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ส่วนที่ 1 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

1. 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 
เว็บไซต ์   www.dusit.com 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 850 ล้านบาท 

     ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 85 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
 
บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

ผู้สอบบัญชี   นางณฐพร พันธุ์อุดม 
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3430 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์   + 66 (0) 2344 1000 
โทรสาร    + 66 (0) 2286 5050 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท ส านักงานกฎหมายธีรคุปต์ จ ากัด 

เลขที่ 546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์  + 66 (0) 2511 1512 และ  + 66 (0) 2513 1976 
โทรสาร   + 66 (0) 2938 1247 และ  + 66 (0) 2938 1957 

 
 

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

 
ท่ี 

 

รายชื่อนิติบุคคล 
 

%  
การ 
ถือหุ้น 

 

ประเภท
ธุรกิจ 

 

ทุนท่ี
เรียก

ช าระแล้ว 

 
 

 
หุ้น 

 

  

ท่ีตั้งส านักงาน 

     
(ล้านบาท) 

ประเภท จ านวน 
(หุ้น) 

     มูลค่า       
หุ้นละ (บาท) 

 

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

99.99 ลงทุนใน 
บริษทัอื่น 

 

800 
 

สามัญ 
 

80,000,000 10 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี  
ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศัพท ์+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 
. 

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

 
 

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 

4 . บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์   

ถือหุ้นโดย 
- บมจ. ดุสิตธาน ี
- บ. ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์ี้ส์ 

 
 

2.15      
84.65 

โรงแรม 
และ
รับจ้าง
บริหาร 

 

825 สามัญ 
 

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

5 . บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 99.99 รับจ้าง
บริหาร 

50 สามัญ 5,000,000 10 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี  
ช้ัน 3 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศัพท ์+66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3630 

6 . 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 
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ท่ี 

 

รายชื่อนิติบุคคล 
 

%  
การ 
ถือหุ้น 

 

ประเภท
ธุรกิจ 

 

ทุนท่ี
เรียก

ช าระแล้ว 

 
 

 
หุ้น 

 

  

ท่ีตั้งส านักงาน 

     
(ล้านบาท) 

ประเภท จ านวน 
(หุ้น) 

     มูลค่า       
หุ้นละ (บาท) 

 

7 . บ. เทวารัณย์ สปา 
 
 

99.99 สถาน
สุขภาพ 

 
 

8 
 

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

8. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบ้ริหาร 
 
 

99.99 ฝึกอบรม 
 
 

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

9 . บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
 
 

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร 

40  สามัญ 
บุริม
สิทธิ ์

399,999 
1 
 

100 
100 

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

10 
. 

Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 

ถือหุ้นโดย  
บมจ. ดุสิตธาน ี
Bird  Hospitality Services 
Pvt. Ltd. 

 
 

50.00 
50.00 

รับจ้าง
บริหาร 

Rs. 5 สามัญ 500,000 Rs.  10 E-9, Connaught House, 
Connaught Place,  
New Delhi – 110001, 
Delhi,  INDIA 

11.  
 

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท ์
ถือหุ้นโดย  
บมจ. ดุสิตธาน ี

 
 

99.99 

ประกอบ
กิจการ
โรงแรม 

1 สามัญ 400,000 2.50 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี  
ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศัพท ์+66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

12.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
ถือหุ้นโดย 
บมจ. ดุสิตธาน ี

 
 
 

30.02 

กองทุน
รวม

อสังหาริม
ทรัพย ์

4,094 หน่วย
ลงทุน 

409.40 10 ช้ัน M, G และ 10  
อาคารคิวเฮ้าส์สาทร เลขที่ 11 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กทม. 10120 
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2. ปัจจัยความเสี่ยง 

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญต่อปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ มากมาย ทั้งความเสี่ยงจากการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทเอง และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ  

อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ และมีผลท าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายในการด าเนินงานได้ 

บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้เร่ิมศึกษากรอบในการบริหาร

ความเสี่ยงและด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตั้งแต่ปี  2548 รวมทั้งได้ก าหนดเป็น

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร โดยมีการจัดตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ได้กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้แล้ว ยั งมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นโดยที่บริษัทยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้  หรือ เป็นความเสี่ยงที่บริษัทมีความเห็นในขณะนี้ว่าไม่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการประกอบการหรือการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัย

ความเสี่ยงอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบด้วย 

2.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน 

ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ 

 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

ปี 2553 บริษัทยังคงอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนระยะยาวซึ่ง

ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและลดความเสี่ยงจากการที่

บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ โดยมุ่งขยายขอบข่ายการด าเนินธุรกิจรับบริหารโรงแรมออกไปยัง

ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเน้นไปที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประเทศจีน และประเทศ

อินเดีย เนื่องจากตลาดเหล่านี้มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง และยังเป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้

อีกมาก และในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทเร่ิมเข้าไปศึกษาตลาดภูมิภาคยุโรปอย่างจริงจัง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 

(Feasibility Study) ในการขยายตลาดให้กับเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท  

จากการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการลงทุนที่

สูงไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การศึกษาความเป็นไปได้และด้านบุคลากร  ในขณะที่

รายได้ที่คาดว่าจะได้รับอาจจะยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือมีช่วงห่างของระยะเวลาระหว่างการลงทุนและ

ผลตอบแทนที่จะได้รับ   นอกจากนี้ ในการขยายธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดปริมาณและความซับซ้อนของการ
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ด าเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น หากการบริหารจัดการและก ากับดูแลบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีทิศทางกลยุทธ์ที่มี

ความชัดเจนและสอดคล้องกัน  รวมทั้งไม่มีระบบการบริหารบุคลากรที่ดี  อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงได้วางแผนกลยุทธ์และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาย

งานให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกันกับการขยายธุรกิจในปัจจุบัน และ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจใน

อนาคต โดยเฉพาะในด้านระบบการบริหารบุคคล บริษัทได้สรรหาบุคลากรทั้งในระดับบริหารที่มีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์จากโรงแรมระดับ 5 ดาวทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานการบริหารของ

โรงแรมให้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในด้านระบบสารสนเทศต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนงานทางด้าน

การตลาดและงานทางด้านการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่งทั่วโลก 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจ 

 ความเสี่ยงจากการรับจ้างบริหารโรงแรม 

ในปี 2552 และ ปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ  2.86 

และร้อยละ 2.28 ของรายได้รวม ตามล าดับ   โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 2-15 ปี 

บริษัทและบริษัทย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากโรงแรมที่บริษัทและบริษัทย่อยรับบริหารจะบอกเลิกสัญญาก่อน

ก าหนด หรือไม่ต่อสัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของบริษัท  บริษัทและ

บริษัทย่อยได้มีการจัดท าสัญญารับจ้างบริหารที่มีเงื่อนไขรัดกุมมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจาก

การที่คู่สัญญายกเลิกสัญญารับจ้างบริหารก่อนก าหนด 

นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักดีว่าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทที่เป็นของไทย ยังมีความแข็งแกร่งน้อย

กว่าเมื่อเทียบกับเคร่ืองหมายการค้าของต่างชาติที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก จึงได้พยายามวางแผนงานการสร้าง

เคร่ืองหมายการค้าให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง หลังจากการท า Re-Branding ในปี 2551 และในปี 2553 บริษัทได้เพิ่ม

กิจกรรมและการลงทุนทางด้านการตลาด หลังจากที่ได้ชะลอกิจกรรมดังกล่าวในปีก่อนหน้า เนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจและการเมือง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ 

โทรทัศน์ และวิทยุ รวมทั้งสื่อ online และ e-communications  โดยเฉพาะช่วงหลังจากที่ได้เกิดวิกฤตทางการเมือง

ในเดือนพฤษภาคม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ได้ลงทุนในส่วน

ของกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส าหรับตลาดเอเชียแปซิฟิค ตะวันออกกลาง และยุโรป ซึ่ง

เป็นตลาดหลักของบริษัท เพื่อเสริมสร้างให้เคร่ืองหมายการค้าดุสิตเป็นที่รู้จักของตลาดเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้ง
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ยังคงสร้างเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่าง

ต่อเน่ือง 

และหลังจากที่บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Preferred Hotel Group (PHG) ในปี 2552 ซึ่ง PHG เป็นกลุ่มที่

มีเครือข่ายส านักงานขายกว่า 29 แห่งครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และยังมีระบบสนับสนุนการขายเข้าไป

ยังกลุ่มบริษัทข้ามชาติในอเมริกาและยุโรปซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Market Segment) ที่ดุสิตยัง

ต้องการเจาะตลาดเข้าไป โดยตั้งแต่ต้นปี 2553 บริษัทได้เข้าร่วมในระบบการด าเนินงานของ PHG อย่างเต็มที่     

ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีในช่วงที่ผ่านมา  นอกจากนี้ ทางด้านการบริหารรายได้ (Revenue Management) บริษัท

