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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ .11 /2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน             
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มก่อตั้งในเดือนกันยายน 2509 เพื่อด าเนินการธุรกิจโรงแรม 
โดยทุน  จดทะเบียนหุ้นสามัญ 40 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2513 บริษัทเปิดด าเนิน
กิจการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นแห่งแรก บนที่เช่าของส านักงานทรัพย์ สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ           
ในป ี2518 เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท 
มูลค่า หุ้นละ 10 บาท ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ กิจการโรงแรม การรับบริหาร การศึกษา และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับกิจการของบริษัท   ปัจจุบัน มีพนักงานรวมท้ังส้ินจ านวน 3,366 คน  จากงบการเงินรวม           
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551   มีสินทรัพย์รวม 5,940 ล้านบาท หนี้สินรวม  1,805 ล้านบาท ส่วนของ บริษัทใหญ่  
3,908 ล้านบาท โดยในปี 2551 บริษัทมีรายได้รวม 3,728 ล้านบาทและก า ไรสุทธิ 217 ล้านบาท  บริษัทเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และรับบริหารโรงแรม ท้ังภายในและต่างประเทศ  โดยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และมีศักยภาพในการแข่งขันกั บผู้ประกอบการจากเครือต่างประเทศ  บริษัทพัฒนา
คุณภาพของสินทรัพย์ด้วยการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมทุกแห่งในเครือเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของโรงแรม 
โดยได้ท าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี  และการตกแต่งส่วนใหญ่ เสร็จแล้วในปี 2551 นอกจากนี้ยังได้
พัฒนาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดงบประมาณการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงาน
ในแต่ละระดับ รวมท้ังการมุ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับก าหนดแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย
ขององค์กร ในปี 2550 ได้มีการสร้างเครื่องหมายการค้าใหม่ (Re-Branding) เพื่อสร้างความชัดเจนในธุรกิจ        
โดยยังคงมีโรงแรมดุสิตธานีเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวชั้นน า  โรงแรมดุสิตดีทูเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวที่มุ่งเน้น
ความทันสมัยมีรสนิยมเหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ โรงแรมดุสิตเทวารัณย์ โรงแรมกึ่งรีสอร์ทหรูระดับ 6 ดาว
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมความหรูสบายและเป็นส่วนตัว โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โรงแรมในเครือระดับ 4 ดาว และ
ดุสิตเรสซิเด้นซ์ที่เน้นธุรกิจ  อพาร์ทเมน ท์ในเช่าโดยบริษัทได้ใ ช้งบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในการ
เผยแพร่เครื่องหมายการค้าท่ี Re-Branding  นี้ในปี 2550 และต่อเนื่องในปี 2551  หลังจาก Re-Branding ได้เปล่ียน
ชื่อเรียกจาก “ดุสิตกรุ๊ป” เป็น “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล”  และปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การบริหารสินทรัพย์ มีโรงแรมท่ีเป็นเจ้าของภายใต้บริษัทและบริษัทย่อย 9 แห่ง โดยเป็นโรงแรมภายใต้
ชื่อ ดุสิตธานี จ านวน 4 แห่งได้แก่  โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพ  โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  
และโรงแรมดุสิตธานี   มะนิลา เป็นโรงแรมภายใต้ชื่อ ดุสิตดีทู 1 แห่ง คือ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ซ่ึงเป็น
โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีการตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย และผสมผสานความเป็นไทย  นับ เป็นโรงแรมต้นแบบ
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ของดุสิตดีทู  เป็นโรงแรมภายใต้ชื่อ ดุสิตปริ๊นเซส 2 แห่งซ่ึงได้เปล่ียนชื่อหลังจากการปรับปรุงตกแต่งแล้วเสร็จ คือ 
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  โคราช และยังใช้ช่ือรอยัลปริ๊นเซสอีก 2 แห่ง คือ 
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง และโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุง  
หากปรับปรุงแล้วเสร็จจึงจะเปล่ียนชื่อเป็น ดุสิตปริ๊นเซส  นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมแล้วบริษัทยังมีธุรกิจ             
ที่สนับสนุนธุรกิจหลักอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจให้เช่าอาคารพาณิชย์ และหอพักที่เชียงใหม่ 
ส่วนที่ 2 การบริหารกิจการโรงแรม และสปา ในการบริหารโรงแรมมีท้ังหมด 5 เครื่องหมายการค้า ส่วนธุรกิจสปา
ยังคงใช้เครื่องหมายการค้า เทวารัณย์ เนื่องจากดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล มีโครงการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโดย
มี Dusit Overseas Co., Ltd. เป็นฐานการรองรับการบริหารไปต่างประเทศ และ บ . ดุสิต เวิล์ดวายด์ เป็นบริษัท        
ที่สนับสนุนด้านการบริหารและการตลาดให้กับวิสาหกิจในเครือ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ส่วนที่  3 การบริหารการศึกษาประกอบด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี ซ่ึงเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในด้านบริหาร
โรงแรมและการประกอบอาหาร รวมไปถึงธุรกิจ ฝึกอบรม ภายใต้  บ. ดุสิตเพ่ือการพัฒนาผู้บริหาร จ ากัดโดยมี
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานและผู้บริหารโรงแรมในกลุ่มดุสิต และบุคคลทั่วไป  นอกจากนี้ยังได้
ร่วมลงทุนกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ เปิดโรงเรียนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรั่งเศส ท่ีอาคารพาณิชย์
ดุสิตธานีในปี 2550 และในปี 2551 ได้ขยายธุรกิจในด้านการศึกษา โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 บริษัทได้ลงนาม
ในสัญญากับมหาวิทยาลัย Lyceum of Philippines University (“LPU”) เพื่อบริหารการศึกษาหลักสูตรการโรงแรม
ให้กับมหาวิทยาลัย  LPU นับเป็นก้าวแรกของการขยายธุรกิจประเ ภทการศึกษาไปยังต่างประเทศ จากการ ที ่      
ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลมีโรงแรมท่ีรับบริหารในตะวันออกกลางหลาย แห่ง  ดังนั้นนักเรียนจากมหาวิทยาลัย LPU       
จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่จะสามารถไปท างานในโรงแรมเหล่านั้นได้ 
ส่วนที่ 4 เป็นการบริหารจัดการในด้านนโยบาย ก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ทิศทางของบริษัท   รวมท้ังก าหนด       
กฏระเบียบ และการปฏิบัติงาน ควบคุมภายใน เพ่ือให้อยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องกันทั้งกลุ่ม การแบ่งแยกงาน 
และความรับผิดชอบงานส่วนดังกล่าวออกจากงานใน 3 ส่วนข้างต้น เพ่ือแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน ท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของการบริหารองค์กร  

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ในเชิงรุก ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Cost Efficiency)  โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนโรงแรมท่ีรับบริหาร โดยในปี 2551 บริษัทได้ลงนามในสัญญา
ให้บริการให้ค าปรึกษาทางเทคนิคและสัญญารับบ ริหารรวม 5 โครงการ โดยเป็นโครงการสปาในโรงแรม            
ในต่างประเทศ 3 โครงการ และโรงแรมในต่างประเทศ 2 โครงการ และได้ ก าหนดเป้าหมาย ว่าภายในอีก 5 ปี
ข้างหน้าจะมีโรงแรมในกลุ่มท้ังหมดประมาณ 50  โรงแรม หากไม่มีสถานการณใ์ดๆ มากระทบต่อธุรกิจของบริษัท 
และธุรกิจการท่องเที่ยว  นอกจากการรับบริหารโรงแรมแล้วยังได้พิจารณาการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการ
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ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย บริษัทสามารถใช้เงินลงทุนจากการออกหุ้นกู้ซ่ึงผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ วงเงินไว้แล้วจ านวน 
5,000 ล้านบาท 

ในปี 2551 มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบทางลบกับธุรกิจการท่องเที่ยว และส่งผลถึงธุรกิจโรงแร มด้วย 
อีกทั้งกลุ่มบริษัทต้องแข่งขันกับโรงแรมในระดับเดียวกันในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะโรงแรมท่ีเป็นเครือข่าย
เครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศ รวมท้ังยังมีสถานที่ให้บริการที่เทียบเคียงกับโรงแรม เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
โรงพยาบ าลที่ให้บริการห้องพักระยะส้ัน เป็นต้น ท าให้กลุ่มบริษัทต้องเตรียมความพร้อมในการ ด าเนินการ       
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทยังมีปัจจัยความเส่ียงท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยความเส่ียง
จากปัจจัยภายใน เช่น การยกเลิกสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมก่ อนก าหนด  การลงทุนในโครงการใหม่ๆ                        
ที่ผลประกอบการยังไม่แน่นอน ซ่ึงความเส่ียงจากปัจจัยภายในบริษัท สามารถหาแนวทางในการลดความเส่ียงได้ 
แต่ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น การเมือง ความไม่สงบภายในประเทศ             
ภยัธรรมชาติ โรคระบาด รวมไปถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  อัตราแลกเปล่ียน และราคาน้ ามันเป็นความ
เส่ียงท่ีอยู่เหนือการควบคุม บริษัทจึงพยายามกระจายความเส่ียงโดยการขยายธุรกิจไปตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึง
ต่างประเทศ เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของรายได้เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง 

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก จาก ราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม         
บ้างเล็กน้อย แต่ความเส่ียง ที่รุนแรง เกิดจากปัจจัยภายในประเทศ ที่เกิดจาก ผันผวนทางการเมือง  ความไม่สงบ
เรียบร้อย และการปิดสนามบิน ท าให้นักท่องเที่ยวไม่เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย 

ขณะเดียวกันปัญหาเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเริ่มมีผลต่อการใชจ้่ายและการเดินทางในระยะไกล 
ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมไทย โดยจะท าให้การเติบโตของธุรกิจ รวมถึง อัตราเข้าพักและราคา
ห้องพักจะลดลง อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับสถานการณ์ ดังกล่าว บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์ด้วยการท า การตลาดกับ
ลูกค้ากลุ่มท่ีได้รับผลกระทบน้อยกว่าในยุโรป ซ่ึงได้แก่ ประเทศในกลุ่ม ตะวันออกกลาง  หรือ ลูกค้าจากบริษัท
ใหญ่ๆ ท่ีประสงค์จะใช้บริการกับกลุ่มโรงแรมท่ีราคาไม่สูงจนเกินไป 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อ    บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์   DTC 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่  เลขที่ 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานีชั้น 5 ถนนพระราม 4 

     แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจหลักกิจการโรงแรม 
ทะเบียนเลขที่   0107536000617 
โทรศัพท์   + 66 (0) 2200 9999 
โทรสาร    + 66 (0) 2636 3630 และ + 66 (0) 2636 3545 
เว็บไซต์    www.dusit.com 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 850 ล้านบาท 

     ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 85 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
บุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ + 66 (0) 2229 2800 
โทรสาร   + 66 (0) 2359 1259  

ผู้สอบบัญช ี   นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3442 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
ชั้น 15 อาคาร บางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ 
179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท์ + 66 (0) 2344 1000 
โทรสาร   + 66 (0) 2286 5050  

ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท ส านักงานกฎหมาย ธีรคุปต์ จ ากัด 
เลขที่ 546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ + 66 (0) 2511 1512 / + 66 (0) 2513 1976 
โทรสาร   + 66 (0) 2938 1247 / + 66 (0) 2938 1957 

 

http://www.dusit.com/
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บริษัทย่อย 
การถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
                

 
ที่ 

 

รายชื่อนิติบุคคล 
 

%  
การ 
ถือหุ้น 

 

ประเภท
ธุรกิจ 

 

ทุนที่
เรียก

ช าระแล้ว 

 
 

 
หุ้น 

 

  

ที่ตั้งส านักงาน 

     
(ล้านบาท) 

ประเภท จ านวน 
(หุ้น) 

     มูลค่า       
หุ้นละ (บาท) 

 

1 . บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 
 
(เดิมช่ือ บ. ดุสิตธานี 
อินเตอร์เนช่ันแนล) 

99.99 ลงทุนใน 
บริษัท
อื่น 

 

800 
 

สามัญ 
 

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

2 . Dusit Enterprises Co., Ltd. 
ถือหุ้นโดย  
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

100.00 รับจ้าง
บริหาร 

USD 
27,500 

สามัญ 27,500 USD 1 10, Frere Felix de Valois 
Street, Port Louis, Mauritius 
 

3 . บ.ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท            
ถือหุ้นโดย 
- บมจ. ดุสิตธาน ี
- บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

 
 

 0.81 
 97.49 

โรงแรม 
 

225 สามัญ 
 

22,500,000 10 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี 
ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 สีลม 
บางรัก กทม. 10500  
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

4 . Philippine Hoteliers, Inc.
ถือหุ้นโดย 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้น 
บุริมสิทธิ์ซื้อคืน 
 

 
 

 88.01 
 

โรงแรม Peso 365 * 
 
 

 
 
 

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

5 . บมจ.รอยัล ปริ๊นเซส   
ถือหุ้นโดย 
- บมจ. ดุสิตธานี 
-บ.ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

 
 

2.65       
79.81        

โรงแรม 
และ
รับจ้าง
บริหาร 

 

        600 สามัญ 
 

60,000,000 10 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี 
ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 สีลม 
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 
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ที่ 

 

รายชื่อนิติบุคคล 
 

%  
การ 
ถือหุ้น 

 

ประเภท
ธุรกิจ 

 

ทุนที่
เรียก

ช าระแล้ว 

 
 

 
หุ้น 

 

  

ที่ตั้งส านักงาน 

     
(ล้านบาท) 

ประเภท จ านวน 
(หุ้น) 

     มูลค่า       
หุ้นละ (บาท) 

 

6 . บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์ 99.99 รับจ้าง
บริหาร 

50 สามัญ 5,000,000 10 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี 
ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 สีลม 
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3630 

7 . Dusit Overseas Co., Ltd.  
ถือหุ้นโดย  
บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 

 
 

100.00 

รับจ้าง
บริหาร 

HKD 
33,000 

สามัญ 33,000 HKD 1 RM 229 2/F Shui on CTR 6-8 
Harbour Rd  Wanchai,  
Hong Kong 

8 . Dusit International 
Management Holding 
Company Limited 
ถือหุ้นโดย 
บ.ดุสิตเวิล์ดวายด์ 

 
 
 
 

100.00 

รับจ้าง
บริหาร 

USD 
10,000 

สามัญ 10,000 USD 1 c/o AAA Global Services, 
#02-A8, Cybertower 1, 
Ebene, Mauritius  
Telephone (230) 454 3200  

9. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 
 
 

99.99 ฝึกอบรม 
 
 

5 สามัญ 500,000 10 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี 
ช้ัน 2 ถนนพระราม 4 สีลม 
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9111 
 โทรสาร  +66 (0) 2200 9115 

10 . บ. เทวารัณย์ สปา 
 
 

99.99 สถาน
สุขภาพ 

 
 

8 
 

สามัญ 800,000 10 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี 
ช้ัน 9 ถนนพระราม 4 สีลม 
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2233 1655 

11 . บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
 
 

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร 

40  สามัญ 
บุริมสิทธิ์ 

399,999 
1 
 

100 
100 

946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี 
ช้ัน 1 ถนนพระราม 4 สีลม 
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศัพท์ +66 (0) 2237-8877 
 โทรสาร  +66 (0) 2237-8878 
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1. ปัจจัยความเสี่ยง 

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญต่อปัจจัยความเส่ียงต่างๆ มากมาย ทั้งความเส่ียงจากการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทเอง และความเส่ียงจากปัจจัยภายนอกซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ปัจจัยความเส่ียงต่างๆ  
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบ ริษัทอย่างมีนัยส าคัญ และมีผลท าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการด าเนินงานได้ 

บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเส่ียง โดยได้เริ่มศึกษากรอบในการบริหาร
ความเส่ียงและด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์กรตั้งแต่ปี  2548 รวมท้ังได้ก า หนดเป็น
นโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับใช้ท้ังองค์กร โดยมีการจัดตั้งแผนกบริหารความเส่ียง และ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าที่บริหารความเส่ียงท้ังองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความเส่ียงท่ีได้กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้แล้ว ยั งมีความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นโดยที่บริษัทยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือ เป็นความเส่ียงท่ีบริษัทมีความเห็นในขณะนี้ว่าไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการประกอบการหรือการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเส่ียง
อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบด้วย 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน 

ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ 

 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

ต่อเนื่องจากปี 2550 ในปี 2551 ยังคงเป็นช่วงที่บริษัทมีโครงการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและลดความเส่ียงจากการที่บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากในประเทศ รวมทั้งขยาย
ขอบข่ายการด าเนินธุรกิจออกไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปท่ีภูมิภาคตะวันออกลาง ประเทศอินเดีย 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซ่ึงตลาดเหล่านี้มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีก าลังซ้ือสูง และยังเป็ นตลาดที่ยังสามารถ
เติบโตได้อีกมาก จากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการลงทุน
ที่สูงไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยี่ สารสนเทศ และบุคลากร  ในขณะที่รายได้ที่คาดว่าจะได้จากการรับบริหาร
โรงแรมยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ในการขยายธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดปริมาณและความซับซ้อนของการด าเนินงาน
เพิ่มขึ้นอย่างมาก  ดังนั้น  หากการบริหารจัดการและก ากับดูแลบริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ไม่มีทิศทาง กลยุทธ์ที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน  รวมท้ังไม่มีระบบการบริหารบุคลากรที่ดี     
อาจส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท 
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ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ และจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ขึ้นเพื่อให้มีความชัดเจนใน
ด้านการบริหารงาน  ในด้านระบบการบริหารบุคคล บริษัทได้สรรหาบุคลากรทั้งในระดับบริหารที่มีคุณวุ ฒิและ
ประสบการณ์จากโรงแรมระดับ 5 ดาวจากต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อยกระดับ
มาตรฐานของโรงแรมให้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในด้านระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนงาน
ทางด้านการขายและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่งท่ัวโลก 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจ 

 ความเสี่ยงจากการรับจ้างบริหารโรงแรม 

ในปี 2550 และ ปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการรับ จ้างบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 3.0 
และร้อยละ 4.0 ของรายได้รวม ตามล าดับ   โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 2-15 ปี บริษัท
และบริษัทย่อยจึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากโรงแรมทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยรับบริหารจะบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 
หรือไม่ต่อสัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของบริษัท บริษัทและบริษัทย่อย ได้
มีการจัดท าสัญญารับจ้างบริหารที่ มีเงื่อนไข รัดกุมมากขึ้น  เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับค่าชดเชยจากการที่
คู่สัญญายกเลิกสัญญารับจ้างบริหารก่อนก าหนด 

บริษัทได้ตระหนักดีว่าเครื่องหมายการค้าของบริษัทเป็นของคนไทย ยังมีความแข็งแกร่งสู้กับ เครื่องหมาย
การค้าของต่างชาติที่มีเครือข่ายครอบคลุมท่ัวโลกไม่ได้ จึงได้พยายามวางแผนงานการสร้าง เครื่องหมายการค้า ให้
แข็งแกร่ง โดยเริ่มจากการท า Re-Branding เพื่อก าหนดประเภทของโรงแรมให้ชัดเจน การท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การหากลุ่มพันธมิตรทางการค้าให้มีเครือข่ายให้ครอบคลุมท่ัวโลก รวมท้ังการสร้างระบบการรวม
ศูนย์การจองห้องพัก (CRS) และระบบการเก็บข้อมูลลูกค้า (CIS) เพื่อสร้าง เครื่องหมายการค้า ให้แข่งแกร่งเป็นที่
ยอมรับและเป็นที่เชื่อถือกับโรงแรมท่ีมาให้รับบริหาร  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขยายฐานรายได้และลดความ         
ผันผวนของรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม  บริษัทจึงได้มีนโยบาย และแผนงาน ในการข ยายการรับ จ้าง
บริหารโรงแรมเพิ่มขึ้น อย่าง ต่อเนื่องท้ังภายในประเทศ  และต่างประเทศ ภายใต้ เครื่องหมายการค้า   ดุสิตธานี       
ดุสิตปริ๊นเซส  ดุสิตดีทู ดุสิตเทวารัณย์ และ ดุสิตเรสซิเด้นซ์ 

ในช่วงปี 2551 บริษัทได้ลงนามในสัญญาให้บริการให้ค าปรึกษาทางเทคนิคและสัญญารับบริ หารรวม                
5 โครงการ  โดยเป็นโครงการสปาในโรงแรมในต่างประเทศ 3โครงการ และโรงแรมในต่างประเทศ 2 โครงการ 
ซ่ึงโครงการต่างๆ ข้างต้นจะเริ่มทยอยเปิดด าเนินการภายในระยะเวลาประมาณ  2 ปี  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดความ
เส่ียงจากการที่คู่สัญญาจะบอกเลิกสัญญาก่อนที่ จะมีการเปิดด าเนินการ บริษัทได้ระบุเงื่อนไขโดยก าหนดเป็น     
เงินค่าชดเชย และคู่สัญญาจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นก่อนการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 
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 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

นอกเหนือจากการขยายการรับจ้างบริหารโรงแรม บริษัทและบริษัทย่อยยังมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ท่ีมีผลตอบเเทนดี เเละ เป็นการ สนับสนุนกลยุทธ์ ในการขยายธุรกิจ ของบริษัท และบริษัทย่อยให้
เติบโตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้วงเงินจ านวน 5,000 ล้านบาท และได้
มีการศึกษาการลงทุนในโครง การต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ หลายโครงการ แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณา ถึง
ปัจจัยความเส่ียงต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กันไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  อย่างไรก็ตาม 
แม้จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทยังมีความเส่ียง เช่น การยอมรับจากลูกค้า รายได้
ที่ไม่เเน่นอน การเปล่ียนเเปลงค่าก่อสร้าง รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดอย่างเป็นทางการ 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงให้เข้ามา
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)  ก่อนที่จะน ามาผลการศึกษามาประกอบการตัดสินใจลงทุน
ในแต่ละโครงการโดยคณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ ให้ผลตอบเเทนอยู่ใน
ระดับท่ีน่าพอใจ เเละสามารถเพิ่มมูลค่าโดยรวมให้กับบริษัทและบริษัทย่อย 

 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม 

ส าหรับธุรกิจโรงแรม การปรับปรุงอาคาร รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม  (Renovation)      
มีความจ าเป็นอย่างมาก  บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมในเครือของบริษัทและบริษัทย่อย   
อยู่เป็นระยะ ๆ และมีการวางแผนการปรับปรุงครั้งใหญ่  (Major Renovation) ทุก 5-7 ปี  ท้ังนี้เ พื่อรักษาระดับ
มาตรฐานของโรงแรม ให้อยู่ระดับ 5 ดาว  และ 4 ดาว  รวมท้ังเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของโรงแรมให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจระดับเดียวกันได้ 

บางครั้ง การปรับปรุงตกแต่งโรงแรม บางแห่งไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบ  เนื่องจากข้อจ ากัดของ
โครงสร้างเดิม  ท าให้ต้องมีการปิดปรับปรุงเป็นส่วนๆ ในขณะที่ยังมีการเปิดให้บริการลูกค้า  จึงอาจเกิดอุปสรรค
ต่อการท างาน และท าให้งานแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าก าหนด  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางด้านลบต่อการให้บริการและ
ชื่อเสียงของโรงแรม  นอกจากนี้การที่ไม่สา มารถควบคุมงบประมาณการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ก าหนดได้     
ยังเป็นปัจจัยเส่ียงอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และมีผลท าให้ รายได้ และ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงในที่สุด  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ บริษัทและบริษัทย่อย ได้ก าหนด
ระบบและแผนการด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานส าหรับงานการปรับปรุงโรงแรม  และประกาศใช้เป็นนโยบาย
ของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 ท าให้การด าเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดปัญหาและ
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ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากงานปรับปรุงโรงแรมได้มาก รวมท้ังได้ผลงานที่มีคุณภา พ และอยู่ภายใต้งบประมาณ 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

ในปี 2551 โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร  งานปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร  รวมไป
ถึงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา และป้องกันภัยภายในอาคาร ได้แล้วเสร็จ ตามก าหนด   อย่างไรก็ตาม          
บางโรงแรมยังคงมีโครงการปรับปรุงภายในห้องพัก และห้องอาหาร ที่ยังคงด าเนินการต่อไปตามงบประมาณการ
ปรับปรุงที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งไว้ในปี 2552  ซ่ึงคาดว่าจะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามก าหนด 

 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระเงินกู้ระยะยาว กับสถาบันการเงินจ านวน 1,038 
ล้านบาท เป็นวงเงินกู้ของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน ) จ านวน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ ปรับปรุงโรงแรม ซ่ึง
ต้องคืนเงินต้นตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2550 ถึง สิงหาคม 2554 โดยช าระดอกเบี้ยราย 3 เดือน  วงเงินกู้ของ  บริษัท ดุสิต
โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จ ากัด จ านวน 600 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซ้ือและปรับปรุงโรงแรมดีทู เชียงใหม่ ก าหนด
ช าระคืนตั้งแต่ มีนาคม 2549 ถึง มีนาคม 2558 โดยช าระดอกเบี้ยราย 3 เดือน และวงเงินกู้ของบริษัท Philippine 
Hotelier, Inc. จ านวน 510 ล้านเปโซ เพื่อใช้ปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ก าหนดช าระคืนตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 
2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2558 โดยช าระดอกเบี้ยราย 6 เดือน 

  ในสัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทได้ตกลงกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินว่าตลอดอายุสัญญาการกู้เงิน จะด ารง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 ต่อ 1  หากบริษัทไม่สามารถด ารงอัตราส่วนดังกล่าวตามสัญญาได้ 
จะถือว่าบริษัทผิดสัญญากู้ยืมเงิน เจ้าหนี้มีสิทธิระงับการให้กู้ยืมเงินเเละ ถือว่าเงินกู้ทั้งหมดถึงก าหนดช าระทันที  
ซ่ึงหากเกิดกรณีผิดเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลต่อสภาพคล่องและฐานะการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

  บริษัทได้ใช้เงินที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงแรม และรับบริหารโรงแรมในการช าระคืนเงินกู้     
จึงมีความเส่ียงหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทท่ีจะท าให้มีกระแสเงินสดไม่เป็นไปตามที่      ประมาณ
การไว้ 

  อย่างไรก็ตาม ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ เจ้าของ เพียง 0.46 ต่อ 1  
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษัททีจ่ะด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1 นอกจากนี้ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินคงเหลือเท่ากับ 1,805 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดเพีย งพอ      
ที่จะสามารถช าระเงินกู้ได้ตามก าหนด 
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ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

 ความเสี่ยงในด้านการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง 

ห้องพัก    ธุรกิจโรงแรมในหลายๆ แห่งมีการแข่งขันสูง โดยกลุ่มบริษัทต้องแข่งขันกับโรงแรมท้ังใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และโรงแรมในแต่ละท้อ งถ่ิน ซ่ึงคู่แข่งบางรายเป็นเครือโรงแรมที่มีเครือข่าย
ต่างประเทศ รวมท้ังท่ีมีฐานะทางการเงินที่มีสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนที่ถูกกว่า นอกจากนี ้เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์  
(Serviced Apartments) หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แห่งได้ท าการเปล่ียนรูปแบบการให้บริการแบบ
ใหม่ โดยจัดสรรห้องจ านวนหนึ่งไว้ส าหรับบริการผู้ที่ต้องการพักระยะส้ัน หากการให้บริการนั้นเป็นในรูปแบบ
ของโรงแรมจะส่งผลท าให้ธุรกิจดังกล่าวเป็นคู่แข่งในธุรกิจโรงแรมเช่นกัน ดังนั้น  การเข้ามาของคู่แข่งในแต่ละ
ประเภทและในแต่ละแหล่ง ท าให้จ านวนห้องพักเพิ่มมากขึ้นกว่า ความต้องการ และอาจท าให้ส่วนแบ่งทาง
การตลาดลดลง 

ห้องอาหาร  ปัจจุบันมีร้านอาหารนอกโรงแรมเกิดขึ้นมากซ่ึงมีประเภทอาหาร รูปโฉม และระดับบริการ   
ที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นท าให้ส่วนแบ่งการตลาดด้านอาหารและเครื่องดื่มได้กระจายไปด้วย 

ทั้ง 2 กรณีดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางท่ีจะลดความเส่ียง โดยการเน้นการให้บริการแก่ลูกค้า
ให้เกิดความประทับใจเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ท าการตลาดในการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ โดยมี Promotion และ 
Packages เพื่อดึงดูดลูกค้าในส่วนห้องพักและห้องอาหาร และมีการพัฒนาบุคลากรโดยจั ดฝึกอบรมให้มีความรู้
ด้านบริการอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ การปรับปรุงโรงแรมให้มีความทันสมัย และอ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมท้ังมีการควบคุมต้นทุนการด าเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

 ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกถดถอยเริ่มส่อเค้ามานับตั้งแต่ปลายปี 2550 โดยเริ่มจากปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ 
(sub-prime) ในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับตลาดเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ธนาคารโลกคาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจของโลกในปี 2551 จะชะลอตัว จนกระทั่งวิกฤตการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นและลุกลามเป็นวงกว้างออกไปยังประเทศในยุโรป และเอเชีย จนกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก         
ซ่ึงไม่ได้มีผลกระทบต่อภาคการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย 

ส าหรับประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 ซ่ึงส่ง
สัญญาณการชะลอตัวต่อภาคการผลิตของหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการส่งออก ทางด้านการบริโภคและ
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การลงทุนภาคเอกชนได้ชะลอตัวตามการถดถอยของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ส่วนด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกเช่นกัน เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวและ  
นักธุรกิจชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศลดลง ในขณะที่ความถ่ีในการเดินทางก็ลดลงด้วย 

 ความเสี่ยงจากสถานการณ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ในช่วงปี 2551 ถือได้ว่าเป็นอีกปีท่ีประเ ทศไทยมีภาวะความวุ่นวายทางด้านการเมืองอย่างมาก ได้มีการ
เปล่ียนนายกรัฐมนตรี 4 ท่าน  เกิดการประท้วงจากกลุ่มท่ีมีความเห็นแตกต่างทางด้านการเมืองเกือบตลอดทั้งปี   
และความวุ่นวายได้ขยายขอบเขตออกไปในภูมิภาคต่างๆของประเทศและทวีความรุนแรงถึงขั้นที่รัฐบาลต้องประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน และที่เลวร้ายที่สุดคือการประท้วงปิดสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เมื่อปลายเดือน
พฤศจิกายน ทั้งนี้สถานการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นส่งผลเสียอย่างมากต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศ 
ซ่ึงเผยแพร่ผ่านไปตามส่ือต่างๆ  ทั่วโลก  และหลายประเทศได้ มีค าเตือนประชาชนให้ระมั ดระวังเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการการเดินทางมา ยังประเทศไทย  นอกเหนือจากความวุ่นวายทางการเมืองดังที่กล่าวไปแล้ว
สถานการณ์การก่อความไม่สงบทางภาคใต้ก็ยังคงยืดเยื้ออยู่อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ในปี 2551 เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับปัจจัยข้อจ ากัดและความ เส่ียงหลายประการ ได้แก่  ราคา
น้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่ 3 ซ่ึงมีผลท าให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ต่างๆ ปรับสูงขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีมีค่าน้ ามันเช้ือเพลิงเป็นต้นทุนหลัก และมีผล
ผลักดันให้ต้นทุนและค่าครองชีพประชาชนเพิ่มสูงขึ้น อ านาจการจับจ่ายใช้สอยจากทั้งภาคประชาชนและภาค
ธุรกิจลดลง เนื่องจากความพยายามท่ีจะควบคุมต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่าย 

สถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศล้วนส่งผลกระทบ โดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจ
โรงแรม   บริษัทและบริษัทย่อยไ ด้ตระหนักถึงความเส่ียง ข้อนี้ดี  จึงพยายามปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และ          
หาแนวทางการกระจายความเส่ียงโดยการเพิ่มรายได้จากภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น ตะวันออกกลาง ประเทศอินเดีย และ
ประเทศจีน เพื่อไม่ให้การขยายธุรกิจกระจุกตัวอยู่ในประเทศหรือเพียงภูมิภาคเดียวเท่านั้น 

 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

การเกิดภัยธรรมชาติ  เช่น  พายุ  อุทกภัย  แผ่นดินไหว  ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมเเละการท่องเที่ยว
โดยตรง อย่างไรก็ตาม  บริษัทได้ท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มี ความมั่นคงและมี ชื่อเสียง โดยคุ้มครอง    
ความเสียหายท่ีอาจเกิดกับลูกค้าหรือบุคคลที่ 3 (Third Party Liability) โดยปัจจุบันได้จัดท าเป็นกรมธรรม์ร่วมกัน
ส าหรับโรงแรมในเครือทั่วโลก (Global Liability Insurance) รวมถึงการท าประกันความเสียหายเมื่อธุรกิจหยุดชะงัก       
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เพื่อชดเชยรายได้ที่ต้องเสียไป (Business Interruption) ทั้งนี้ บริษัทได้มีกา รพิจารณาทบทวนเงื่อนไขและวงเงิน
ประกันให้มีความเหมาะสมทุกปี  รวมท้ังได้การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดท าประกัน (Insurance 
Committee) พิจารณาประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดท าประกันก่อนที่จะเสนอขออนุมัติ  นอกจากนี้ บริษัทได้ มี
มาตรการลดความเส่ียงด้วยการซั กซ้อมแผนฉุกเฉิน  และออกเป็นนโยบายเพื่อถือปฏิบัติส าหรับโรงแรมต่างๆ        
ในเครือด้วย 

ในอดีตที่ผ่านมา กรณีของเหตุการณภ์ัยธรรมชาติท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และท าให้การด าเนินงาน
ของโรงแรมต้องหยุดชะงัก  บริษัทได้รับค่าชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นอย่างพอเพียงจากบริษัทประกันภัย 

 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประมาณ 1,295 ล้านบาท 
และอาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงตกแต่งโรงแรม และการลงทุนในโครงการต่างๆ  บริษัทอาจมี
ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแส    
เงินสดของบริษัทได้ 

ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินกู้  บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับ     
ไว้แล้วเป็นวงเงินจ านวน 5,000 ล้านบาท โดยในก ารออกหุ้นกู้ บริษัทสามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยคงท่ี              
ไว้ในก าหนดระยะเวลาของหุ้นกู้ ซ่ึงจะสามารถลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้ 

อย่างไรก็ตามบริษัทควบคุมความเส่ียงโดยก าหนด เป็นนโยบาย ให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ ส่วนของ
เจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1 ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่าย และภาระการคืนเงินต้นมากเกินไป 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน 
บริษัทมีรายได้ส่วนหนึ่งจากโรงแรมในต่างประเทศ เช่นที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรต ส์ เเละฟิลิปปินส์          

ตามสัญญาการบริหารและการตลาดที่บริษัทได้ท าขึ้นนั้นระบุให้การรับค่าบริหารเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเพียง
สกุลเดียว  แต่การท าสัญญาขายห้องและการรับช าระเงินค่าห้องพักและค่าแพ็คเกจในบางกรณีอาจก าหนดให้ช าระ
เป็นสกุลเงินต่างประเทศอ่ืน เช่น ปอนด์อังกฤษ เยน ยูโร ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีการขายผ่านทาง Website ซ่ึงบริษัท
จะก าหนดราคาห้องพักเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้น หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น  จะมีผลให้บริษัท มีความเส่ียง
จากรายได้ทีล่ดลงเมื่อมีการแลกเปล่ียนสกุลเงินกลับมาเป็นเงินบาท 
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผลกระทบดังกล่าวยังมีไม่มากเนื่องจากรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน
สกุลบาท  บริษัทจึงยังมิได้มีการท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไว้  หากบริษัทพิจารณาเห็นว่า
อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนมาก หรือมีแนวโน้มท่ีอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้ของบริษัทอย่างมีสาระส าคัญ 
บริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บมจ. ดุสิตธานี เริ่มประกอบธุรกิจโรงแรมตั้งแต่เดือนกันยายน 2509  ด้วยทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 40 ล้าน
บาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาทในวันที่ 15 ตุลาคม 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท 

