Director Accreditation Program รุ่น 60/2006    ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

11 สิงหาคม 2552   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   - ไม่มี -  
  - Certified Financial Planner รุ่นท่ี 1 ของสมาคม   ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   นกัวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners   ปัจจุบนั กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวุโส 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. เฟ่ืองฟูอนนัต ์/ บ. มงคลสมยั / 
  - ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ     บ. วี.ซี. สมบติั  / บ. ไทย จินเนบรา  เทรดดิ้ง / 
   (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 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 
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ผู้เกี่ยวข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10. นายชนินทธ์ โทณวณิก 63 - Master of Business Administration,  49.94 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต ฟู้ดส์ 
รองประธานกรรมการ /   Boston University สหรัฐอเมริกา รวมอยูใ่นกลุ่มท่าน ส.ค. 2560  – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท 
ประธานคณะกรรมการบริหาร /  - Director Certification Program รุ่น 72/2006 ผูห้ญิงชนตัถ ์ มิ.ย. 2560  – ปัจจุบนั กรรมการการลงทุน บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการการลงทุน   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปิยะอุย เม.ย. 2560  – ปัจจุบนั กรรมการ D&J Co., Ltd. 
  - Director Accreditation Program รุ่น 10/2004  ม.ค .2559  –  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2559  –  ปัจจุบนั กรรมการ บ. วิมานสุริยา 
บริษทั  - สัมมนาเชิงปฏิบติัการดา้นความมัน่คง  2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)  Co., Ltd. 
   ปลอดภยัไซเบอร์จากธนาคารแห่งประเทศไทย  2557 – ปัจจุบนั อุปนายกสภาวิทยาลยั วิทยาลยัดุสิตธานี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล 
28 กมุภาพนัธ์ 2523     2554 – ปัจจุบนั กรรมการ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
     2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว     2551– ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd.  
พ่ีชายนางสินี  เธียรประสิทธ์ิ     2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc. 
บิดานายศิรเดช โทณวณิก     2533 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
      ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
     เม.ย. 2560  –  ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
      ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
     2563  – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทย ดิจิทลั แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั 
     ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ หอการคา้ไทย 
     ปัจจุบนั หวัหนา้ทีมภาคเอกชน คณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพ่ือขบัเคลื่อน 
       เศรษฐกิจของประเทศ D6 การส่งเสริมการท่องเท่ียว & 
       MICE 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ปิยะศิริ 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เจทีบี (ประเทศไทย)   
     2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ชนตัถแ์ละลูก 