ยังคงพัฒนาระบบการจัดการช่องทางการจ าหน่าย (Channel Management System) เพื่อสนับสนุนช่องทาง

การตลาดผ่าน Online Travel Agencies (OTAs) และ E-distribution ผ่าน Website dusit.com  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

นอกเหนือจากการขยายการรับจ้างบริหารโรงแรม บริษัทและบริษัทย่อยยังมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนใน

โครงการใหม่ๆ ที่มีผลตอบเเทนดี เเละเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เติบโต

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการศึกษาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลาย

โครงการ แต่จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กันไป เพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทยังมีความเสี่ยง 

เช่น การยอมรับจากลูกค้า รายได้ที่ไม่เเน่นอน การเปลี่ยนเเปลงค่าก่อสร้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดอย่างเป็น

ทางการ เป็นต้น 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียง

และมีความช านาญในแต่ละด้านให้เข้ามาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Feasibility Study)  ก่อนที่จะน าผลการศึกษามาประกอบการตัดสินใจลงทุนในแต่ละโครงการโดยคณะ

กรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ ให้ผลตอบเเทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เเละสามารถ

เพิ่มมูลค่าโดยรวมให้กับบริษัทและบริษัทย่อย 

 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และพัฒนาโรงแรม 

ส าหรับธุรกิจโรงแรม การปรับปรุงอาคาร รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม  

(Renovation) มีความจ าเป็นอย่างมาก  บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมในเครือของบริษัท

และบริษัทย่อย อยู่เป็นระยะๆ และมีการวางแผนการปรับปรุงคร้ังใหญ่ (Major Renovation) ทุก 5-7 ปี  ทั้งนี้เพื่อ
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รักษาระดับมาตรฐานของโรงแรมให้อยู่ระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว  รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของโรงแรมให้

สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจระดับเดียวกันได้ 

บางคร้ังการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมบางแห่งไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบ เนื่องจากข้อจ ากัดของ

โครงสร้างเดิม  ท าให้ต้องมีการปิดปรับปรุงเป็นส่วนๆ ในขณะที่ยังมีการเปิดให้บริการลูกค้า  จึงอาจเกิดอุปสรรค

ต่อการท างานและท าให้งานแล้วเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางด้านลบต่อการให้บริการและ

ชื่อเสียงของโรงแรม  นอกจากนี้ การที่ไม่สามารถควบคุมงบประมาณการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ก าหนดได้    

ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และมีผลท าให้ก าไร  และ

กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงในที่สุด  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนด

ระบบและแผนการด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานส าหรับงานการปรับปรุงโรงแรม และประกาศใช้เป็นนโยบาย

ของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 ท าให้การด าเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดปัญหาและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากงานปรับปรุงโรงแรมได้มาก รวมทั้งได้ผลงานที่มีคุณภาพ และอยู่ภายใต้งบประมาณ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

หลังจากที่บริษัทได้ชะลอโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์โรงแรมหลายโครงการ เนื่องจากภาวะทาง

เศรษฐกิจและการเมือง ท าให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2552 ในปี 2553 บริษัทได้ใช้

งบประมาณลงทุนเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรมไปกว่า 300 ล้านบาท และบริษัทยังคงให้ความส าคัญกับการ

ปรับปรุงระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในอาคาร รวมไปถึงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน้ าประปาที่มี

ความจ าเป็น  ส่วนโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร  งานปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร           

ซึ่งด าเนินการไปบ้างในบางโรงแรมนั้น สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามก าหนด  ทั้งนี้ บางโรงแรมยังคงมี

โครงการปรับปรุงภายในห้องพัก และห้องอาหาร ที่ยังคงด าเนินการต่อไปตามงบประมาณการปรับปรุงที่บริษัท

และบริษัทย่อยได้ต้ังไว้ในปี 2554   ทั้งนี้ ในการพิจารณาโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรมแต่ละแห่งนั้น 

บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการและมูลค่าของผลตอบแทนที่จะได้รับควบคู่กันไป 

 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินจ านวน 119.73   

ล้านบาท เป็นวงเงินกู้ของบริษัท Philippine Hoteliers, Inc. จ านวน 510 ล้านเปโซ เพื่อใช้ปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานี 

มะนิลา ก าหนดช าระคืนตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2558  

  ในสัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทได้ตกลงกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินว่าตลอดอายุสัญญาการกู้เงิน จะด ารง