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2511 ท าสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 67.84 ตารางวา กับส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2514 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก       
40 ล้านบาท  เป็น 120 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในปี 2522 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 240 ล้านบาท มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท  ในปี 2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 360 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2533  บริษัทได้เปล่ียนมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 100 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในวันที่        
5 ตุลาคม 2534  ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 405 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2536 ได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่   6 กรกฎาคม 2538 ได้เปล่ียนมูลค่าหุ้นจากมูลค่า
หุ้นละ    5 บาทเป็น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2540 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 850 ล้านบาท 
มูลค่าหุ้นละ  10 บาท โดยขายหุ้นให้ Goldman Sachs & Co ในราคาหุ้นละ 30 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.47 จึงท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นกลุ่มผู้บริหารคือกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เปล่ียนแปลงไปจากเดิมร้อยละ 49.81 เปน็ร้อยละ 
39.94  และ ต่อมาได้มีการขาย หุ้นดังกล่าว บางส่วนใ ห้กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ท าให้ปัจจุบัน                     
กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.98 

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนประเภทริเริ่มกิจการโรงแรมในปี 2510 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2513 
ด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี เป็นแห่งแรก ตั้งอยู่บนอาคาร 23 ชั้นมีขนาด 500 ห้อง และตึก 3 ชั้น โดยรอบ ซ่ึงมี
ห้องพักจ านวน 15 ห้อง ร้านอาหารและห้องประชุม ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นห้องแลนด์มาร์ค (ห้องสูทเล็ก ) ซ่ึงเป็น
การรวมห้องมาตรฐานบางส่วนจาก 2 ห้องเป็น 1 ห้อง จึงเหลือห้องพักเพียง 283 ห้อง ในปี 2524 ได้สร้างอาคาร   
E-wing อีก 1 อาคารโดยมีขนาด 237 ห้อง (ต่อมาท าเป็นห้อง Spa จ านวน 15 ห้อง) จึงเหลือเป็นห้องพักจ านวน   
520 ห้อง นอกจากนี้ยังมีอาคารพาณิชย์ 11 ชั้น เนื้อที่ 13,405.63  ตารางเมตร  อาคารโรงแ รมและอาคารพาณิชย์
ดังกล่าวตั้งอยู่บนที่เช่าของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2509 
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โดยมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี   นับตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2516 ซ่ึงครบก าหนดวันที่ 31 มีนาคม 2546  และสามารถ     
ต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้งๆ ละ15 ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 บริษัทได้ลงนาม
ต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารครั้งที่ 1  โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 ล้านบาท 

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 ในปี 2536 
บริษัทได้เปล่ียนสถานภาพจากบริษัทจ ากัด เป็น บริษัทมหาชน จ ากัด โดยใช้ช่ือว่าบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
และชื่อภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้ช่ือย่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ว่า DTC 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ในปี 2551 ดังนี้ 
1. โครงการลงทุน 

1.1 จัดตั้ง ส านักปฏิบัติการส่วนภูมิภาค (Regional Operating Headquarter - ROH) 
วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2550 มีมติ อนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท ดุสิต        

เวิล์ดวายด์ จ ากัด ในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ  และบริษัทดังกล่าว
จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 14 มกราคม 2551 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10  ล้านบาท บมจ.ดุสิตธานีถือหุ้น ร้อยละ 99.99      
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 บริษัทได้ท าการขายทรัพย์สินซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีทั้งส้ิน 17.02 ล้านบาท และโอนย้าย
พนักงานที่อยู่ในส่วนการรับบริหารโรงแรมไปที่ บ . ดุสิตเวิล์ดวายด์  ด้วยเหตุที่  บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์  ต้องซ้ือ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการรับบริหารโรงแรม ดังกล่าว จาก บมจ .ดุสิตธานี  ดังนั้นวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 มีมติอนุมัติเพิ่มทุน บ . ดุสิตเวิล์ดวายด์ อีก 40 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน          
50 ล้านบาท 

1.2 จัดตั้งบริษัทย่อย 4 บริษัทในต่างประเทศ 
บ. ดุสิต  เวิล์ดวายด์  จะจัดตั้งบริษั ทในต่างประเทศ ซ่ึง ในปี 2551 ได้ด าเนินการและอยู่ระหว่าง               

การด าเนินการดังนี้ 
 Dusit Overseas Co., Ltd. ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ในภูมิภาคเอเชียโดยได้จัดตั้ง เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2551 มีทุนจดทะเบียน HK$ 33,000 โดยบริษัท
ดังกล่าว จะด าเนินการจัดตั้งสาขาในเมืองไคโร ประเทศ อียิปต์ เพื่อรองรับการรับบริหารโรงแรม       
ในประเทศดังกล่าว 

 Dusit International Management  Holding Co., Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส  เพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับ
การลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ 

 ในประเทศจีน 1 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการลงทุนเเละบริหาร โรงแรมประเทศจีน  ซ่ึงขณะนี้  
อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
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 บริษัทร่วมลงทุนในประเทศอินเดียอยู่ระหว่างการตกลงรายละเอียดในสัญญา ซ่ึงคาดว่าจะสามารถ   
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนได้ภายในปี 2552 

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดสาขาในประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรสต์ เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการ หาโรงแรม        
ที่รับบริหาร  เเละ การให้ บริการทางเทคนิคในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง ซ่ึงขณะนี้อยู่ในระหว่าง               
การด าเนินการ และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2552 

 
2. โครงการรับบริหารการศึกษา 

วันที่ 11 กันยายน 2551 บมจ. ดุสิตธานี  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ Lyceum of the Philippines 
University เพื่อร่วมมือทางวิชาการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ 
(ก) การจัดการโรงแรม (ข) ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร และ (ค) การท่องเที่ยว 

วันที่ 3 ธันวาคม 2551 บมจ. ดุสิตธานี ได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และให้ค าปรึกษา (Licensing 
and Consulting Agreement) กับ Lyceum of the Philippines University 
 
3. โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ   
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 และสิทธิรับเงินปันผล ปรากฏผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย 15.11% 
 
4. การจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2550 และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงิน    
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2550  ดังนี้ 

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 42,500,000 บาท ซ่ึงได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 42,500,000 บาท    
ซ่ึงได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 

วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 
42,500,000 บาท  ซ่ึงได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 

 



                                                                                                                                                        แบบ 56-1        

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 17 

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินก าไรสุทธิต่อหุ้นและไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม โดยจะต้องพิจารณาถึง      
ผลการด าเนินงานและก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดข้อ ก าหนด
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
 
5.  เร่ืองอื่น ๆ 

วันที่  25 มีนาคม 2551    ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 มีมติอนุมัติและสนับสนุนนโยบาย          
การควบรวมกิจการของบริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด และบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท รวม ทั้งอนุมัติการก าหนดให้ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยอีก
บริษัทหนึ่งของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทท้ังสองเป็นผู้รับซ้ือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรา ยย่อยที่คัดค้าน   
การควบรวมกิจการ  วัตถุประสงค์ในการควบรวม กิจการ  เพื่อเป็นการสนับส นุนและสนองตอบต่อนโยบายของ
ภาครัฐที่ต้องการให้มีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นการขยายฐานรายได้ ฐานเงินลงทุน และ  
ฐานการถือหุ้นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งจะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถประหยัดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้ังสองบริษัทได้มากขึ้น และสามารถแบ่งแยกโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัท
ย่อยและบริษัท    ในเครือได้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะท าให้เกิดความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการจัดการธุรกิจ          
ได้ต่อไปในอนาคต 

วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2551 มีมติอนุมัติแต่ งตั้ง นางสินี เธียรประสิทธ์ิ 
เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 

วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 มีมติอนุมัติให้ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด ์ รีสอร์ท
ขายหุ้น บมจ. เอ็ม บี เค ให้ บมจ .ดุสิตธานีจ านวน 1,172,000 หุ้นในราคา ตามกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ   
ณ วันท าการซ้ือขาย  แต่ทั้งนี้ไม่ต่ ากว่า ราคาหุ้นละ 69.50 บาท เพื่อช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยค้างจ่ายให้              
บมจ. ดุสิตธานี  โดย บ. ดุสิตโฮเต็ล  แอนด์  รีสอร์ท ได้ขายหุ้นดังกล่าวในวันที่ 22 สิงหาคม  2551 ในราคาหุ้นละ     
70 บาท และน าเงินมาช าระหนี้ให้ บมจ.ดุสิตธานี เรียบร้อยแล้ว 

 
รางวัลที่ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลได้รับในปี 2551 

1. Dusit International Awarded “The Best Hotel Group in Asia” 

เป็นรางวัลที่ได้รับจาก Travel Weekly (Asia) Industry Award 2008 ซ่ึงได้รับการลงคะแนนเสียง
จากผู้ตัดสิน และ ผู้อ่าน Travel Weekly จ านวนมากกว่า 2 ล้านเสียง 

 

http://e-news.dusit.com/corporate/dusit-international-awarded-the-best-hotel-group-in-asia.html
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2. dusitD2 chiang mai - "Asia’s Top 5 hotels" 
เป็นรางวัลที่ได้รับการลงคะแนนเสียง โดย  www.expedia.com  ซ่ึงเป็นบริษัทรับจองห้องพักผ่าน

ทางระบบอินเตอร์เน็ตชั้นน าของโลก dusitD2 chiang maiได้รับการลงคะแนนเสียงเป็น “Asia’s Top hotels” 
จากโรงแรมทั้งหมดประมาณ 80,000 แห่ง ในเครือข่ายของ  www.expedia.com 

3. Dusit Thani Manila’s UMU restaurant - Las Vegas Award 
เป็นรางวัลที่ได้รับจาก Hotel World Global Hospitality and Design Awards โดย ได้รับการ

ลงคะแนนเสียงให้เป็นห้องอาหารที่มีการออกแบบที่ดีและสวยงาม 
 
 
 
 
 
 

http://e-news.dusit.com/corporate/asia-top-5-hotels.html
http://www.expedia.com/
http://www.expedia.com/
http://e-news.dusit.com/corporate/UMU-japanese-restaurant-awarded-by-hotel-world-global-hospitality.html
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2.2  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบมจ. ดุสิตธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
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บมจ. ดุสิตธาน ี

บ. ดุสิตเพื่อ
พัฒนาผู้บริหาร 

บ. เทวารัณย์ 
สปา 

 

 

บ. ดุสิต  
เวิล์ดวายด์ 

บ. เลอ  
กอร์ดอง   
เบลอ ดุสิต 

 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 
 

 
บ.ดุสิตโฮเต็ล 
แอนด์ รีสอร์ท 

Philippine  
Hoteliers, Inc. 

บมจ.รอยัล 
ปร๊ินเซส 

 
วิทยาลัยดุสิตธานี 

Dusit 
Enterprises 
Co., Ltd. 

Dusit 
Overseas  
Co., Ltd. 

Dusit 
International 
Management 

Holding 
Co.,Ltd. 
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หมายเหต:ุ 
1. บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนลได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อเป็นบ . ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์        

เมื่อวันที ่7 สิงหาคม 2550 
2. บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 
3. Dusit Overseas Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์2551 
4. Dusit International Management Holding Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 

 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น  

รายย่อยอ่ืนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยกเว้น 
 

1. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โดย ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นจ านวน   
30 หุ้น หรือร้อยละ 0.0001 ของทุนจดทะเบียน 

2. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส โดย บ. ไทยประกันชีวิต ซ่ึงนายวานิช ไชยวรรณ (กรรมการ บมจ . ดุสิตธานี ) 
เป็นประธานกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีเงินลงทุนอยู่ ใน บมจ . รอยัล ปริ๊นเซส ร้อยละ 11.88                                                     
ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ซ่ึงเป็นกรรมการ บมจ . ดุสิตธานี และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นถืออยู่    
ร้อยละ 2.45 และ  นายสรรเสริญ  ไกรจิตติ ซ่ึงเป็นกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี ถือหุ้นอยู่จ านวน 10 หุ้น 

 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรม  การรับจ้างบริหารโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม บมจ. ดุสิตธานี มีดังนี้ 
บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

                              ธุรกิจโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

บมจ. ดุสิตธานี - ด าเนิน ธุรกิจโรงแรมจ านวน 3 แห่ง คือ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

- เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “ดุสิตธานี”  “ดุสิตปริ๊นเซส” “ดุสิดีทู”  
“ดุสิตเทวารัณย์”  “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” และ “เทวารัณย์สปา”  

- รับจ้างบริหารโรงแรมภายในประเทศ 4 แห่ง แฟรนไชส์ 1 แห่ง และ
ต่างประเทศ 7 แห่ง 

บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท - เป็นเจ้าของและด าเนินธุรกิจโรงแรมจ านวน 1 แห่ง คือโรงแรม ดุสิต
ดีทู เชียงใหม่ 

- เป็นเจ้าของท่ีดินและอาคาร โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
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บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
Philippine Hoteliers, Inc. - ด าเนินธุรกิจโรงแรมจ านวน 1 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ คือโรงแรม

ดุสิตธานี มะนิลา ซ่ึงบริหารโดยบมจ. ดุสิตธานี 
 บมจ.รอยัลปริ๊นเซส - เป็นเจ้าของและด าเนินธุรกิจโรงแรมจ านวน 4  แห่ง คือ โรงแรม

รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม่ 
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนค รินทร์ และ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส 
โคราช 

- รับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้ เครื่องหมายการค้า “รอยัล ปริ๊นเซส ”   
1 แห่ง  และแฟรนไชส์ 3 แห่ง 

                          ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 
บมจ. ดุสิตธานี - ประกอบธุรกิจให้เช่าส านักงาน ช่ือ อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี  
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์  (ชื่อเดิม 
บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล) 

- ลงทุนในบริษัทต่างๆ  

บ. เทวารัณย์ สปา - สถานบริการด้านสุขภาพ (Spa) 
บ. ดุสิตเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร - ประกอบธุรกิจอบรมและฝึกหัดบุคลากรในกลุ่มดุสิตธานี และให้

การฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป 
วิทยาลัยดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยด้านการบริหารและจัดการโรงแรม 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรั่งเศส 
Dusit Enterprises Co., Ltd. - รับจ้างบริหาร ตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 
บ.ดุสิต เวิล์ดวายด์ - ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค 
Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรมในต่างประเทศ 
Dusit International Management 
Holding Co., Ltd. 

- ถือหุ้นในบริษัทท่ีบริหารกองทุนที่คาดว่าจะจัดตั้งท่ีต่างประเทศ 
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การประกอบธุรกิจของบริษัท 
โรงแรม 

ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านโรงแรม และให้บริการอ่ืนๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
โรงแรม โดยโรงแรมที่บริษัทด าเนินกิจการมีดังนี้ 

ภายใต้บมจ. ดุสิตธานี 
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีจ านวนห้องพัก 517 ห้อง ให้บริการด้าน

ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและห้องจัดเล้ียง ส าหรับผู้มาพักและแขกทั่วไปท่ีมาใช้บริการ อยู่บน
ที่เช่าของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีสัญญาเช่าระยะแรก 30 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 
2516 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีสิทธิต่อสัญญาเช่าที่ดินได้อีก 15 ปี 2 ครั้ง บริษัทได้ต่อสัญญาเช่า
ส าหรับ 15 ปีแรกแล้วโดยสัญญามีอายุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นโรงแรมในรูปแบบรีสอร์ท มีจ านวนห้องพัก 457 ห้อง 
ให้บริการด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและห้องจัดเล้ียง ส าหรับผู้มาพักและแขกทั่วไปที่มาใช้
บริการ โดยท าสัญญาเช่าที่ดินกับ บ . สิริพัทยา ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2560 และในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้ตกลงต่อสัญญาเช่าที่ดินล่วงหน้าไปอีก 10 ปี โดยยกเลิกสัญญาเช่า
ที่ดินฉบับเ ดิมและท าสัญญาเช่าฉบับใหม่ ซ่ึงได้ไปจดทะเบียนต่อส านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่            
2 กุมภาพันธ์ 2549 สัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็ นโรงแรมในรูปแบบรีสอร์ท มีห้องพัก 
296 ห้อง ให้บริการด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและห้องจัดเล้ียง ส าหรับผู้มาพักและแขก
ทั่วไปท่ีมาใช้บริการ บริษัทได้ท าสัญญาเช่าอาคารและที่ดินกับ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
เป็นระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2541 โดยมีเงื่อนไขให้ท าสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี 6 ครั้ง และครั้งสุดท้ายอีก 2 ปี 

ภายใต้ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
โรงแรม ภายใต้ บ . ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้แก่โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ มีจ านวนห้องพัก         

131 ห้อง  เป็นโรงแรมในรูปแบบทันสมัยพร้อมการบริการครบครันที่ผสานกันอย่างลงตัวกับบรรยากาศของ
ความเป็นไทยเพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้า 

ภายใต้ บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 
โรงแรมที่อยู่ภายใต้บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 4 แห่ง คือ 
1. โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง ตั้งอยู่บริเวณถนนหลานหลวง  กรุงเทพ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว 

มีจ านวนห้องพัก 167 ห้อง ให้บริการด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและห้องจัดเล้ียง 
2. โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว 

มีจ านวนห้องพัก 198 ห้อง ให้บริการด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและห้องจัดเล้ียง 
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3. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์  กรุงเทพ เป็นโรงแรมระดับ  4  ดาว  
มีจ านวนห้องพัก 198 ห้อง ให้บริการด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและห้องจัดเล้ียง 

4. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โ คราช ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีจ านวน
ห้องพัก 186 ห้อง ให้บริการด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและห้องจัดเล้ียง 

บมจ. รอยัลปริ๊นเซส เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคารของโรงแรมท้ัง 4 แห่ง 
ภายใต้ บริษัท Philippine Hoteliers, Inc. 
เป็นบริษัทท่ีจัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบกิจการการโรงแรม โดยมีโรงแรมท่ีประเทศฟิลิปปินส์ 

คือ Dusit Thani Manila ตั้งอยู่กลางกรุงมะนิลาในเขต Makati City มีจ านวนห้องพัก 538 ห้อง 
 

ธุรกิจให้เช่าส านักงาน 
บริษัทด าเนินธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่าเป็นส านักงาน  เป็นอาคารขนาด 11 ชั้น อยู่บนที่เช่าส านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ติดกับอาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ผู้เช่าเป็นบริษัทต่างๆ ท้ังจากประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยมีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด 13,245.54  ตารางเมตร และพื้นที่ชั้นใต้ดิน 336      
ตารางเมตร 

 
ธุรกิจรับบริหารโรงแรม 

ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทแบ่งเป็น 5  เครื่องหมายการค้า คือ 
1. “ดุสิตธานี ”  ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมระดับ  5 ดาวภายใต้ชื่อ “ดุสิตธานี ” ซ่ึงเป็น

เครื่องหมายการค้าของบริษัท ธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้ใช้ช่ือเครื่องหมายการค้า “ดุสิตธานี ” ภายใต้          
การควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษัท (Franchise) โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมและการให้ใช้ช่ือ
เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ “ดุสิตธานี ” ทั้งหมดอยู่ภายใต้บมจ . ดุสิตธานี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัด
โครงสร้างเพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการท างานโดยปี 2543 บริษัทได้มอบหมายให้บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ 
รีสอร์ท บริหารโรงแรมของบริษัท 3 แห่ง คือโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และโรงแรม
ดุสิตธานี หัวหินโดยก าหนดให้มีสัญญาว่าจ้างและค่าตอบแทนระหว่างกัน  นอกจากนี้ได้โอนสิทธิและหน้าที่ท่ี
บริษัทมีสัญญารับบริหารกับโรงแรมต่างๆ ให้ บ . ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท รับบริหาร แทนบริษัท 8 แห่ง  
เป็นโรงแรมในประเทศ 2 แห่งคือ  โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์  รีสอร์ท เชียงราย และโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 
ภูเก็ต และเป็นโรงแรมในต่างประเทศอีก 3 แห่งคือ Dusit Thani Manila (Philippines) และ Dusit Thani Dubai 
(United Arab Emirates) และ Dusit  Inya Lake (Myanmar) รวมท้ังส้ิน 8 แห่ง  ต่อมาในวันที่ 30 ธันวาคม 2549 
บริษัทได้ยกเลิกสัญญารับบริหาร 3 โรงแรมกับบ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ก่อนก าหนด คือโรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ซ่ึงบริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยการยกเลิกสัญญา
ก่อนก าหนดให้กับ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ านวน 146.4 ล้านบาท ส าหรับสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม
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อ่ืนๆ ท่ีบริษัทเคยโอนสิทธิ  และหน้าที่ให้บ . ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  ได้ท าการยกเลิก  และโอนกลับมา
บริหารเองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป 

ในปี 2551 บริษัทได้ยกเลิกสัญญารับบริหาร Dusit Inya Lake (Myanmar) และได้ลงนามในสัญญา  
แฟรนไชส์ ในโครงการ Chatrium Suites-Bangkok, A Dusit Thani Hotels Partner กับ บ. ริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์   
มารีน่า อีกทั้งยังได้ลงนามในสัญญารับบริหารโรงแรมดังต่อไปนี้ 

- โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
- โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร อียิปต์ 
- โรงแรมดุสิตธานี ปาล์ม จุเมราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
2.  “ดุสิต ปร๊ินเซส”  เดิมการบริหารโรงแรมระดับ 4 ดาว จะใช้เครื่ องหมายการค้า “รอยัล ปริ๊นเซส ”  

ซ่ึงอยู่ภายใต้บมจ. รอยัลปริ๊นเซส จากการ Re-Branding จึงเปล่ียนเครื่องหมายการค้าในการรับบริหารโรงแรม
ระดับ 4 ดาวเป็น “ดุสิตปริ๊นเซส” ปัจจุบันมีโรงแรมท่ีรับบริหารภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว 2 แห่งคือ
โรงแรม ดุสิตปริน๊เซส เกาะช้าง และ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เดียราห์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ จะเปิดท าการ
ในเดือนสิงหาคมปี 2552 อยู่ภายใต้การรับบริหารของบมจ. ดุสิตธานี ส่วนโรงแรมรับบริหารระดับ 4 ดาว ท่ีอยู่
ภายใต้การรับบริหาร ของ บมจ. รอยัลปริ๊นเซส และใช้เครื่องหมายการค้าเดิมคือ โรงแรมเ จริญธานี ปรี๊นเซส 
ขอนแก่น และยังมีแฟรนไชส์อีก 3 แห่งคือ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โรงแรมเบลแอร์ ปริ๊ นเซส และโรงแรม
แกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส รวมท้ังการรับจ้างบริหารคลับ เฮาส์ ของสนามกอล์ฟ นวธานี 
3. “ดุสิตดีทู” ปัจจุบันโรงแรมท่ีอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ดุสิตดีท”ู มี 1 แห่งคือ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
และโรงแรมรับบริหารภายใต้เครื่องหมายการค้า “ดุสิตดีทู” 2 แห่ง คือ โรงแรมดุสิตดีทูบาราคูดา พัทยา และ
โรงแรมดุสิตดีทู สมุย (จะเปิดท าการในเดือนตุลาคม ปี 2552) 

4. “ดุสิตเทวารัณย์ ” บริษัทรับบริหารโรงแรมในรูปแบบ “ดุสิตเทวารั ณย์” มี 2 แห่ง คือ  โรงแรม            
ดิ เอธเฮเวน พังงา ซ่ึงอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและปรับปรุงแบบ และโรงแรมดุสิตเทวารัณย์ ปาล์ม จูเมราห์ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 

5. “ดุสิตเรสซิเด้นซ์”  บริษัทรับบริหารโรงแรมในรูปแบบ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์”  5 แห่ง คือโรงแรมดุสิต          
เรสซิเด้นซ์ ดูไบมารีน่า สหรัฐอาหรั บเอมิเรตส์ โรงแรมดุสิต เรสซิเด้นซ์ เลควิว ไคโร อียิปต์ (จะเปิดท าการ         
ในเดือน มิถุนายน 2552)  โรงแรมดุสิต เรสซิเด้ นซ์ ปาล์ม จู เมราห์ โรงแรมดุสิต เรสซิเด้นซ์ อาบูดาบี              
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (จะเปิดท าการใน ปี 2553) โรงแรมเพิร์ลโคสต์พรีเมียม โฮเต็ลอพาร์ทเมนท์ ดูไบ            
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
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ธุรกิจอื่นๆ 
สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) 
ด าเนินการภายใต้บริษัทย่อย คือ  บ. เทวารัณย์ สปา ปัจจุบันมี 1 สาขา คือเทวารัณย์ สปา กรุงเทพ               

ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และรับจ้างบริหารสปา 4 แห่งได้แก่ ท่ีโรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี  
หัวหิน โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสปาในต่างประเทศอีก 1 แห่งคือที่ Dusit Thani Manila (Philippines) 

ธุรกิจด้านการฝึกอบรม 
ด าเนินการภายใต้บริษัทย่อย ได้แก่ บ. ดุสิตเพ่ือพัฒนาผูบ้ริหาร เปิดด าเนินการในเดือน สิงหาคม 2547          

มีวัตถุประสงค์ให้การฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างานให้กับกลุ่มดุสิตธานี และให้การฝึกอบรมบุคคลทั่วไป 

ธุรกิจด้านการศึกษา 
1. วิทยาลัยดุสิตธานี ที่ บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส เป็นผู้ได้รับอนุญาต วิทยาลัยดังกล่าวเปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรี และปริญญาโทด้านการครัว การท่องเที่ยว  การบริหารโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในธุรกิจ
โรงแรม  และได้ร่วมโครงการกับ Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ในการน าหลักสูตรด้านอาหารของ               
Le Cordon Bleu มาใช้ร่วมกับหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี 

2. โรงเรียนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรั่งเศส อยู่ภายใต้บ . เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต   
ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุน โดยใช้ลิขสิทธ์ิเครื่องหมายการค้า Le Cordon Bleu 
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2.3   สัดส่วนรายได้ 

 แยกตามสายผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม   
                                                         (หน่วย : พันบาท)  

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การ 
ถือหุ้น 

(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม         
1.1 รายได้ค่าห้องพัก 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 939,735 29.15 995,197 30.06 964,443 25.87 
 2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 98.29 59,306 1.84 82,205 2.48 77,836 2.09 
 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 359,520 11.15 311,366 9.41 419,120 11.24 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 266,461 8.27 287,184 8.68 276,719 7.42 

รวมรายได้ค่าห้องพัก  1,625,022 50.41 1,675,952 50.63 1,738,118 46.62 
1.2 รายได้ค่าอาหารและ 
เครื่องด่ืม 

1. บมจ. ดุสิตธานี 
2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 

100.00 
98.29 

623,222 
18,365 

19.33 
0.57 

696,692 
26,170 

21.04 
0.79 

702,246 
26,583 

18.84 
0.71 

 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 167,611 5.20 173,355 5.24 226,461 6.08 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 228,776 7.10 237,894 7.19 237,311 6.37 
รวมรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  1,037,974 32.20 1,134,111 34.26 1,192,601 32.00 
1.3 รายได้อื่นๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 65,567 2.03 81,578 2.46 75,676 2.03 
 2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 98.29 2,829 0.09 7,783 0.23 6,857 0.18 

0.56 
0.74 

 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 14,488 0.45 13,619 0.41 20,928 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 29,874 0.93 29,466 0.89 27,645 
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ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การ 
ถือหุ้น 

(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

 5. บ. เทวารัณย์ สปา 
6. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 

99.99 
99.99 

49,145 
1,906 

1.52 
0.06 

25,672 
2,253 

0.78 
0.07 

23,764 
2,982 

0.64 
0.08 

 7. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 - - 15,237 0.46 44,482 1.19 

รวมรายได้อ่ืน ๆ  163,809 5.08 175,608 5.30 202,334 5.42 
รวมรายได้จากธุรกิจโรงแรม  2,826,805 87.69 2,985,671 90.19 3,133,053 84.04 
2. รายได้จากธุรกิจ 

อาคารให้เช่า 
        

 รายได้คา่เช่าและค่าบริการ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 21,919 0.68  40,703 1.23 64,065 1.72 
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  21,919 0.68 40,703 1.23 64,065 1.72 

  
  

 

 

 

 



       แบบ 56-1 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 28 

 

* รวมเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาจ านวน 113.28 ล้านบาท 
** รวมก าไรจากการขายท่ีดิน 243.09 ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น
ของบริษัท

(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

   รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

3. รายได้จาก การรับจ้างบริหาร
โรงแรม 

1. บมจ. ดุสิตธานี 
2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 

100.00 
98.29 

- 
98,704 

- 
3.06 

72,955 
39,117 

2.21 
1.18 

109,512 
- 

2.94 
- 

  3. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 31,982 0.99 6,697 0.20 6,067 0.16 
รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม  130,686 4.05 118,769 3.59 115,579 3.10 
4. รายได้อื่น ๆ 1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00 51,886 1.60 91,285 2.76 **365,986 9.82 
 2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  98.29 27,905 0.87 20,663 0.62 9,331 0.25 
 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 14,203 0.44 13,448 0.41 17,683 0.47 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 *146,535 4.55 32,423 0.98 13,735 0.37 

 5. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส ์
6. บ. เทวารัณย์ สปา 

99.99 
99.99 

2,235 
1,272 

0.07 
0.04 

3,402 
2,001 

0.10 
0.06 

612 
2,614 

0.02 
0.07 

 7. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 
8. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
9. Dusit Enterprises Company Limited 

99.99 
49.99 

100.00 

1 
313 

- 

0.00 
0.01 
- 

2 
2,118 

9 

0.00 
0.06 
0.00 

2 
1,904 
- 

0.00 
0.05 
- 

 10. บ. ดุสิต เวิล์ดวายด ์ 99.99 - - - - 1,060 0.03 
 11. Dusit Overseas Company Limited 99.99 - - - - 2,147 0.06 
รวมรายได้อ่ืน ๆ  244,350 7.58 165,351 4.99 415,074 11.14 

รวมรายได้ทั้งหมด  3,223,760 100.00 3,310,494 100.00 3,727,771 100.00 
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แยกตามโรงแรม 

โครงสร้างรายได้รวมจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมที่บริษัทในกลุ่มดุสิตธานีเป็นผู้ด าเนินการในระยะ 3 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
                                                                             (หน่วย : พันบาท) 

โรงแรม ด าเนินการโดย %  
การถือหุ้น

(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2549 ปี 2550 ป ี2551 

   รายได้รวม* ร้อยละ รายได้รวม* ร้อยละ รายได้รวม* ร้อยละ 
ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 814,766 28.54  905,977 30.14 922,892 29.46 
ดุสิตธานี พัทยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 483,017 16.92 524,460 17.45 493,479 15.75 
ดุสิตธานี หัวหิน บมจ. ดุสิตธานี 100.00 382,628 13.40 383,299 12.75 369,821 11.81 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 555,823 19.47 511,788 17.03 684,193 21.84 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 98.29 83,019  2.91  117,671 3.92 112,745 3.60 
รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 144,768 5.07 156,062 5.19 154,261 4.92 
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 121,417 4.25 116,241 3.87 99,449 3.18 
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีครินทร ์ บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 191,462  6.71  199,361 6.63 198,593 6.34 
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.45 77,955 2.73 90,774 3.02 97,147 3.10 
รายได้รวมจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมที่บริษัท  
ในกลุ่มดุสิตธานีเป็นเจ้าของ  

 
2,854,855 

 
100.00 

 
3,005,633 

 
100.00 

 
3,132,580 

 
100.00 

 
* รายได้รวมของแต่ละโรงแรม ไม่ได้รับรู้รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และประกอบด้วย รายได้ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และรายได้อื่นๆ จากธุรกิจโรงแรม 
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2.4  เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายเชิงรุก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกับ             

การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริหารโดยเพิ่ม
จ านวนโรงแรมท่ีรับบริหาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบันมีแนวโน้มขยายการรับบริหาร              
ในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเส่ียงหากเกิดเหตุการณ์ที่มีความเส่ียงกระทบต่อธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ได้มองถึง
ช่องทางในการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการขยายตัวในการรับบริหาร โดย               
มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการรับบริหารโรงแรมและการลงทุน ในกิจการโรงแรม    
ในระดับท่ีเหมาะสมในสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 
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3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
3.1 ลักษณะธุรกิจแต่ละประเภท 
ปัจจุบันรูปแบบธุรกิจของ”ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ดังนี้ 

1. การบริหารสินทรัพย์ 
2. การบริหารโรงแรม และสปา 
3. การศึกษา 
4. การบริหารจัดการส่วนกลาง 

1. การบริหารสินทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ให้มากที่สุดด้วยการใช้สินทรัพย์ของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และพิจารณาการลงทุนในกิจการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของโรงแรม 9 แห่ง ดังนี้ 
1.1 ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดุสิตธานี  เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวมีท้ังหมด 4 แห่งคือ 

 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ  มีห้องพักส าหรับขายจ านวน 517 ห้อง แบ่งเป็น Superior 232 ห้อง 
Dusit  Club 120 ห้อง Junior Suite  (Thai Heritage Suite) 23 ห้อง 2-Bedroom Suite  2  ห้อง Deluxe  30  ห้อง 
Dusit Grand 107 ห้อง Rattanakosin Suite 2 ห้อง Majesty Suite 1 ห้อง นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ห้องจัดเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา  และการให้บริการด้านอ่ืนๆ  เช่น สระว่ายน้ า ศูนย์บริหารร่างกาย
ชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา ” Dusit Shop ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และสินค้า
นานาชนิด รวมท้ังสินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  ร้านขายขนมเบเกอรี่ ชื่อ “Dusit Gourmet” บริการส ารองท่ีนั่ง 
บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียน          
เงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็ก  บริการตัดผม  บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย์  ให้บริการโทรศัพท์      
เป็นต้น 

ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ มีทั้งนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ มีการจัดประชุมสัมมนา
จากบริษัทในประเทศไทยและการจัดประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลู กค้านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาในช่วงเดือน
ตุลาคม ถึง มีนาคม  ซ่ึงเป็นช่วง High Season  ส่วนช่วงเดือนเมษายน -สิงหาคม เป็นช่วง Low Season จะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อย 

 โรงแรมดุสิต ธานี พัทยา   มีห้องพักส าหรับขายจ านวน 457 ห้อง แบ่งเป็น Superior 273 ห้อง 
Cabana 9 ห้อง Suit 2nd Floor 24 ห้อง Dusit Suite 3 ห้อง Dusit Club 89 ห้อง Dusit Grand 42 ห้อง One Bedroom 
Suite 15 ห้อง Royal & Princess Suite 2 ห้อง  นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องจัดเล้ียง       
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ห้องประชุมและสัม มนา  และการให้บริการด้านอ่ืนๆ  เช่ น สนามเทนนิส สระว่ายน้ า ศูนย์บริหารร่างกายช่ือ 
“DFiT” สถานบริการสุขภาพ  (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา ” Dusit Shop ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และสินค้า
นานาชนิด รวมท้ังร้านค้าย่อยขายสินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  ร้านขายขนมเบเกอรี่ ชื่อ “Dusit Gourmet”  
บริการส า รองท่ีนั่ง บริการรถ Limousine บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
บริการรับเล้ียงเด็ก  บริการตัดผม  บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย์  ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น 

 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มีห้องพักส าหรับขายจ านวน 296 ห้อง แบ่งเป็น Superior 176 ห้อง  
Dusit Suite 5 ห้อง Presidential Suite 2 ห้อง Club Room 53 ห้อง Lanai 33 ห้อง Dusit Grand 25 ห้อง Lanai Suite  
2 ห้อง  นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องจัดเล้ียง ห้องประชุมและสัม มนา  และการให้บริการ
ด้านอ่ืนๆ  เช่น สนามเทนนิส สระ ว่ายน้ า ศูนย์บริหารร่างกายช่ือว่า “DFiT” สถานบริการสุขภาพ  (Spa)                
ชื่อ “เทวารัณย์ สปา ” Dusit Shop ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และสินค้านานาชนิด รวมท้ังร้านค้าย่อยขายสินค้า
พื้นเมืองและของท่ีระลึก  ร้านขายขนมเบเกอรี่ ชื่อ “Dusit Gourmet”  บริการส ารองท่ีนั่ง บริการรถ Limousine และ 
Shuttle Bus บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเล้ียงเด็ก  บริการตัดผม  
บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย์  ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น 

 โรงแรมดุสิตธานี นิกโก้ มะนิลา  มีห้องพักส าหรับขายจ านวน 538 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 406 ห้อง 
Dusit Grand 62 ห้อง Presidential Suite 1 ห้อง Corner 23 ห้อง Dusit Club 44 ห้อง Ambassador Suite 2 ห้อง  
นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องจัดเล้ียง ห้องประชุมและสัมมนา  และการให้บริการด้านอ่ืนๆ  
เช่น สระว่ายน้ า ศูนย์บริหารร่างกายช่ือ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา ” ร้านค้าย่อยขาย
สินค้าพื้นเมืองและของ   ที่ระลึก  ร้านขายขนมเบเกอรี่ ชื่อ “Dusit Gourmet” บริการส ารองท่ีนั่ง บริการรถ 
Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
บริการรับเล้ียงเด็กทารก  บริการตัดผม  บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย์  ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น 