 เอกสารแนบ 1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  280 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10. นายชนินทธ์ โทณวณิก (ต่อ)     2532 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ไทย-เจแปน แก๊ส 
     2531– ปัจจุบนั กรรมการ บ. ธนจิรัง 
      ประสบการณ์  
     2558 – ก.ย. 2563 รองประธานกรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines Inc. 
     2555 – ก.ค. 2562 กรรมการ Dusit USA Management Inc.  
     2553 – ม.ิย. 2562 กรรมการ บ. ดุสิต  แมนเนจเมน้ท ์
     2551– ม.ิย. 2562 กรรมการ บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์ 
     2543 – ม.ิย. 2562 กรรมการ บ. เทวารัณย ์สปา 
     2557 – ม.ิย. 2562 กรรมการ บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ 
     2549 – ม.ค. 2562 กรรมการ บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
     2554 – ม.ีค. 2561 กรรมการ Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.  
     2559 – ม.ิย. 2560 กรรมการ บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์/ 
       บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์/ บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
     2553 – 2559 กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
       ดุสิตธานี 
     2553 – 2559 Board Member The Emirates Academy of Hospitality Management  
     2549  –  2558 กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   บมจ. ดุสิตธานี 
     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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ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง (%) 
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11. นางสินี เธียรประสิทธิ์ 62 - Mac Duffies Springfield, MA 49.94 ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการ    ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมอยูใ่นกลุ่มท่าน 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดสิุต เอก็เซลเลนซ ์
  - หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั   ผูห้ญิงชนตัถ ์ 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดสิุต ไชน่า แคปปิตอล 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั   รุ่นท่ี 29 ปิยะอุย 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
บริษทั  - หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี  2553 – ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc. / 
   เก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน รุ่น     บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   8/2555  2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 
26 เมษายน 2522  - Director Certification Program Refresher   2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิต เวิลด์วายด์ 
   Course รุ่น 2/2009  2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว          - Improving the Quality of Financial   2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เทวารัณย ์สปา  
นอ้งสาวนายชนินทธ์ โทณวณิก   Reporting รุ่น 1/2006  2533 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดสิุตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
  - Finance for Non-Financial Director รุ่น    ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
   22/2005  2559 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอสถสภา 
  - Director Certification Program รุ่น 65/2005   ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
  - Director Accreditation Program รุ่น 9/2004  ปัจจุบนั กรรมการ บ. แอคม ีพรินต้ิง / บ. ชนตัถแ์ละลูก /  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง / บ. จรูญรัสม ี
      ประสบการณ์  
     ส.ค. 2561 – เม.ย. 2563 กรรมการ บ. คิวบ ์เรียล พร็อพเพอร์ต้ี 
     2558 – ต.ค. 2562 กรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines Inc. 
     2555 – ก.ค. 2562 กรรมการ Dusit USA Managament Inc. 
     2551 – ม.ิย. 2562 กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. 
     2557 – พ.ย. 2561 กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  
     2554 – ม.ี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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12. นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ 56 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ไม่มี ก.พ . 2563 – ปัจจุบนั กรรมการการลงทุน บมจ. ดุสิตธานี 
กรรมการ กรรมการการลงทุน   และการบญัชีต่างประเทศ มหาวิทยาลยั   ก.ค .2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดสิุต เรียล ฟู้ดส์ 
กรรมการบริหาร และ   Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ  มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท / Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม   สหรัฐอเมริกา  ม.ค .2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง  
  - ปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ LVM Holding Pte Ltd. 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดสิุต กูร์เมต ์
ผูกพนับริษทั  - Director Certification Program รุ่น 89/2007  มี.ค.  2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บ.  ดุสิต  ฟู้ดส์ 
  - Advanced  Audit Committee Program รุ่น   พ.ย. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. อาศยั โฮลดิ้งส์ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ D &  J Co., Ltd. 
1 ตุลาคม 2558   บริษทัไทย  ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. วิมานสุริยา  
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 16/2556   เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดสิุตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ /   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน    บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต / บ. ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์
- ไม่มี -  - หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม  มี.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดสิุต ไชน่า แคปปิตอล / 
   ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 19 วิทยาลยัการ    DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
   ยติุธรรม  ก.พ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Thani Philippines, Inc. /  
  - หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง "ธรรมศาสตร์    Dusit Hospitality Education Philippines Inc. 
   เพ่ือสังคม" (นมธ.) รุ่น 1 มหาวิทยาลยั  ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม/ กรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี 
   ธรรมศาสตร์  ธ.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์  
     พ.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการสภาผูท้รงคุณวุฒิ วิทยาลยัดุสิตธานี 
     ต.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี 
      ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
     เม.ย. 2563 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนด บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
      อตัราค่าตอบแทน  
     ต.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
      สมาชิกคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง  
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

12. นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ (ต่อ)      ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
     2563 – ปัจจุบนั ประธานคณะอนุกรรมการเร่ือง Digital Literacy  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นวฒันธรรม กีฬา แรงงาน  
       และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
     มิ.ย. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นวฒันธรรม กีฬา แรงงาน  
       และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
     2563 – ปัจจุบนั กรรมการ ในคณะกรรมการท่ีปรึกษา สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ 
       มหาวิทยาลยั 
     เม.ย. 2563 – ปัจจุบนั อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดา้นการสร้างและพฒันาบณัฑิต 
     ม.ค. 2563 –  ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
     พ.ย. 2559 –  ปัจจุบนั Member of the International Advisory Board Ecole Hôtelière de Lausanne 
     ก.ย. 2558  – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
     พ.ค. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
      ประสบการณ์  
     ม.ีค. 2561 – ต.ค. 2563 กรรมการ บมจ.  เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ ์
     ส.ค. 2559 – ก.ย.  2562 กรรมการ บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
     ก.ย. 2559 – ก.ย.  2562 กรรมการ บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์
     ก.ย. 2555 –  พ.ย.  2561 กรรมการอ านวยการการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล  
     ก.ย. 2560–  เม.ย.  2561  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บมจ. สายการบินนกแอร์  
     ส.ค. 2559 – เม.ย.  2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สายการบินนกแอร์  
     มี.ค. 2559 – 2560 กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
     ธ.ค. 2559– ม.ิย. 2560 กรรมการ บ. ศาลาแดง  พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์ 
     2558  –  2559 กรรมการท่ีปรึกษาหลกัสูตรเยาวชนภิวฒัน์ สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 
     2554  –  2558 ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ไทยคม 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

12. นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ (ต่อ)     2554  –  2558 ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจส่ือโฆษณา บมจ. อินทชั 
      และธุรกิจใหม ่  
     2554  –  2558 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน บมจ. ซีเอส ลอ็กซ์อินโฟ 
      คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
     2554  –  2558 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี 
     2554 – 2557 ประธานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
     2553 – 2554 ผูจ้ดัการทัว่ไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยี IBM ASEAN 
      เซอร์วิสเซส  
     2552 – 2553 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส านกัประธาน ส านกังานใหญ่ IBM, New York, U.S.A. 
      เจา้หนา้ท่ีบริหาร  
     2550 – 2552 ผูจ้ดัการทัว่ไปและรองประธานธุรกิจทัว่ไป IBM ASEAN 
     2546 – 2550 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย จ ากดั 
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คณะผู้บริหาร และประวัติ 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท (%) 
ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
1. นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ รายละเอียดปรากฏอยูใ่น  ประวติัและขอ้มูลคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

2. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ 52 - ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ไม่มี 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ี / บ. อาศยั โฮลดิ้งส์ / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี      บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล / บ. ดุสิต ฟู้ดส์ / 
และการเงิน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    Dusit Hospitality Education Philippines Inc. 
  - ปริญญาโท สาขาการบญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์  2562 – ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    ต.ค. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดิ ออริจ้ิน ดุสิต 
- ไม่ม ี-  - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์  ก.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ดุสิตธานี 
   และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  2559 – 2562 รองประธาน กลุ่มบริษทั คอนวูด (บริษทัยอ่ยในกลุ่ม  
  - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (สภาวิชาชีพบญัชี     บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 

   ในพระบรมราชูปถมัภ ์ประเทศไทย)  2559 – 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บ. ปูนซีเมนตต์ราลูกโลก (บริษทัยอ่ยใน 

  - ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (สมาคมผู ้    กลุ่ม บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
   ตรวจสอบภายในสากล รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา)  2554 – 2559 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  พีที คอนวูด อินโดนีเซีย 
  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 240/2560  2551 – 2554 Corporate Controller โฮลซิม กรุ๊ป ซพัพอร์ต  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
  - หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  2546 – 2551 หวัหนา้หน่วยงานบญัชีและรายงาน บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2545 – 2548 อาจารยพิ์เศษ การควบคุมและตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
  - หลกัสูตร Corporate Governance for Executive  2543 – 2546 หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   คณะกรรมการตรวจสอบ  
  - หลกัสูตร High Performance Leadership (HPL)   2534 – 2543 ผูจ้ดัการอาวุโส บริษทั ส านกังาน เอสจีวี ณ ถลาง (อาร์เธอร์  
   IMD Business School ประเทศสิงคโปร์    แอนเดอร์เซ่น) จ ากดั 
  - หลกัสูตร Holcim Senior Leadership Seminar,      
   IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์     
  - CFO’s Orientation Course of New IPOs รุ่นท่ี 4     
   (12 ชัว่โมง)     
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท (%) 
ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
2. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ (ต่อ)  - Communication Skills for Auditors จากสภาวิชาชีพ     

   บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(12 ชัว่โมง)     
  - การบริหารงานตรวจสอบภายใน จากสภาวิชาชีพ     
   บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(6 ชัว่โมง)     
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
3.  นางสาวละเอียด โควาวิสารัช 58 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต ไม่มี 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. วิมานสุริยา / บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุน   บริหารธุรกิจศศินทร์    บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์/ บ. ดุสิต ฟู้ดส์ 

  - วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนั  2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดสิุต เวิลด์วายด ์/ บ. ดุสิต กูร์เมต ์/ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)    บ. ดสิุต เรียล ฟู้ดส์ 

- ไม่ม ี-  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ ์  2559 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุน บมจ. ดุสิตธานี 

   มหาวิทยาลยั  2556 – 2559 รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจใหม่  บมจ. อินทชั โฮลดิ้งส์ 
  - Director Certification Program, IOD 2015  2546 – 2556 ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร ผูบ้ริหารฝ่ายโครงการ  บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย และ ไอบีเอ็ม เอพี (เซ่ียงไฮ)้ 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  2533 – 2544 รองประธานฝ่ายพฒันาสินคา้ใหม่  บ. เทเลคอมเอเซีย 
  - 2017 Asia Pacific Hotel Management    2530 – 2532 ผูบ้ริหารฝ่ายธุรกิจ บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร  
   Agreement Seminar, Bangkok  2528 – 2529 นกัวิเคราะห์ระบบ บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
  - 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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4. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค 53 - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ ไม่มี 2560 –  ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย บมจ. ดุสิตธานี 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย   ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัลอนดอน  2554 –  2560  ท่ีปรึกษากฎหมาย บ. ไอบีเอม็ ประเทศไทย  
  - นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)   2546 – 2553 ทนายความหุ้นส่วน บ. เมเยอร์ บราวน์ เจเอสเอม็ (ประเทศไทย)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2544 – 2545 ท่ีปรึกษากฎหมาย บ. กฎหมายเอสซีจี 

- ไม่ม ี-  - 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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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท (%) 
ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
5. นายบุน ควี ลิม้ 60 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   ไม่มี 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. / D&J Co., Ltd. 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ   Nanyang Business School, Nanyang   2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดสิุตธานี รีท / บ. ดุสิต เวิลด์วายด ์/ 
   Technological University สิงคโปร์    Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit USA Management Inc. / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  - วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ     Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. / บ. เกรซ มี / 
- ไม่ม ี-   (การจดัการโรงแรมและภตัตาคาร)     Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. / 

   University of Denver, Colorado    Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd. 

   สหรัฐอเมริกา  2562 – ปัจจุบนั Legal Representative Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  

     2561 – ปัจจุบนั กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd. /  Private Homes and 
       Villas Pte. Ltd. 
     2559 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ดุสิตธานี 

     2556 – 2559 ประธานบริหาร Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
     2554 – 2556 รองประธานบริหารอาวุโส ประจ าภูมิภาคเอเชีย โรงแรมในเครือมิลเลนเนียม แอนด ์คอป โทรนส์ 
6.  ดร. นิรมล จินดานุวัฒน์ 57 - การจดัการธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาพฤติ ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ดสิุต 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  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) สาขา  2551– 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บ. ไอบีเอม็ โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี 
- ไม่ม ี-   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 (เกียรตินิยมอนัดบั 1)      
   สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
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7. นายศิรเดช โทณวณิก 35 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต      0.01% 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. 
รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจและ   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต / บจ. เกรซ ม ี/  
โครงการ และรักษาการกรรมการ   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    บ. ดสิุต เอก็เซลเลนซ ์/ Dusit Overseas Co., Ltd. 
ผูจ้ดัการ ฝ่ายการศึกษา   - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต  (เกียรตินิยม)   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd. 
   สาขาการพฒันาเศรษฐกิจและการเมือง   2561 – ปัจจุบนั รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการ และ บมจ. ดุสิตธานี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   University of Exeter  สหรัฐราชอาณาจกัร   รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการศึกษา   
บุตรชายของนายชนินทธ ์     2561 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บ. อาศยั โฮลดิ้งส์ 
โทณวณิก     2559 – 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการลงทนุ บมจ. ดุสิตธานี 
     2557 – 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทุนโรงแรม บมจ. ดุสิตธานี 
     2556 – 2557 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทุนโครงการ บมจ. ดุสิตธานี 
     2555 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ (Profits Improvement) บมจ. ดุสิตธานี 
     2554 – 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการลงทุนโรงแรม บมจ. ดุสิตธานี 
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8. นางสาวจันทร์เพ็ญ เจนวณิชวิทย์ 56 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต      ไม่มี เม.ย. 2557 – ปัจจุบนั ผูช่้วยรองประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ดุสิตธานี 