1.2 ภายใต้เครื่องหมายการค้าดุสิตปริ๊นเซส และรอยัลปริ๊นเซส  เป็นโรงแรมระดับ  4 ดาว ปัจจุบันมี 
4 แห่ง คือ 

ล าดับ ชื่อโรงแรม จ านวนห้องพัก 
1 รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 167 
2 รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม ่ 198 
3 ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร ์ 198 
4 ดุสิตปริ๊นเซส โคราช 186 
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นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องจัดเล้ียง ห้องประชุมและจัดสัม มนา  และ                
การให้บริการด้านอ่ืนๆ  เช่น สระว่ายน้ า นวดแผนโบราณ และมีสปาในเครือโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ภายใต้ชื่อ          
“น้ าสปา” ซ่ึงให้บริการแล้วที่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เกาะช้าง  และยังมี ร้านค้า
ย่อยจ าหน่ายของท่ีระลึก ศูนย์บริการธุรกิจ บริการ แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการซักรีด  บริการโทรศัพท์
ทั้งในและต่างประเทศ บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในห้องพัก เป็นต้น 

1.3  ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดุสิตดีทู  เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีรูปแบบการตกแต่งเป็นไทย   
ร่วมสมัย  เน้นความสดใสและมีชีวิตชีวา ปัจจุบันมีโ รงแรมท่ีเป็นเจ้าของเพียง 1 แห่ง คือดุสิตดี ทู เชียงใหม่ ซ่ึงมี
ห้องพัก 131 ห้อง แบ่งออกเป็น  Deluxe 74 ห้อง Club Deluxe 28 ห้อง Studio Suite 28 ห้อง Suite Two-Bed Room 
1 ห้อง และมีห้องอาหารนานาชาติ ล็อบบ้ีบาร์ ห้องจัดเล้ียง  เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมาพักใน โรงแรม และลูกค้า
ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีบริการอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย สถานบริการเพื่อสุขภาพ ชื่อ “ เทวารัณย์ สปา ” 

“ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” ได้จัดตั้งทีมงานเพ่ือพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ   แต่ทั้งนี้การพิจารณา
การลงทุนบริษัทได้ค านึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและความเส่ียงควบคู่ไปด้วย 

2. การบริหารโรงแรมและ สปา  มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดสาย การบังคับบัญชา และเพิ่มการกระจายอ านาจ  
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ซ่ึงจ าเป็นต่อธุรกิจที่ก าลังขยายตัวและ
มีการแข่งขันที่สูง แต่ทั้งนี้เพ่ือความโปร่งใส และให้เป็นไปตามหลักการควมคุมดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการต่างๆไว้ให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการได้ภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับ 
หากรายการใดเกินกว่าอ านาจหน้าที่จะต้องด าเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ โดยฝ่ายการ รับบริหาร
โรงแรมประกอบด้วยแผนกต่างๆดังนี้ 

o ฝ่ายปฏิบัติการ 
o ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด 
o ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
o สปา 

การบริหารกิจการโรงแรม มีการก าหนดมาตรฐานไว้ในแต่ละเครื่องหมายการค้า  ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ 
การบริการ และการออกแบบ  ให้เป็นมาตรฐานที่ก าหนดไว้  หลังการ Re-Branding “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ”         
มีเครื่องหมายการค้าท่ีใช้ในการบริหาร โรงแรมท้ังหมด 5  เครื่องหมายการค้า ได้แก่ “ดุสิตธานี ” “ดุสิตปริ๊นเซส” 
“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเทวารัณย์ ” และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” ในแต่ละเครื่องหมายการค้าจะตอบสนองความต้องการ            
ที่หลากหลายและแตกต่างกันของแขกผู้มาพักทั้งที่มาเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจการงาน   
ซ่ึงจะได้ประสบกับการบริการอันยอดเยี่ยมเพียบพร้อมด้วยการต้อนรับและการบริการอันเป็นเอกลักษณ์แบบ
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วัฒนธรรมไทย แต่สอดรับไปกับมาตรฐานระดับสากล โดยจ าแนกรายละเอียด  ที่มาของเครื่องหมายการค้า และ
โรงแรมที่อยู่ภายใต้แต่ละเครื่องหมายการค้าดังนี้ 

1. “ดุสิตธานี” 
กลุ่มลูกค้าหลักของ เครื่องหมายการค้า นี้คือผู้ท่ีประสบความส าเร็จในชีวิตมีมุมมองท่ีกว้างขวางจาก

ประสบการณ์การเดินทางท่ีได้สะสมมา คนกลุ่มนี้ต้องการการบริการที่เป็นเสิศท่ีสะท้อนถึงรสนิยมที่เหนือชั้น 
การสรรค์สร้างดุสิตธานี คือความพยายามท่ีจะนิร มิตความสุขสบายแห่งเมืองสวรรค์ที่มีความเป็นไทยเป็น
เอกลักษณ์ ให้ทุกผู้มาเยือนได้สัมผัส ทุกรายละเอียดของความเป็นดุสิตธานี ทั้งงานศิลปะ ดอกไม้ประดับ และ
บุคลากร ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของประสบการณ์ที่น่าประทับใจทั้งส้ิน 

“สัมผัสแห่งสวรรค์ดั่งนิรมิต” 
 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
 โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 
 โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท เชียงราย 
 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ฟิลิปปินส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี เลควิวและสปา ไคโร 
 โรงแรมดุสิตธานี ปาล์ม จูเมราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 
 โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (จะเปิดท าการปี 2553) 

2. “ดุสิตปร๊ินเซส” 
กลุ่มลูกค้าหลักของ เครื่องหมายการค้า นี้คือ นักเดินทางผู้ที่ ต้องการความสะดวกสบายในบรรยากาศที่    

เป็นกันเอง เมื่อเดินทางเพื่อธุรกิจคนกลุ่มนี้ต้องการความเอาใจใส่ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระและความตึงเครียด แต่เม่ือ
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวพวกเขาต้องการที่จะอยู่ในใจกลางท่ีจะให้เขาสัมผัสกับเมืองนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง 

ดุสิตปริ๊น เซสให้ความสบายในความคุ้นเคยกับทุกผู้มาเยือน โรงแรมภายใต้ เครื่องหมายการค้า ดุสิต       
ปริ๊นเซส ทุกแห่งล้วนแต่มีรากฐานและความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับเมืองนั้นๆ จึงท าให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ
พื้นที่ท้องถ่ินอย่างละเอียด และยังตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวกแก่การเดินทางและเที่ยวชมส่ิงท่ีน่าสนใจต่าง ๆ การบริการ
อย่างเป็นกันเองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่ีดึงดูดให้ทุกกลุ่มลูกค้าของดุสิตปริ๊นเซสกลับมาเยือนอีกด้วยความ
ประทับใจ 
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โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้เครื่องหมายการค้าดุสิตปริ๊นเซส มีทั้งส้ิน 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นในประเทศไทย  
9 แห่งและ ต่างประเทศ 1 แห่ง โรงแรมบางแห่งจะเปล่ียนชื่อเป็นดุสิต ปริ๊นเซส ภายหลังท่ีการปรับปรุงซ่อมแซม
แล้วเสร็จ ส่วนโรงแรมทีเ่ป็น Franchise จะยังคงใช้ช่ือเดิม 

“ผ่อนคลายกับความสบายที่คุ้นเคย” 
 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 
 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ 
 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรนีครินทร์ 
 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช 
 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เกาะช้าง 
 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส ขอนแก่น 
 ดุสิตปริ๊นเซส เดียราห์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (จะเปิดท าการในเดือนสิงหาคมปี 2552) 
 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส * 
 โรงแรมเบลแอร์ ปริ๊นเซส * 
 โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส * 
* เป็นโรงแรมภายใต้แฟรนไชส์ ของ บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 

3. “ดุสิตดีทู” 
กลุ่มลูกค้าหลักของเครื่องหมายการค้า นี้คือ นักเดินทางยุคใหม่ผู้ซ่ึงเปี่ยมไปด้วยพลังของวัยท างาน และ

ความมั่นใจในความส าเร็จ ไม่ว่าจุดประสงค์ในการเดินทางของเขาจะเป็นธุรกิจหรือการพักผ่อนท่องเที่ ยว           
คนกลุ่มนี้ต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ทันสมัย และเร้าใจในคุณภาพท่ีเป็นเลิศ 
เอกลักษณ์ของดุสิตดีทูนั้น เกิดจากการผสมผสานของ 3 องค์ประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ นั่นคือ         
การออกแบบสไตล์ไทยร่วมสมัยท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด การบริการที่โดดเด่น และแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ท าให้ทุกสัมผัสของ ดุสิตดีทู เต็มไปด้วยความประทับใจ 

โรงแรมแห่งแรกภายใต้เครื่องหมายการค้า “ดุสิต ดีทู ” ก่อตั้งขึ้นเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี 2549 ที่จังหวัด
เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เป็นโรงแรมท่ีมีเอกลัษณ์ในด้านความ สดใสและมีชีวิตชีวา รวมท้ังยังมี     
ความสมัยใหม่และเป็นที่น่าประทับใจ ซ่ึงประยุกต์ความเป็นไทยแท้ผ่านความสดใส 

“เสน่ห์ของชีวิตที่มีสไตล์ในทุกรูปแบบ” 
 โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
 โรงแรมดุสิตดีทูบาราคูดา พัทยา 
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 โรงแรมดุสิตดีทู สมุย (จะเปิดท าการในเดือนตุลาคม ปี 2552) 
4. “ดุสิต เทวารัณย์” 
กลุ่มลูกค้าหลักของเครื่องหมายการค้านี้คือ ผู้ที่สรรหาความสมดุลของชีวิตที่แท้จริง เพราะความส าเร็จ

ทางการงานและการเงินเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถที่จะน ามาซ่ึงความสุขที่แท้จริงได้ หากขาดความสมบูรณ์  
ทางร่างกายและจิตใจ ดุสิตเทวารัณย์ จึงเปรียบเสมือนสวนสวรรค์ที่ให้ความรื่นรมย์ทั้งทางกายและใจอย่างแท้จริง     
ในความเป็นส่วนตัวอย่างไม่มีที่ใดเสมอเหมือน 

“ปลีกความธรรมดา สู่มิติแห่งความรื่นรมย”์ 
 โรงแรมดุสิตเทวารัณย์ปาล์ม จูเมราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 

5.  “ดุสิตเรสซิเด้นซ์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์” 
กลุ่มลูกค้าหลักของ เครื่องหมายการค้า นี้คือ ผู้ที่สรรหาที่พักอาศัยระยะยาวที่มีการบริการในมาตรฐาน          

ที่เหนือระดับอันรวมท้ังนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวระยะยาว และชาวต่างชาติผู้พ านักในประเทศนั้น ๆ 
ดุสิตเรสซิเด้นซ์ รวมความน่าอยู่ของอพาร์ทเมนท์ท่ีสะดวกสบาย ทันสมั ย และเพียบพ ร้อมไปด้วยอุปกรณ์

อ านวยความสะดวก  อันรวมไปถึงบรรยากาศของการพักผ่อนสไตล์คลับเฮาส์ เข้ากับการบริการระดับโรงแรม        
5 ดาว จึงท าให้เครื่องหมายการค้าดุสิตเรสซิเด้นซ์มีข้อได้เปรียบในการให้คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่ากับกลุ่มลูกค้า 

“ความเป็นอยู่ที่เหนือชั้นเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ” 
 โรงแรมดุสิตเรสซิเด้นซ์ ดูไบมาริน่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 โรงแรมดุสิตเรสซิเด้นซ์เลควิว ไคโร อียิปต์ (จะเปิดท าการปี 2552) 
 โรงแรมดุสิตเรสซิเด้นซ์ ปาล์ม จูเมราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 โรงแรมดุสิตเรสซิเด้นซ์ อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (จะเปิดท าการในปี 2553) 
 โรงแรมเพิร์ลโคสต์พรีเมียมโฮเต็ลอพาร์ทเมนท์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
นอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว  “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ” ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง

ครบวงจรจึงได้มีการบริการด้านสุขภาพ สถานออกก าลังกายในโรงแรมระดับ 5 ดาว ดังนี้ 
เทวารัณย์ สปา 
เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ที่ตกแต่งอย่างงดงามและพร้อมไปด้วยสรรพเสียงแห่งดนตรีไทย    

อันผ่อนคลายภายในสภาพแวดล้อมท่ีหรูหราน่าประทับใจ และยังผสมผสานอย่างลงตัวกับมรดกไทยว่าด้วย
ธรรมชาติบ าบัด สปาแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเกี่ยวกับ “สวนแห่งประตูสวรรค์ ”  ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ที่เด่นชัดในการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างกลมกลืนจนท าให้เป็น  
สปาชั้นแนวหน้าของทวีปเอเชีย ประกอบด้วย 



 แบบ 56-1      

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

37 

 เทวารัณย์ สปา กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 เทวารัณย์ สปา หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
 เทวารัณย์ สปา พัทยา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
 เทวารัณย์ สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
 เทวารัณย์ สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ 
ดีฟิต 
เป็นสถานออกก าลังกาย (ศูนย์ฟิตเนส) ของดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ตกแต่งด้วยศิลปะสมัยใหม่ พร้อมด้วย

อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดว กที่ทันสมัยครบครัน มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟิตเนสที่พร้อมจะให้ค าแนะน า    
และความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมท่ีสุดแก่ผู้ใช้บริการแต่ละราย 
3.  การศึกษา 

ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา  และเติบโตอย่างม่ันคง  และต่อเนื่องขององค์กร     
บริษัท ดุสิตธานี  จ ากัด (มหาชน ) เล็งเห็นความส าคัญนี้และได้วางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ ในปัจจุบัน    
ให้สามารถท างานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น  และเป็นการเตรียมบุค ลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของ
โรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทั่ วโลกอีกด้วย  จึงได้จัดตั้งฝ่ายการศึกษาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะขยายการศึกษา และการฝึกอบรมไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย หรือต่างประเทศท่ีมี
โรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู่  ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเข้าท างานในโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรม
ในกลุ่มดุสิต 
 

กิจการของวิทยาลัยดุสิตธานีได้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับใน วงการศึกษาด้านการโรงแรมอย่างมาก       
ในวันที่  3 ธันวาคม 2551 บริษัทดุสิตธานีจ ากัด (มหาชน ) ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  Lyceum of 
Philippines University (“LPU”)  เพื่อวางรากฐานการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจโรงแรมให้แก่มหาวิทยาลัย  LPU 
ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มะนิลา  บาทังกาส์  ลากูน่า  และ คาวิเต้  ตามสัญญาข้อตกลงร่วมกันวิทยาลัยดุสิตธานี         
จะวางแผนการก าหนดแนวทางการเรียนการสอนที่อยู่ภายใต้หลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ การบริหาร
โรงแร ม ศิลป ะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตา คาร และ การจัดการการท่องเที่ยว  รวมท้ังหลักสูตร      
ระยะส้ัน เช่น การประกอบอาหาร  การบริหารส่วนหน้า  การบริหารงานแม่บ้าน  และ การจัดการเครื่องดื่ม เป็นต้น 
ซ่ึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและให้ค าปรึกษานี้มีระยะเวลา 15 ปี โดยดุสิตจะได้รับค่าตอบแทนจาก ส่วนหนึ่งของ
ค่าเล่าเรียนที่ได้รับจากนักเรียนที่สมัครเรียนในหลักสูตรนี้ 

หลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 3 หลักสูตรจะเริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี 2552 หรือในเดือนมิถุนายน 
2552 ที่มหาวิทยาลัย  LPU ทั้ง 4 วิทยาลัยเขต  โดยคาดหมายว่าจะมีนักศึกษ าสมัครเรียนในเทอมแรกนี้ไม่ต่ ากว่า 
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2,000 คน  จากการที่ดุสิตเข้าไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  LPU ในครั้งนี้  จะท าให้มหาวิทยาลัย  LPU มีมาตรฐาน      
การเรียนการสอนเช่นเดียวกับวิทยาลัยดุสิตธานี  นอกจากจะท าให้สถาบันทั้ง 2 ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษา       
ให้สูงขึ้นให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกแล้ว ยังจะท าให้กลุ่มดุสิตมีพันธมิตรด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

มหาวิทยาลัยLPUก่อตั้งในปี พ.ศ 2495 โดยอดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ โจเซ พี ลอเรล ปัจจุบันบริหาร
โดยทายาทล าดับที่ 3  มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนด้านโรง แรม  และท่องเที่ ยวสูงเป็นอันดับ 3             
ของประเทศฟิลิปปินส์ 
ฝ่ายการศึกษาประกอบด้วย 

1. วิทยาลัยดุสิตธานี 
ด้วยปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย  ที่จะผลิตบุค ลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการโรงแรม      

เพื่อพร้อมเข้าท างานในกลุ่มดุสิต และเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกา รท่องเที่ยวของประเทศ ที่ก าลัง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง   โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงถูกจัดตั้งขึ้นและได้เปิดท าการเรียนการสอน หลักสูตร     
การโรงแรมในระดับประกาศนียบัตร 2 ปี เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ .ศ. 2536   โดยเปิดสอนหลักสูตร  
ด้านการปฏิบัติการโรงแร ม (Diploma in Hotel Operations) และหลักสูตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร 
(Professional Chef Diploma) 

นับตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการเรียนการสอนเป็นต้นมา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติจนได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยให้เล่ือนสถานะเป็นวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา 

ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
2. สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร 
3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
4. สาขาวิชาการจัดการรีสอร์ทและสปา และ 
5. สาขาวิชาการจัดการการประชุมและงานมหกรรม 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
2. สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร 
3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
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หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
1. สาขาการจัดการโรงแรม 
2. สาขาการจัดการครัวและภัตตาคารร่วมกับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา คือ 
1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 

นอกจากนี้ วิทยาลัยได้ลงนามเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับ 
1. The Hong Kong Polytechnic University 
2. University of Nevada, Las Vegas, (UNLV) Singapore Campus 

จากการที่วิทยาลัยได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการและผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาและประสบความส าเร็จ
ในอาชีพการงานเป็นอย่างดี  ท าให้ในปี 2540 วิทยาลัยได้รับรางวัล เหรียญทองด้านการศึกษาและฝึกอบรมจาก 
PATA (PATA-Gold Award Education & Training) 
ในปีการศึกษา  2550- 2551 มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 298 คน และเป็นครั้งแรกที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ    
ปริญญาโท รุ่นที่ 1 จ านวน 30   คน และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   รุ่นที่ 9   จ านวน 268 คน 

วิทยาลัยดุสิตธานีตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่  8 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร
เรียน 2 อาคาร โดยมีห้องเรียน ห้องฝึกป ฏิบัติ ห้องสาธิต และห้องครัวที่ทันสมัยและอุปกรณ์การเรียนการสอน   
ครบครัน ปัจจุบันวิทยาลัยมีนักศึกษาท้ังส้ิน 1,680 คน โดยแบ่งเป็นปริญญาตรี 1,634 คน และ ปริญญาโท 46 คน 
 
2. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร จ ากัด 

บ. ดุสิตเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  ตั้งขึ้นเม่ือปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกอบรมแก่หน่วยงานและ
บุคคลทั่วไป ซ่ึงในล าดับแรกได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของ  “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ”  โดยมี
หลักสูตรการอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการท างานสูงขึ้น  หลักสูตร
ฝึกอบรมให้กับผู้บริหารระดับกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานและการบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้
พนักงานเหล่านี้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือพร้อมท่ีจะเข้าไปท างานในโรงแรมเปิดใหม่ต่อไป  นอกจากนี้ยัง
มีหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อสนองความต้องการด้านการฝึกอบรมของพนักงานในด้านต่าง ๆ เช่นการท างานร่วมกัน  
มาตรฐานของการให้บริการ และ การบริการที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นต้น  บริษัทรับให้ค าปรึกษา
ด้านการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และรับจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ด้วย 

ในปี 2551 บริษัทได้ท าหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 112 หลักสูตร  โดยมีผู้เข้าเ รียนและผ่านการฝึกอบรม
ทั้งส้ิน 3,388 คน 
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บ. ดุสิตเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ตั้งอยู่ที่อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 2 เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม  
เขตบางรัก  กรุงเทพ 10500  บนพื้นที่ 400 ตารางเมตร บริษัทได้รับการออกแบ บเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มี
มาตร ฐานโดยค านึงถึงค วามสะดวกสบายของผู้เรียนและผู้สอนเป็นส าคัญ ห้องเรียนทุกห้องได้รับการติดตั้ง
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

 
3. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากัด 
บ. เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท  ดุสิต ธานี จ ากัด (มหาชน ) กับ            

เลอ  กอร์ ดอง เบลอ อิ นเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้ บริษัทร่วมทุน นี้ได้จัดตั้ง โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร          
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต  ขึ้น ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรก        
เดือนกรกฎาคม 2550 

เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบันที่สอนการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดย  
เปิดสอนมานานกว่า 100 ปี  ปัจจุบันมีโรงเรียน ท้ังหมด  30 โรงเรียน ใน 15 ประเทศทั่วโลก  และได้เลือก      
บริษัท  ดุสิต ธานี จ ากัด (มหาชน ) เป็น ผู้ร่วมทุน ในประเทศไทย  นับว่าโรง เรียนสอนการประกอ บอาหาร               
เลอ กอร์ ดอง เบลอ  ดุสิต  นี้เป็นโรงเรียนที่ใหม่ท่ีสุด ใหญ่ที่ สุด ในจ านวนโรงเรียนที่เลอ กอร์ ดอง เบลอ  มีอยู่ 
ในขณะนี้ และเป็นโรงเรียนของเลอ กอร์ดอง เบลอ เพียงแห่งเดียวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

หลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอนอยู่มีดังนี้ 
1. ศิลปะการประกอบอาหารคาวขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 
2. ศิลปะการประกอบอาหารหวานขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 

หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารนี้ได้สอนทักษะต่างๆ  ทั้งภาคทฤษ ฎี และภาคป ฏิบัติในการปร ะกอบ
อาหาร โดยพ่อครัวของเลอ กอร์ ดอง เบลอ ท่ี มีประสบการณ์สูงด้านท าอาหารและการสอน และมีเนื้อห าของ
หลักสูตรและการสอนเหมือนกันทุกแห่งท่ัวโลก   ทุกหลักสูตรเมื่อเรียนจบจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก        
เลอ กอร์ ดอง เบลอ และประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างของหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นรากฐานอีกอย่างหนึ่งของวงการศึกษาของประเทศไทยที่จะ
ผลักดันให้สถานประกอบการต่างๆ รับเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีคุณภาพ ทักษะ ความรู้ และความเชื่อมั่นในการให้บริการและ
ยังส่งผลในภาพรวมถึงความยั่งยืนของภาคธุรกิจโรงแรมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย 

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต ตั้งอยู่ที่ ช้ัน 1 อาคารพาณิช ย์ดุสิตธานี 946    
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก  กรุงเทพ มีพ้ืนที่ ประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรียนได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี
และมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยแบ่งเป็นห้องครัวประกอบอาหารคาว ห้องครัว
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ประกอบอาหารหวาน ห้องครัวเอนกประสงค์   ห้องครัวประกอบอาหารนานาชาติ  ห้องสาธิตประกอบอาหาร   
ห้องส าหรับเรียนไวน์  ห้องส าหรับเรียนท ากาแฟ และห้องสมุด  เป็นต้น 

4.  การบริหารจัดการส่วนกลาง 
เป็นการบริหารจัดการในด้านนโยบาย ก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทั ศน์ ทิศทางของบริษัท   รวมท้ังก าหนด       

กฏระเบียบ และการปฏิบัติงาน ควบคุมภายใน เพ่ือให้อยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องกั นทั้งกลุ่ม  การแบ่งแยกงาน 
และความรับผิดชอบงานส่วนดังกล่าวออกจากงานใน 3 ส่วนข้างต้น เพ่ือแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน ท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของการบริหารองค์กร การบริหารจัดการ
ส่วนกลาง ขึ้นตรง กับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายการเงิน (CFO) และ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ (CEO) ยกเว้น           
ฝ่ายตรวจสอบภายในทีข่ึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

การบริหารจัดการส่วนกลางประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 ฝ่ายบัญชีโรงแรมและควบคุม 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 ฝ่ายจัดซ้ือกลาง 
 ฝ่ายกฎหมายและบริหารจัดการส่วนกลาง 
 ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 ฝ่ายอาคารส านักงาน 
 ฝ่ายบริการทางเทคนิค 
 ฝ่ายพัฒนาโรงแรม 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
3.2.1 กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการขาย 

จากการที่ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ได้ ประกอบธุรกิ จโรงแรมแห่งแรกโดยใช้ช่ือโรงแรม ปริ๊นเซส  และ
จากวิสัยทัศน์อันยาวไกลของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ในระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา ท่าน ได้ขยายกิจการทั้งที่เป็นโรงแรม
ดุสิตธานี โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส และดุสิตดีทูในปัจจุบัน และมีโรงแรมท่ีรับบริหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
ในปี 2551  “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ”  ได้ฉลองความส าเร็จ ในธุรกิจโรงแรม ให้กับท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย            
ในขณะเดียวกันบริษัท ได้สร้างรากฐานอ่ืนๆไปพร้อมกันเพื่ออนาคตด้วย จากปี 2550 ที่ได้ท าการ Re-Branding 
เครื่องหมายการค้าใหม่ ซ่ึงแต่ละเครื่องหมายการค้าได้แสดงเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด  เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน อีกทั้งเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน  นอกเหนือจากการ
โฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อเนื่องจากปีก่อนเพื่อตอกย้ าให้ลูกค้ารับทราบ และจดจ า  ยังได้มีการขยายงาน
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และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นระบบการจองห้องพักจากศูนย์ส ารองห้องพักส่วนกลาง  ผ่านเว็บไซต์  
www.dusit.com 

 
ในปี 2550 ได้ก าหนดนโยบาย one brand one voice และปี 2551 คือ  new ways, new horizons และรายการ

ส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น Triple Nights Delight ทางฝ่ายการตลาดส่วนก ลางเป็นผู้ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการขายให้โรงแรม ต่าง ๆ ในเครือข่ายท้ังหมด ซ่ึงในการนี้ได้พิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย ให้คุ้มค่าที่สุด    
อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงแรมเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ทางฝ่ายการตลาดได้ด าเนินการในด้านการตลาดในปี 2551 ดังนี้ 
 ธุรกิจการนัดพบเจรจาทางการค้า การน าเท่ียวแบบให้รางวัล การจัดสัมมนาและนิทรรศการ (MICE) 

 สร้างความสัมพันธ์และท าการตลาดกับลูกค้าประเภทบริษัทต่างๆ (Corporate RFPs) 

 พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต  (E distribution) 

 มุ่งเน้นไปยังตลาดใกล้ๆในเอเชีย แปซิฟิคและตะวันออกกลางเช่น อิ นเดีย จีน และกลุ่มประเทศ          
สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ตามมาด้วยญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศอ่ืนๆ  ในเอเชีย เช่นเดียวกับตลาดรอง          
เช่น สหราชอาณาจักร และยุโรป 

พันธกิจของฝ่ายการตลาด คือ   “การปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้น สร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เป็นผู้น า” 

การด าเนินการเพื่อให้สอดคคล้องกับพันธกิจ โดยแบ่งตามสายงานดังต่อไปนี้ 

ฝ่ายบริหารรายได้ 

 ในเดือนสิงหาคม 2551 ได้น ารูปแบบการบริหารจัดการห้องพักแบบใหม่ผ่าน Dusit Best Rate มาใช้กับ  
ทุกโรงแรม ท าให้ รายได้ของห้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน                   
แต่ไม่สามารถคงตัวเลขนี้ไว้หลังจากความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศไทยและการปิดสนามบิน 

 เริ่มใช้สกุลเงินบาทกับทุกโรงแรมเนื่องจากความผันผวนอัตราแลกเปล่ียนเงินดอลล่ารส์หรัฐ 

 ใช้ตัวเพิ่มในการจัดการบริหารรายได้โดยใช้ REVPAR เพื่อกระตุ้นอุปสงค์และเพื่อเพิ่ม ราคาห้องพัก  และ
เพื่อให้สามารถประมาณการส่วนต่าง 5 % ล่วงหน้าทั้งมากกว่าและน้อยกว่าขั้นต่ าสุดของเกณฑ์มาตรฐาน 

http://www.dusit.com/
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 พัฒนาระบบการ จองห้องพัก โดยการติดตั้งซอฟแวร์ ACD (Automatic Call Direct) เมื่อปลายปี 2551         
ซ่ึงซอฟแวร์ดังกล่าวสามารถดูแลการสนทนาเรื่ องอัตราห้องพักระหว่างลูกค้าและ พนักงาน เพื่อสามารถ  
ใช้เป็นข้อมูลการบริหารงานและพัฒนาการตลาดต่อไป 

 พัฒนาระบบ ebusiness ให้เป็นรูปธรรมโดย แต่งตั้งผู้จัดการแผนก ebusiness ช่วงกลางปี 2551 ปรับปรุง
และพัฒนาระบบดังกล่าว  เช่น ปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบจดหมายอีเลค โทรนิคส์ และข้อมูลอ่ืนๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์ www.dusit.com รวมถึงแพคเกจต่างๆ  ของโรงแรม  นอกจากนี้ยังได้ประสานงาน
กับ Global Sales Alliance ซ่ึงเป็นช่องทางการขายโดยไม่ผ่านตัวแทนขาย 

 ก าจัดข้อมูลขยะซ่ึงเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) 

 พัฒนาระบบ Search engine optimization เพื่อท าให้ dusit.com ติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหา      
โดยได้ปรับปรุง-เพิ่มค าส าคัญ (คีย์เวิร์ด) ในหน้าเว็บไซต์ 

 ได้ท า โครงการ TSA Front Desk Upselling มาใช้  โดยเริ่มทดลองท่ี โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพ และ 
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ต่อมาขยายไปที่โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ และ โรงแรมดุสิตธานี ม ะนิลา ซ่ึงในปี 
2551 โครงการดังกล่าวสามารถท ารายได้ทั้งส้ิน จาก 4 โรงแรมรวม 36.4 ล้านบาท 

 ได้จัดส่วนแบ่งของตลาดให้เป็นรูปแบบใหม่ ภายใต้การแบ่งแบบ FIT และ GROUP ดังต่อไปนี้ 

FIT : 
 นักท่องเที่ยว Corporate & Leisure Dusit Best Rate (unqualified markets) 
 Corporate Negotiated Rates (qualified markets) 
 รัฐบาล Government 
 แพคเกจ Packages 
 กลุ่มใหญ่ ราคาขายส่ง Wholesale 
 มีส่วนลด Discount 

GROUP : 
 เชิงธุรกิจ (Business Groups) 
 เชิงท่องเที่ยว (Leisure Groups) 



 แบบ 56-1      

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

44 

 แบบมีสัญญาตกลงกันเช่นกับสายการบิน  Contract (Airline Crew & Delayed 
Flights) 

 
แผนกการขายและการตลาด 

 ในปี 2550 ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้วยรูปแบบบูธใหม่ๆ ท าให้มีความเป็นสากล
มากขึ้น 

 ได้ทดลองการบริหารลูกค้ากลุ่มส าคัญให้อยู่ภายใต้ Dusit Princess Global Sales (GSO) ซ่ึงประจ าอยู่
กรุงเทพฯ ทั้งหมด แบ่งสัดส่วนตลาดตาม Wholesales , Corporate , Government และ MICE 

 ปี 2551 ได้เริ่มมีการใช้ SFA ( Sales Force Automation) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของซอฟแวร์ โอเปร่า เพื่อให้  
การบริหารข้อมูลของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ส านักงานต่างประเทศท่ีร่วมใช้คือ  ที่ฮ่องกง สิงคโปร์ 
อังกฤษ และเยอรมัน 

 ได้เปิดส านักงานภาคพื้นตะวันออก วัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการขาย ในภูมิภาคนั้นๆ 
อีกทั้งยังเพิ่มความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้กับโรงแรมในเครือดุสิตธานีในเอเชีย และใกล้เคียง 

 ตั้งเป้าให้ส านักงานขายต่างประเทศ (Regional Sales Office) จัดส่งลูกค้าให้กับโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก 10 % 
ในปี 2552 

 
ฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร 

 พัฒนาการวางโครงสร างเครื่องหมายการค้า  (Brand Architecture) แหล่งข้อมูล /องค์ประกอบต่างๆ  ของ
เครื่องหมายการค้า (Brand Resources) และเครื่องหมายการค้าย่อย (Brand Guardianship) 

 โฆษณาปี 2551 ต่อเนื่องมาจากช่วงการ  Re-Branding เมื่อ ตุลาคม 2550 โดยในไตรมาสที่ 1 ได้มุ่งไปที ่  
ส่ือโฆษณาท่ีมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มในภูมิภาคตะวันออกกลาง ฮ่องกง สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร 
และ ออสเตรเลีย  ไตรมาสที่ 3 และ 4 นั้นมุ่งเป้าไปท่ีผู้บริโภคโดยตรง 

 ปรับเปล่ียน ความสัมพันธ์ลูกค้า (Recognition Program) จากเดิมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พันธมิตรซ่ึงเป็น    
บริษัทไทย ได้ปรับเปล่ียนให้มีความสากลมากขึ้น โดยเพิ่มคู่ค้าท่ีเป็นต่างชาติ เช่น วีซ่า และ ธนาคาร DBS 
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 ปรับปรุงระบบของดุสิต ไวน์ แอนด์ ไดน์ ให้น่าสนใจมากขึ้น โดยส้ินปี 2551 มีสมาชิกทั้งส้ิน 4,960 คน  
(ปี 2550 มี 1,434 คน) 

 ปรับโครงสร้างของแผนกประชาสัมพันธ์ แยกเป็นส่วนของในประเทศและต่าง ประเทศ  โดยใช้ส่ือเป็น
เครื่องมือส่ือสารให้มากขึ้น ซ่ึงได้ผลรับที่ดีคือได้ลงข่าว เผยแพร่ทางนิตยสารต่างๆ เพิ่มขึ้น 

การแข่งขัน 
ภายใน 

ได้มีการก าหนดรายได้จากห้องท่ีมีท้ังหมด (REVPAR) ให้แต่ละโรงแรมโดย เปรียบเทียบ จาก
โรงแรมคู่แข่งในระดับมาตรฐานเดียวกันที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน และ เป็นหนึ่งใน KPI หรือ ดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพ ของผลประกอบการของแต่ละโรงแรมคือ ระดับของตัวเองเมื่อเทียบกับโรงแรมคู่แข่ง และ 
พัฒนาการเมื่อเทียบกับช่วงท่ีผ่านๆ มา และมีการรายงาน อัตราการเข้าพัก อัตราเฉล่ียรายได้และ REVPAR  
ของแต่ละโรงแรม ทั้งแบบรายวันและรายเดือน  ท าให้สามารถดูดัชนีผลการประกอบ การของโรงแรม       
ได้อย่างชัดเจนและสามารถใช้ในบริหารงานได้รวดเร็ว 
 
ภายนอก 

กลุ่มโรงแรมส่วนใหญ่ของดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ในประเทศไทย เศรษฐกิจไทยในไตรมาส ที่ 
1 และ 2 ของปี 2551 เติบโตขึ้นบ้างหลังจากเศรษฐกิจในปี 2550 เติบโตช้ามาก  แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
เช่น ภูเก็ตได้ประโยชน์จากสายการบินต้นทุนต่ า และมีการเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาล าจากยุโรป  ครึ่งปีแรก
ของปี  2551 ควันไฟจากประเทศจีนได้ปกคลุมทางตอนเหนือของประเทศไทย ส่งผลกระทบ             
จังหวัดเชียงใหม่ และ เชียงราย 

ไตรมาสที่ 3 และ 4 ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการปิดสนามบินในประเทศไทย  ส่งผลให้
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากได้รับ ผลกระทบจาก ประเทศไทย เช่น บาหลี 
และ เวีย ดนาม  ช่วงปลายปี 2551 และ ต้นปี 2552 การจองห้องพักในบาหลี เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคั ญ 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวเปล่ียนแผนไปจากเมืองไทย 
 
พัฒนาการในอนาคต 

ในปี 2552 ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล จะเข้าร่วมกับกลุ่ม Preferred Hotel Group เพื่อขยายเครือข่าย
การขายทางภูมิศาสตร์ให้กว้างขึ้นถึง  29 หน่วยงานทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ยุโรปเช่นเดียวกับท่ีจะพัฒนาด้านกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นประจ า (FIT) และกลุ่มประชุมสัมนา 
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(MICE) สมาชิกของกลุ่ม Preferred Hotel Group จะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมีการพักโรงแรมในเครือและ
โดยสารสายการบินที่เข้าร่วม และจะขยายงานด้านการขายและการตลาดกับกลุ่มเบิร์ด จากประเทศอินเดีย 
ซ่ึงจะเป็นการเริ่มต้นการร่วมรายการส่งเสริมการ ขายระหว่าง อมาดิอุส อินเดีย และ โรงแรมทุกแห่ง       
ของดุสิต 
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3.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

- บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการด้านโรงแรมเป็นหลัก ปริมาณการให้บริการห้องพักและ      
อัตราการเข้าพักแต่ละโรงแรมดังนี้ 

โรงแรม บริษัทผู้ประกอบธุรกิจ 
จ านวน
ห้องพัก 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

2548 2549 2550 2551 
ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธานี 517 52.50 59.27 63.39 64.93 
ดุสิตธานี พัทยา บมจ. ดุสิตธานี 457 62.77 62.30 60.41 56.40 
ดุสิตธานี หัวหิน บมจ. ดุสิตธานี 296 61.45 70.74 66.99 57.69 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 538 84.66 75.19 49.33 67.02 
รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 167 70.14 73.86 74.07 68.00 
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส  198 62.73 70.19 67.73 59.06 
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส  198 73.01 75.26 70.81 73.10 
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส  186 64.03 58.03 64.08 55.95 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 131 7.33 35.24 47.91 50.95 
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3.4  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  บริษัทจึง ยึดมั่นในแนวทางการด าเนินการที่มุ่ง เน้น ในด้าน           
การรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่างเต็มที่ นับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่และพนักงาน
โรงแรมทุกคนที่จะร่วมมือกัน ท าให้สถานที่ประกอบการมีสภาพแว ดล้อมท่ีสะอาดและน่ารื่นรมย์ เนื่องจากน้ า  
และไฟฟ้าเป็น ทรัพยากร ที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทจึง ด าเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพยากร  
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า  ซ่ึงจะเห็นได้จากมาตรการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. บริษัทก าหนดให้แต่ละโรงแรมมีโรงบ าบัดน้ าเ สีย ซ่ึงโรงแรมได้ควบคุมดูแลระบบบ าบัด            
น้ าเสีย ให้สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าน้ าท้ิงหลังบ าบัดที่ผ่านการเติม
คลอรีนแล้วไปใช้  รดน้ าต้นไม้ ท าความสะอาดพื้น อาคาร ล้างรถ เป็นต้น จากผลการ       
วิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ิง พบว่าอยู่ในมาตรฐานคุณ ภาพน้ าท้ิงจากอาค าร ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

2. บริษัท จัดการด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งเครื่องวัดย่อย เพื่อวัดว่าแต่ละส่วน  แต่ละ     
แผนกได้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้โรงแรมสามารถควบคุมการใช้พลังงาน ของ       
แต่ละแผนก ในแต่ละเดื อน อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช้เครื่องท าความเย็นที่ใช้สาร  ซีเอฟซี     
ที่เป็นอันตรายต่อมลภาวะและส่ิงแวดล้อม 

3. บริษัทมีมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นดังนี้ 

- ลดขยะมูลฝอย โดยการหลีกเล่ียงสินค้าท่ีมีการบรรจุหีบห่อที่เกินความจ าเป็น หรือ       
ด้วยวัสดุที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 

- น าส่ิงของต่าง ๆ กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์เดิมหรือวัตถุประสงค์อ่ืน     
เท่าที่จะสามารถท าได้ เช่น ขวดที่สามารถบรรจุของได้ใหม่ ผ้าขนหนูและถุงใส่       
เส้ือผ้าส่งซัก  ผ้ากันเป้ือน ที่ซักล้างท าความสะอาดได้ แบตเตอรี่ไฟที่สาม ารถอัด
กระแสไฟฟ้าใหม่ได้ บันทึกข้อความที่ใช้ภายในโรงแรมด้วยกระดาษที่ใช้แล้ว แต่ยัง       
มีเนื้อที่พอจะเขียนข้อความได้ เป็นต้น 

- น าส่ิงท่ีใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการแยก
ประเภทขยะ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาภาชนะรองรับแยกตามชนิด และทางโรงแรมจะ
จ าหน่ายออกเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลับมาใช้ใหม่ เช่น อลูมิเนียม กระดาษใช้ใน
ส านักงาน อาหารและ อินทรีย์ วัตถุ แก้ว พลาสติก กระป๋องท่ีท าด้วยเหล็กและดีบุก     
เป็นต้น 
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- ปลูกจิตส านึกของพนักงานให้รู้จักประหยัด ในการใช้ พลังงาน และการใช้วัสดุ      
อุปกรณ์ส านักงาน เช่นการประหยัดไฟ การใช้กระดาษ 2 หน้า เป็นต้น 

4.  บริษัทได้ว่าจ้างให้  Excellent Energy International Co., Ltd. (Thailand) ศึกษาการเปล่ียน       
อุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  รวมท้ังเป็นการ         
ลดมลภาวะโลกร้อน  โดยในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบประมาณในการเปล่ียน
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ เป็นเงิน  34.85 ล้านบาท 

การควบคุมโดยหน่วยงานรัฐ 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน ) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย                
บริษัทมหาชนจ ากั ดกับกร มพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนของบริษัท  
ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกประการ 

ด้านสุขอนามัย ทางบริษัทปฏิบัติตามข้อบัญญัติส านักงานกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาลท้องถ่ิน  
นอกจากนี้โรงแรมในเครือส่วนใหญ่ ได้ เข้าร่วมโครงการใบไ ม้เขียว ของมูลนิธิใบไม้สีเขียวซ่ึงจัดตั้งโดย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบด้วยองค์กรที่มีวิสัยทัศน์     
ด้านการพัฒนาธรุกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม องค์กรที่กล่าวถึงนั้น คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
สมาคมโรงแรมไทย โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส านักงานการจัดการ
ด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการประปา            
นครหลวง ซ่ึงโครงการใบไม้เขียวมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพั ฒนาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม  โดยจะวัดระดับมาตรฐานโดยพิจารณาถึงเรื่องส่ิงแวดล้อม
และการประหยัดพลังงานของโรงแรมเทียบได้กับ ISO 14000 หากโรงแรม ใดได้ระดับมาตรฐานตามที่ก าหนด     
จะได้ใบไม้ 1 ใบ ซ่ึงโรงแรมในเครือดุสิตธานี และรอยัลปริ๊นเซสได้รับมาตรฐานใบไม้ 3 ถึง 5 ใบ 

ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับเรื่องผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม แต่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษา   
มาตรฐานในด้านต่างๆ ตลอดจน การรักษา ส่ิงแวดล้อมของโรงแรม ให้อยู่ในสภาพท่ีดี ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่าย                  
ในการด าเนินงานตามปกติ 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ .11 /2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน             
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 

การวิจัยเเละพัฒนาเป็นส่ิงส าคัญในการส ร้างความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจ เเละสร้างความสามารถใน          
การเเข่งขันให้กับองค์กร บริษัทมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพสินค้าเเละบริการทั้งภายนอก เ ช่น โรงเเรมเเละ
อาคาร เเละภายใน เช่น คุณภาพในการให้บริการ และคุณภาพของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

(1)  ภายนอก 

-  ยกระดับโรงเเรม 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างขอ งเครื่องหมายการค้า ใหม่ท้ัง 5 เครื่องหมาย ต่อเนื่อง    
จากปี 2550 ทั้งนี้เพื่อการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุก เครื่องหมายการค้า เพื่อให้เหมาะต่อกลุ่มลูกค้า เเละ    
สร้างศักยภาพให้ดุสิตมีความคล่องตัวในการบริหาร  เปิดกว้างท่ีจะทดลองส่ิงใหม่ๆ รวมท้ังการสร้าง       
เครื่องหมายการค้าให้เป็นที่รู้จักและแข็งแกร่งขึ้น บริษัทจึงลงทุนปรับปรุงโรงเเรมให้มีรูปลักษณ์สอดคล้องกับ
เครื่องหมายการค้า ทั้งส่วนห้องพัก ห้องอาหาร เเละอาคารโดยรอบ อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเกือบแล้วเสร็จทุกโรงแรม ใน
กลุ่มดุสิต ส่วนของในกลุ่ม รอยัล ปริ๊นเซส ยังคง เหลือโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง และโรงแรมรอยัล        
ปริ๊นเซส เชียงใหม่ หลังการปรับปรุงโรงแรมเรียบร้อยแล้วจึงจะเปล่ียนชื่อเป็น โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ต่อไป 

-  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่  DFiT เเละ Dusit Gourmet 

DFiT เป็นศูนย์ออกก าลังกายเเนวคิดใหม่ ครบวงจรทั้งเครื่องออกก าลังกายท่ีทันสมัยเเละ หลักสูตร        
ออกก าลังกายท่ีเหมาะสม บริษัทได้วางเเผนที่จะสร้าง DFiT ให้เป็นอีกหนึ่งบริการส าหรับลูกค้าของโรงเเรม       
เเละเปิดต้อนรับสมาชิกภายนอกด้วยเช่นกัน ขณะนี้ มี DFiT ในโรงเ เรมดุสิตธานี ที่ กรุงเทพ พัทยา หัวหิน     
มะนิลา เเละ ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

Dusit Gourmet เป็นธุรกิจเบเกอรี่ทันสมัย มีสินค้าตามเทศกาลให้เลือกหลากหลาย เเละให้บริการ       
อาหารว่างเเละเครื่องดื่มเเก่ลูกค้าในโรงเเรมเเละบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังรับจัดชุดอาหารว่าง เพื่อบริการ          
เเก่ลูกค้ากลุ่มสัมมนาด้วย 

-  พัฒนาระบบการจองห้องพัก 

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าเเละการเเข่งขันให้ทัดเทียมคู่เเข่ง ในปี  2549    
บริษัทได้ลงทุนประมาณ 1 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ เพื่อซ้ือระบบการจองห้องพักส่วนกลาง (Central Reservation 
System) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลลูกค้าเเละห้องพักของทุกโรงเเรมในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นเเนล ซ่ึงจะ       
อ านวยความสะดวกในการจองห้องพักเเก่ลูกค้า เเละเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเข้าถึงความต้องการของ     
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ลูกค้าได้สูงสุด นอกจากนี้ ระบบยังเปิดบริกา รตลอด 24 ชั่วโมงท าให้ส านักขายในต่างประเทศ ตัวเเทนการขาย 
สมาชิกในกลุ่ม GHA หรือเเม้เเต่สายการบินสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลา 

(2)  ภายใน 

-   นโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ธุรกิจโรงเเรมเป็นงานบริการ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนธุรกิจอย่างม าก บริษัท      
จึงส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการฝึกอบรบทุกหน่วยงาน ตั้งเเต่พนักงานระดับโรงแรม และ   
ส่วนกลาง เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถสูงสุดในสายอาชีพ เช่น 

 ระดับโรงเเรม สมาชิกในกลุ่ม Global Hotel Alliance (GHA) ซ่ึงเป็นพันธมิตรทางการ              
โรงเเรมในยุโรปเเละอเมริกาได้จัดโปรเเกรมฝึกงานระหว่างโรงเเรมในพันธมิตร เพื่อให้    
พนักงานที่ได้รับคัดเลือกได้เเลกเปล่ียนความรู้  เเละทักษะระหว่างกัน  ระยะเวลาของโครงการ  
นาน 3 เดือน 

 ระดับบริษัท มีเเผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอตลอดปี เเละปรับปรุงหลักสูตรให้       
สนับสนุนกับการใช้งานจริง ตั้งเเต่ระดับล่างจนถึงฝ่ายบริหาร จัดอบรมโดย บ . ดุสิตเพ่ือ       
พัฒนาผู้บริหาร ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดหลักสูตร Intercultural Communication for       
Successful Multicultural Workplace เพื่อพัฒนา และสร้างความเข้าใจในความหลากหลาย                           
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในองค์กรให้แก่พนักงานทุกแผนก เพื่อที่จะติดต่อส่ือสารกัน        
อย่างมีคุณภาพและลดความเส่ียงในการส่ือสาร 

 โครงการ  Management Trainee 
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งบริหาร โดย 
สรรหาผู้สมัครที่มีศักยภาพ มีการเตรียมหลักสูตรภาคปฏิบัติที่เข้มข้นเป็นเวลา 1 ปี ให้กับ              
ผู้ร่วมโครงการ โดยทุก ๆ โรงแรมในเครือดุสิตจะต้องมี  Management Trainee อย่างน้อย      
จ านวน 1 คน ต่อปี และหลังจากจบหลักสูตร Management Trainee จะได้รับการบรรจุ                
ให้เข้าท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการปฏิบัติงานในโรงแรมท่ีรับตนเองเข้ามา    
เป็นเวลา 1 ปี และท างาน กับโรงแรม ในเครือ ของ บริษัท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี         
โดยรวมแล้วเป็นเวลา 3 ปี 
ทั้งนี้พนักงานประจ าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยพนักงาน             
ที่ถูกเลือกจะเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเต็มหลัสูตร ซ่ึงผลประโยชน์ต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม  และ 
ต้องท าสัญญาในการท างานให้กับโรงแรมเป็ นเวลาอย่างน้อย   3  ปี เช่นเดียวกัน                               
เมื่อจบหลักสูตรแล้วทางโรงแรมจะจัดหาต าแหน่งที่เหมาะสมให้กับทุกคน 
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 โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแรงง านภาคอุตตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล ะบริการ  
โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับโรงแรมดุสิตธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานการโรงแรม 
ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ ระยะเวลาการฝึก 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่าน                     
การฝึกอบรมโดยสมบูรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการบรรจุเข้าท างานในโรงแรม       
ใดโรงแรมหนึ่งใ นเครือดุสิตธานี ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ แม่บ้านโรงแรม พนักงาน     
บริการอาหารและเครื่องดื่ม แ ละผู้ช่วยผู้ประกอบอาหาร ซ่ึงมี วิทยาลัยดุสิตธ านีเป็น สถานที่
ฝึกอบรมภาคทฤษฎี ส่วน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี จ านวน 16 แห่ง ในจังหวัด
นครราชสีมา เชียงราย เชียงใหม่ ชลบุรี  เพชรบุรี  ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร  เป็นสถานที่
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
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5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1   ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักร และสิทธิการเช่า 

- ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2551 มีดังนี้ 

สินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) ภาระผูกพัน 

ทีด่ิน* เจ้าของ/สิทธิการ
เช่า 594,327  ไม่มี* 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน เจ้าของ/สิทธิการ
เช่า 

595 ไม่มี 

อาคาร  เจ้าของ/สิทธิการ
เช่า 

398,824 ไม่มี 

อาคารให้เช่า เจ้าของ/สิทธิการ
เช่า 

656,866 ไม่มี 

ค่าตกแต่งภายในในการเช่า เจ้าของ 797,500 ไม่มี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณส์ านักงาน เจ้าของ 284,405 ไม่มี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงานในที่เช่า เจ้าของ 765,621 ไม่มี 
ตกแต่งภายใน เจ้าของ 238,854 ไม่มี 
ยานพาหนะ เจ้าของ 23,042 ไม่มี 
เครื่องถ้วยชาม เครื่องแก้ว เครื่องเงิน และผ้าต่างๆ  เจ้าของ 64,301 ไม่มี 
สิทธิการเช่าสุทธิ เจ้าของ 14,707 ไม่มี 
งานระหว่างก่อสร้าง 
อุปกรณ์ระหว่างทาง 

เจ้าของ 
เจ้าของ 

16,070 
- 

ไม่มี 
ไม่มี 

รวม            3,855,478   

* ที่ดินของโรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่  บางส่วนติดภาระจ ายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเข้าออก และ
ทางผ่านสาธารณูปโภคให้กับเชียงอินน์ พลาซ่า 

- สิทธิการเช่าท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ 

1. สิทธิการเช่าระหว่างบริษัทกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

2. สิทธิการเช่ากับระหว่างบริษัทกับ บ. สิริพัทยา  

3. สิทธิการเช่าระหว่างบริษัทกับ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  

4. สิทธิการเช่าระหว่าง Philippine Hoteliers, Inc. กับ  Ayala Corporation                 
(Ayala Land Inc.)    
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- โดยรายละเอียดของท่ีดิน และอาคารของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ประเภทสินทรัพย ์ สถานที่ตั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธ ิ วัตถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) 
ภาระ
ผูกพัน 

บมจ. ดุสิตธาน ี            
ที่ดิน อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธาน ี 71-2-50.30 ไร่ เจ้าของ ที่ดินว่างเปล่า 144,572 ไม่มี 
ที่ดิน อ.เมือง ระยอง 38-0-96 ไร่ เจ้าของ ที่ดินว่างเปล่า    13,610 ไม่มี 
อาคารส านักงานดุสิตธานี  พระราม 4 กรุงเทพ 11,778.64 ตรม. อาคารในที่เช่า1 ประกอบธุรกิจ     3,349 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ พระราม 4 กรุงเทพ 517 ห้อง อาคารในที่เช่า1 ประกอบธุรกิจ - ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา อ.บางละมุง ชลบุรี 457 ห้อง สิทธิการเช่าอาคาร2 ประกอบธุรกิจ 135,301 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 296 ห้อง ท าสัญญาเช่าระยะยาว 20 ปี3 ประกอบธุรกิจ 108,532 ไม่มี 
อาคารรมณีย์คอร์ท ต.สุเทพ เชียงใหม ่ 98 ห้อง เจ้าของ ให้เช่า     3,135 ไม่มี 
Philippine Hoteliers, Inc.           
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 538 ห้อง ท าสัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี4 ประกอบธุรกิจ 545,520 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย ์ สถานที่ตั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธ ิ วัตถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) 
ภาระ
ผูกพัน 

บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส            
ที่ดิน 
 

อ. สิงหนคร สงขลา 69-3-98 ไร่ เจ้าของ ที่ดินว่างเปล่า  30,235  ไม่มี 

ที่ดินโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง ถนนหลานหลวง 
กรุงเทพ 

6-3-22 ไร่ เจ้าของ ที่ตั้งอาคารโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส 
หลานหลวง 

 78,730  ไม่มี 

ที่ดินโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม ่ ถนนช้างคลาน 
เชียงใหม่ 

1-3-17 ไร่ เจ้าของ ที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส 
เชียงใหม่ 

 24,367  ไม่มี 

ที่ดินโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ 
กรุงเทพ 

2-3-17 ไร่ เจ้าของ ที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  
ศรีนครินทร ์

 36,003 ไม่มี 

ที่ดินโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ถ.สุรนารายณ์ 
นครราชสีมา 

29-1-84 ไร่ เจ้าของ ที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส 
โคราช 

108,792 ไม่มี 

อาคารโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง ถนนหลานหลวง 
กรุงเทพ 

167 ห้อง เจ้าของ ประกอบธุรกิจ  17,218 ไม่มี 

อาคารโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม ่ ถนนช้างคลาน 
เชียงใหม่ 

198 ห้อง เจ้าของ ประกอบธุรกิจ   8,103 ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร ์
 

ถนนศรีนครินทร ์
กรุงเทพ 

198 ห้อง 
 

เจ้าของ 
 

ประกอบธุรกิจ          170,253 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย ์ สถานที่ตั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธ ิ วัตถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) 
ภาระ
ผูกพัน 

อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ถ.สุรนารายณ ์
จ.นครราชสีมา 

186 ห้อง เจ้าของ ประกอบธุรกิจ 144,210 ไม่มี 

บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท             
ที่ดิน เพชรบุรี 105-0-72 ไร่ เจ้าของ ให้เช่า   51,493 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เพชรบุรี 300 ห้อง เจ้าของ ให้เช่า   25,386 ไม่มี 
ที่ดิน เชียงใหม่ 3-0-3 ไร่ เจ้าของ ประกอบธุรกิจ   314,141 ไม่มี* 
อาคารโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ่ เชียงใหม่ 130 ห้อง เจ้าของ ประกอบธุรกิจ  104,572 ไม่มี 

* ที่ดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ จ านวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจ ายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเข้าออกและทางผ่านสาธารณูปโภคให้กับ “เชียงอินน์ พลาซ่า” 
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หมายเหตุ  
1. สัญญาเช่าที่ดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างระหว่างบริษัท (“ผู้เช่า”) กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

(“ผู้ให้เช่า”) หลังจากครบก าหนดใน วันที่ 31 มีนาคม 2546 ผู้เช่ามีสิทธิการต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้งๆ  ละ 
15  ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่ โดยครั้งแรกมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,100 ล้านบาท ซ่ึง
เงินจ านวนดังกล่าวได้รวมถึงค่าเช่ารายเดือนแล้ว โดยก าหนดการช าระเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 1 ภายใน 
วันที่ 1 เมษายน 2546 จ านวน 360 ล้านบาท งวดที่ 2 ภายใน วันที่ 1 เมษายน  2547 จ านวน 360 ล้าน
บาท  งวดที่ 3 ภายใน วันที่ 1 เมษายน  2548 จ านวน 380 ล้านบาท 

ทั้งนี้ กรรมสิทธ์ในที่ดิน  และอาคารเป็นของผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าได้โอนกรรมสิทธ์ิในอาคาร  และ            
ส่ิงปลูกสร้างเมื่อได้ก่อสร้างอาคารเสร็จ โดยสัญญาเช่านี้มีผลยกเลิกในกรณีที่คู่สัญญาประพฤติผิด
สัญญาในข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากทรัพย์สินที่เช่าหรือส่ิงของซ่ึงไม่รวมส่ิงของของบุคคลภายนอกที่อยู่
ในทรัพย์สินที่เช่าได้ถูกอายัดหรือถูกยึด  

 
2. สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึงวันที ่30 กันยายน 2560 โดยแบ่งค่าเช่าเป็นดังนี้ 1). ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2530 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 อัตราค่าเช่าเดือนละ 220,000 บาท 2). ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2535 ถึง 31 ธันวาคม 2547 อัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท 3). ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2553 อัตราค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท และ 4). ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่     
30 กันยายน 2560 อัตราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท ค่าเช่าอาจมีการเปล่ียนแปลงตามอัตราแลกเปล่ียน
ของเงินสวิสฟรังก์ และมีการบันทึกแนบท้ายสัญญาเป็นสัญญาเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุล          
สวิสฟรังก์  ให้ใช้อัตราเฉล่ียค่าของเงินดอลล่ าร์สหรัฐ  ตกลงคิดอั ตราเฉล่ียค่าของเงินดอลล่ าร์สหรัฐ  
ของปีที่เริ่มท าสัญญา โดยอัตราขายของธนาคารพาณิ ชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย                      
หนึ่งดอลล่าร์สหรัฐ มีค่าเท่ากับ 25.00 บาท เมื่อหมดสัญญาเช่าแล้วผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ส่วน
อัตราค่าเช่าและรายละเอียดของการเช่าแล้วแต่จะตกลงกันด้วยเหตุผลและเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 บริษัท (“ผู้เช่า”) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบับข้างต้น ด้วยบริษัทมีความ
ประสงค์จะต่อสัญญาเช่าที่ดินก่อนครบก าหนด และบ . สิริพัทยา (“ผู้ให้เช่า ”) ตอบตกลงให้บริษัท      
ต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับจากวันที่ 30 กันยายน 2560 และท าสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่             
มีระยะเวลาการเช่า 22 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอด
อายุสัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 1,002 ล้านบาท ในระยะเวลาท่ีตกลงเช่ากัน นี้ หากค่าเงินบาทลดค่าลง
หรือสูงขึ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของค่าเงินบาทในวันท าสัญญา คู่สัญญาต้องปรับอัตราค่าเช่าใหม่ โดยคิด
อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วนของค่าเงินบาทที่เปล่ียนแปลงไป ในการนี้ให้ถืออัตรา
แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับเงินสวิสฟรังก์เป็นหลักในกา รพิจารณา และหากเงินสวิสฟรังก์มีการ   
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งดใช้หรือยกเลิกไป ให้ถืออัตราแลกเปล่ียนเงินระหว่างเงินบาทกับเงินดอลล่ าร์สหรัฐเป็นหลักในการ
พิจารณา และบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่ท้ังนี้ 
เมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดอายุลง ท่ีดิ น อาคารและส่ิงปลูกสร้างท้ังหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่า 
และหากผู้เช่าผิดข้อสัญญาใดๆ หรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ีตกลงไว้ ผู้ให้เช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได้ 

 
3. สัญญาต่อครั้งที่ส่ี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่  30 กันยายน 2553 เมื่อหมดสัญญาเช่าแล้ว  

บริษัท (“ผู้เช่า”) มีสิทธิต่อสัญญาเช่าได้อีก 5 ครั้ง โดยมีระยะเวลาครั้งละ 3 ปี และครั้งสุดท้าย 2 ปี และ
ค่าเช่าเดือนละ 1,100,000 บาท ทั้งนี้ เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดอายุลง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างท้ังหมด
ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (“ผู้ให้เช่า ”) ยกเว้นแต่ส่วนของห้องประชุมท่ี
เพิ่งสร้างแล้วเสร็จ และหากผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าตามท่ีตกลงไว้ถึง 3 งวดติดกัน ผู้ให้เช่ามีสิทธ์ิยกเลิก
สัญญาได้ 

 
4. สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2517 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เมื่อหมดสัญญาเช่าแล้ว Philippine 

Hoteliers, Inc. (“ผู้เช่า”) มีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี ซ่ึงปัจจุบันผู้เช่าได้ต่อสัญญาเช่าไปอีก 25 ปีแล้ว 
ส่วนอัตราค่าเช่าปีท่ี 1 และปีท่ี 2 คิดร้อยละ 3 จากก าไรขั้นต้น แต่ไม่เกิน 800,000 เปโซ และปีท่ี 3 และ
ปีต่อไป คิดร้อยละ 5 จากก าไรขั้นต้น แต่ไม่เกิน 1,000,000 เปโซ ท้ังนี้ เมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดอายุลง 
ที่ดินเช่าให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ Ayala Corporation (“ผู้ให้เช่า”) และหากผู้เช่าผิดข้อบังคับในสัญญา
หรือไม่ช าระค่าเช่าตามท่ีตกลงผู้ให้เช่ามีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได้ 
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5.2  เคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าท่ีใช้ประกอบธุรกิจ โดยใช้ ดุสิต เป็นเครื่องหมาย
การค้าหลัก และพัฒนาออกเป็น 5  เครื่องหมายการค้า คือ “ดุสิตธานี ” “ดุสิตปริ๊นเซส ” “ดุสิต ดีทู”              
“ดุสิตเทวารัณย์ ” และ “ดุสิตเรสซิเด้ นซ์” โดย ดุสิตธานี เป็นชื่ อโรงแรมในนามของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด 
(มหาชน) ที่เป็นผู้ด าเนินการและรับจ้างบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน “ดุสิตปริ๊นเซส” เป็นชื่อ
โรงแรมในนามของบมจ. รอยัล ปริ๊นเซส ท่ีเป็นเจ้าของและรับจ้างบริหาร “ดุสิต ดีทู” เป็นชื่อโรงแรมในนาม
ของการรับจ้างบริหาร ส่วน “ดุสิตเทวรัณย์” และ  “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” เป็นเป็นชื่อโรงแรมในนามของการรับจ้าง
บริหาร เช่นกัน 

ผู้ท่ีสามารถใช้ช่ือเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ต่อเมื่อมีการ ลงนามใน สัญญาจ้างบริหารกับบริษัท  
โดยบริษัทจะเข้าด าเนินการรับจ้างบริหารโรงแรม  และเมื่อสัญญาจ้างบริหารส้ิ นสุดลงโรงแรมนั้นๆ จะไม่มี
สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทต่อไป   

ผู้ท่ีจ้างบริษัทบริหารโรงแรมต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนตามสัญญาจ้างบริหารส าหรับ     
“ดุสิตธานี” “ดุสิตปริ๊นเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเทวารัณย์” และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” 
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5.3   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่างๆ  คือธุรกิจ

โรงแรม และรับจ้างบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 895.85 ล้านบาท โดยล่าสุด บริษัทได้จัดตั้งบริษัทใหม่
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ โดย บ .ดุสิตเวิล์ดวายด์ เป็นส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน
วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551  ส่วน  Dusit Overseas Co., Ltd. 
เป็นกิจการรับจ้างบริหารโรงแรมในต่างประเทศ  จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 และ Dusit 
International Management Holding Co., Ltd. วัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทท่ีบริหารกองทุน ที่คาดว่า       
จะจัดตั้งท่ีต่างประเทศ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 

นโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คือให้มีการบริหารงานเช่นเดียวกับบริษัท โดย
บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้ ควบคุมดูแล การด าเนินงาน   
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัททั้งในเรื่องการด าเนินงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมเข้าท่ีประชุมของบริษัท เพื่อให้บริษัทรับทราบ หรืออนุมัติตามแต่กรณี 
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6.  โครงการในอนาคต 
“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ .11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน      
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 
6.1 แผนการลงทุนในอนาคต 

บริษัทมีแผนงานการขยายธุรกิจการรับบริหารโรงเเรมท้ังในประเทศเเละต่างประเทศ ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
(ปี 2552-2556) บริษัทจึงวางแผนงานโดยสรุปดังนี้ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
นับจากปี 2551 บริษัทได้ท าการศึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ในหลายๆ  ภูมิภาค โดยภายในประเทศ   

ได้ศึกษาการลงทุน โครงการที่  ภูเก็ต กะบี่ เพื่อใช้สร้างเป็นรีสอร์ทท่ีเป็นต้นแบบของ ดุสิตเทวารัณย์  และ
โครงการในกรุงเทพ ที่อยู่ในแหล่งธุรกิจ เพื่อสร้างเป็นแม่แบบของ ดุสิตเรสซิเด้นซ์ ซ่ึงเป็นเซอรว์ิสอพาร์ทเม้นท์
ส าหรับลูกค้าท่ีต้องการพักระยะยาว  ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏว่า อัตราผลตอบแทนไม่คุ้ม ค่าในการลงทุน 
เนื่องจากในขณะนั้นมูลค่าทรัพย์สินในภูมิภาคดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง  ส่วนการลงทุนในต่างประเทศ         
ได้ศึกษาโครงการ ในประเทศท่ีธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมมีโอกาสขยายตัวสูง เช่น ประเทศจีน 
ออสเตรเลีย อังกฤษ และ มัลดีฟ บริษัทคาดว่าจากวิกฤตเศรษฐกิ จโลกที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอ่ืนๆทั่วโลก คาดว่า จะท าให้ราคาทรัพย์สินต่ าลง ซ่ึงจะเป็นโอกาสที่บริษัทจะพิจารณาการลงทุน        
ในทรัพย์สิน ประเภท กิจการโรงแรม ในราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มกับเงินลงทุน  แต่ทั้งนี้
บริษัทยังคงพิจารณาขยายการลงทุน แต่จะต้องพิจารณาโครงการที่ดี และมีอัตราผลตอบแทนที่ดี และมีความเส่ียงต่ า  
6.2 โครงการหลักในอนาคต 
  โครงการเทคโนโลยี 
 การวางเเผนทางกลยุทธ์ของบริษัทจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลมากมาย ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การตลาด 
การขาย การเงิน และการป ฏิบัติการนั้นจะต้องทั นกับเหตุการณ์ซ่ึงมีข้อมูลเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกวัน ดังนั้น     
การจัดท ารายงานจะต้องมีการเเก้ไขบ่อย เเละมีความยุ่งยาก บริษัทจึงซ้ือโปรเเกรม Business Intelligence  
มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ซ่ึงเป็นซอฟ เเวร์ที่จะปรับใช้ข้อมูลที่องค์กรมีอยู่เเล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด               
ช่วยลดระยะเวลาในการจัดท ารายงาน เเละ รายงานที่ได้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้ ซ่ึงระบบ
ต่างๆจะสามารถพัฒนาเสร็จส้ินในปี 2552 และใช้ได้เต็มรูปแบบในปี 2553  
 โครงการรวมศูนย์ระบบบัญชีส่วนกลาง 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมศูนย์ระบบบัญชีการเงิน ของโรงเเรมเเละส่วนส านักงานใหญ่ไว้ที่เดียวกัน เเละ
ใช้ศักยภาพบุคลากรทางบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท
ว่าจ้าง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอ เอส จ ากัด มาเป็นที่ปรึกษาเเละปรับระบบบัญชีท่ีมีอยู่             
ในปัจจุบันให้เป็นระบบการรวมศูนย์ระบบบัญชีส่วนกลาง ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้ศึกษาแล้ว เสร็จ  ในปี 2551 
และจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 และครบทุกโรงแรมในปี 2553  



                                                                                                                                                        แบบ 56-1 
  

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

62 

 โครงการตั้งวิทยาลัยการโรงเเรมในต่างประเทศ 
จากการที่บริษัทมีประสบการณ์ทางการศึกษาจากการเป็นโรงเรีย นการโรงแรม และพัฒนาเป็น   

วิทยาลัยดุสิตธานี ซ่ึงปัจจุบันมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  และการเปิด  บ. ดุสิตเพ่ือพัฒนา
ผู้บริหาร รวมถึงการร่วมมือกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ เปิดโรงเรียนประกอบอาหาร  บริษั ทได้เล็งเห็นว่าบริษัท มี
ศักยภาพเพียงพอในการขยายด้านการศึกษา จึงมีแนวความคิดเรื่องการลงทุน และการบริหารด้านการโรงแรม 
จึงเริ่มศึกษาโครงการลงทุนจั ดตั้งวิทยาลัยในประเทศ ฟิลิปปินส์ ควบคู่ไปกับการรับบริหารวิทยาลัยในประเทศ
ฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาวิทยาลั ยดุสิต เป็นมหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา
โครงการ  

ปี 2551 บมจ . ดุสิตธานี ได้ลงนาม ในสัญญา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  Lyceum ประเทศฟิลิปปินส์      
เปิดหลักสูตรการการบริหารงานโรงแรม  โดยจะพัฒนาหลักสูตรการบริหารโรงแรมให้แก่มหาวิทยาลัย  
Lyceum ทั้ง 4 วิทยา เขต   ซ่ึงบริษัทได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัย ดุสิตธานีเป็ น
ต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรมีต้นทุนในการพัฒนา แต่บริษัทสามารถใช้ในการขยาย โครงการ ไปยังภูมิภาค
อ่ืนๆ  ต่อไปได้ นอกจากนี้บริษัทได้วางแผนการพัฒนาโครงการโรงแรมขนาดเล็ก ขนาด  54 ห้องเพื่อเป็ น
สถานที่ฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากการใช้โรงแรมดุสิตธานี มะนิลาเป็นสถานที่ฝึกงาน 

นอกจากการขยายงานไปในประเทศฟิลิปปินส์แล้ว บริษัทยังมีแผนงานการขยายธุกิจไปยังประเทศอ่ืน  ๆ 
ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคคลากรด้านการศึกษา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตไว้แล้ว   

การขยายการรับบริหาร 

จากการที่บริษัทได้ลงทุนในระบบต่างๆ เพื่อรองรับการขยายการรับบริหารโรงแรมและสปาในต่างประเทศ
ให้มากขึ้น เพ่ือสามารถลดต้นทุน และเป็นการกระจายความเส่ียงจากการกระจุกตัวของรายได้จากในประเทศ 
ปี 2551 บริษัทได้ลงนามสัญญารับบริหาร โรงแรมในประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเร ตส์ แล้ว 1 แห่ง และ             
รับบริหารสปาใน โรงแรมที่ต่าง ประเทศ อีก 3 แห่ง  และจะร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนในประเทศอินเดีย ในการ
จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อ รับบริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย  ซ่ึงคาดว่าจะสามารถจัดตั้ง บริษัทร่วมทุน            
ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 โดยบริษัทร่วมทุนในอินเดียจะสร้างโรงแรมให้บริหาร 4 แห่ง นอกจากนี้บริษัท    
ยังได้วางแผนการขยายการรับบริหาร ไปในประเทศจีน ออส เตรเลีย และทวีปยุโรป การขยายรับการบริหาร
โรงแรมใช้เงินลงทุนไม่มาก แต่สามารถสร้างเครือข่ายให้เพิ่มขึ้น และท า ให้เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จัก      
มากขึ้นด้วย 
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7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย   

ปัจจุบันบริษัทมีคดีข้อพิพาท ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาท                 
ยังไม่ส้ินสุด  มีดังต่อไปนี้   

7.1   คดีระหว่าง บริษัท  เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  (“เวิลด์ อินเตอร์เทรด ”) กับ บริษัท      
ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“ดุสิตธานี”) 

 สืบเนื่องจากที่กลุ่มดุสิตธานี ได้ซ้ืออาคารโรงแรมแกรนด์ พาเลส  จากเวิลด์ อินเตอร์เทรด ซ่ึงอาคาร
ดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัท สิริพัทยา จ ากัด โดย เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าของ
ที่ดิน และดุสิตธานี ได้เข้าไปท าสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึง วันที่         
30 กันยายน 2560 โดยรับเงื่อนไขว่าหากสัญญาเช่าส้ินสุดลงจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและอุปกรณ์ควบ
ให้กับเจ้าของท่ีดิน ท้ังนี้ ดุสิตธานี ได้ปิดกิจการ โรงแรมแกรนด์ พาเลส และได้เข้าท าการปรับปรุงตกแต่ง
โรงแรม และเปิดด าเนินการกิจการใหม่ในปี 2531  ภายใต้ชื่อโรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา   

เวิลด์ อินเตอร์เทรด  มีคดีความกับบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
คดีแพ่ง  

บริษัท  เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ฟ้องคดี บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 คดีที่ 1  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2541 นายธเนศ  เตลาน กรรมการเวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้ยื่นฟ้อง        
ดุสิตธานีเป็นคดีแพ่ง เพื่อเพิกถอนสัญญาซ้ือขาย อาคารโรงแรมดุสิต  รีสอร์ท พัทยา  และเรียกร้องค่าเสียหาย  
ด้วยทุนทรัพย์ 1,045.86 ล้านบาท 
 ผลคดี  วันที่ 17 สิงหาคม 2543 ศาลพิพากษาให้ยกฟ้องเวิ ลด์ อินเตอร์เทรด โดยวินิจฉัยว่า ด้วย           
การซ้ือขายอาคารที่พิพาทตามสัญญาซ้ือขายคู่สัญญามิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ีตกลงกันไว้ใน
สัญญาซ้ือขาย สัญญาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ 

 คดีที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2544 เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้ยื่นฟ้อง คดีแพ่งต่อ ดุสิตธานี เป็นคดีแพ่ง           
ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพ่ือเรียกอาคารคืน และเรียกค่าเสียหายจากการ ละเมิด โดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องคดี
เป็นจ านวนเงิน 2,760 ล้านบาท  

ผลคดี  วันที่ 26 มีนาคม 2547 ศาลได้พิ จารณายกฟ้องเวิลด์ อินเตอร์เทรด เนื่องจากดุสิตธานี             
เป็นเจ้าของอาคาร ด้วยผลของการครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมาย โดยสมบูรณ์แล้ว 

วันที่ 26 เมษายน 2547 เวิลด์ อินเตอร์เทรดได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล  และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550        
ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ ยกฟ้องเวิลด์ อินเตอร์เทรด และตัดสินให้ ดุสิตธานีเป็นเจ้าของ
อาคารโรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยาโดยสมบูรณ์ 
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้ยื่นฏีกาคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์  ซ่ึง       
ดุสิตธานีส่งค าแก้ฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฏีกา 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ฟ้องคดีบริษัท  เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
คดีที่ 1 เนื่องจาก เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้น าค าพิพากษาของศาลแพ่งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2543           

ที่พิพากษาว่าการซ้ือขายอาคารที่พิพาทเป็นโมฆะ ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) โดยให้เหตุผล ว่า
กรรมสิทธ์ิในอาคารยังเป็นของตน จพท. จึงจะเข้าปิดหมายยึดทรัพย์อาคาร  วันที่ 26 มิถุนายน 2544 ดุสิตธานี 
จึงได้ช าระหนี้จ านวน 44.25 ล้านบาท แทนเวิลด์ อินเตอร์เทรด ต่อ จพท. ต่อมาดุสิตธานีได้มีหนังสือทวงถามให้ 
เวิลด์ อินเตอร์เทรด ช าระหนี้ที่ดุสิตธานี ได้ช าระหนี้แทน แต่เวิลด์ อินเตอร์เทรด ไม่ได้ช าระหนี้ดังกล่าว         
แต่ประการใด 

วันที่ 19 ธันวาคม 2544 ดุสิตธานีจึงได้ยื่นฟ้องเวิลด์ อินเตอร์เทรด ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในจ านวน  
ทุนทรัพย์ 45.78 ล้านบาท เพื่อเรียกร้องให้ช าระเงินคืนจากกรณีดังกล่าวอันเป็นสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย 

ผลคดี ศาลได้พิพากษาให้เวิลด์ อินเตอร์เทรด ช าระเงินจ านวน 45.78 ล้านบาท  พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 44.25 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2544  จนกว่าจะช า ระให้แก่ดุสิตธานี 
ครบถ้วน 

วันที่ 26 เมษายน 2547 เวิลด์ อินเตอร์เทรดได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล  ซ่ึงต่อมาจพท . แถลงต่อศาลว่า         
ไม่ประสงค์จะด าเนินคดีแทนเวิลด์ อินเตอร์เทรด จึงขอให้จ าหน่าย คดีออกจากสารบบคดีของศาลอุทธรณ์  
ต่อมาวันที่ 2 สิงหาคม 2549 ศาลอุทธรณ์มีค าส่ังให้จ าหน่ายคดีดังกล่าวตามค าแถลงของ จพท. 