ผูช่้วยรองประธานฝ่ายบญัชีและ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ต.ค. 2548  – ม.ีค. 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ดุสิตธานี 

การเงิน  - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต     
(ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     
  - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั     

วันที่ได้รับแต่งตั้ง   สอง) มหาวิทยาลยักรุงเทพ     

31 กรกฎาคม 2552  - TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบติั) การบญัชี     

   ป้องกนัความเส่ียง จากสภาวิชาชีพบญัชีฯ      
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   (จ านวน 6 ชัว่โมง)     
- ไม่ม ี-  - J-SOX: การควบคุมภายใน แนวคิด หลกัการและ     
   การน าไปปฏิบติัใช ้จากสภาวิชาชีพบญัชีฯ     
   (จ านวน 6 ชัว่โมง)     
  - สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นท่ีส าคญัของ      
   TFRS (ฉบบัปรับปรุง 2563) จากสภาวิชาชีพ     
   บญัชีฯ (จ านวน 6 ชัว่โมง)     
  - ประเด็นทุจริตท่ีตอ้งรู้เท่าทนั จากสภาวิชาชีพ     
   บญัชีฯ (จ านวน 6 ชัว่โมง)     

 
 
 
 
 
 



 เอกสารแนบ 1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  292 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรม 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

9. นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล 56 - มหาบณัฑิตสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ไม่มี ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. ดุสิตธานี 
เลขานุการบริษทั   ศศินทร์ฯ สาขาการจดัการ  ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั รองประธานฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั  บมจ. ดุสิตธานี 

  - อกัษรศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ ์  2533 – 2559 ผูอ้  านวยการแผนกทะเบียนหุ้น และเลขานุการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   มหาวิทยาลยั   บริษทั  
- ไม่ม ี-  - Company Secretary Program (CSP)   2529 – 2533 เลขานุการผูบ้ริหาร บ. มติซุย-โซโค (ประเทศไทย) 

   รุ่นที่ 15/2006     
  - Director Certification Program      
   (DCP) รุ่นที่ 1/2000     
  - Effective Minutes taking (EMT)      
   รุ่นที่ 2/2006     
  - Improving the Quality of Financial     
   Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006     
  - Understanding the fundamental of      
   financial statements (UFS)     
   รุ่นที่ 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ     
   บริษทัไทย     

 
หมายเหตุ: ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอ านาจควบคุมท่ีมีประวติัการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546
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1.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
1.1 จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
1.3  ด าเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
1.4  ด าเนินการอ่ืน  ๆตามท่ี พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั และ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
1.5 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคับของบริษัท มติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
2.1 จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการตามข้อบังคับของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2.2 รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบักฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้มูล
ดงักล่าวและเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบติัหน้าท่ีและมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.4 ใหค้ าแนะน า สนบัสนุนการปฏิบติังานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพ่ือใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมถึง
เสนอใหก้รรมการมีการอบรมสัมมนาตามความเหมาะสม 

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไดรั้บขอ้มูล เพื่อการพิจารณาและตดัสินใจ รวบรวม และกลัน่กรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงช้ีแนะประเด็นซ่ึงคณะกรรมการตอ้งพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ 
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2.6 ประสานงานกบัประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการในการจดัท าวาระการประชุมคณะกรรมการ 
2.7 จดัให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องกรรมการใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และสรุปใหท่ี้ประชุมกรรมการทราบทุกคร้ัง (วาระแจง้เพื่อทราบ) 
2.8 ด าเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการ 
3.1 ติดตามใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามมติและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
3.2 ดูแล ติดตามใหฝ่้ายจดัการใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั 
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจดัการใหมี้การปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3.4 จดัใหมี้การรายงานการถือครองหุน้หรือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

4. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
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 ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้
จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้และใหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเป็นการชัว่คราว ในช่วงเวลาดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
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รายช่ือบริษทั 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) X / / / / / / / / /, // /, // /, // 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 ม ี                / / / 
 15. D&J Co., Ltd.          /  /       
 16. Dusit Thani Philippines, Inc.          / / /       
 17. DMS Property Investment Private Limited          / / /       
 18. วิทยาลยัดุสิตธานี          /  /       
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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. The Caterers Co., Ltd.                   
 28. Dusit Japan Godo Gaisha                /  / 
 29. ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า          /  /       
       ดุสิตธานี (DREIT)                   
บริษทั 30. บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี              /     
ร่วม 31. บ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์              /     
 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.          /  / /      
 37. บ. ดิ ออริจ้ิน ดุสิต             /      
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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. สายการบินนกแอร์    O               
ท่ี 48. บมจ. ปตท.     /              
เก่ียว 49. บมจ. ธนาคารกรุงไทย     /              
ขอ้ง 50. บมจ. เสริมสุข      /             
 51. บมจ. บี.กริม เพาเวอร์      /             
 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. บ. ทริสเรทต้ิง       /            
 58. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส        /           
 59. บมจ.โอสถสภา        /   /        
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รายช่ือบริษทั 

 60. บมจ. อินทชั โฮลด้ิงส์        /           
 61. บมจ. ไทยคม        /           
 62. บมจ. บีอีซี เวิลด ์        /           
 63. บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จินียร่ิง        /           
 64. บมจ. ไทยประกนัชีวิต         /, //          
 65. บมจ. ไทยประกนัสุขภาพ         /, //          
 66. บ. แสงโสม         /          
 67. บ. กาญจนสิงขร         /          
บริษทั 68. บ. ธนภกัดี         /          
ท่ี 69. บ. เฟ่ืองฟูอนนัต์         /          
เก่ียว 70. บ. มงคลสมยั         /          
ขอ้ง 71. บ. วี.ซี. สมบติั         /          
 72. บ. ไทย จินเนบรา  เทรดด้ิง         /          
 73. บ. เพชรการคา้         /          
 74. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย          /  /       
 75. บ. ปิยะศิริ          / /        
 76. บ. เจทีบี (ประเทศไทย)            /         
 77. บ. ชนตัถแ์ละลูก          / /        
 78. บ. ไทย-เจแปน แก๊ส          /         
 79. บ. ธนจิรัง          / /        
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

 80. บ. จรูญรัสม ี           /        
 81. บ. แอคม ีพรินต้ิง           /        
 82. บ. กาสโทรเธค                  / 
 

 

หมายเหตุ X =  ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร O = ผูบ้ริหาร 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  

➢ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นางปิยนุช  เฟ่ืองพานิชเจริญ 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วัน เดือน ปี เกดิ 4 ธนัวาคม 2514 

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

วุฒิบัตร - ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : CIA) 
 - ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor : TA) 
การอบรม หลกัสูตรอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
  - การบริหารความเส่ียงในภาวะวิกฤต 
 - การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในแบบ New Normal 
 - ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั TFRSs กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 - Fraud Risk and Control in The New Normal Age 
 - Update มาตรฐานการบญัชีและกฎหมายภาษีอากร 
การถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 
 
ประสบการณ์  
ต.ค. 2562 – ปัจจุบนั รผูอ้  านวยกา ฝ่ายตรวจสอบภายใน   บมจ. ดุสิตธานี 
พ.ค. 2561– ต.ค. 6225  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส 
พ.ย. 2544 – เม.ย. 2561 ผูจ้ดัการแผนกส านกัตรวจสอบภายใน บมจ. บีอีซี เวิลด์ 
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 

วัน เดือน ปี เกดิ 28 มกราคม 2508 

การศึกษา - ปริญญาโทสาขาการบริหารศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - อกัษรศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ขอ้ 1.2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 
ปี 2563 บริษทัมีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใหผู้ป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธี

กระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งหมด ซ่ึงผลการประเมินปรากฏวา่มี
มูลค่ามากกวา่ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัจึงไม่ตอ้งรับรู้การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้าย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระจ านวน 3 คน เป็นผูท้รงคุณวุฒิด้านการบัญชี การเงิน และกฎหมาย มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มิได้เป็นผูบ้ริหาร พนักงาน  หรือ           
ท่ีปรึกษาของบริษทั 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 9 คร้ัง ดงัน้ี 
   การเข้าร่วมประชุม  / 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง )  
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9 
2 . คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ 9/9 
3. คุณธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 9/9 

  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ
และตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยไม่ถูกจ ากัดขอบเขต 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี                   
สรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 
 