 
คดีล้มละลาย 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ฟ้องคดีบริษัท  เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

สืบเนื่องจาก ศาลแพ่งกรุงเทพใต้พิพากษาคดีให้ เวิลด์ อินเตอร์เทรดช าระเงิน จ านวน 45.78 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีแก่ดุสิตธานี  ในมูลหนี้ที่ดุสิตธานี ได้ช าระหนี้แทน  เวิลด์ อินเตอร์เทรด 
และ เวิลด์ อินเตอร์เทรด มิได้ช าระเงินคืนให้แก่ดุสิตธานี ต่อมา วันที่ 31 มกราคม 2548 ดุสิตธานีจึง ได้             
ยื่นฟ้องล้มละลายเวิลด์ อินเตอร์เทรดต่อศาลล้มละลายกลาง 

ผลคดี วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เวิลด์ อินเตอร์เทรด 
และในวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เวิลด์ อินเตอร์เทรดได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ต่อศาลฎีกา     
แผนกคดีล้มละลาย 
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วันที่ 21 ตุลาคม 2551 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายืนตามศาลชั้ นต้นคือมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์ของจ าเลย
เด็ดขาด ในขั้นตอนต่อไป จพท . จะด าเนินการรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของ เวิลด์ อินเตอร์เทรด และ            
เรียกประชุมเจ้าหนี้ เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดการทรัพย์สินของเวิลด์ อินเตอร์เทรด 

ทั้งนี้ ดุสิตธานี ได้ตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสั ยจะสูญส าหรับการช าระหนี้แทนไปแล้วจ านวน 44.25    
ล้านบาท 

7.2  คดีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“ดุสิตธานี”) กับ บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ท กระบี่ 
จ ากัด (“พรีเมียร์ รีสอร์ท”)  

สืบเนื่องจากที่พรีเมียร์ รีสอร์ท ได้ยกเลิกสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2534 ที่ได้ท าไว้กับดุสิตธานี ก่อนสัญญาจะส้ินสุด โดยมไิด้ช าระเงินชดเชยตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา ดุสิตธานี 
จึงยื่นค าร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาช้ีขาดให้พรีเมียร์ รีสอร์ทชดใช้ค่าบริหาร ค่าจูงใจตามสัญญาจ้าง
บริหาร เป็นจ านวนเงิน 50 ล้านบ าท และค่าเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน          
27.57 ล้านบาท  

วันที่ 26 มิถุนายน 2546 อนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดว่า ดุสิตธานี และพรีเมียร์ รีสอร์ทเลิกสัญญา
โดยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย โดยให้พรีเมียร์ รีสอร์ท ช าระเงินเฉพาะค่าเสียหายเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญา
จ้างบริหาร ให้แก่ดุสิตธานี จ านวน 2.74 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อป ี

วันที่ 26 กันยายน 2546 ดุสิตธานีได้ ยื่นค าร้อง ขอเพิกถอนค าช้ีขาดของ อนุญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง  
ในประเด็นเรื่องการเลิกสัญญาว่าดุสิตธานีมิได้เลิกสัญญาจ้างบริหารโดยสมัครใจ  

วันที่ 12 เมษายน 2548 ศาลแพ่งมีค าส่ังว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยกเลิกสัญญาโดยความสมัครใจ           
จึงไม่มีเหตุ ที่จะเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงยกค าร้องของดุสิตธานี  

วันที่ 10 มิถุนายน 2548 ดุสิตธานีจึงยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ กลับค าพิพากษาของศาลแพ่ง  และ
พรีเมียร์ รีสอร์ทได้ยื่นแก้อุทธรณ์ ซ่ึงขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์  

7.3      ข้อพิพาทระหว่างบริษัท รอยัลปร๊ินเซส จ ากัด (มหาชน ) (“รอยัลปร๊ินเซส ”) กับ บริษัท เอ็ม เค      
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (“เอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้”) 

สืบเนื่องจากการที่ เอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้ ได้ท าสัญญาข อใช้สิทธิเครื่องหมายบริการค าว่า  “ธานี”  ซ่ึง         
รอยัลปริ๊นเซสเป็นเจ้าของอยู่ โดยเงื่อนไขในสัญญาก าหนดว่าเอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 
และค่าสมาชิกประจ าปีให้กับรอยัล ปริ๊นเซส  ทั้งนี้เม่ือครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา เอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้     
ได้ค้างช าระค่าสมาชิกประจ าปีต่อรอยัลปริ๊นเซส เป็นจ านวนเงิน 1.3 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

วันที่ 30 ธันวาคม 2541 รอยัลปริ๊นเซสจึงได้ยื่นฟ้องเอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้ ต่อศาลทรัพย์สินทาง ปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อเรียกให้เอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้ ช าระค่าสมาชิกที่ค้างจ านวน 1.3 ล้านบาท 
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โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีค าพิพากษาให้เอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้ ช าระงิน
จ านวน  1.3  ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ให้แก่รอยัลปริ๊นเซส 

วันที่  1 สิงหาคม 2543 เอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลทรัพย์สิน          
ทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางต่อศาลฎีกา เพื่อขอให้ศาลฎีกามีค าส่ังจ าหน่ายคดี และให้คู่สัญญา     
ไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน เนื่องจากตามเงื่ อนไขในสัญญาขอใช้สิทธิเครื่องหมายบริการค าว่า 
“ธานี”  ระบุว่า หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามสัญญานี้ ให้น าข้อโต้แย้งเสนอต่อ                 
สภาอนุญาโตตุลาการเพื่อตัดสินชี้ขาด 

วันที่ 20 มีนาคม 2544 ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้ยกค าพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้า
ระหว่างประเทศกลาง และจ าหน่ายคดีเพื่อให้คู่สัญญาด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 รอยัลปริ๊นเซสได้ยื่นค าร้องต่อส านักงานสภาอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย เพื่อให้เอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้ช าระเงินจ านวน 2.75 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยจนถึงวันยื่นค าร้อง ) 
แก่รอยัลปริ๊นเซส 

วันที่  6 กรกฎาคม 2549 เอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้ แถลงต่อ สภา อนุญาโตตุลาการ ว่าไม่สามารถ          
วางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อสภาอนุญาโตตุ ลาการ ได้ เนื่องจากได้น าทรัพย์สินทั้งหมดไปช าระหนี้ให้แก่    
เจ้าหนี้อ่ืน จ า นวนกว่า  600 ล้านบาท อนุญาโตตุลาการจึงส่ัง หยุด การด าเนินกระบวนพิจารณา                         
ในชั้นอนุญาโตตุลาการเอาไว้ชั่วคราว เพื่อรอยัลปริ๊นเซสจะได้น าข้อพิพาทไปฟ้องคดีล้มละลาย 

วันที่ 25 กันยายน 2549 รอยัลปริ๊นเซสได้ยื่นฟ้องล้มละลายเอ็ม เค พร็อพเพอร์ตี้ ต่อศาลล้มละลายกลาง 
และเมื่อวันที่  4 มีนาคม 2551 ศาลล้มละลายกลางมีค าพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากกรณียังไม่ทราบแน่ชัดว่า
อนุญาโตตุลาการ จะพิจารณาคดีให้ รอยัลปริ๊นเซส ชนะคดีเป็นจ านวนเงินเท่าใด หนี้ที่เอามาฟ้องเป็นคดีนี้         
จึงไม่อาจก าหนดเป็นจ านวนได้แน่นอน จึงไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นอ่ืนอีก 

วันที่ 4 มีนาคม 2551  รอยัลปริ๊นเซส ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ฎีกาแผนกคดี ล้มละลาย  เนื่องจาก  เอ็ม เค        
พร็อพเพอร์ตี้ มีเหตุสมควรล้มละลาย โดยเป็นหนี้ที่สามารถก าหนดได้แน่นอนแล้ว  และศาลมีค าส่ังรับอุทธรณ์แล้ว 
7.4 ข้อพิพาทระหว่าง บริษัท  ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด (“ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ”) กับ        
นายจีระพันธ์  กิติบุตร กับพวก  

วันที่  31 สิงหาคม 2547 ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  ได้ยื่นฟ้อง นายจีระพันธ์ กิติบุตร กับพวก          
เป็นจ าเลยต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทุนทรัพย์จ านวน 40.18 ล้านบาทในข้อหาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย
จากกรณีที่มีข้อตกลงเรื่องการขายท่ีโดยปลอดภาระผูกพันแต่ปรากฏว่าท่ีดินที่ขายติดภาระจ ายอม  

วันที่  20 ธันวาคม 2550 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีค าส่ังยกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า ดุสิต โฮเต็ล แอนด์     
รีสอร์ท  ทราบมาตั้งแต่ ต้นแล้วว่าท่ีดินของ นายจีระพันธ์ กิติบุตร ตกอยู่ภายใต้ภาระจ ายอม อีกทั้งในสัญญา      
จะซ้ือจะขายก็มิได้ระบุเงื่อนไขการปลดภาระจ ายอมไว้ให้ชัดเจน ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จึงไม่มีอ านาจฟ้อง 
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วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าการปลดภาระจ ายอมเป็นหน้าที่
ของนายจีระพันธ์ กิติบุตร เมื่อมิได้ด าเนินการนายจีระพันธ์ กิติบุตรจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ตามสัญญาจะซ้ือจะขาย  

คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์  
7.5 คดีความของ Philippine Hoteliers Inc. 

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2551 Philippine Hoteliers, Inc. ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย เกี่ยวกับข้อพิพาททางด้าน
แรงงาน อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 12 คดี  

นอกจากนี้ Philippine Hoteliers Inc. ได้ถูกประเมินภาษีส าหรับปี 2541 จาก  Bureau of Internal 
Revenue (BIR) เป็นจ านวนเงิน 21,817,405 เปโซ ซ่ึง Philippine Hoteliers, Inc. ได้โต้แย้ง และฝ่ายบริหารของ 
Philippine Hoteliers, Inc. มีความเห็นว่า ค่าใช้จ่ายจากภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว (ถ้ามี) จะไม่มี
สาระส าคัญและไม่มีผลกระทบต่องบการเงินจึงมิได้มีการตั้งส ารองดังกล่าวในงบการเงิน ปัจจุบันคดีที่เกี่ยวกับ
ศาลภาษีอากรยังคงอยู่ในระหว่างการรอพิจารณาของศาลภาษีอากรแผนกคดีอุทธรณ์ประเทศฟิลิปปินส์  

7. 6 คดีความอื่น ๆ  

นอกจากนี้ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน ) และบริษัทย่อย ได้ยื่นฟ้อง  และด าเนินคดีต่อลูกหนี้บาง
รายที่ค้างช าระค่าบริการห้องพักและอาหาร อย่างไรก็ตา ม ทุนทรัพย์ที่ฟ้องในแต่ละคดีนั้นเป็นจ านวนที่          
ไม่สูงนักและมีทุนทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  ไม่เป็นสาระส าคัญที่สมควร           
แก่การรายงาน 
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8.  โครงสร้างเงินทุน 

8.1   หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 850 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 850 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 85 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่                
30 ธันวาคม 2546 บริษัทได้ท าการซ้ือหุ้นคืน จ านวน 2,760,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของหุ้นที่จ าหน่าย     
ได้แล้วทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน 115,818,208 บาท โดยมีการก าหนดจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนตั้งแต่วันที่                
1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2549  

ณ วันที่ 10 เมษายน 2549 บริษัทมีจ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,018 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12,546,476 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.76 ของทุนช าระแล้ว บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว โดยที่ประชุม
คณะกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี  ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ได้มีมติให้บริษั ทเสนอขายหุ้นทุนซ้ือคืน
จ านวน 2,760,500 หุ้น ซ่ึงมีต้นทุนเฉล่ียหุ้นละ 41.96 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส และ       
บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ซ่ึงเป็นบุคคลที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้ง          
2 บริษัทดังกล่าว ต้องช าระราคาค่าหุ้นทุนซ้ือคืนด้วยหุ้นของ บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส และ  บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์           
รีสอร์ท ของผู้ถือหุ้นรายย่อย หากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ 2 บริษัทดังกล่าว ซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนไม่ครบตามจ านวน  
หุ้นทุนซ้ือคืนของบริษัท ให้บริษัทจ าหน่ายหุ้นทุน ซ้ือคืนที่เหลือในกระดาน หลักของ ตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทย  

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้จ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนในราคาหุ้นละ 50 บาท จ านวน  728,005  หุ้น 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบมจ. รอยัล ปริ๊นเซส จ านวน 217 ราย เป็นจ านวน 636,805 หุ้น และจ าหน่ ายให้แก่   
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ านวน 56 ราย เป็นจ านวน 91,200 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 
0.86 ของทุนช าระแล้ว คงเหลือหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 2,032,495 หุ้น ซ่ึงได้ด าเนินการขายหุ้นทุนซ้ือคืนที่เหลือ
ดังกล่าวทั้งหมดแล้วในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 
ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2549 โดยขายจ านวนรวม 2,032,400 หุ้นในราคาหุ้นละ 47-49 บาท  และ ขายจ านวน 95 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 45 บาท  ได้เงินสุทธิ 96.35 ล้านบาท  และมีก าไรจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจ านวนเงินรวม 
16.95 ล้านบาท  

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 Somers (U.K.) Limited ซ่ึงเป็น Nominee ของ Arisaig Asean Fund 
Limited ที่เป็น Mutual Fund ในต่างประเทศ  และไม่มีการส่งตัวแทนเข้ามาบริหารงาน ได้ซ้ือหุ้นสามัญของ 
บมจ . ดุสิตธานีเพ่ิม 1 ล้านหุ้นท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจาก ร้อยละ 4.94 เป็นร้อยละ 6.12 อย่างไรก็ตาม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่ากรณีนี้ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจาก Arisaig Asean Fund Limited เป็น Mutual Fund        
ในต่างประเทศ จึงไม่แน่ใจว่าควรจัดอยู่ในกลุ่มของ Free Float หรือ Strategic Shareholders จึงขอประชุมกัน
เป็นก ารภายในก่อน หากได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้บริษัททราบต่อไป  ในกรณีนี้ หากตลาดหลักทรัพย์ฯ             
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ให้นับรวมหุ้นของ Arisaig Asean Fund Limited อยู่ในส่วนของ Strategic Shareholders แล้ว Free Float      
ของบริษัท   ก็จะต่ ากว่าร้อยละ 15 

วันที่ 14  มิถุนายน 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งมายังบริษัท ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ได้พิจารณาและเห็นว่าการถือหุ้นในบริษัทของ  Arisaig Asean Fund Limitedโดยผ่าน Somers (U.K.) Limited  
ซ่ึงเป็น  Nominee Company นั่นถือเป็น Non- Strategic Shareholders ในการนี้บริษัทได้น าส่งแบบแสดง
รายงานการกระจายการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2550 และสิทธิในการรับเงิน ปันผลส าหรับ                  
ผลประกอบการเดือน กรกฎาคม  ถึง ธันวาคม 2549 อีกครั้งหนึ่ง โดยน าการถือหุ้นของ Arisaig Asean Fund 
Limited ซ่ึงเป็น Nominee Company มารวมอยู่ในส่วนของ Non- Strategic Shareholders 

 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีหลักทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช่
หุ้นสามัญ เช่นหุ้นบุริมสิทธิ อีกทั้งบริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่างด้าว หรือมีโครงการออกตราส ารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงท่ีมีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน หรือกับบริษัทในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 

วันที่ 13 พฤศจิกา ยน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2550 มีมติที่ส าคัญซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันจันทร์ที่          
17 ธันวาคม 2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือช าระหนี้บางส่วนของบริษัท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุ
ชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน  อาจมีหรือไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจ
สามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนก าหนด มีจ านวนเงินรวมหุ้นกู้  ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มูลค่าท่ีตราไว้  
หน่วยละ 1,000 บาท อายุ ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ มีวิธีการจัดสรร เสนอขายภายในประเทศ และ /หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชน ทั่วไป 
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
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8.2  ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างและรายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น          
ครั้งหลังสุด วันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีดังนี้ 

 ผู้ถือหุน้ จ านวนหุ้น สัดส่วน % 

 1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย และผู้เกี่ยวข้อง 
2. บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

42,486,239 
9,920,500 

49.98 
11.67 

 3. PIONEER INETWORK LIMITED 8,765,072 10.31 
 4. บริษัท ไทยประกันชีวิต  จ ากัด และผู้เกี่ยวข้อง 6,104,508 7.18 
 5. นายชาตรี  โสภณพนิช 

6.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 
4,325,666 
2,843,733 

5.09 
3.34 

 7. MR. WANG KONG-WEI 
8. CHASE NOMINEES LIMITED 42 
9. บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
10. ส านักงานพระคลังข้างท่ี 

1,950,000 
738,700 
619,800 
495,000 

2.29 
0.87 
0.73 
0.58 

 รวม 78,249,218 92.04 
ทุนจดทะเบียนรวม         850,000,000  บาท 
มูลค่าหุ้น                  10   บาท/หุ้น 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันต้นป ี       85,000,000     หุ้น 
หัก   หุ้นสามัญซ้ือคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์      (471,500)     หุ้น 

  รวมจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก     84,528,500      หุ้น 
                                  

ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย   และผู้เกี่ยวข้อง   ประกอบด้วย บ . ปิยะจันทน์ บ . ชนินท ร์                                             
กลุ่มนายชนินทธ์ โทณวณิก กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธ์ิ และกลุ่มนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 
 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บ . วีซี สมบัติ บ . ไชยวรรณ และ           
นายวิญญู ไชยวรรณ 
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8.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินก าไรสุทธิต่อหุ้นและไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม โดยจะต้องพิจารณาถึง
ผลการด าเนินงานแล ะก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดย                     
ไม่ผิดข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 85.00 ล้านบาท หรือ    
คิดเป็นร้อยละ  69  ของก าไรสุทธิต่อ หุ้น ส าหรับเงินปันผลจากผลประกอบการของครึ่งปีแรกของปี 2551 
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 42.50 ล้านบาท หรือคิ ดเป็นร้อยละ  17 ของก าไรสุทธิ  
ต่อหุ้นส าหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2551 
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9.  การจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) 
9.1  โครงสร้างการจัดการ  
 

 
 

  
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
 

 รองประธานอาวุโส  
- ฝ่ายปฎิบัติการ 
- ฝ่ายขายเเละการตลาด 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- สปา 

 
   
 

 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย  
- ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน  
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย์  
- ฝ่ายการเงิน 

    

 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย  

    - วิทยาลัยดุสิตธาน ี
    - บ. ดุสิตเพ่ือพัฒนผู้บริหาร  
    - บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 

 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  

    - ฝ่ายบัญชีเเละการเงิน 
    - ฝ่ายบัญชีโรงเเรมเเละควบคุม 
    - ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
    - ฝ่ายจัดซื้อกลาง 
    - ฝ่ายกฎหมายเเละบริหารจัดการ
ส่วนกลาง 
    - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
    - ฝ่ายอาคารส านักงาน 

- ฝ่ายบริการเทคนิค 
- ฝ่ายพัฒนาโรงเเรม 

 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจบริหารโรงแรมและสปา ธุรกิจการศึกษา  ส่วนส านักงาน  Formatted: Font: Bold, Complex Script Font:
Bold
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โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เเละคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกร รมการ       
บริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะผู้บริหารโดยมี      
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   
9.2 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย  
และนายบันเทิง ตันติวิท เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เเละคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 
ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ประธานกิตติมศักดิ์เเละกรรมการ 5/6 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 5/6 
3. นายวานิช  ไชยวรรณ กรรมการ 2/6 
4. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต์ กรรมการ 4/6 
5. นายเค็นเน็ท  กอศิริโสภณ กรรมการ 4/6 
6. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5/6 

7. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ 
/ เลขานุการบริษัท 

6/6 

8. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหา / ประธาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

6/6 

9. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

6/6 

10. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

6/6 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทคือ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ร .ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์        

นายชนินทธ์ โทณวณิกเเละน างสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ          
ตราส าคัญของบริษัท 
หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. อนุมัติแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ หรือ Chief Executive Officer (CEO)      
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย 

2. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
3. ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และนโยบายการลงทุน ของกลุ่มบริษัท 
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจ าปี และโครงการลงทุน   

บริษัท และบริษัทย่อย 
5. ติดตามผลการด าเ นินงานประจ าเดือนเ  เละประจ าไตรมาส และฐานะการเงินของบริษัท  และ        

บริษัทย่อย 
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจ าหน่ายไป   

ซึ่งสินทรัพย์ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7. พิจารณาอนุมัติเรื่องการก่อหนี้ ภาระผูกพัน และการค้ าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย 
8. พิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย 
9. พิจารณาอนุมัติแผนก าลังคนประจ าปี วงเงินการจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจ าปี                 

ของบริษัท และบริษัทย่อย 
10. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ การเช่า และการให้เช่าของวงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท 
11. พิจารณาการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณที่มีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาท และการใช้จ่าย       

เกินกว่างบประมาณร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
12. พิจารณาเรื่องการเช่าและการให้เช่าสินทรัพย์ ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี 
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจ าไตรมาส ประจ าปี แบบรายงานประจ าปี 56-1 และ       

แบบ 56-2 ฯลฯ ตามก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. 
14. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการชุดต่าง  ๆ
15. เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนด ค่าตอบแทน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอ 
16. เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
17. ในกรณีที่มีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากวาระครบก าหนด ให้คณะกรรมการ      

เลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
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มหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ      
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน       
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

18. เสนอการจ่ายค่าตอบเเทนการประชุม เเละ ค่าตอบแทน ประจ าปี เเก่กรรมการ รวมทั้งการจัดสรร       
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

19. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่คณะกรรมก ารบริหารน าเสนอ ตลอดจนเรื่องที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้อง    
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

20. คณะกรรมการต้องประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมี
คณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

21. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกร รมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ          
มอบหมายเพื่อให้บุคคลมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควรยกเว้น รายการได้ มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่
เกี่ยวโยงจะต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อก าหนดของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้  คณะกรรมการ ได้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่                             
ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ าน าจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ  
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่เป็นรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี                 
ความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย  และหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา        
อนุมัติไว้แล้ว 

22. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ต้องลงมติให้งดออกเสียง และออกจากที่ประชุม 
การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
1.   กรรมการบริษัท เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ านวนไม่ น้อยกว่าหกคน และไม่มากกว่า         

สิบเก้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร 
2.   ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกเเละเสนอชื่อบุคคล        

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) การเลือกตั้งกรร มการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนครั้งเดียวตามจ านวน
กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ 
(2) ผู้ถือหุ้นเเต่ละรายจะใช้คะเเนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน        
เป็นกรรมการได้ เเต่จะเเบ่งคะเเนนเสียงให้เเก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะเเนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรม การ         
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
3.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม 
4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน        
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท 
 
9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 

1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 11 / 11 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ 10 / 11 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า กรรมการตรวจสอบ 10 / 11 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี และนายศักดิ์ เกี่ยวการค้าเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประ ชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติ ให้ใช้กฏบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีข้อความรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 นาย ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 นาย และกรรมการ
ตรวจสอบอีก 2 นาย ทุกนายต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด อย่างน้อย 1 นาย ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 นาย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
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1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน       
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามก ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี  และเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม     
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมาย    
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์        
สูงสุดต่อบริษัท 

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ  4  ครั้ง 
8. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามก ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์      

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ    

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่      

ตามกฏบัตร (Charter) 
8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่  และ          

ความรับผิดชอบที่ได้รับมองหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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9. ปฏิบัติการ อื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ                 
การกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษั ท         
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา              
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
10.2  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
10 .3  การฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด       

หลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภา ยในเวลาตาม  วรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน ว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ 

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ         
ในการด าเนินงาน ของบริษัทได้กระท าความผิดตามที่ก ฎหมายระ บุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และ          
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส านักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวั นนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติการณ์อันควรสงสัย                      
ที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธิเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ      
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
3. อ านาจหน้าที ่

1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริ หาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค าถาม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สามารถขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้     
หากมีความจ าเป็น 
4. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ ง 3 ปี อยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ                     
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่ อให้กรรม การ       
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ตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่ก าหน ดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า    
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ าเสมอในปี 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และรายงาน        
ผลการด าเนินง านเป็นระยะๆ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องความเพียงพอในการพิจารณการควบคุม
ภายใน และพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในปี 2551 

บริษัทได้ก าหนดการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้า ใหม่ โดยผ่านกระบวนการสรรหา 
จากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้ 

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ  1 ของจ านวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่          
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร งาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า /          
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ                
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 
3. ไม่มีควา มสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส              
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล        
ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ 

 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
o ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอื่น                                  

เช่น ที่ปรึกษากฏหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 
o ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ 

- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทกุกรณี 
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี 

 ความสัมพันธ์ทางการค้า /ทางธุรกิจ  (ใช้แนวทางเดียวกับข้อก าหนดว่าด้วย                    
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
o ลักษณะความสัมพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท     

ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า /ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ  ทางการเงิน 
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o ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ  >  20 ล้านบาท หรือ  > 3 % 
ของมูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตน สุทธิ  (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จ านวนใด จะ       
ต่ ากว่า  ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง     
6 เดือนก่อนวันที่มีการท ารายการในครั้งนี้ด้วย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ผู้ถือหุ้น     
รายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ) และผู้บริหารหรือ  
partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปจัจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง                

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส าคัญที่ก าหนดในระหว่าง  
ด ารงต าแหน่งก็ได้  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณ ะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติ         
เป็น เอกฉันท์ นอกจากนี้  บริษัท ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ใน         
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ  56-1) และรายงานประจ าปี  (แบบ  56-2) ของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอ         
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้อง    
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้ง     
กรรมการด้วย 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่ งตั้งขี้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ        
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจ ากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ        
ในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ            
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision)                    
ได้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
การคัดเลือกกรรมการอิสระได้ก าหนดให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติ ประสบการณ์ ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดตามประกาศของ กลต . เมื่อผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป 
 
9.4 คณะกรรมการสรรหา 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระ                
การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 



          แบบ 56-1 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 81 

 
ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการสรรหา 1 / 1 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการสรรหา 1 / 1 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหา 0 / 1 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย 
2. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย 
3. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของ  

บริษัท และหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 
ในปี 2551 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
 

9.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวา ระการ        
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 
1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7 / 7 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7 / 7 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6 / 7 
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 

หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน ส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท  และ        

บริษัทย่อยทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
2. พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่                 

เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน 
3. พิจารณานโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปี 

ในปี  2551   คณ ะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 7 ครั้ง  และมีรายงาน                              
ต่อคณะกรรมการบริษัท 
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9.6 คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีดังนี้ 

ล าดับที ่ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง 
1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
3. นายชนินทธ์  โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร 
4. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ กรรมการ 
5. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต์ กรรมการ 
6. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต กรรมการ 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. เร่ืองที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท 
 กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของกลุ่มบริษัทโครงการลงทุน 
 งบประมาณด าเนินการ และงบประมาณการลงทุน 
 แผนก าลังคนประจ าปี การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
 การพิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะวิธีด าเนินการ 
 ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท 
 การตรวจสอบ จัดท า และสรุปเรื่องส าคัญต่างๆ 

2. เร่ืองที่มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
 การแต่งตั้ง ปลด และก าหนดค่าตอบแทนผู้บริ หารในระดับผู้อ านวยการ (Corporate / General 

Manager)โครงสร้างและการบริหารระดับคณะบริหารลงมา 
 การพิจารณาและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของ     

บริษัท และอยู่ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ การเช่า การให้เช่า ไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท 
 การลงนามในสัญญารับจ้างบริหาร 
 การซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกิน   

วงเงินอนุมัติที่ไม่เกินร้อยละ 10 
 การเช่าและการให้เช่าสินทรัพย์ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
 เรื่องต่าง ๆ ที่คณะบริหารน าเสนอ 
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 เสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบเเทน และเงินบ าเหน็จกรรมการ รวมทั้ง                 
การจัดสรรเงินปันผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริหารต้องป ระชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง องค์ประชุมต้องมีสมาชิกร่วมประชุม     

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมด 
นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษัทยังได้มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่อง เพื่อท าหน้าที่    

ในการพิจารณาเเละจัดการในเรื่องต่าง ๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยคว ามถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ      
เเละประสิทธิผลสุงสุดต่อบริษัท ดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการจัดการของกลุ่มปฏิบัติการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารสปา 
 คณะกรรมการลงทุน 
 คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ 
 คณะกรรมการสวัสดิการ 

 
9.7 เลขานุการบริษัท 

วันที่  11 สิงหาคม 2551  ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551  มีมติแต่งตั้งนางสินี เธียรประสิทธิ์        
เป็นเลขานุการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่  11 สิงหาคม 2551 โดยมหีน้าทีด่ังนี้ 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
1.1 จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงาน    

ประจ าปีของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
1.3 ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
1.4 ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ พรบ .บริษัทมหาชน และ พรบ . หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก าหนด 
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1.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง  และความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งต้องปฏิบัติ   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษัท  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติที่ประชุม        
ผู้ถือหุ้น 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
2.1 จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อเสนอประธาน

คณะกรรมการบริษัทและด าเนินการตามข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ   
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.2 รายงานคณะกรรมการ เกี่ยวกับก ฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับและประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์และ                    
ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งปร ะเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการ   
ตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้า ที่และมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามก ฎหมายข้อบังคับและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตล าดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2.4 ให้ค าแนะน า สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อใ ห้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม 

2.5 ดูแล ประสานงาน ใ ห้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับข้อมูล เพื่อการพิจารณา     
และตัดสินใจ รวบรวม  และกลั่นกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง ช้ีแนะประเด็นซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ 

2.6 ประสานงานกับประธานกรรมก ารและกรรมการผู้จัดการในการจัดท าวาระการประชุม
คณะกรรมการ 

2 . 7 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้อง                        
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ  
สรุปให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจ้งเพื่อทราบ) 

2.8 ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการ 

3.1 ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
3.2 ดูแล ติ ดตามให้ฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามกฎ หมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ       

กิจการของบริษัท 
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3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และ          
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

3.4 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
4.1 ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมอย่างถูกต้อง               

ตามกฎระเบียบ 
4.2  ดูแลให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
4.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับสถาบันต่างๆ  และนักลงทุนรายย่อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง              

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
5. อื่นๆ 

5.1 ดูแล  ก ากับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  ถูกต้อง และโปร่งใส 
5.2 ประสานงานกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการจัดท าวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
5.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อ สื่อสาร ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย  รวมถึง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การพ้นจากต าแหน่ง 
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ     

แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิ บัติหน้าที่แทน                
เป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว 
 
9.8 รายชื่อคณะผู้บริหาร 

(ประวัติผู้บริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ) 
ล าดับที่ รายชื่อผู้บริหาร ต าเเหน่ง 

1. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ กรรมการบริหาร /  เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

เเละการเงิน 
3. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินส านักงานใหญ ่
4. นางสาววารุณี เอนกฤทธิ์มงคล รองประธานฝ่ายบัญชีโรงเเรม 
5. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ รองประธานฝ่ายกฎหมายและบริหารจัดการส่วนกลาง 
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ล าดับที่ รายชื่อผู้บริหาร ต าเเหน่ง 
6. นายเเดนนี่ เเมคคัฟเฟอร์ตี้ ผู้จัดการโรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
7.  นายชัชวาลย์ ศุภชยานนท์ ผู้จัดการโรงเเรมดุสิตธานี พัทยา 
8. นายวัชราวุธ สุขเสรี ผู้จัดการโรงเเรมดุสิตธานี หัวหิน 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 บริษัทได้ย้ายผู้บริหารจาก บมจ . ดุสิตธานี  ไป ยัง บ .ดุสิต เวิล์ดวายด์ ซึ่งเป็นบริษัท ย่อย 
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายออคตาวิโอ การ์มารา - รองประธานอาวุโส 
2. นางเจนนิเฟอร์ โครนิน - รองประธานฝ่ายขายและการตลาด 
3. นายเจมส์ โรเบิร์ต วิลสัน - รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 

และ  รองประธานฝ่ายป ฏิบัติการ กลุ่ม  รอยัล  ปริ๊นเซส      
โฮเต็ล แอนด์  รีสอร์ท 

หน้าที่เเละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. ด้านบริหารงาน 
 ก าหนดเป้าหมาย (Goal) นโยบาย (Policy) และแผนงาน (Business Plan) ของบริษัทเเละ        

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
 ควบคุมดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ        

อนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท  และ /หรือคณะกรรมการบริหารให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้      
โดยสามารถเพิ่มก าไรสุทธิต่อหุ้นให้สูงขึ้น 

 เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ /หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมบริษัท และ /หรือ 
คณะกรรมการบริหารทุกประการ 

 ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อติดตามผลงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
 ร่วมแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารหากการประเมินผลขอ งแต่ละเดือนไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 
 บริหารงานภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย 

2. ด้านบัญชีและการเงิน 

 ก าหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับ Chief Executive Officer (CFO)    
ตามความเหมาะสม และดูแลให้ปฏิบัติตามแผน 

 ก าหนดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 ก าหนดให้ CFO ท าวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของกิจการ 
 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงที่ชัดเจนเเละถูกต้อง 
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 พิจารณางบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจ าปี และการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมร่วมกับ CFO 
และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

 พิจารณารายละเอียดและอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมตามงบประมาณ      
ที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว 

 พิจารณาการซื้อสินทรัพย์ที่เกิ นวงเงินแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติและ     
น าเสนอคณะกรรมการอนุมัติเพิ่มเติม 

 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการโดยตรงที่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท          
ร่วมกับ CFO 

 อนุมัติค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการโดยตรงที่เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ร่วมกับ CFO 

 อนุมัติการซื้อสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาร่วมกับ CFO ในกรณีฉุกเฉิน               
ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อป ี

 พิจารณาโครงการ งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน การป้องกันความเสี่ยง โดย
ประสานงานกับ CFO เพื่ อดูความเป็นไปได้ของโครงการเเละมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อ                
การลงทุน 

 ควบคุมดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชน ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ  
ข้อบังคับอื่นๆ ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 ร่วมกับ CFO ควบคุมดูแลรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

3. ด้านการจัดซื้อ 
 ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้ออย่างรัดกุมและโปร่งใส โดยจัดให้มีการประกวดราคา  

การเทียบราคา โดยมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายเข้าร่วมเปิดซอง หรือต่อรองราคา 
 ควบคุมดูแลและตรวจสอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

4. ด้านบุคลากร 
 คัดเลือกบุคลากรระดับผู้บริหารโดยให้มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 จัดสายงานการบริหารที่เหมาะสม ก าหนดผู้รับผิดชอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบ                   

ขององค์กรอย่างชัดเจน 
 สร้างวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้น าให้ฝ่ายบริหารทุกระดับ 
 วางนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 จัดให้มีข้อบังคับพนักงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 พิจารณาเลื่อนต าแหน่งของพนักงานระดับบริหาร 
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 พิจารณาการเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร โดยน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกครั้ง 
 จัดให้มีจรรยาบรรณของผู้บริหาร และควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตาม 

5. นโยบายการตลาด 
 ก าหนดนโยบายและวางกลยุทธ์การตลาด ตั้งเป้าหมายยอดขายประจ าปี ของบริษัทล่วงหน้าทุกปี 
 ก าหนดนโยบายการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของบริษัทกับ               

หน่วยราชการ และ เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ก าหนดให้มีการวิเคราะห์การแข่งขัน เพื่อหาส่วนแบ่งการตลาด 
 ก าหนดให้หาช่องทางการตลาดใหม่ เพื่อขยายตลาดให้มากขึ้น 
 ท าวิจัยหาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อน ามาประเมินผลแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้สนอง          

ความต้องการของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 ประสานงานกับหน่วยราชการในการมีส่วนร่วมช่วย เหลือสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์                

ของบริษัท 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ก าหนดนโยบายให้มีการศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และ     

การบริการลูกค้าได้รวดเร็วเพื่อเพิ่มรายได้ให้เเก่บริษัท  
7. อื่นๆ 
 พิจารณาโครงการลงทุน และ /หรือ ขยายกิจการข องบริษัท และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท   

เพื่ออนุมัติ 
 ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

อย่างไรก็ดี อ านาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่
กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด   
ทีข่ัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ /หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
ลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติของบริษัทที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว 

 
9.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหา คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูงตั้งแต่ผู้จัดการโรงแรมขึ้นไป โดยพิจารณาตามหลักการ  และนโยบายที่เชื่อมโยงกับ                                   
ผลประกอบการบริษัทและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 
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9.10 ค่าตอบเเทนกรรมการเเละผู้บริหาร 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการที่เป็นธรร มเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการ        

พิจารณาค่าตอบเเทนท าหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทเเละเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน                            
โดยก าหนดค่าตอบเเทนประจ าปี 2551  ดังนี้ 

1. ค่าตอบเเทนการประชุม 
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ 

-   ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท เเละ กรรมการท่านอื่น       
เดือนละ 10,000 บาท 

-   ค่าตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท เเละ กรรมการท่านอื่น               
ครั้งละ 15,000 บาท 

ค่าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ได้เเก่ 
-   คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 

30,000 บาท และกรรมการท่านอื่น เดือนละ 20,000 บาท 
-   คณะกรรมการสรรหา เเละ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน ก าหนดค่าตอบเเทนรายครั้ง 
ประธานกรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 7,500 บาท 

2. ค่าตอบเเทนประจ าปี : ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปีอนุมัติ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ในปี 2551 สรุปค่าตอบเเทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
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* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน เเละคณะกรรมการบริหาร  
สรุปเปรียบเทียบค่าตอบเเทนกรรมการบริษัทเเละคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในปี 2550 เเละ ปี 2551 

ค่าตอบเเทน* จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2550 ปี 2551 

ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายครั้ง 3,192,500 3,077,500 
ค่าตอบเเทนรายปี 1,466,795   849,200 

รวม 4,659,295 3,926,700 
*ไม่รวมค่าตอบเเทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นอกจากนี้ยังมีวงเงินส าหรับใช้เป็นค่ารับรองท่านละ 120, 000 บาทต่อปี โดยในปี 2551 ค่ารับรองที่ 
กรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจ านวน 867,695.13 บาท  

(2) ค่าตอบเเทนผู้บริหาร ประจ าปี 2551 เเยกเป็นดังนี้ 
รายละเอียด จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ปี 2550 ปี 2551* 
เงินเดือนเเละโบนัส 
ค่าสวัสดิการอื่น 

52.34 
9.44 

35.69 
2.66 

รวม 61.78 38.35 
*ได้มีการย้ายผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน ในส่วนของการรับบริหารโรงแรมจาก บมจ. ดุสิตธานี ไป บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์                      
และมีผู้บริหารลาออกจ านวน 3 ท่าน 

 
รายชื่อกรรมการ 

ปี 2551 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรม 
การอื่น* รวมค่า

ตอบเเทน ค่าตอบเเทน 
รายเดือน 

ค่าตอบเเทน 
รายคร้ัง 

ค่าตอบเเทน 
ประจ าป ี

ค่าตอบเเทน 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 
2. นายชาตรี โสภณพนิช 
3. นายวานิช ไชยวรรณ 
4. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ 
5. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ 
6. นายชนินทธ์ โทณวณิก 
7. นางสินี เธียรประสิทธิ์ 
8. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 
9. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตต ิ
10. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า 

120,000 
180,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 

100,000 
100,000 
45,000 
60,000 
60,000 
75,000 
90,000 
90,000 
90,000 
90,000 

77,200 
154,400 
77,200 
77,200 
77,200 
77,200 
77,200 
77,200 
77,200 
77,200 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

440,000 
300,000 

      277,500  

297,200 
434,400 
242,200 
257,200 
257,200 
272,200 
287,200 
727,200 
587,200 
564,700  

รวม 1,260,000 800,000 849,200    1,017,500   3,926,700 
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การก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูเเลกิจการที่ดี                  

ตามหลักเกณฑ์การก ากั บดูเเลกิจการที่ดีเเละระเ บียบป ฏิบัติของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์เเละตลาด
หลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรดังนี้ 

1. นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจ าเป็นต่อการ ด าเนิน     

ธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพิ่ม ความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร้าง       
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักส าคัญดังนี้ 

- การปฏิบัตต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 
- การด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
- คณะกรรมการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่         

อย่างเต็มความสามารถโดยก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดู แลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง        
ทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระท าของตนเอง 

- การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความ เสี่ยง อยู่เสมอ โดยมีระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยง         
ซึ่งได้วางรูปแบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

- บริษัทได้ประกาศจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ และพนักงานถือปฏิบัติในปี 2547 
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ในปี 2551 บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง หากมีเหตุการณ์ในระหว่างปีที่มีความจ าเป็น      

จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่หาก       
บริษัทเข้าท ารายการใดๆ หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้ง   
ให้ผู้ถือหุ้นเเละนักลงทุนอื่น ๆ ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดการประชุมที่โรงเเรม ดุสิตธานี กรุงเทพ อันเป็ นสถานที่ตั้งของ     
บริษัท  เเละได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาะต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าก่อน   14 วัน โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ บริษัทจัดให้มีการบันทึก               
การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องให้แล้วเ สร็จภายในเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้        
บริษัทได้เพ่ิมทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้เข้า
ประชุมเเละลงมติแทนได้ 
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3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่ วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในเเละภายนอก ตั้งเเต่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น   

เเละพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 พนักงาน บริษัทปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรร มและให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม       

หากพนักงานมีเรื่องที่ต้องการร้องเรียน บริษัทได้ตั้งกล่องรับเรื่องไว้ให้ 
 เจ้าหนี ้ บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า 
 ลูกค้า บริษัทตระหนักดีว่าลูกค้าน ามาซึ่งรายได้ให้กับบริษัท จึงเอาใจใส่ต่อการ ให้บริการ   

ลูกค้ารวมทั้งการรับผิดชอบต่อลูกค้า ไม่เอาเปรียบลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้าหากมี              
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะรีบด าเนินการโดยเร็วที่สุด 

 คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฎิบัติ         
ในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

 ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
 ผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริหารงานเพื่อความโปร่งใส        

และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของ            

ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างก าไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษัท 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นมากกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน ทั้งหมด ในการประชุมจะก าหนดเวลาไว้อย่างเหมาะสมตามวาระการประชุม ประธาน
กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม ทุกครั้ง มีประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยเเจ้ง
รายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะเเนน การนับคะเเนน การใช้บัตรลงคะเเนน เเละเปิดเผยผล         
การนับคะเเนนในเเต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ        
การด าเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  อย่างเหมาะสม  เเละพอเพียง          
ในการประชุมสามัญผุ้ ถือหุ้นประจ าปี 2551 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวม 7 ท่าน เเละ       
กรรมการบริหารจ านวน 2 ท่าน บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม  เเละ    
การออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเเต่ละวาระอย่างละเอียด และน าส่งให้ตลาดห ลักทรัพย์ฯ         
ภายในเวลาที่ก าหนด รวมถึงเผยเเพร่รายงานในเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.dusit.com 

5. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย                

แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอมา ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตาม    

http://www.dusit.com/
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แผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทมีก าไร และ  
ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นหน้าที่คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจัดให้บริษัทมีระบ บควบคุมภายใน การตรวจสอบภ ายใน และมาตรการบริหาร             
ความเสี่ยง  รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลในเรื่องดังกล่าว และต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนด  และแยกบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติ      

รายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลภ ายใน   
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ก าหนดมาตรการให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานราย             
การที่มีความขัดแย้งทางผลปร ะโยชน์ และให้พิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง      
รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลั กทรัพย์ฯ โดยให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนท ารายการ      
กับบุคคลภายนอกและมีการเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็น              
ไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

- มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใ น                
น าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้    
ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เเละห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อน         
การเปิดเผย  งบการเงินต่อสาธารณชน หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นการกระท าผิดต่อกฎระเบียบของบริษัท 

- ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อก .ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ     
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 

7. จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทได้จัดท าข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดก าร และพนักงาน เพื่อให้

ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และประกาศใช้ในปี 2546 มีหัวข้อ             
หลักปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หลักการพื้นฐาน เช่น 
 ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส 
 ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผย      

ข้อมูลทางการเงิน 
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 รับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเข้าไปมีส่วนร่วม            
ตามสถานภาพของบริษัท 

2. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น 
3. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อลูกค้า 
4. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อพนักงาน 
5. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 
6. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการแข่งขันทางการค้า 
7. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม 
8. ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัท 
 
โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง และส่วนสาขาของบริษัท เป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับพนักงาน               

อย่างสม่ าเสมอและติดตามผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษ 
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ท่าน ตามรายละเอียดที่รายงานไว้ในโครงสร้างการจัดการ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ประกอบด้วย 
1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย 
2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต์ 
3. นายชนินทธ์  โทณวณิก 
4. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ 
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่านประกอบด้วย 
1. นายชาตรี  โสภณพนิช 
2. นายวานิช  ไชยวรรณ 
3. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า 
คณะกรรมการเห็นความส าคัญและประโยชน์ของกรรมการอิสระโดยจัดให้มีกรรมการอิสระ จ านวน          

3 ท่าน และจะได้มีการเพิ่มจ านวนกรรมการอิสระให้เป็น 4 ท่าน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3)  ต่อไป 
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9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท ได้แก่ นายชาตรี โสภณพนิช ส่วนกรรมการผู้จัดการคือ                      

นายชนินทธ์ โทณวณิก ซึ่งเป็นคนละบุคคลกัน 
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

รายงานไว้ในเรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
11. การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2551 คณะกรรมการมีก าหนดการประชุมวาระปกติ 6 ครั้ง โดยประชุมรับรองงบการเงินประจ าไตร
มาสและงบการเงินประจ าปี 4 ครั้ง และรับรองเรื่องอื่นๆ อีก 2 ครั้ง มีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า         หากมี
วาระพิจารณาเรื่องพิเศษ นอกเหนือจากที่ก าหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นครั้งๆ ไป เลขานุการคณะกรรมการจะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมก่อนการประชุม ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ          3 ชั่วโมง มีการจดบันทึ
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ 
ในปี 2551 การเข้าประชุมของกรรมการเเต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ 
ล าดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ วาระ (ปี) สัดส่วนการถือหุ้น 

รวมผู้เกี่ยวข้อง 
 (%) 

การเข้าร่วมประชุม 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย 3 49.98 5 / 6 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช 3 5.09 5 / 6 
3. นายวานิช  ไชยวรรณ 3 7.18 2 / 6 
4. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต์ 3 - 4 / 6 
5. นายเค็นเน็ท  กอศิริโสภณ 3 10.31 4 / 6 
6. นายชนินทธ์  โทณวณิก 3 * 5 / 6 
7. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ 3 * 6 / 6 
8. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี 3 - 6 / 6 
9. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ 3 0.08 6 / 6 
10. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า 3 - 6 / 6 

*  รวมอยู่ในกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย 
12. คณะอนุกรรมการ 
รายงานไว้ในเรื่อง โครงสร้างการจัดการ 
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง   

ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิ บัติงาน 
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินส าคัญของ   
บริษัทว่าได้ด าเนินตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริห าร (Management Audit) 
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control)   เพื่อให้หน่วยงาน      
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก าหนดให้       
ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเเละจะได้รับการ       
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

14.  การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง และได้เริ่มศึกษากรอบการบริหารความ     

เสี่ยงและด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตั้งแต่ปี 2548  รวมทั้งได้ก าหนดเป็น        
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร และจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงาน      
ใช้เป็นเเนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง  

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ ต้นปี    
2549 เพื่อท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง       
ทั้งทางด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน  (Operation Risks) ด้านการเงิน  (Financial Risks) และ  
ด้านทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance Risk) ทั้งนี้แผนกบริหารความเสี่ยงได้จัดท ารายงานการ       
บริหารความเสี่ยง และน าเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร           
ความเสี่ยงทุกไตรมาส  

โดยในปี 2551 ที่ผ่านมา แผนกบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงส าหรับ  บริษัท    
เทวารัณย์ สปา จ ากัด และ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล แล้วเสร็จหลังจากที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาจากช่วงสิ้นปี   
2550 และได้เริ่มกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับโรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช  และโรงแรม  และ                
เซอร์วิส  อพาร์ทเมนต์ที่บริษัทและบริษัทย่อ ยรับจ้างบริหารจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิ ตไอส์แลนด์                
รีสอร์ท  เชียงราย โรงแรมดุสิตธานี  ดูไบ  และ โรงแรม เพิร์ลโคสต์ พรีเมียม  โฮเต็ล อพาร์ทเมน ท์ รวมทั้ง            
ด าเนินการศึกษาและประเมินความเสี่ยงของส านักงานภูมิภาคในเขตตะวันออกกลาง  

นอกจากนี้ แผ นกบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการทบทวน ติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร     
ความเสี่ยงในระดับโรงแรมที่ได้เริ่มด าเนินการบริหารความเสี่ยงในปีก่อนหน้า กับโรงแรมทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ  โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรง แรมดุสิตธานี 
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มะนิลา โรงเเรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส  หลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่      
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ 

ในช่วงสิ้นปี 2551 แผนกบริหารความเสี่ยงยังอยู่ระหว่างด าเนินการทบทวน ติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์   
ของการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยดุสิตธานี   

15. รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก ารเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  และสารสนเทศ         

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใ ช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือป ฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ                      
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดระบบการควบคุมภายในให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า     
การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

16. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผล    

ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้ก าหนดให้ฝ่ ายบริหารเปิดเผยข้อมูล                  
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เเละทั่วถึง ซึ่งฝ่ายบริหารของบริ ษัท ได้ให้ความส าคัญและยึดถือป ฏิบัติอย่าง  
เคร่งครัดมาโดยตลอด ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้นในขณะนี้บริษัทยังมิได้จัดตั้ง แต่ได้มอบหมายให้    
นายชนินทธ์ โทณวณิก หรือนายดุ๊ก วิภาตะกลัศ หรือ นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน 
สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซ ต์ของตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th เเละ   
ของบริษัทที ่www.dusit.com  

กรณีที่นักลงทุนเเละผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยเเละต้องการสอบถาม สาม ารถติดต่อมายัง โทรศัพท์       
หมายเลข 66 2 238 0032 หรือ  66 2 200 9999 ต่อ 3900 หรือ 3636 หรืออีเมลล์ : chanin@dusit.com หรือ 
duke.vb@dusit.com หรือ jongkonnee@dusit.com 

17. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการจัดให้มีการปร ะเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ       

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประเมินผลการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผลของการประเมินเป็นที่น่าพอใจ 

http://www.set.or.th/
http://www.dusit.com/
mailto:chanin@dusit.com
mailto:%20duke.vb@dusit.com
mailto:%20duke.vb@dusit.com
mailto:jongkonnee@dusit.com
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18. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ข้อมูลภายในที่ส าคัญจะถือเป็น เอกสารลับ ไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเ ผยต่อบุคคลที่เกี่ยว ข้องเท่านั้น                

เช่น  ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาก ฎหมาย เป็นต้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่อง  และ                
ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น และห้ามผู้บริหาร กรรมการและพนักงานผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลลับภายในของบริษัท       
ไปใช้เพื่อประโ ยชน์ส่วนตน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด แต่ยังไม่ได้ก าหนดโทษไว้ชัดเจน จึงใช้วิธิพิจารณา      
เป็นกรณีไป หากมีข้อมูลที่ไม่โปร่งใสรั่วไหลออกไป ส าหรับพนักงานสามารถเเจ้งเบาะเเสได้ที่                           
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส าหรับบุคคลภายนอกสามารถเเจ้งได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารที่อยู่ 4 อันดับรองจากกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการรายงาน      
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59    
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535  
 
บุคลากร 
จ านวนพนักงาน 

จ านวนพนักงานโรงเเรมที่เป็นเจ้าของ 9 เเห่ง พนักงานของบริษัทเเละบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 มีทั้งหมด 3,569 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ านวนพนักงาน ปี 2550 (คน) ปี 2551 (คน) 
1. พนักงานโรงเเรม 3,499 3,280 
2. พนักงานบริษัทยอ่ย  258   289 

รวม 3,757 3,569 
 
ค่าตอบเเทนพนักงาน 

ค่าตอบเเทน ปี 2550 (ล้านบาท) ปี 2551 (ล้านบาท) 
เงินเดือน 
โบนัส 
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพเเละสวัสดิการ 

675.34 
60.23 
148.43 

711.55 
33.81 
184.10 

รวม 884.00 929.46 
หมายเหตุ :  สวัสดิการอื่น ได้แก่  ค่ารักษาพยา บาล ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน กองทุน   
ประกันสังคม เป็นต้น 
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
 บริษัทเชื่อมั่นว่าความเจริญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัท จึงมีนโยบาย  
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการบริหารให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล  พัฒนาความรู้ของพนักงาน      
ทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ เเละสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้
ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ งาน เเละเติบโตไปพร้อม ๆ    
กับความส าเร็จของบริษัท เช่น 
 
 พัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง   
 การพัฒนาพนักงานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจึงได้มุ่งเน้นให้พนักงาน   
ทุกระดับได้เข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ ดุสิตพัฒนาเพื่อผู้บริหาร (Dusit Executive Development Center)     
เเละ หน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีความรู้ ความช านาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการด าเนินธุรกิจ         
ในอนาคต โดยก าหนดงบประมาณการฝึกอบรมในเเต่ละระดับเเละ จ านวนชั่วโมงที่ต้องฝึกอบรม ดังนี้ 
 

 บริษัทจะเป็นผู้ก าหนดเเนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้งในรูปเเบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม                 
การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิด ชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒน าทักษะความช านาญจาก      
ประสบการณ์ใน ต าเเหน่งหน้าที่ใหม่ เช่น โครงการเเลกเปลี่ยนการฝึกงานในกลุ่มโรงเเรมพันธมิตร GHA          
เป็นต้น ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

พัฒนาองค์กร ด้วยกลไก Dusit Daily News 
เพื่อเตรียมตัวพร้อมรับการการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษัทได้จัดให้มี Dusit Daily News       

ขึ้นในทุกช่วงเช้าก่อนเข้าท างาน เป็นรูปเเบบการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเข้าใจทิศทางขององค์กร   
จะได้บรรลุเป้าหมายไปในเเนวทางเดียวกัน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงข่าวสารประจ าวันในองค์กร ข้อคิด           
ในการพัฒนาศักยภาพการท างาน รวมถึง วิสัยทัศน์ เเละทิศทางขององค์กร เป็นการเปิ ดโอกาสให้พนักงาน          
ทุกระดับสามารถเเสดงความคิดเห็น เเละมีส่วนร่วมในการพัฒนา เเละปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน     
ขององคก์ร  

ระดับพนักงาน งบประมาณ / คน /ปี จ านวนชั่วโมง / คน / ป ี
1. ผู้บริหาร 30,000 20 
2. หัวหนา้แผนก  26,000 30 
3. ผู้จัดการขึ้นไป หรือ เทียบเท่า 10,000 50 
4. เจ้าหน้าที่   5,000 70 
5. พนักงานปฏิบัติการ  5,000 100 
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พัฒนาพนักงาน โดยก าหนดเป้าหมายการท างาน 
บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้บริหารเเละพนักงานในทุกระดับร่วมกันก าหนดเเผนงานให้สอดคล้องกับทิศทาง       

เเละเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่าง                    
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เเละ ทิศทางองค์กร (Direction) เป็นประจ าทุกปี    
เพื่อให้เเต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อที่    
พนักงานในเเต่ละสายงานจะได้น าไปก าหนดวัตถุประส งค์เเละตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators)    
เป็นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร เเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน        
ตัวชี้วัดนี้จะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเเต่ละคน 
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10.   การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้
ซ่ึงระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแล
กิจการ และการบริหารความเส่ียง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบ หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ       
มีอ านาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัท
มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  สอบทานให้มีการประเมิน
ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอบท านให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้โดยมี            
ฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทท าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน            
การบริหารความเส่ียง และการก ากับดูแลกิจการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับ  
การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการ รวมท้ังสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทางการโดยเฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบุคลากรรวม 8 อัตรา 
มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 18 ปี  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการบริษัท
ได้ท าการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านคือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  

2. การบริหารความเส่ียง  

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

4. การควบคุมระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล   

5. ระบบการติดตาม 

โดยประกอบกับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ส่วนรายงา นของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ปรากฏข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในที่เป็นนัยส าคัญ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ า ปี 2551 ไม่ได้มีข้อสังเกตในข้อบกพร่องท่ีมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท 

 ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอที่จะป้องกัน 
รักษา  สินทรัพย์จากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการจ าหน่ายโดยไม่ได้รับการอนุมัติ และมีการ
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ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจาก
การที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้จัดท าแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบส าหรับ
ปี 2551 ส าหรับโรงแรมใน กลุ่มดุสิตธานีท าการตรวจปี ละ 2 ครั้ง และดุสิตปริ๊นเซสท าการตรวจปีละ 1 ครั้ง   
แต่ละครั้งได้ก าหนด แนวทางการตรวจสอบโดยให้น้ าหนักในด้านการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 
ประมาณร้อยละ 25-30 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามแนวข้อก าหนดของตลาดหลั กทรัพย์และตรวจการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมประมาณร้อยละ 5 ส่วนที่เหลือ เป็นการตรวจด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Audit) การปฏิบัติตาม Dusit Operating Standards การประเมินระบบควบคุมภายในตามแนวทาง 
COSO รวมถึงการสอบทาน ความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงส าหรับโรงแรม ต่างๆ     
ส่วนการตรวจสอบบริษัทย่อยต่างๆ นั้นเน้นตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน ตามความเหมาะสม  

นอกจากนี้  บริษัทได้จ้าง PriceWaterhouseCoopers FAS (“PwC”) เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบ      
การบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management) ให้กับบริษัท ซ่ึงต่อมา PwC ได้น าเสนอผลของการศึกษา
ความเส่ียงขององค์กร รวมท้ังข้อเสนอแนะในส่วนของโครงสร้างทีมบริหารความเส่ียง บทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และทีมงานที่มีต่อการบริหาร     
ความเส่ียง พร้อมท้ังจัดท าคู่มือการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ บริษัทสามารถจัดการบริหารความเส่ียง             
อย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2549 บริษัทได้จัดตั้งทีมงาน บริหารความเส่ียงขึ้น เพื่อน าผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะของ PwC ไปใช้ในด าเนินกิจกรรม การบริหารความเส่ียง ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับโรงแรม  ซ่ึงจะช่วยเสริมให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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11.  รายการระหว่างกัน 

11.1   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2550 และปี 2551 ดังต่อไปนี้ 

 

บริษัท/บริษัทย่อยที ่         
ท ารายการ 

ลักษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 
ปี 2550 ปี 2551 

บมจ . ดุสิตธานี  และบริษัท
ย่อย  กับ บ . แอคมี พรินติ้ง 
ซ่ึงมีนางสินี เธียรประสิทธ์ิ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

จัดพิมพ์ปฏิทินประจําปี
และรายงานประจําปีของ
บริษัท 
 
 

4.98 / 10.21 0.08 / 2.00 บริษัทว่าจ้างให้ บ. แอคมี พรินติ้งโดยใช้วิธีประกวด
ราคา แข่งขันกับบริษัทอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบเงื่อนไข
และราคาท่ีเสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัท โดยผู้เกี่ยวโยงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ตัดสินใจ 
    

บมจ . ดุสิตธานี  และบริษัท
ย่อย กับ บ . เดอะ เพนนิน   
ซูล่า ทราเวล เซอร์วิส ซ่ึงมี
กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์   
ปิยะอุย ถือหุ้นร้อยละ 20 
 

ซ้ือตั๋วเครื่องบินสําหรับ
ผู้บริหารเพื่อใช้ในการ
เดินทางประสานงานทาง
ธุรกิจ 
 

- / 4.39 0.23 / 3.97 โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนทาง
ธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้า
ทั่วไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยที ่         
ท ารายการ 

ลักษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
 

รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2550 ปี 2551 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ย่อย กับ บมจ. เอ บี เค ซ่ึงมี
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
เป็นผู้ถือหุ้น 
 

รายได้ค่าบริหารโรงแรม
และอ่ืนๆ 

5.98 / 9.49 
 
 

3.04 / 4.00 เงื่อนไขราคาและค่าบริการในด้านการขายและ
การตลาด คิดในอัตราท่ีใกล้เคียงกับท่ีคิดกับโรงแรม
อ่ืน  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหาร 

- / 0.04 0.02 / 0.15 เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าท่ัวไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยที ่         
ท ารายการ 

ลักษณะของรายการ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2550 ปี 2551 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ย่อย กับ บ. ไอส์แลนด์           
รีสอร์ท โฮเต็ล ซ่ึงมี 
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 
เป็นกรรมการของบริษัท 
 

รายได้ค่าบริหารโรงแรม
และอ่ืนๆ 

3.22 / 9.97 4.99 / 10.63 คิดในอัตราท่ีใกล้เคียงกับท่ีคิดกับโรงแรม  มีเงื่อนไข
ราคาแบ่งตามสัดส่วนที่ใช้จริง ไม่ได้บวกเพิ่มราคา 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

0.06 / 0.08 0.05 / 1.04 รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขราคา เป็นไปตาม ราคาซ้ือ
ขายกับบุคคลภายนอก 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ย่อย กับ บมจ. ลากูน่า         
รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล ซ่ึงมี
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 
เป็นกรรมการของบริษัท 
 

รายได้ค่าบริหารโรงแรม 
และอ่ืนๆ 

13.93 / 35.25 8.32 / 37.06 คิดในอัตราท่ีใกล้เคียงกับท่ีคิดกับโรงแรม  มีเงื่อนไข
ราคาแบ่งตามสัดส่วนที่ใช้จริง ไม่ได้บวกเพิ่มราคา 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

- 0.07 / 0.38 รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขราคา เป็นไปตาม ราคา      
ซ้ือขายกับบุคคลภายนอก 
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บริษัท/บริษัทย่อยที ่         
ท ารายการ 

ลักษณะของรายการ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจ าเปน็ 

ปี 2550 ปี 2551 

บมจ. ดุสิตธานี และ บริษัท
ย่อย กับ บ. ปิยะศิริ ซ่ึงมี
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
และผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่
 

ค่าตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําป ี
 

- / 0.19 - / 0.24 ได้มีการประกวดราคาก่อนเข้าทํารายการดังกล่าว     
มีเงื่อนไขราคาเป็นไปตาม ราคาซ้ือขายกับ
บุคคลภายนอกและหลักเกณฑ์การให้ส่วนลด 

บมจ. ดุสิตธานี และ บริษัท
ย่อย กับ บ. นิวแอตแลนติก 
และ บ. ธนจิรัง ซ่ึงมีท่าน
ผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุยและ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่
 

ค่าเช่าห้องเก็บเอกสาร 
(บ. ธนจิรัง) 

- / 0.04 - มีเงื่อนไขราคาเป็นไป ตามร าคาซ้ือขายกับ
บุคคลภายนอกและหลักเกณฑ์การให้ส่วนลด 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 3/2552  ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไข
เป็นไปตามการค้าโดยปกติทั่วไป 



  แบบ 56-1 

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)                        107 

11.2 รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

นอกจากรายการที่เป็นการทําธุรกรรมตามปกติซ่ึงได้เปิดเผยไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วนั้น 
บริษัทได้กําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้เกี่ยวข้อง ท่ีเป็นรายการที่ได้มา  และ
จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และ รายการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินที่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ             
จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ 

ในปี  2550  และปี 2551  บริษัทมีการทํารายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และ รายการ                
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัทย่อยซ่ึงเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือ           
ทางการเงินแก่บริษัทย่อยนั้นมีเงื่อนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอด       
การเปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกู้ยืมได้ดังนี้ 
 

บริษัทย่อย ยอดเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) ยอดคงค้าง (ล้านบาท) รายละเอียดของรายการ 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2550 ปี 2551 

1. บ.  ดุสิตโฮเต็ล 
แอนด์ รีสอร์ท  

(38.50) 32.00 - 32.00 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

0.31 2.01 - 0.13 ดอกเบี้ยรับของบริษัท 

2. บ. เทวารัณย์ 
สปา  

(2.50) - - - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

0.04 - - - ดอกเบี้ยรับของบริษัท 

3. บ. ดุสิตเพ่ือ
พัฒนาผู้บริหาร  

- (0.30) 1.00 0.70 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

0.05 0.04 0.003 0.002 ดอกเบี้ยรับของบริษัท 

4. บ. เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต  

40.00 (10.00) 40.00 30.00 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

2.26 2.65 0.29 0.22 ดอกเบี้ยรับของบริษัท 



  แบบ 56-1 

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  108 

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกันบริษัทกําหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังนี้ 
1. ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ 
2. รายการเกี่ยวโยงที่เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้เสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของ
รายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ  
จะทําการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหนา้ท่ีของบริษัท และผู้ตรวจสอบ
ภายใน ว่าเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว 

3. บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดซ้ือ    
จัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรา ยการระหว่างกัน  
และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว 

4. ในการเข้าทํารายการระหว่างกันบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคา โดย
ให้ได้ราคาท่ียุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ /หรือ
การได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึง        
การเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่              
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ 

11.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่าง กันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการข้างต้น ซ่ึงรวมถึง  
รายการระหว่างกันกับบ. แอคมี พรินติ้ง บ. เดอะเพนนินซูล่า ทราเวล เซอร์วิส และบมจ . รอยัล  ปริ๊นเซส และ /
หรือ บริษัทอ่ืนซ่ึงอาจมีความขัดแย้ง 
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12. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 
 

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี :   ส านักงานไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส โดย 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3442 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
จากรายงานการ ตรวจ สอบของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี  ส้ินสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม  2551 ได้รายงาน       

อย่างไม่มีเงื่อนไขว่า  งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551           
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับ ปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท โดย ถูกต้องตามที่ควร                  
ในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
 
ข.  สรุปงบการเงินรวม 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2549 – 2551  (ตามเอกสารแนบ 3) 
 
12.1  ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

บริษัทและบ ริษัทย่อยมีผลประกอบการโดยรวม ในช่วงปี 2549 และ 2550 ดี โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น    
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ใน ปี 2549 และปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 3,224 ล้านบาท และ  
3,310 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากปี 2549 คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 2.67 บริษัท  และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ
ส าหรับ ปี 2549 และปี 2550 เท่ากับ 229 ล้านบาท  และ 122 ล้านบาท  ตามล าดับ  ซ่ึงคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ
ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 46.72 และในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 3,728 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.59  และมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2551 เท่ากับ 217 ล้านบาท  ซ่ึงคิดเป็น
อัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 78 

ตั้งแต่ปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยได้ ขยายและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยท าการปรับปรุง  และ
ซ่อมแซมโรงแรมในเครือดุสิตธานี และดุสิตปริ๊นเซส เพื่อเพิ่มระดั บความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้า 
เช่น การปิดห้องพักบางส่วน เพื่อปรับปรุง ซ่ึงงานปรับปรุงนั้นได้แล้วเสร็จในปี 2550 นอกจากนี้ บริษัทย่อย    
ได้ท าการ เปิด โรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นโรงแรมทันสมัยระดับ 5 ดาว ขนาด 130 ห้อง ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ใหม่ของกลุ่ มดุสิตธานี คือ  “ดุสิตดีทู (dusitD2)” ซ่ึงโรงแรมดังกล่าวได้เ ริ่มเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2549 
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ในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจกิจการโรงแรม   ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ    
ทั้งในประเทศและต่างประเทศท้ังส้ิน 9 แห่งและรับจ้ างบริหารโรงแรมภายใต้ เครื่องหมายการค้า ดุสิตธานี    
ดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส รวมท้ังส้ิน 8  แห่ง นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลักดังกล่าว บริษัท
และบริษัทย่อยได้พัฒนาธุรกิจอ่ืนเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้และ/หรือสนับสนุนธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

1. ธุรกิจสถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปา) โดย บริษัทย่อยมีสถานบริการเพื่อสุขภาพ 5 แห่ง ได้แก่ ที่
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิต ธานี พัทยา โรงแรมดุสิต ธานี หัวหิน  โรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา  ซ่ึงได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน เพ่ือเป็นการรั บรอง
คุณภาพระดับชั้นน า 

2. ธุรกิจอ่ืนๆ เช่น วิทยาลัยดุสิตธานีมีโครงการเปิดสอนในระดับปริญญาโท  รวมถึง                  
การน าหลักสูตรด้านอาหารของ Le Cordon Bleu จาก Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ซ่ึงเป็น      
ผู้ด าเนินกิจการด้านโรงเรียนสอนศิลปการประกอบอาหารสไตล์ฝรั่ งเศสที่มีชื่อเสี ยงระดับ
นานาชาติมาใช้ร่วมกับหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี 

3. ธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่าซ่ึงบริษัทได้ท าการปรับปรุงและตกแต่งอาคารดังกล่าวเพื่อเพิ่ม    
อัตราค่าเช่า รวมไปถึงการวางผังใหม่ให้แต่ละห้องมีพื้นที่ให้เช่ามากขึ้น 

4. ธุรกิจฝึกอบรม บริษัทได้ท าสัญ ญาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาวายแห่งมามานัว เพื่อร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรการสอน เปิดอบรมให้แก่พนักงานบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลทั่วไป 

5. โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ซ่ึงเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทกับ          
Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ได้เปิดสอนอย่างเป็นทางการในเดือน สิงหาคม 2550 โดยมี
นักเรียนในช่วงแรกประมาณ 75– 90 คนต่อภาคการศึกษา และในปี 2551 มีนักเรียน ประมาณ 
125 – 130 คนต่อภาคการศึกษา 
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12.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

12.2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม และการให้บริการรับจ้างบริหารโรงแรม
ซ่ึงเป็นรายได้หลัก และมีรายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ยรับ รายได้อ่ืนๆ เช่น ค่าเช่าร้านค้าในโรงแรม ค่าส่ิงพิมพ์
โฆษณา ค่าการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงแรม เป็นต้น สัดส่วนของรายได้รวมของบริษั ท และ       
บริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

        หน่วย: พันบาท 

    ปี 2550 ปี 2551 
โครงสร้างรายได ้ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ     
ก. รายได้จากกิจการโรงแรม 2,985,671 90.19 3,133,053 84.04 
ข. รายได้จากธุรกิจอาคารให้เช่า 40,703 1.23 64,065 1.72 
รวม  3,026,374 91.42 3,197,118 85.76 

2. รายได้ค่าบริหารโรงแรม  118,770 3.59 115,579 3.10 
3. ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,768 0.05 244,532 6.56 
4. รายได้อ่ืน 161,915 4.94 170,542 4.58 

รวมรายได้ 3,308,827 100.00 3,727,771 100.00 
 

ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ            
ในประเทศ ราคาน้ ามันที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งไตรมาสที่ 3 เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากปัญหาทาง
การเงินของสหรัฐอเมริกาท่ี ส่งผลกระทบไปท้ังยุโรปและเอเชีย  นอกจ ากนี้มีปัจจัยที่มีผลกระทบรุนแรง          
ต่อธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศท่ีเริ่มก่อตัวในไตรมาสที่ 2 
และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์ปิดสนามบินภูเก็ตในปลายเดือนสิงหาคม จนกระทั่งการปิดสนามบิน
สุวรรณภูมิและดอนเมือง ในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
เที่ยวในประเทศไทยจ านวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบกับรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ 
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1. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการจากในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นโรงแรม

ในกลุ่มดุสิต กลุ่มรอยัล ปริ๊นเซส  และดุสิตดีทู นอกจากนี้ยังมีรายได้จากกิจการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย กิจการ  
อาคารพาณิชย์ ซ่ึงปรับปรุงแล้วเสร็จ และมีการปรับอัตราค่าเช่า เมื่อปลายปี 2550  สถานสุขภาพ ฝึกอบรม และ
กิจการสอนการประกอบอาหาร เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ สิงหาคม 2550  ในปี 2551 รายได้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
แบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ส าหรับไตรมาสแรกส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 มีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 31.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4  ส่วนไตรมาสที่ 2 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2551 มีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 73.60 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 15 หลังจากผลกระทบจากสาเหตุข้างต้นส่งผลให้ไตรมาสที่ 3 ส้ินสุด 30 กันยายน 2551 มีรายได้จาก
การขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 29.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5 ซ่ึงเพิ่มขึ้น
ในสัดส่วนที่ลดลงจากงวดก่อน แต่ผลกระทบท่ีรุนแรงจากปิดสนามบินดังกล่าวท าให้ไตรมาสที่ 4 มีรายได้จาก
การขายและการให้บริการลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 129 .64 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17    
อย่ างไรก็ตามเมื่อรวมรายได้จากการขายและการให้บริการของท้ังปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน             
2.58 ล้านบาท 

1.2 รายได้จากการขายและการให้บริการจากต่างประเทศ  ที่ประเทศฟิลิปปินส์ คือโรงแรมดุสิตธานี 
มะนิลา หลังจากมีการปรับปรุงโรงแรมเมื่อกลางปี 2549 และแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2550 ในปี 2551 มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 168.17 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 34 

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้โรงแรมสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดลงจากปีก่อน ดังนี้ 
 

 กลุ่มโรงแรมที่อยู่ภายใต้บริษัท  มีรายได้ลดลง 31.10 ล้านบาท ประกอบด้วย 
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ  สามารถท ารายได้เพิ่มขึ้น  15.27 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 1.74 
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา มีรายได้ ลดลง จ านวน 33.20 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 6.43 
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  มีรายได้ลดลง จ านวน 13.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.47 
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 กลุ่มโรงแรมที่อยู่ภายใต้บริษัทย่อย มีรายได้เพิ่มขึ้น 150.42 ล้านบาท ประกอบด้วย 
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 มีการปรับปรุงตกแต่งโรงแรม และแล้วเสร็จ

ในปลายปี 2550  มีผลท าให้รายได้เพิ่มขึ้น จ านวน 168.17 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 33.75 
โรงแรมในกลุ่มดุสิตปร๊ินเซส ประกอบดว้ย รงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส 

ศรีนครินทร์ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส  เชียงใหม่  และโรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส โคราช  ในปี 2551 มีรายได้ ลดลง
จ านวน 12.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่   อยู่ภายใต้บ . ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ซ่ึ งเป็นโรงแรมแบรนด์ใหม่
ของเครือดุสิต  ได้เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในเดือน พฤศจิกายน 2549 ในปี 2551 มีรายได้ลดลงจ านวน 
4.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.20 
 เทวารัณย์ สปา  ประกอบธุรกิจบริการสถานสุขภาพ โดยใช้ช่ือเทวารัณย์ สปา ซ่ึงมีชื่อเสียงเป็นสปา  

ชั้นน า และได้ รับความนิยมจากลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ   ปัจจุบันมี 5 แห่ง คือ กรุงเทพ   พัทยา 
ชะอ า/หัวหิน เชียงใหม่  และมะนิลา 

ในปี 2551 รายได้จากกิจการสปาลดลง 1.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 
 บ. ดุสิต เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ประกอบกิจการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรซ่ึงถือว่าเป็น หัวใจส าคัญต่อ

ธุรกิจการบริการ โดยบริษัทได้ตั้งบริษัทฝึกอบรมเพื่อด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท และ
บริษัทย่อย และบุคคลทั่วไป มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จ านวน 0.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.33 
 บ.  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นกิจการร่วมค้าประกอบกิ จการเป็นโรงเรียนสอนประกอบอาหาร   

แบบฝรั่งเศส  ได้เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม 2550 มีส่วนแบ่งรายได้ในงบการเงินส าหรับปี 2551 จ านวน  
44.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 191.94 

 
รายได้จากการขายและการให้บริการ สามารถวิเคราะห์ตามประเภทของรายได้ ได้ดังนี้ 

ก) รายได้จากกิจการโรงแรม 

รายได้หลักจากกิจการโรงแรมประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก รายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าห้องพัก ส าหรับปี 2551  จ านวน 1,738 .12 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2550  จ านวน     
62.17 ล้านบาท เนื่องจากโรงแรมในกลุ่มมีอัตราเข้าพักเฉล่ีย (Average Occupancy Rate) และอัตราค่าห้องพัก
โดยเฉล่ีย (Average Room Rate) สูงขึ้น เพราะแต่ละโรงแรมในกลุ่มเปิดให้ด าเนินการ ได้เต็มท่ี ส าหรับปี 2551 
รายได้ค่าห้องพักส่วนใหญ่มาจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี  พัทยา โรงแรมดุสิ ตธานี หัวหิน 
และโรงแรมกลุ่มดุสิตปริ๊นเซส  ซ่ึงมีรายได้รวมกันมากกว่าร้อยละ 46 ของรายได้รวม 
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ในอนาคต หากไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกที่กระทบต่อการท่องเที่ยว อย่างเช่นในปี 2551แล้ว 
โดยรวม อัตราเข้าพักเฉล่ีย (Average Occupancy Rate) และอัตราค่าห้องพักโดยเฉล่ี ย (Average Room Rate)   
แต่ละโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อ ยน่าจะมีแนวโน้มท่ีมีอัตราดีขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมหลักของ
บริษัทและบริษัทย่อยที่ได้มีการปรับปรุงใหญ่ในเรื่องของห้องพักและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องในช่วง    
2 ถึง 3 ปีท่ีผ่านมาแล้ว และรวมถึงโรงแรมท่ีเพิ่งเปิดด าเนินการ คือ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

อาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนหนึ่งซ่ึงสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มดุสิตธานีถึงร้อยละ 18.84 ของรายได้รวม
ในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่ากับ 1,192.60 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็นจ านวน 58.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 

ข)  รายได้จากธุรกิจอาคารให้เช่า 
รายได้จากธุรกิจอาคารให้เช่า ส าหรับ ปี 2551  มีจ านวน 64 .07 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อย ละ 1.72           

ของรายได้รวม  เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จ านวน 23.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.40 สืบเนื่ องจากปี 2550            
การปรับปรุงตกแต่งอาคาร แล้วเสร็จ ท าให้บริษัทสามารถคิดค่าเช่าและค่าบริการต่อตารางเมตรเพ่ิมขึ้น  และ     
มีผู้เช่าเต็มพื้นที่เช่าอาคาร ท าให้รายได้จากธุรกิจอาคารให้เช่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาคารให้เช่า ของบริษัทมีอยู่       
2 อาคาร คือ อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และอาคารรมณีย์คอร์ท 
ซ่ึงตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.  รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม 

รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทประกอบด้วยรา ยได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดุสิตธานี ดุสิตปริ๊นเซส ดุสิตดีทู ดุสิตเทวารัณย์ และดุสิตเรสซิเด้นซ์ 

ในปี 2551 บริษัทมีรายได้รวมจากการบริหารโรงแรมเท่ากับ 115.58 ล้านบาทลดลงจากป ี2550 จ านวน 
3.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 ซ่ึงเป็นรายได้ที่มาจากการบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ดุสิตธานี รวม 6 แห่ง 
เท่ากับ 109.51 ล้านบาท และดุสิต ปริ๊นเซส รวม 2 แห่ง เท่ากับ 6.07 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
94.75 และร้อยละ 5.25 ของรายได้รวมจากการรับจ้างบริหารโรงแรม  ทั้งนี้เนื่องจาก ผลประกอบการของ
โรงแรมที่รับจ้างบริหารในประเทศได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ 

 
3.  ก ำไรจำกกำรขำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 ในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2551 บริษัทได้ขายท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้มีก าไร จากการ       
ขายท่ีดิน จ านวน 243.09 ล้านบาท  หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้แล้ว คงเหลือเป็นก าไรจากการขายท่ีดิน-สุทธิ 
จ านวน 170.16 ล้านบาท 
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4.  รายได้อื่น 
รายได้อ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รายได้ค่าเช่าร้านค้า           

ในโรงแรม และรายได้อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการรับจ้างบริหาร  เช่น ค่าจัดพิมพ์ ค่าการ ตลาด          
ค่าจัดซ้ือ เป็นต้น ในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อ่ืนเท่ากับ 170.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 6.96 ล้านบาท      
คิดเป็นร้อยละ 4.26 

 
ค่าใช้จ่าย 
1. ต้นทุนการขายและบริการในกิจการโรงแรม 

ต้นทุนขายและบริการในกิจการโรงแรมและธุรกิจอาคารให้เช่า ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย
ส่วนหลักๆ ได้แก่ ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการให้บริการห้องพัก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องพัก ค่าบ ารุง
ซ่อมแซมทรัพย์สินโรงแรม ค่าพลังงาน  ค่าเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานในแผนกที่เกี่ยวข้อ ง และ ต้นทุน
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับปี 2551 ต้นทุนขายและบริการมีจ านวน 1,698.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.13 
ของรายได้จากการขายและการให้บริการ  ซ่ึงมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปี  2550 ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการ
จ านวน 1,602.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.96 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

ก าไรขั้นต้น 
บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขั้นต้นโดยรวม ส าหรับปี 2550 เท่ากับ 1,423.55 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 

47.04 ของรายได้จากการ ขายและการให้บริการ และส าหรับปี 2551 เท่ากับ 1,498 .43  ล้านบาท  คิดเป็น         
อัตราร้อยละ 46.87 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

2.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ได้แก่ ค่าเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน 
ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย และ ค่าภาษีโรงเรือนและค่าประกันภัย เป็นต้น 
ส าหรับปี 2551 มีจ านวน 1,027.20 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 27.56 ของรายได้รวม  ส าหรับปี  2550 มีจ านวน 
922.35 ล้านบาท คิดเป็น  ร้อยละ 27.86 ของรายได้รวม 
สาเหตุใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าใหม่ ต่อเนื่องจากปีก่อน ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาระบบการจองห้องพักส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการลงทุนและพัฒนา และการว่าจ้าง
บุคลากรเพ่ิมขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศท่ีส านักงานตัวแทนประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต จ ากัด ซ่ึงประกอบกิจการโรงเรียนสอ นท าอาหารที่จัดตั้งขึ้นเม่ือ วันที่ 11 สิงหาคม 2549 และเปิดสอนตั้งแต่ 
สิงหาคม 2550 
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3.  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ไม่เป็นเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจาก

อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการด าเนินกิจการโรงแรม บริษัท และบริษัทย่อยค านวณค่าเส่ือม
ราคาส าหรับอาคารและอุปกรณ์โรงแรม ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร และค่าตัดจ าหน่าย ส าหรับค่าเช่าที่ดิน
และอาคารจ่ายล่วงหน้าส าหรับท่ีดินที่ตั้งโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ  หลัง การปรับปรุงตกแต่งโรงแรม              
ในกลุ่ม ดุสิตธานี  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ กลุ่มดุสิตปริ๊นเซส เสร็จ ส้ินแล้ว  ท าให้บริษัท  และ    
บริษัทย่อยมีค่าเส่ือมราคา  และค่าตัดจ าหน่าย ส าหรับ ปี 2551 จ านวน 602.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2550 
จ านวน 82.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.79 
4.  ดอกเบี้ยจ่าย 
 ส าหรับปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 72.20 ล้านบาท ลดลงจากป ี2550 จ านวน 
15.33 ล้านบาท รายการดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยจ่ายให้สถาบันการเงินส าหรับเงินกู้ยืมท่ีบริษัท และบริษัทย่อยกู้ยืม
มาเพื่อปรับปรุงตกแต่งโรงแรม  และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในระหว่า งปีที่ผ่านมาบริษัท  และบริษัทย่อย       
มีการจ่ายคืนเงินกู้บางส่วน จึงท าให้มีดอกเบี้ยจ่ายลดลง 
 

5.  ภาษีเงินได้ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีการค านวณภาษีเงินได้จากก าไรสุทธิหลังจากหักรายได้ที่ไม่ต้องน ามาค านวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได้และบวกกลับค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใ ช้จ่ายค านวณภาษีเงินได้ ส าหรับปี 2551 
บริษัท  และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้ จ านวน 95.57 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น จากปี  2550 จ านวน 55.53 ล้านบาท          
ส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการขายท่ีดินที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ก าไรสุทธิ 
ในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเท่ากับ 216.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 94.69 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับปี 2550 ซ่ึงมีจ านวน 121.94 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลัก ดังต่อไปนี้ 
1. ก าไรจากการขายท่ีดิน หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้แล้ว มีก าไรจากการขายท่ีดินสุทธิจ านวน 

170.16 ล้านบาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 1,027.20 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104.85 ล้านบาท 
3. การเพิ่มขึ้นของค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อยจาก 520.24 ล้านบาท

ในปี 2550 เป็น 602.39 ล้านบาทในปี 2551 
4. ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจาก 87.53 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 72.20 ล้านบาทในปี 2551 
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแ ทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2550 และปี 2551 เท่ากับร้อยละ  3.15 และ

ร้อยละ 5.54 

บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง  และมีนโยบายในการจ่ายเงินปัน ผลในอัตรา     
ไม่ ต่ าก ว่า ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ต่อหุ้น  บริษัท จ่ายเงินปันผล ประจ า ปี 2550  เป็น จ านวน เงินทั้งส้ิน                  
85.00 ล้านบาท และงวดครึ่งปีแรกของปี 2551 จ านวนเงิน 42.50 ล้านบาท 

 
12.2.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม  6,515.22 ล้านบาทและ 

5,940 .20 ล้านบาท  ตามล าดับ ลดลงจ านวน 575.02 ล้านบาท  คิดเป็น ร้อยละ 8.83 ในส่วนของสินทรัพย์
หมุนเวียน 837.52 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 17  ปัจจัยหลักเกิดจากเงินสดเงินฝากธนาคาร และ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง จากการน าไปช าระคืนเงินกู้ และใช้ในการปรั บปรุงตกแต่งโรงแรม  และสินทรัพย์      
ไม่หมุนเวียน  5,102.67 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนคิดเป็น ร้อยละ  7 เกิดจากก ารขายท่ีดินที่จังหวัดเชียงใหม่        
ค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเพิ่มขึ้น ตัดจ าหน่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า  และเงินลงทุ นในหลักทรัพย์        
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีราคาตลาดต่ าลง ประกอบด้วยดังนี้ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 418.42 ล้านบาทและ 

324 .76  ล้านบาท  ตามล าดับ ลดลงจากปีก่อน จ านวน 93.66  ล้านบาท  เนื่องจาก บริษัทและบริษัท ย่อย                
ได้ปรับปรุงตกแต่งโรงแรมใน เครือ ซ่ึงต้องใช้ เงินจึงมีการ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ในระหว่างปี และ                    
ในขณะเดียวกันไดม้ีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนและตามท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมด้วย 

ลูกหนี้การค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 บริษัทและบริษัทย่อย มีลูกหนี้การค้า - สุทธิ เท่ากับ 179.26 ล้านบาท 

และ 201.20 ล้านบาท ตามล าดับ ลูกหนี้การค้าลดลงเนื่องจากอัตราการเข้าพักในโรงแรมในไตรมาสที่ 4 ลดลง 
ที่เกิดจาก ผลกระทบท่ีรุนแรงจากปิดสนามบิน  รายได้จากการขายและการให้บริการ จึงลดลง ซ่ึงมีลูกหนี้        
แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระสรุปได้ดังนี้ 
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                    หน่วย: ล้านบาท 

ยอดหนี้ที่ค้างช าระ 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 
- ต่ ากว่า 3 เดือน 188.56 198.06 172.91 
- มากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป 11.51 11.05 17.06 
รวมลูกหนี้การค้า 200.07 209.11 189.97 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7.83) (7.91) (10.71) 
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 192.24 201.20 179.26 

 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้  

ตามจริง โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บห นี้ การวิเคราะห์ฐานะของลูกหนี้แต่ละราย รวมถึง        
ความคืบหน้าในการติดตามหนี้ดังกล่าว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้ที่ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 
17.06  ล้านบาท  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย (Agents) บริษัทและบริษัทย่อย                      
มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 10.71 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน  

สินค้าคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 69.08 ล้านบาท  

และ 66.80 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุแผนกช่าง
และวัสดุอื่นๆ  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ และค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  สุทธิ เท่ากับ  

4,087 .24 ล้านบาท และ 3,855 .48 ล้านบาท ตามล าดับ  และมีค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าเท่ากับ     
685.12ล้านบาท และ 759.18 ล้านบาท ตามล าดับสาเหตุที่ลดลงนั้นเกิดจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายใน
ระหว่างปี 

หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,401 .48 ล้านบาท และ 

1,804.66 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน  596.82 ล้านบาท เนื่องจากการช าระกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน     
ที่กู้ยืมมาเพื่อท าการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมต่างๆ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างปี 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายละเอียดของเงินกู้ยืม สรุปไดน้ี้  
                    หน่วย: ล้านบาท 

 วงเงินกู้ยืม ยอดคงค้าง อัตราดอกเบี้ย 
1. เงินเบิกเกินบัญชี 148.00 1.44 MOR 
2. เงินกู้ยืมระยะส้ัน    

- บมจ. ดุสิตธานี 300.00 -         - 
- บมจ. ดุสิตธานี 450.00 237.00 MMR 
- บมจ. ดุสิตธานี 450.00 - - 
- บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 200.00 - - 
- Philippine Hoteliers, Inc.                 (1)  36.84 18.42 7.6135 

3. เงินกู้ยืมระยะยาว    
- บมจ. ดุสิตธานี 1,000.00 430.00 4.125% 
- บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 400.00 232.00 4.125% 
- Philippine Hoteliers, Inc.                   (2) ** 375.74 375.74 6.7654% 

รวม 3,360.58 1,294.60  
 

(1) วงเงินกู้ยืมระยะส้ันของ Philippine Hoteliers, Inc. เท่ากับ 50 ล้านเปโซ 
(2) วงเงินกู้ยืมระยะยาวของ Philippine Hoteliers, Inc. เท่ากับ 510 ล้านเปโซ 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 3,876.68 ล้านบาท  และ 
3,908.28 ล้านบาท ตามล าดับ และ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัทมีก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 
1,352.99 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หุ้นสามัญซ้ือคืนที่แสดงในงบดุลเป็นหุ้นที่ บ . ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์
(เดิมชื่อ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล) ถือหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจ านวน 471,500 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี
เท่ากับ 15.74 ล้านบาท 
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กระแสเงินสด 

บริษัทและบริษัทย่อยมกีระแสเงินสดจากการด าเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดังต่อไปนี ้ 

                                                                                                                                            หน่วย:ล้านบาท 

 2549 2550 2551 
กระแสเงินสดสุทธิได้จากการด าเนินงาน 923.75 702.52 731.54 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน (832.23) (977.51) (219.95) 
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) การจัดหาเงิน 250.06 (129.30) (593.10) 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนที่มีต่อเงินสด (6.85) 82.44 (12.15) 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 334.73 (321.85) (93.66) 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบส าหรับปี 2550 กับปี 2551 ได้ดังนี้ 
กระแสเงินสดสุทธิได้จากการด าเนินงานจ านวน 731.54 เพิ่มขึ้นจ านวน 29.02 ล้านบาท 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ในการลงทุนจ านวน 219.95 ล้านบาท  ลดลงจ านวน 757.56 ล้านบาท  เนื่องจาก     

มีเงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 263.56 ล้านบาท แต่มีการลงทุนปรับปรุงโรงแรม         
ในเครือลดลงจากปีก่อนจ านวน 475.50 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการจัดหาเงินจ านวน 593.10 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจ านวน 463.80 ล้านบาท 
เนื่องจากในระหว่างปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการกู้ยื มเงินเพ่ิม เพื่อท าการปรับปรุงโรงแรมต่างๆ        
ในขณะเดียวกัน มีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ก่อนครบก าหนดช าระและที่ครบก าหนดช าระในปี 2551 อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันในช่วงเวลาเดียวกัน 

  

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

  2549 2550 2551 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 1.37 0.93 0.78 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 1.04 0.63 0.49 

                    

จากอัตราส่วนสภาพคล่องและ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ของบริษัทปี 2551 ลดลงจาก ปี 2550 
เนื่องจากบริษัทมี กระแส เงินสดคงเหลือจากการด าเนินงาน ลดลง มา กกว่าหนี้สินที่ลดลงจากการช าระคืน       
เงินกู้ยืม แม้ว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องลดลง บริษัทยังมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ แต่หากบริษัท               
มีการลงทุนในการปรับปรุงตกแต่งโรงแรม อาจท าให้กระแสเงินสดไม่เพียงพอ ท้ังนี้หากบริษัทจ าเป็นต้องใช้
เงินลงทุนดังกล่าวยั งสามารถใช้เงินกู้ยืมเพิ่มได้ เนื่องจากบริษัทมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ     
ในอัตราค่อนข้างต่ า 



  แบบ 56-1 
  

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 121 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้สิน 
 

  2549 2550 2551 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                เท่า 0.58 0.62 0.46 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย                   

- ก าไรก่อนรายการพิเศษ เท่า 5.87 2.97 5.47 
- ก าไรหลังรายการพิเศษ เท่า 5.87 2.97 5.97 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.46 เท่า และ   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 เท่ากับ 0.62 เท่า สาเหตุ ที่อัตราส่วนดังกล่าว ลดลงนั้นเกิดจาก เงินที่ บริษัท  และ   
บริษัทย่อยได้มีการกู้ยืมเพื่อการลงทุนปรับปรุงโรงแรมอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนนั้นได้มีการช าระ      
ในระหว่างปี และ อัตราดังกล่าวต่ ากว่าเงื่อนไขที่ต้องคงไว้ตามสัญญาเงินกู้ซ่ึงก าหนดให้ด ารงอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนของบริษัทไม่ให้เกินอัตราส่วน 2 : 1 และความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเท่ากับ  5.47 เพิ่มขึ้น           
จากปี 2550 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยยังมีสภาพคล่องในการช าระหนี้ 
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
   

  2549 2550 2551 
อัตราก าไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ  ร้อยละ 7.11 3.68 5.81 
อัตราก าไรสุทธิหลังรายการพิเศษ  ร้อยละ 7.11 3.68 5.81 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)      

- ก าไรก่อนรายการพิเศษ ร้อยละ 6.01 3.15 5.54 
- ก าไรหลังรายการพิเศษ ร้อยละ 6.01 3.15 5.54 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA)     
- ก าไรก่อนรายการพิเศษ ร้อยละ 8.04 4.05 6.35 
- ก าไรหลังรายการพิเศษ ร้อยละ 8.04 4.05 6.35 

     

 จากอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น ในปี 2551 มีอัตราก าไรสุทธิ (Net profit margin) เท่ากับร้อยละ  
5.81 ของรายได้ ซ่ึงก าไรดังกล่าวมีก าไรสุทธิจากการขายท่ีดินจ านวน 170.16 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.05  
ของรายได้  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ  5.54 และมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ 
(ROA) เท่ากับร้อยละ  6.35 เนื่องจาก มี การลงทุนสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น  ได้แก่ การปรับปรุงตกแต่งโรงแรม  
และ ห้องอาหารของโรงแรมต่างๆ ต่อเนื่อ งจากปี 2549 ซ่ึงสินทรั พย์ท่ีได้รับการปรับปรุงเหล่านี้ จะมี
ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ซ่ึงน ามาสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในปีต่อๆ ไป 
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ปัจจัยที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

1. ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจโรงแรม 
ในการด าเนินธุรกิจโรงแรมผลประกอบการของบริษัทจะขึ้นอยูก่ับภาวะการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ   ซ่ึงอาจ

ได้รับผลกระทบจากป จจัยภายนอกต างๆ ท่ีบริษัทไม่สารถควบคุมได้ เช น เหตุการณ์ก่อการร้าย  
ภัยธรรมชาติต างๆ หรือ การเกิดโรคระบาด เป็นต้น  ในอดีต ป จจัยภายนอกดังกล าวนั้นมีผลกระทบต่อ          
ผลการด าเนินงานของ บริษัทแต่เพียงระยะส้ันเท่านั้น แต่ในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบ      
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศและผลกระทบทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นในประเทศด้วย          
หากปัจจัยภายนอกดังกล่าวกระทบภาวะการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อ                        
ผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการท า
ประกันภัยคุ มครองความเส่ียงทุกประเภท (All risks) และคุมครองการขาดรายได จากการหยุดด าเนินธุรกิจ 
(Business Interruption) คมุครองภัยจากการกอการราย เพื่อลดความเส่ียงจากผลกระทบดังกล่าว 

 

2. ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่เป็นโรงแรม แห่งใหม่ท่ีเชียงใหม่ภายใต้ เครื่องหมายการค้า “ดุสิตดีทู”        

ซ่ึงเป็น เครื่องหมายการค้า ใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อย   บริษัทได้ลงทุนและท าการโฆษณา  และ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องภายหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปลายปี 2549 ทั้งนี้หากผลการด าเนินงาน
ของโรงแรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทย่อยได ท าการศึกษาความเป นไปได ของโครงการ          
ในเบ้ืองต้น บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนในโรงแรมดั งกล่าว  และอาจท าให้รายได้
ของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 

 
3. ธุรกิจรับจ้างบริหาร 

โครงการรับจ้างบริหารโรงแรมใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อยได้เล่ือนการเปิดโครงการ                   
จากก าหนดการเดิมที่ก าหนดไว้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2551 ท าให้รายได้ดังกล่าวไม่เป็น         
ไปตามที่คาดการณ์ไว้  บริษัทคาดว่าผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนี้จะมีผลกระทบต่อไปในอีก 1-2 ปี 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปี 2551 บริษัทช าระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อ ยในประเทศ คือ บ . ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  
คูเปอร์ส เอบีเอเอส  คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังส้ิน 3.78 ล้านบาท 

2. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ Isla Lipana & Co. (a member of 
PricewaterhouseCoopers), Makati City, Philippines คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังส้ิน 0.61 ล้านเปโซ 

3. ค่าตอบแทนของงาน บริการ อ่ืน คือ ค่า ที่ปรึกษาเรื่องการรวมศูนย์ระบบบัญชีและจัดซ้ือ  โดย                 
บ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส ในปี 2551 ไม่มีการจ่ายช าระ 
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13.  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

บริษัทไม่มีข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องท่ีจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
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ส่วนที่ 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ 

รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน  ไม่เป็นเท็จ  ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง     
ในสาระส าคัญ  นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า 

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทย่อยแล้ว 

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่ อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว 

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว  และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของระบบ
การควบคุมภายใน  รวมท้ังการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บริษัทได้มอบหมายให้  นางสินี เธียรประสิทธ์ิ  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อ ของ  นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ  ก ากับไว้  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

ชื่อ   ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 
1. นายชนินทธ์ โทณวณิก  กรรมการ  ........................................... 
2. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ  กรรมการ  ........................................... 

 
ชื่อ   ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ     นางสินี เธียรประสิทธ์ิ  กรรมการ/เลขานุการบริษัท ........................................... 
 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท                

 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท  (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 
-  ประธานกิตติมศักดิ์  

-  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม                                      
ผูกพันบริษัท 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
-  เป็นมารดาของ 
นายชนินทธ์  โทณวณิก 
นางสินี  เธียรประสิทธิ์ 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
สาขาการโรงแรม 
 Johnson & Wales University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  49.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2513 – ก.ย. 2549 
 
 
 
 

ประธานกิตติมศักดิ ์
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ / ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการ 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 
บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
Philippine Hoteliers, Inc.  
บ. ปิยะจันทน ์
 
มูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 
 
บมจ. ดุสิตธาน ี
 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท  (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายชาตรี  โสภณพนิช 
-  ประธานกรรมการ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 

75 - อาชีวศึกษาชั้นสูง  
มหาวิทยาลัย Kwang Tai High 
Accountancy College สาธารณรัฐฮ่องกง 
- อุดมศึกษาจาก London Regent Street 
Polytechnic ประเทศสหราชอาณาจักร 
- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร จาก 
Institute of Bankers ประเทศสหราช
อาณาจักร 
- นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
Pepperdine University, Malibu,  
California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส ์
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่ง
มหาวิทยาลัยซัวเถา สาธารณรัฐประชาชน
จีน 
- Directors Accreditation Program (DAP)  

5.09 2548 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2542 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
 
 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท  (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายวานิช ไชยวรรณ 
-  กรรมการ 
      
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
 

76 - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กติติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

7.18 2550 – ปัจจุบัน 
 

2548 – ปัจจุบัน 
 

2540 - ปัจจุบัน 
 

2537 - ปัจจุบัน 
 

2537-ปัจจุบัน 
 
 

2536 - ปัจจุบัน 
 

2531 - ปัจจุบัน 
 

ประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 

ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จ ากัด 
(มหาชน) 
บ. ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์  
 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
 
บ. ไทยเอเซียแปซิฟิก บริวเวอรี่ 
(เบียร์ไฮเนเก้น) 
 
บ. ไทยประกันชีวิต 
 
โรงแรมโนโวเทล ริมเพ รีสอร์ท 
ระยอง 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท  (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ 
-    กรรมการ  
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 

76 - Advanced Management Program 
Harvard University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์  
Wale University 
- Directors Certification Program (DCP)  
รุ่น 66/2005 
- Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 45/2005 

ไม่มี 2549 - ปัจจุบัน 
 

2530 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ปัจจุบัน 
 
 

 
 

สมาชิก 
 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 
 
กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
 
ประธานบริหาร 
 
ประธานคณะกรรมการ 
 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 

สภานิติบัญญัติเเห่งชาติ 
 
บมจ. ดุสิตธานี 
Philippine Hoteliers, Inc. 
 
วิทยาลัยดุสิตธานี 
 
บ. พี บี แอร์  
 
มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา 
 
บมจ. เอ็ม บี เค  
 
 
 
บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด  (ประเทศ
ไทย) 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนต์  
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท  (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ   
-  กรรมการ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
   

38 - Bachelor of Science in Applied 
Mathematics and Economics 
Brown University (Magna Cum Laude) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

10.31 2548 - ปัจจุบัน 
 
 

2549 - ปัจจุบัน 
 

2546 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2541 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2537 - ปัจจุบัน 
 

2543 - 2549 
 

2541 - 2543 

ประธานเเละผู้อ านวยการ
บริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริหาร 

Gateway Capital  
Gateway China Fund I 
Gateway Capital Real Estate Fund II 
Home Inns & Hotel Management Inc. 
 
Dusit Thani Plc. 
 
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd. 
 
Mandalay Pioneer (Siam) Ltd. 
 
Pioneer Global Group Ltd. 
 
Strand Hotels International Ltd. 
 
Siam Food Products Plc. 
 