การสอบทานรายงานทางการเงิน 
ไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในดา้นการเงินของบริษทัแลว้ เห็นว่าเพียงพอเหมาะสม รวมทั้ง

สอบทานขอ้มูลท่ีส าคญัของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจ าปี 2563 ของบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั 
 )มหาชน (  และงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของไทย โดยสอบทานประเด็นส าคัญ รายการพิเศษ และได้รับค าช้ีแจงจากผูส้อบบัญชี ฝ่ายบริหาร                      
ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นท่ีพอใจว่าการจดัท ารายงานทางการเงิน รวมทั้ง การเปิดเผยหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ัง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
ประชุม ไดรั้บการยนืยนัวา่ไม่มีปัญหาในการปฏิบติังาน มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และการแสดง
ความเห็น  ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดี 
 

การสอบทานรายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไดส้อบทานรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ย รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ี

อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
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เป็นรายการท่ีกระท าโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั สมเหตุสมผลและเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจ
ปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ
หน่วยงานก ากบัดูแล 
 

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการบริหาร
ความเส่ียง 

ไดส้อบทานระบบควบคุมภายใน รวมถึงการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่และการบริหารความเส่ียง ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ 
ทั้งในดา้นการเงินและบญัชี การด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน  
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงความเห็นของผูส้อบบัญชี ซ่ึงให้ความเห็น
สอดคลอ้งกันว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั นอกจากนั้น บริษทัได้จดัให้มี
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ผา่นทางอีเมล เวบ็ไซต ์หรือจดัท า
เป็นหนงัสือถึงคณะกรรมการรับแจง้เบาะแสการกระท าความผิดหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการก ากบัดูแลความเส่ียงตาม
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม  ส าหรับการบริหารความเส่ียงบริษัทได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีเฉพาะ  รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แผนการบริหารความเส่ียงและการติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ   

 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
ไดส้อบทานการปฏิบติังานตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ร่วมกบัฝ่ายกฎหมายและ
ส านกังานเลขานุการบริษทัแลว้ เห็นว่าบริษทัไดมี้การก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดต่างๆ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 
ไดส้อบทานความเหมาะสมของหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ขอบเขต การปฏิบติังาน  และความเป็นอิสระ

ของงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามแผนกลยุทธ์ของบริษทั และแผนการตรวจสอบประจ าปี
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน จ านวนบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และการพฒันาบุคลากร 
ติดตามความคืบหนา้การปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติั ตลอดจนให้ค าแนะน า
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ในการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ไดป้ระเมินผล
การปฏิบติังานของผูอ้  านวยฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ 
แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัขาด
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) จึงไดอ้า้งอิงผลการตรวจสอบ
ตามรายงานของผูส้อบบญัชีแทน   
 
การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

ไดป้ระเมินการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผ่านมาแลว้เป็นท่ีน่าพอใจ โดยไดพ้ิจารณาผลงาน 
ความเป็นอิสระ คุณสมบติัและระยะเวลาการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด รวมทั้ง มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ หรือนางสาววิไลวรรณ                   
ผลประเสริฐ จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จ ากดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดย
เสนอค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส ของ
บริษทัเป็นเงินทั้งหมด 2,055,000 บาท รวมทั้ง รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษทั
ย่อย  บริษทัร่วมคา้ และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัย่อยท่ีจดทะเบียนฯ ในประเทศไทย 
เป็นเงินทั้งหมด 4,669,000 บาท ค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัร่วมคา้ในต่างประเทศ 
เป็นเงินทั้งหมด 3,003,866 บาท 

จากการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ร่วมกับผูบ้ริหารระดับสูง ผูส้อบบัญชี และผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจ
ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อย มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เช่ือมัน่ไดว้่ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ไดจ้ดัท าขึ้นอย่างถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่พบ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 
 

 

(ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2563 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล มีการประชุม 4 คร้ัง โดยสรุป

สาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

1. พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและนโยบายของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึง

ความหลากหลายของคณะกรรมการทั้งในดา้นทกัษะและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์กบับริษทั และ

น าเสนอคณะกรรมการเพื่อใหค้วามเห็นชอบและเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป ทั้งน้ี ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น     

รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา 

2. ก ากบัดูแลการสรรหา/แต่งตั้งผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยและ

กรรมการของบริษทัย่อย โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวติัการท างาน อันเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเเละสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการด าเนินงานของ

บริษทั เเละเปรียบเทียบกับบริษทัในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน และน าเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความ

เห็นชอบและเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

4. พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และพิจารณา

ค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั บทบาทหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบ และบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั เป็นตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพื่อ

อนุมติัต่อไป 

5. พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง

คณะกรรมการชุดย่อย และการด าเนินงานของบริษทัในปัจจุบนั 

6. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล โดย

ปรับปรุงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามการด าเนินงานของบริษทัในปัจจุบนั 
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7. พิจารณาทบทวนนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล โดยปรับปรุงผูมี้อ านาจในการรายงานสารสนเทศต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และโฆษกผูรั้บมอบอ านาจให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างการจดัการ

ของบริษทัในปัจจุบนั 
8. ให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนัมากยิง่ขึ้น  

 
 

 

(ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์) 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
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รายงานคณะกรรมการการลงทุนประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
คณะกรรมการการลงทุนของบริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

จ านวน 2 คน กรรมการบริหารจ านวน 2 คน ประกอบด้วย  (1) นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการ 
การลงทุน (2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการการลงทุน (3) นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการการลงทุน  
(4) นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ ซ่ึงล้วนแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน และ 
ความเช่ียวชาญในธุรกิจท่ีหลากหลาย เพื่อพิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุน โอกาสทางธุรกิจใหม่ และติดตามความ
คืบหนา้ เพื่อเขา้แกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดอ้ย่างทนัท่วงที โดยมีนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษทั 
และรองประธานฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเลขานุการ 

ในปี 2563 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 11 คร้ัง ดงัน้ี 
 

   การเข้าร่วมประชุม / 
การประชุมท้ังหมด )คร้ัง( 

1. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ ์ ประธานกรรมการการลงทุน 11 / 11 
2. นายสมประสงค ์บุญยะชยั กรรมการการลงทุน 10 / 11 
3. นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการการลงทุน 9 / 11 
4. นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ กรรมการการลงทุน 9 / 9 * 

* ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการการลงทุน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2563 ไดส่้งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาชะลอการใช้เงินลงทุนใน
โครงการใหม่  ๆ โดยรอจนกวา่สถานการณ์ดงักล่าวจะคล่ีคลาย อยา่งไรก็ตาม เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษทั  
จึงมุ่งเน้นพิจารณาการลงทุนโครงการใหญ่ท่ีส าคญัของบริษทั พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าอย่างใกลชิ้ด ไดแ้ก่ 
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โดยไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน ประมาณการกระแสเงินสดของบริษทั สถานการณ์
ทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์แผนการขายโครงการเรสซิเด้นซ์ รวมถึงการขอวงเงินสินเช่ือโครงการ  
เพื่อด าเนินการโครงการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด 

ในการประชุมทุกคร้ัง คณะกรรมการการลงทุนไดพ้ิจารณาศึกษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจของโครงการ
ลงทุนต่างๆ และขอ้มูลทางการตลาดในประเทศท่ีเขา้ลงทุน มีการอภิปรายซักถาม ให้ความเห็นและขอ้คิดเห็นต่าง  ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการลงทุน โครงสร้างทางการเงิน กระแสเงินสด ขอ้ดีและขอ้ดอ้ย
ของการลงทุน รวมถึงประเมินความคุม้ค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการให้สอดคลอ้งกบัทิศทางกลยุทธ์
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และแนวทางการลงทุนขององคก์ร ความเส่ียงของโครงการ รวมถึงประเด็นส าคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขทางกฎหมาย และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา 

ทั้งน้ี คณะกรรมการการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามกฎบัตรและตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยไดพ้ิจารณาขอ้มูลโครงการลงทุน ประเด็นต่างๆ จากฝ่ายบริหาร รวมถึงความเห็นของ 
ท่ีปรึกษาของโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาตดัสินใจลงทุนโครงการลงทุนต่าง  ๆดว้ยความ
ระมดัระวงัและรอบคอบ ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย และการเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื  
  

 

(นายภควตั โกวิทวฒันพงศ)์ 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

 
 

 
       

 