Wah Kwong Shipping Holdings Ltd. 
(Hong Kong) 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท  (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายชนินทธ์   โทณวณิก 
-   กรรมการ  
-  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 
 
ความสัมพันธ์ทางรอบครัว 
-  บุตรท่านผู้หญิงชนัตถ์   
ปิยะอุย 
-  พ่ีชายนางสินี  
เธียรประสิทธิ์ 

51 - Master of Business Administration 
(MBA), Boston University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Directors Certification Program  
(DCP) รุ่น 72/2006 
- Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 10/2004 
 
 
 

รวมอยู่ใน
กลุ่ม 
ท่านผู้หญิง 
ชนัตถ์   
ปิยะอุย 

ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549-2551 
2549-2551 

 
2547-2551 

กรรมการ / กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการ / ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
สมาชิก 
กรรมาธิการ 
 
นายกสมาคม 
 
 

บมจ. ดุสิตธาน ี
 
 
 
บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์  รีสอร์ท 
บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 
บ. เทวารัณย์ สปา 
บ. ดุสิตเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส ์
Philippine Hoteliers, Inc. 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 
บ. เวิล์ดคลาส เรนท์ อะคาร ์
 
สภานิติบัญญัติเเห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ
การท่องเท่ียว สภานิติบัญญัติเเห่งชาติ 
สมาคมโรงแรมไทย 
 
 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท  (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นางสินี   เธียรประสิทธิ์ 
- -  กรรมการและเลขานุการ

บริษัท     
- -  กรรมการผู้มีอ านาจลง    

นามผูกพันบริษัท 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  บุตรท่านผู้หญิงชนัตถ์  
 ปิยะอุย 
-  น้องสาวนายชนินทธ์ 
โทณวณิก 

50 - Mac Duffies Springfield, MA 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 9/2004 
- Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่น 65/2005 
- Finance for Non-Financial Director 
(FND) รุ่น 22/2005 
- Improving Quality of Financial 
Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 

รวมอยู่ใน
กลุ่ม 
ท่านผู้หญิง 
ชนัตถ์   
ปิยะอุย 

ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ / เลขานุการบริษัท  
 
 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ  
 
 

บมจ. ดุสิตธาน ี
 
 
บ.  ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 
 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส ์
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
 
บ. เทวารัณย์ สปา 
บ. ดุสิตเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร 
บ.ดุสิตเวิล์ดวายด์ 
บ. แอคมี พรินต้ิง 
บ. ปิยะศิร ิ
 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท  (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ศาสตราจารย์ หิรัญ  รดีศรี 
-  กรรมการอิสระ  
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 

79 - Master of Business Administration 
(MBA) University of Pennsylvania 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- Directors Certification Program (0/2000) 
- Fellow Member จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- วุฒิบัตร วปอ. 2524 
- ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท           
โรงเรียนการจัดการ Yale University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไม่มี 2546 - ปัจจุบัน 
 
 

2545 - ปัจจุบัน 
 
 

 
 

2543 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

2542 - ปัจจุบัน 
 

2542 - ปัจจุบัน 
 

ประธานท่ีปรึกษาศูนย์
พัฒนาการก ากับดูเเลกิจการท่ีดี 
 
ประธานคณะกรรมการทดสอบ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา
มหาวิทยาลัย 
 
กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย 
 

 
กรมสรรพากร 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
 

บมจ. ไทยคม 
 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 
 
บมจ. นวกิจประกันภัย 

 
บมจ. ดุสิตธาน ี



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท  (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ศาสตราจารย์ สรรเสริญ    
ไกรจิตติ 
-  กรรมการอิสระ  
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

82 - ธรรมศาสตร์บัณฑิต  
- เนติบัณฑิตอังกฤษ 
Lincoln’s Inn, London 
- นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
- Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 5/2003 

0.08 2539 – ปัจจุบัน 
 
 

2530 - ปัจจุบัน 
 

2531 - ปัจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
คณะท่ี 7 
 
กรรมการสภากาชาดไทย 
 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ    
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สภากาชาดไทย 
 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท  (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายศักดิ์   เกี่ยวการค้า 
-  กรรมการอิสระ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

73 - บัญชีบัณฑิต  พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต และ
นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย  
- Directors Certification Program       
- หลักสูตร Chairman  
- หลักสูตร Audit Committee Program  
  
  - หลักสูตร Director Certification 
Program Refresher  
- Executive Program Stanford University  
& National University of Singapore 
- Senior Executive Program SASIN 

ไม่มี 2543 - ปัจจุบัน 
2528 - 2543 

 
2543 - ปัจจุบัน 

 
 
2542 – ปัจจุบัน 

 
2543 - 2548 

 

กรรมการเเละเหรัญญิก 
กรรมการเเละผู้ช่วยเหรัญญิก 
 
กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
 
บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักซ ์
 
 
บมจ. ดุสิตธาน ี
 
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย ์
 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

คณะผู้บริหาร และประวัติ                          
 

ช่ือ-สกุล 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย รายละเอียดปรากฏอยู่ใน  ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
2. นายชาตรี โสภณพนิช รายละเอียดปรากฏอยู่ใน  ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
3. ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน  ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
4. นายชนินทธ์  โทณวณิก รายละเอียดปรากฏอยู่ใน  ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
5. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน  ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
6. นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

55 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ไม่มี ปัจจุบัน 
 

2547 - ปัจจุบัน 
 

 
2540 – 2547 

 

- รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงิน
ส านักงานใหญ่  
- กรรมการ/กรรมการบริหาร 
- ท่ีปรึกษากรรมการ 
 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีเเละการเงิน
ส่วนกลาง 
 
 

บมจ. ดุสิตธาน ี
 
บ. เทวารัณย์ สปา 
บ. ดุสิตเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร 
วิทยาลัยดุสิตธาน ี
บมจ. ดุสิตธาน ี



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ-สกุล 

อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

7. นางสาววารุณี เอนกฤทธิ์
มงคล 
      
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 

52 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าเเหง 

ไม่มี 2548 – ปัจจุบัน 
2538 – 2548 
2536 – 2538 

 

- รองประธานฝ่ายบัญชีโรงเเรม 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
- หัวหน้าฝ่ายบัญชีส่วนกลาง 
 

บมจ. ดุสิตธาน ี
บ. ดุสิตโฮเต็ล เเอนด์ รีสอร์ท 
บ. รอยัล ปริ๊นเซส โฮเต็ล เเอนด์ รีสอร์ท 
 

8. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 

51 -บัญชีมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพ  
 

ไม่มี 2551-ปัจจุบัน 
 

2549-2551 
 

2540-2549 
2534-2539 

 
2532-2534 

- รองประธานฝ่ายกฎหมายและ
บริหารจัดการส่วนกลาง 
- ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกฎหมาย
และบริหารจัดการส่วนกลาง 
Group Director of Treasury 
Corporate Securities & 
Investment Manager 
Assistant Corporate Financial 
Controller 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ-สกุล 

อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

9. นายเเดนนี่ เเมคคัฟเฟอร์ต้ี 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 

62 -  ปริญญาตรี  
Terenure College, Dublin  
- อนุปริญญา  
โรงเรียนการโรงเเรมเวสมินสเตอร์ 
- ประกาศนียบัตร 
มหาวิทยาลัยคอร์เเนล 

ไม่มี 2550 – ปัจจุบัน 
2540 – 2550 
2531 – 2540 
2525 – 2531 
2522 – 2525 

  

ผู้จัดการโรงเเรม 
ผู้จัดการท่ัวไป / รองประธาน 
ผู้จัดการโรงเเรม 
ผู้จัดการโรงเเรม 
ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก 
 

โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
Audley / Dorchester Group  
โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
โรงเเรมเเมนดาริน จาการ์ตา 
โรงเเรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพ 
 
 
 

10. นายชัชวาลย์  ศุภชยานนท์ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-   ไม่มี 

56 ประกาศนียบัตรอนุปริญญา (ปวส.) 
โรงเรียนพัฒนาพาณิช 

ไม่มี 2536 - ปัจจุบัน 
2534 - 2536 
2533 – 2534 

 
 

ผู้จัดการโรงเเรม 
ผู้จัดการโรงเเรม 
ผู้จัดการโรงเเรม 

 
 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
โรงแรมเบลแอร์ ปริ๊นเซส กรุงเทพ 
โรงแรมดุสิตอินน์ เชียงใหม่ 
 
 
 

11. นายวัชราวุธ   สุขเสรี 
     
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว         
-  ไม่มี 

58 - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี 

ไม่มี 2533 – ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการโรงเเรม 
 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
 
 
 
 
 

 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 2                                              

  

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                              

 

บริษัท 
ดุสิตธาน ี
จ ากัด 

(มหาชน) 

บริษัทย่อย บ.ดุสิตเวิล์ดวายด์ บริษัทย่อยของบจ.ดุสิตธานี  
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บมจ.รอยัล
ปร๊ินเซส
เป็นผู้รับ
อนุญาต 

บริษัทอ่ืน
หรือ 

 
รายชื่อ 

 บ. ดุสิต
ธานีพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ 

บ. 
เทวารัณย์ 
สปา 

บ. ดุสิต
เพื่อพัฒนา
ผู้บริหาร 

บ. เลอ   
กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

บ. ดุสิต
เวิล์ด
วายด์ 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

Dusit 
International 
Management 

บ.ดุสิต 2 
โฮเต็ล 
แอนด์ 
รีสอร์ท 

บมจ.3 
รอยัล 
ปร๊ิน
เซส 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

บ.ดุสิต
เอ็นเตอร์
ไพรส์ 

วิทยาลัย 
ดุสิตธาน ี

บ. แอคมี 
พร๊ินติ้ง 

 % การถือหุ้น 99.99% 99.99% 99.99% 49.999% 99.99% 100% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

97.49% 
 

79.81% 
 

88.01% 100% 100% 
 

 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์   ปิยะอุย  /        X X X   / 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช X              
3. นายวานิช  ไชยวรรณ /              
4.     ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ /, //          /, //  /  
5.     นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ /              
6.     นายชนินทธ์  โทณวณิก /, // /, // X,// X,// / / / / /, // /, // / / /  
7.     นางสินี  เธียรประสิทธิ์ /, // / /, // /, // / / / / /, // /, //  /  /, // 
8.     ศาสตราจารย์ หิรัญ  รดีศรี  /              
9.     ศาสตราจารย์ สรรเสริญ  ไกรจิตติ /              
10.   นายศักดิ์  เก่ียวการค้า /              
11.   นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ    /, // /, //  /         
12.   นางสาววารุณี เอนกฤทธิ์มงคล                
13.  นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ                
14.  นายเเดนนี่ เเมคคัฟเฟอร์ตี้               
15.  นายชัชวาลย์  ศุภชยานนท์               
16.  นายวัชราวุธ  สุขเสรี               

หมายเหตุ  1.   / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร 
2. ถือโดย บมจ. ดุสิตธานี 0.81%  
3. ถือโดย บมจ. ดุสิตธานี 2.65% 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 2     
                                                                                                                                                              

 บริษัทย่อย 
 

รายชื่อ 
บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

บ. 
เทวารัณย์ 
สปา 

บ. ดุสิต 
โฮเต็ล แอนด์ 
รีสอร์ท 

บมจ. 
รอยัล 

ปริ๊นเซส 

บ.  ดุสิต  
เพื่อพัฒนา
ผู้บริหาร 

บ.  เลอ 
กอร์ดอง
เบลอ 
ดุสิต 

บ. ดุสิต  
เอ็นเตอร์
ไพรส์ 

บ. ดุสิต 
เวิล์ดวายด ์

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

Dusit 
International 
Management 

Holding  Co., Ltd. 

วิทยาลัย 
ดุสิตธานี 

 99.99% 88.01% 
(indirect) 

99.99%  97.49% 
(indirect) 

79.81% 
(indirect) 

99.99% 49.999% 100% 
(indirect) 

99.99 % 100% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์   ปิยะอุย  /  X X        
2. นายชนินทธ์  โทณวณิก X / X / / X / / / / / / 
3. นางสินี  เธียรประสิทธิ ์ /  / / / / / / / / /  
4. นางสุนงค์  สาลีรัฐวิภาค    /         
5. นางวิภาดา  โทณวณิก             
6. นายคัมภีร์  สุวรรณรัต / / / /  / /     / 
7. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์  /          / 
8. นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ   /   /   /    
9. นางสาววิภาวดี  ศิริมงคลเกษม   /          
10. นางทองทา  สินาดโยธารักษ ์    /         
11. นางวรรณวิมล  ศุภประเสริฐ ์     /        
12. นางวรางค์  เสรฐภักดี     /        
13. นางสาวรัตนา  ปรีชาวุฒิ      /       
14. นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย            X 
15. นายภราเดช  พยัฒวิเชียร            / 
16. ศาสตราจารย์ม.ร.ว.ทองใหญ่  ทองใหญ่            / 
17. พลต ารวจตรีพีระพงศ์  ดามาพงศ ์            / 
18. นายพรมิตร กุลกาลยืนยง            / 
19. นายสมเจตน์  เตรคุพ            / 
20. นางจุฑามาศ  ศิริวรรณ            / 



     บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 2     

 บริษัทย่อย 
 

รายชื่อ 
บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

บ. 
เทวารัณย์ 
สปา 

บ. ดุสิต 
โฮเต็ล แอนด์ 
รีสอร์ท 

บมจ. 
รอยัล 

ปริ๊นเซส 

บ.  ดุสิต  
เพื่อพัฒนา
ผู้บริหาร 

บ.  เลอ 
กอร์ดอง
เบลอ 
ดุสิต 

บ. ดุสิต  
เอ็นเตอร์
ไพรส์ 

บ. ดุสิต 
เวิล์ดวายด ์

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

Dusit 
International 
Management 

Holding  Co., Ltd. 

วิทยาลัย 
ดุสิตธานี 

 99.99% 88.01% 
(indirect) 

99.99%  97.49% 
(indirect) 

79.81% 
(indirect) 

99.99% 49.999% 100% 
(indirect) 

99.99 % 100% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

21. Mr.Ediberto V. Javier  /           
22. Mrs.Evelyn R. Singson  /           
23. Mr.Reynaldo O. Arcilla  /           
24. Mr. Washington  SyCip  /           
25. Mr. Francisco Licuanan, III  /           
26. Mr. Vicente Ayllon  /           
27. Mr. Gerhard F. H. Kropp  /           
28. นายอังเดร  คอยน์โทร        X      
29. นายโรเจอร์  กริฟฟิธ       /      
30. นายชาร์ลส คอยน์โทร       /      
30. นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธิ ์        / / / /  
31. นายดุ๊ก วิภาตะกลัศ         /    
32. Mr.  Eric Ng Yim On        /   /  
33. Mrs. Yung Oy Pin Leung        /   /  
             
หมายเหตุ    / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 
 
 
 
 

 



   

 1 

  (ข)  สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน       เอกสารแนบ 3 
งบดุลของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

สินทรัพย์ 
(หน่วย : พันบาท) 

 2549  2550  2551 
   %    %    % 
สินทรัพย์หมุนเวียน            
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 296,862  6.87  157,860  3.63  114,088  2.77 
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 137,515  3.18  134,829  3.10  101,431  2.46 
    สินค้าคงเหลือ 35,461  0.82  36,725  0.85  35,549  0.86 
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท            
         ที่เกี่ยวข้องกัน 42,000  0.97  41,000  0.94  62,700  1.52 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 74,067  1.71  74,067  1.70  74,067  1.80 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 65,176  1.51  160,422  3.69  152,642  3.70 
             รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 651,081  15.06  604,903  13.91  540,477  13.11 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม            
         และกิจการร่วมค้า 869,399  20.12  865,862  19.92  915,073  22.20 
   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 158,181  3.66  158,181  3.64  158,181  3.84 
   เงินลงทุนระยะยาวอื่น 46,650  1.08  62,469  1.44  93,382  2.27 
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 1,649,155  38.17  1,794,776  41.29  1,677,871  40.72 
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าส่วนที่เกิน
หนึ่งปี - สุทธิ 

 
759,183 

  
17.57 

  
685,116 

  
15.76 

  
611,050 

  
14.83 

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 187,359  4.34  175,661  4.04  124,867  3.03 
              รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,669,927  84.94  3,742,065  86.09  3,580,424  86.89 
              รวมสินทรัพย์ 4,321,008  100.00  4,346,968  100.00  4,120,901  100.00 

          
 

 

          
 

 

 
 
 
 
 



   

 2 

งบดุลของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (ต่อ) 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
                            (หน่วย: พันบาท) 

 2549    2550  2551 
   %    %   

 
% 

หนี้สินหมุนเวียน            
     เงินเบิกเกินบัญชี            
          และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11,748  0.27  168,206  3.87  238,446  5.79 
     เจ้าหนี้การค้า 57,131  1.32  64,788  1.49  44,072  1.07 
     ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน                                               
          ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี                                    1,174  0.03  2,322  0.05  2,322  0.06 
     ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนด                                               
          ช าระภายในหนึ่งปี                                    200,000  4.63  200,000  4.60  200,000  4.85 
      เจ้าหนี้อื่น 189,532  4.39  41,521  0.96  73,295  1.78 
     เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย ์ 71,354  1.65  61,489  1.42  38,915  0.94 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                 73,955  1.71  103,857  2.39  70,636  1.71 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 66,380  1.54  91,700  2.11  92,701  2.25 
               รวมหนี้สินหมุนเวียน 671,274  15.54  733,883  16.89  760,387  18.45 
หนี้สินระยะยาว            
          หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 2,375  0.05  3,032  0.07  710  0.02 
          เงินกู้ยืมระยะยาว 800,000  18.51  600,000  13.80  230,000  5.58 
          รวมหนี้สิน 1,473,649  34.10  1,336,915  30.76  991,097  24.05 
ส่วนของเจ้าของ            
    ทุนเรือนหุ้น 850,000  19.67  850,000  19.55  850,000  20.63 
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,643,000  38.03  1,643,000  37.80  1,643,000  39.87 
    ส่วนเกินทุน - หุ้นสามัญซื้อคืน 16,950  0.39  16,950  0.39  16,950  0.41 
    ก าไรสะสม            
          ส ารองตามกฎหมาย 85,000  1.97  85,000  1.96  85,000  2.06 
          ส ารองอื่น 310,000  7.17  -  -  -  - 
          ยังไม่ได้จัดสรร (94,240)  (2.18)  370,134  8.51  541,218  13.13 
    หุ้นสามัญซื้อคืน -  -  -  -  -  - 
    ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนจาก            
       หลักทรัพย์ที่มีไว้เผื่อขาย 36,649  0.85  44,969  1.03  (6,364)  (0.15) 
รวมส่วนของเจ้าของ                                                      2,847,359  65.90  3,010,053  69.24  3,129,804  75.95 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 4,321,008  100.00  4,346,968  100.00  4,120,901  100.00 

 



   

 3 

งบก าไรขาดทุนของบริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

                                      (หน่วย : พันบาท) 
  2549   2550    2551   
   %    %   

 
% 

รายได้            
   รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,662,928  87.40  1,824,420  80.96  1,823,441  73.42 
   รายได้ค่าบริหารงาน -  -  94,145  4.18  145,048  5.84 
   ดอกเบี้ยรับ 11,188  0.59  4,815  0.21  5,501  0.22 
   เงินปันผลรับ 140,142  7.37  206,996  9.18  68,822  2.77 
   ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,419  0.08  1,065  0.05  244,290  9.84 
   รายได้อื่น 86,982  4.56  122,148  5.42  196,468  7.91 
          รวมรายได้ 1,902,659  100.00  2,253,589  100.00  2,483,570  100.00 
ค่าใช้จ่าย            
   ต้นทุนขายและการให้บริการ 784,220  41.21  869,152  38.57  871,705  35.10 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   490,740  25.80  667,973  29.64  844,184  33.99 
   ค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญา 146,398  7.69  -  -  -   
   ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 253  0.01  29  0.00  -   
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 354,372  18.63  378,684  16.80  409,508  16.49 
   ค่าตอบแทนกรรมการ 4,612  0.24  4,769  0.21  3,927  0.16 
          รวมค่าใช้จ่าย 1,780,595  93.58  1,920,607  85.22  2,129,324  85.74 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได ้ 122,064  6.42  332,982  14.78  354,246  14.26 
ดอกเบี้ยจ่าย 51,267  2.69  47,842  2.12  28,359  1.14 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 70,797  3.72  285,140  12.66  325,887  13.12 
ภาษีเงินได้ -  -        3,266  0.15  69,803  2.81 
ก าไรสุทธิ 70,797  3.72  281,874  12.51  256,084  10.31 
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งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธาน ีจ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

(หน่วย : พันบาท) 
 2549  2550  2551 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
    ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 70,797  285,140  325,887 

    รายการปรับกระทบยอด      
          ดอกเบี้ยรับ (11,188)  (4,815)  (5,501) 
          เงินปันผลรับ (140,142)  (206,996)  (68,822) 
          หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (130)  644  12,018 
          ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 303,194  323,697  364,650 
          ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 51,178  54,987  44,858 
          ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจ าหน่าย 74,067  74,067  74,067 
          ดอกเบี้ยจ่าย 51,267  47,842  28,359 
          ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -  -  77 
          ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,166)  (1,036)  (244,290) 
          ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 6,731  14,501  5,155 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      

          ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 404,608  588,031  536,458 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่ม) ลด      
     ลูกหนี้การค้า (29,007)  2,973  30,924 
     สินค้าคงเหลือ (3,477)  (1,264)  1,177 

     เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า -  -  27,753 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (20,712)  (79,719)  (20,971) 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (8,540)  (43,288)  5,934 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่ม (ลด)      

     เจ้าหนี้การค้า 4,264  7,658  (20,716) 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (6,877)  32,393  (31,224) 

     จ่ายภาษีเงินได ้ (32,558)  (19,934)  (78,296) 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 176,500  (122,692)  32,775 

            เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมด าเนินงาน 484,201  364,158  483,814 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 5 

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ต่อ) 

(หน่วย : พันบาท) 
 2549  2550  2551 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
     ดอกเบี้ยรับ 10,777  5,025  5,446 
     เงินปันผลรับ 140,142  206,996  68,822 
     เงินสดรับคืนจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืม 82,500  76,500  115,300 
     เงินสดจ่ายให้บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกู้ยืม (98,500)  (75,500)  (137,000) 
     เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย -  4,325  - 
     เงินสดรับคืนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -  -  712 
     เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทอื่น (21,999)  (789)  (50,000) 
     เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น -          (7,500)  (82,245) 
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,640  3,702  279,735 
     เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (518,005)  (488,469)  (310,919) 

            เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (402,445)  (275,710)  (110,149) 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
     เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,303  2,458  (12,760) 

     เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -  303,000  537,000 

     เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -  (149,000)  (454,000) 

     เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (3,330)  (6,074)  (2,322) 

     เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 170,000  -  - 

     เงินสดจ่ายช าระคืนกู้ยืมระยะยาว -  (200,000)  (370,000) 

     เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน 96,368  -  - 

     จ่ายดอกเบี้ย (48,172)  (50,334)  (30,355) 

     เงินปันผลจ่าย (143,919)  (127,500)  (85,000) 

              เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

                  จากกิจกรรมจัดหาเงิน 

74,250  (227,450)  (417,437) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 156,006  (139,002)  (43,772) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 140,856  296,862  157,860 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 296,862  157,860  114,088 
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งบดุลรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

สินทรัพย์ 
        (หน่วย : พันบาท) 

 2549  2550  2551 
   %    %   

 
% 

สินทรัพย์หมุนเวียน            
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 740,272  11.74  418,423  6.42  324,764  5.47 
    เงินลงทุนช่ัวคราว 38,000  0.60  42,000  0.64  5,000  0.08 
    ลูกหนี้การค้า – สุทธ ิ 192,244  3.05  201,199  3.09  179,259  3.02 
    สินค้าคงเหลือ 61,891  0.98  66,799  1.03  69,076  1.16 
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน -  -  20,001  0.31  15,000  0.25 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 74,067  1.18  74,067  1.14  74,067  1.25 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 169,149  2.68  184,453  2.83  170,358  2.87 
              รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,275,623  20.23  1,006,942  15.46  837,524  14.10 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม            
         และกิจการร่วมค้า 2,406  0.04  -  -  -  - 
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 188,416  2.99  188,416  2.89  188,416  3.17 
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น 392,895  6.23  436,656  6.70  363,731  6.12 
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธ ิ 3,637,086  57.68  4,087,245  62.73  3,855,478  64.91 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าส่วนที่เกิน
หนึ่งปี – สุทธ ิ

 
759,183 

  
12.04 

  
685,116 

  
10.52 

  
611,050 

  
10.29 

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 50,340  0.80  110,843  1.70  83,996  1.41 
               รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,030,326  79.77  5,508,276  84.54  5,102,671  85.90 
              รวมสินทรัพย์ 6,305,949  100.00  6,515,218  100.00  5,940,195  100.00 
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งบดุลรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ต่อ) 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
    (หน่วย : พันบาท) 

 2549  2550  2551 
   %    %   

 
% 

หนี้สินหมุนเวียน            
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม            
         ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 86,844  1.38  176,605  2.71  256,864  4.32 
    เจ้าหนี้การค้า 129,497  2.05  119,114  1.83  102,848  1.73 
    ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน            
         ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,198  0.05  3,548  0.05  3,024  0.05 
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระ            
         ภายใน 1 ปี 256,000  4.06  256,000  3.93  313,807  5.28 
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน -  -  19,999  0.31  19,999  0.34 
    เจ้าหนี้อื่น 27,429  0.43  39,080  0.60  31,286  0.53 
   เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์ 110,637  1.75  153,213  2.35  64,825  1.09 
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 179,769  2.85  198,180  3.04  180,435  3.04 
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 136,577  2.17  114,976  1.77  106,673  1.80 
              รวมหนี้สินหมุนเวียน 929,951  14.74  1,080,715  16.59  1,079,761  18.18 
หนี้สินระยะยาว            
    หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5,722  0.09  3,983  0.06  959  0.02 
    เงินกู้ยืมระยะยาว 1,288,000  20.43  1,316,783  20.21  723,936  12.19 
              รวมหนี้สิน 2,223,673  35.26  2,401,481  36.86  1,804,656  30.39 
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งบดุลรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ต่อ) 
  

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 
(หน่วย : พันบาท) 

 2549      2550       2551  
   %    %   

 
% 

ส่วนของเจ้าของ            
       ทุนเรือนหุ้น 850,000  13.48  850,000  13.05  850,000  14.31 
       ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,643,000  26.06  1,643,000  25.22  1,643,000  27.66 
       ส่วนเกินทุน - หุ้นสามัญซื้อคืน 18,365  0.29  18,365  0.28  18,365  0.31 
       ก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากหลักทรัพย์            
           ที่มีไว้เผื่อขาย 119,393  1.89  155,654  2.39  81,528  1.37 
       ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (123,570)  (1.96)  (96,708)  (1.48)  (122,611)  (2.07) 
       ก าไรสะสม            
            ส ารองตามกฎหมาย 85,000  1.35  85,000  1.30  85,000  1.43 
            ส ารองอื่น 325,740  5.17  15,740  0.24  15,740  0.26 
            ยังไม่ได้จัดสรร 916,925  14.54  1,221,365  18.75  1,352,993  22.78 
       หุ้นสามัญซื้อคืน (15,740)  (0.25)  (15,740)  (0.24)  (15,740)  (0.26) 
       รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,819,113  60.57  3,876,676  59.50  3,908,275  65.79 
       ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย            
            ในบริษัทย่อย 263,163  4.17  237,061  3.64  227,264  3.82 
            รวมส่วนของเจ้าของ 4,082,276  64.74  4,113,737  63.14  4,135,539  69.61 
            รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,305,949  100.00  6,515,218  100.00  5,940,195  100.00 
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งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

    (หน่วย : พันบาท) 
 2549  2550  2551 
   %    %   

 
% 

รายได้            
    รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,848,724  88.37  3,026,374  91.42  3,197,118  85.76 
    รายได้ค่าบริหารงาน 130,686  4.05  118,769  3.59  115,579  3.10 
    ดอกเบี้ยรับ 16,270  0.51  10,713  0.32  5,519  0.15 
    เงินปันผลรับ 23,805  0.74  24,514  0.74  13,103  0.35 
    เงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญา 113,277  3.51  -  -  -  - 
    ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,987  0.06  1,769  0.05  244,532  6.56 
    รายได้อื่น 89,011  2.76  126,689  3.83  151,920  4.08 
    ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -  -  1,666  0.05  -  - 
          รวมรายได ้ 3,223,760  100.00  3,310,494  100.00  3,727,771  100.00 
ค่าใช้จ่าย            
    ต้นทุนขายและการให้บริการ 1,468,810  45.56  1,602,822  48.42  1,698,690  45.57 
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 794,564  24.65  922,354  27.86  1,027,199  27.56 
    ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 433  0.01  4  0.00  31  0.00 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 475,441  14.75  520,238  15.71  602,393  16.16 
    ค่าตอบแทนกรรมการ 5,012  0.16  5,189  0.16  4,287  0.11 
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 73  0.00  -  -  -  - 
         รวมค่าใช้จ่าย 2,744,333  85.13  3,050,607  92.15  3,332,600  89.40 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้  479,427  14.87  259,887  7.85  395,171  10.60 
ดอกเบี้ยจ่าย 81,616  2.53  87,530  2.64  72,200  1.94 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 397,811  12.34  172,357  5.21  322,971  8.66 
ภาษีเงินได้ 121,757  3.78  40,045  1.21  95,570  2.56 
ก าไรหลังหักภาษีเงินได้ 276,054  8.56  132,312  4.00  227,401  6.10 
หัก  ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (46,710)  (1.45)  (10,372)  (0.31)  (10,773)  (0.29) 

ก าไรสุทธิ 229,344  7.11  121,940  3.68  216,628  5.81 
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 (หน่วย : พันบาท) 

 2549  2550  2551 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
    ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 397,811  172,357  322,971 
    รายการปรับกระทบยอด      
          ดอกเบี้ยรับ (16,270)  (10,713)  (5,519) 
          เงินปันผลรับ (23,805)  (24,514)  (13,103) 
          หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2,488  (975)  12,353 
          ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย      
              ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 465,827  509,607  592,543 
          ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9,614  10,631  9,850 
          ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจ าหน่าย 74,067  74,067  74,067 
          ดอกเบี้ยจ่าย 81,616  87,530  72,200 
          ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (2,157)  -  - 
          ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,554)  (1,765)  (244,501) 
          ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 8,974  16,361  10,085 
         ค่าตัดจ าหน่ายค่าความนิยมจากการแลกหุ้น 2,813  -  - 
          ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน      
              ตามวิธีส่วนได้เสีย 73  (1,666)  - 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      
          ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 999,497  830,920  830,946 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่ม) ลด      
     ลูกหนี้การค้า (23,278)  (11,478)  16,351 
     สินค้าคงเหลือ (8,518)  (5,946)  (3,335) 

     เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า -  -  27,965 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 28,375  4,166  (7,239) 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (16,473)  (74,296)  13,447 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่ม (ลด)      

     เจ้าหนี้การค้า (3,428)  54,918  (6,947) 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  2,977  20,735  (6,902) 

     จ่ายภาษีเงินได ้ (87,567)  (117,149)  (123,325) 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 32,159  647  (9,416) 

            เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมด าเนินงาน 923,744  702,517  731,545 
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ต่อ) 

(หน่วย : พันบาท) 
 2549  2550  2551 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
     เงินลงทุนช่ัวคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (38,000)  (4,000)  37,000 
     ดอกเบี้ยรับ 14,756  12,236  5,677 
     เงินปันผลรับ 23,805  24,514  13,103 
     เงินสดรับคืนจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืม -  -  5,000 
     เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น -         (7,500)  (1,201) 
     เงินสดจ่ายให้บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกู้ยืม -       (20,001)  - 
     เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทย่อย -            (208)  (1,228) 
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,698  34,818  263,560 
     เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (837,484)  (1,017,365)  (541,864) 

            เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (832,225)  (977,506)  (219,953) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,875  9,222  (21,160) 

    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 73,460  303,000  573,078 

    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -  (222,460)  (471,659) 

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน -  19,999  - 

    เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (6,231)  (9,270)  (3,549) 

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 370,000  414,783  - 

    เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (56,000)  (386,000)  (496,000) 

    เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน 102,283  -  - 

    จ่ายดอกเบี้ย (76,135)  (91,142)  (73,007) 

    เงินปันผลจ่าย (162,192)  (167,430)  (100,807) 

              เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

                  จากกิจกรรมจัดหาเงิน 

250,060  (129,298)  (593,104) 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง      

   ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด (6,852)  82,438  (12,147) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 334,727  (321,849)  (93,659) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 405,545  740,272  418,423 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 740,272  418,423  324,764 
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ค. อัตราส่วนทางการเงิน 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.37 0.93 0.78 0.97 0.82 0.71 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.04 0.63 0.49 0.71 0.45 0.37 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.20 0.70 0.68 0.98 0.52 0.65 
อัตรส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 15.71 15.38 16.81 13.55 13.40 15.44 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 23.24 23.73 21.72 26.94 27.24 23.65 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 25.40 24.91 25.00 23.25 24.08 24.12 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 14.37 14.65 14.60 15.70 15.16 15.13 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 11.06 12.89 15.31 14.26 14.26 16.02 
ระยะเวลาช าระหนี้ วัน 32.99 28.31 23.85 25.60 25.60 22.79 
ระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสด วัน 4.61 10.07 12.47 17.03 16.80 15.99 

 
 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
อัตราก าไรขั้นต้น % 48.44 47.04 46.87 52.84 52.36 52.19 
อัตราก าไรสุทธิ % 7.11 3.68 5.81 3.72 12.51 10.31 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 6.01 3.15 5.54 2.49 9.36 8.18 

 
 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 8.04 4.05 6.35 2.96 7.68 8.37 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร %   19.98 16.35 20.38 24.06 35.17      35.75 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.54 0.52 0.60 0.46 0.52 0.59 
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 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ เท่า 0.58 0.62 0.46 0.52 0.44 0.32 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 5.87 2.97 5.47 2.38 6.96 12.49 
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 62.52 69.32 39.02 203.79 30.16 33.19 

 
  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
ต่อหุ้น  ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

มูลค่าหุ้น บาท 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
มูลค่าตามบัญชี บาท 46.61 45.86 46.24 34.54 35.41 36.82 
ก าไรต่อหุ้น บาท 2.80 1.44 2.56 0.86 3.32 3.01 
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 1.75 1.00 1.00 1.75 1.00 1.00 

 
 อัตราส่วนการเติบโต 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
อัตราส่วนการขาย % 10.61 6.24 5.64 12.73 9.71 (0.05) 
อัตราส่วนต้นทุนขาย % 8.67 9.12 5.98 9.01 10.83 0.29 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

% 8.66 16.02 11.37 1.69 36.05 26.37 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ % (8.05) (46.83) 77.65 334.52 298.15 (9.15) 
อัตราส่วนสินทรัพย์รวม % 12.29 3.32 (8.83) 10.23 0.60 (5.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                        

  

เอกสารแนบ 4 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญของการจัดให้มีกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 
โดยได้มีมติแต่งตั้งและจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านคือ 
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ และนายศักดิ์       
เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยนางจงกลนี ฉันทวรกิจ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชีส านักงานใหญ่ท าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงินก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการ บริษัท ก ากับดูแลให้มีระบบการค วบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิผล การ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลรายการเกี่ยวโยง และรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้มีความมั่นใจว่างบการเงินถูกต้องและระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมท้ังการเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

การด าเนินงานตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและรายประจ าปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร พิจารณาแผนงาน วัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี สอบทานรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน
และรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการ เพื่อประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานและโรงแรมต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทในเครือ ดูแล
ให้มีการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ ดูแลให้มีการประเมินและบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามข้อก าหนด ของกฎหมายต่างๆ รายการเกี่ยวโยงและรายการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ร่วมพิจารณาหารือและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
กับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบต่างๆ 
คุณภาพการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินระบบควบคุมภายในของ
บรษิัทและบริษัทย่อยประกอบกับรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกแล้ว เห็นว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จ ากัด และสามารถให้บริษัทจ้างท่ีปรึกษาภายนอก
มาให้ความเห็นแก่คณะกรรมการตรวจสอบได้หากมีความจ าเป็น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  ให้แต่งตั้งนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ  หรือ  
นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นางณฐพร พันธ์ุอุดม หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา  ในนามบริษัท       
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2552 
 

(ศาตราจารย์หิรัญ รดีศร)ี 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



   

 

           เอกสารแนบ  5 

 

  แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2551 
 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญช ี ค่าสอบบัญช ี

 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ   

1 บมจ. ดุสิตธาน ี นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 1,742,000  บาท 
2 บมจ. รอยัลปริ๊นเซส นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 1,080,000  บาท 
3 บจ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 406,000   บาท 
4 บจ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์  นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 108,000   บาท 
5 บจ. เทวารัณย์ สปา นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 90,000   บาท 
6 บจ.ดุสิตเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 86,000   บาท 
7 บจ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 156,000   บาท 
8 บจ. ดุสิต เวิล์ดวายด ์ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 112,000   บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ 3,780,000 บาท 

              
   บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
    1.  Philippine Hoteliers, Inc.          PricewaterhouseCoopers,  
           Makati City, Philippines     605,000  Peso 
       รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในต่างประเทศ      605,000  Peso 
ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

 
รายการ

ที่ 

ชื่อบริษัทผู้
จ่าย 

ประเภทของงานบริการอื่น  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 
ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญช ี

ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 บมจ. ดุสิต
ธานี 

ที่ปรึกษาเรื่องการรวมศูนย์
ระบบบัญชีและจัดซ้ือ 

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอฟเอเอส 

- - 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) - - 



   

 

ข้อมูลข้างต้น 
 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีขอ้มูลการให้บริการอ่ืนที่บริษัท                         

และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า ส านักงานสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือ                       
กิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส านักงานสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ                      
และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น 

 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ         
          
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้                    

 แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า ส านัก         
 งานสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส านัก                  
 งานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน  
 
  
                                                                                     ลงช่ือ     
                                                                                           (นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ) 
                                                                           บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

                                                                                          ผู้สอบบัญชีของ บมจ. ดุสิตธานี 
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