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 ต่อ 1  หากบริษัทไม่สามารถด ารงอัตราส่วนดังกล่าวตามสัญญาได้ 
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เจ้าหนี้มีสิทธิระงับการให้กู้ยืมเงินเเละ ถือว่าเงินกู้ทั้งหมดถึงก าหนดช าระทันที  ซึ่งจะมีผลต่อสภาพคล่องและ

ฐานะการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

  อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเพียง 0.45 ต่อ 1  

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1  

2.2 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

 ความเสี่ยงในด้านการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง 

ห้องพัก   ธุรกิจโรงแรมในหลายๆ แห่งมีการแข่งขันสูง โดยกลุ่มบริษัทต้องแข่งขันกับโรงแรมทั้งใน

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และโรงแรมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งคู่แข่งบางรายเป็นเครือโรงแรมที่มีเครือข่าย

ต่างประเทศ รวมทั้งที่มีต้นทุนทางการเงินที่ดีกว่า นอกจากนี้ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ (Serviced Apartments) หรือ

แม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แห่งได้ท าการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ โดยจัดสรรห้อง

จ านวนหนึ่งไว้ส าหรับบริการผู้ที่ต้องการพักระยะสั้น ซึ่งจะส่งผลท าให้ธุรกิจดังกล่าวเป็นคู่แข่งในธุรกิจโรงแรม

เช่นกัน ดังนั้น การเข้ามาของคู่แข่งในแต่ละประเภทและในแต่ละแหล่ง ท าให้จ านวนห้องพักเพิ่มมากขึ้นกว่า

ความต้องการ และอาจท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง 

ห้องอาหาร  ปัจจุบันมีร้านอาหารนอกโรงแรมเกิดขึ้นมากซึ่งมีประเภทอาหาร รูปโฉม และระดับบริการที่

แตกต่างกัน ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ท าให้ส่วนแบ่งการตลาดด้านอาหารและเคร่ืองดื่มได้กระจายไปด้วย 

ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางที่จะลดความเสี่ยง โดยการเน้นการให้บริการแก่ลูกค้า

ให้เกิดความประทับใจเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ท าการตลาดในการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ โดยมี Promotion และ 

Packages เพื่อดึงดูดลูกค้าในส่วนห้องพักและห้องอาหาร และมีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมให้มีความรู้

ด้านบริการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ การปรับปรุงโรงแรมให้มีความทันสมัย และอ านวย

ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการควบคุมต้นทุนการด าเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

 ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ก าลังเร่ิมฟื้นตัวในช่วงปี 2553 ยังคงถูกจับตามอง โดยเฉพาะเศรษฐกิจใน

ประเทศสหภาพยุโรปหลายประเทศที่ประสบกับปัญหาหนี้สาธารณะและคาดว่าจะลุกลามต่อไปในอีกหลาย

ประเทศ นอกจากนี ้ปัญหาส าคัญของภูมิภาคนี้ยังคงเป็นเร่ืองอัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่ยังไม่มีแนวโน้ม

ว่าจะคลี่คลายลง เช่นเดียวกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งเติบโตเพียงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา และยังคงประสบ

ปัญหาอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่

ก าลังพัฒนาจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัว 
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หลายฝ่ายเห็นว่าแม้ว่าจะมีสัญญาณที่แสดงว่าเศรษฐกิจโลกก าลังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังอยู่ใน

อัตราที่เชื่องช้าและค่อนข้างเปราะบาง เน่ืองจากยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยเสี่ยงในเร่ืองของอัตราเงินเฟ้อ ราคา

น้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผันผวน อัตราการว่างงาน และความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น  

ส าหรับประเทศไทยนั้น ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมก็ได้รับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกเช่นกัน เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศลดลง 

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นเป็นล าดับ เนื่องจากความต้องการ

สินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้นส าหรับภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว 

 ความเสี่ยงจากสถานการณ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ในช่วงปี 2553 ยังคงมีภาวะตึงเครียดทางการเมืองต่อเนื่องจากปี 2551 และ 2552 และทวีความรุนแรงขึ้น 

ยังผลให้เกิดการชุมนุมจากกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านฝ่ายรัฐบาลที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ และลุกลามมาตลอดถนน 

ราชด าริและบางส่วนของถนนพระรามที่ 4 จนกระทั่งน าไปสู่ความวุ่นวายทางด้านการเมืองและเกิดจลาจลในช่วง

เดือนพฤษภาคม ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งของรัฐและเอกชนคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งในส่วน

ของบริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงเน่ืองจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และอาคารส านักงานตั้งอยู่ในบริเวณที่เกิด

การจลาจล จึงท าให้ทรัพย์สินเสียหายไปบางส่วนและต้องหยุดด าเนินการชั่วคราว  รวมทั้งย้ายที่ท าการของบริษัท

ไปที่โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นส านักงานส ารอง ทั้งนี้เพื่อสวัสดิภาพของลูกค้าและพนักงาน 

ภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการตอก

ย้ าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และ

เป็นการซ้ าเติมให้สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยที่ก าลังดีดตัวกลับในช่วงต้นปี 2553 กลับทรุดหนักลงไปอีกคร้ัง  

หลังจากเหตุการณ์จลาจลในเขตใจกลางย่านธุรกิจและการค้าหลักของกรุงเทพฯได้สงบลง การชุมนุม

ประท้วงจากกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลยังคงมีอยู่เป็นระยะ หากแต่ไม่ได้มีความรุนแรงเท่ากับช่วงเดือนพฤษภาคมที่

ผ่านมา  นอกจากความวุ่นวายทางการเมืองดังที่กล่าวไปแล้ว สถานการณ์การก่อความไม่สงบทางภาคใต้ก็ยังคง

ยืดเยื้อและบางคร้ังกลับทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระยะ  

สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม  เนื่องจากการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และท าให้

ประเทศไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้แก่ประเทศคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเดียวกัน

มากขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงข้อนี้ดี จึงพยายามปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และหา
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แนวทางการกระจายความเสี่ยงโดยการเพิ่มรายได้จากภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น ตะวันออกกลาง  ประเทศอินเดีย และ

ประเทศจีน เพื่อไม่ให้การขยายธุรกิจกระจุกตัวอยู่ในประเทศหรือเพียงภูมิภาคเดียวเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความเสียหายด้านทรัพย์สิน บริษัทได้จัดท าประกันภัย จลาจล (Political 

Violence) ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งท าให้บริษัทสามารถเรียกค่าเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยในส่วนที่เกิดความ

เสียหายกับทรัพย์สินของโรงแรมและอาคารส านักงานได้ 

 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

การเกิดภัยธรรมชาติ  เช่น พายุ  อุทกภัย  แผ่นดินไหว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมเเละการท่องเที่ยว

โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียง โดยคุ้มครอง 

ความเสียหายที่อาจเกิดกับลูกค้าหรือบุคคลที่ 3 (Third Party Liability) โดยปัจจุบันได้จัดท าเป็นกรมธรรม์ร่วมกัน

ส าหรับโรงแรมในเครือทั่วโลก (Global Liability Insurance) รวมถึงการท าประกันความเสียหายเมื่อธุรกิจ

หยุดชะงัก เพื่อชดเชยรายได้ที่ต้องเสียไป (Business Interruption) ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนเงื่อนไข

และวงเงินประกันให้มีความเหมาะสมทุกปี  รวมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดท าประกัน 

(Insurance Committee) เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท าประกัน นอกจากนี้ บริษัทได้มีมาตรการ

ลดความเสี่ยงด้วยการซักซ้อมแผนฉุกเฉิน และออกเป็นนโยบายเพื่อถือปฏิบัติส าหรับโรงแรมต่างๆ ในเครือด้วย 

ในอดีตที่ผ่านมา กรณีของเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และท าให้การด าเนินงาน

ของโรงแรมต้องหยุดชะงัก  บริษัทได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างพอเพียงจากบริษัทประกันภัย 

 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประมาณ 353.25      

ล้านบาท และอาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการ

ต่างๆ  บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทได้ 

ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินกู้ บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับไว้

แล้วเป็นวงเงินจ านวน 5,000 ล้านบาท โดยในการออกหุ้นกู้ บริษัทสามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไว้ใน

ก าหนดระยะเวลาของหุ้นกู้ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทควบคุมความเสี่ยงโดยก าหนดเป็นนโยบายให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ

เจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่าย และภาระการคืนเงินต้นมากเกินไป 

 



                                                                                                                                                        แบบ 56-1       

 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)                                           12 
 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีผันผวน 

บริษัทมีรายได้ส่วนหนึ่งจากโรงแรมในต่างประเทศ เช่น ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟิลิปปินส์ และอียิปต์

ตามสัญญาการบริหารและการตลาดที่บริษัทได้ท าขึ้นนั้นระบุให้การรับค่าบริหารเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเพียง

สกุลเดียว  แต่การท าสัญญาขายห้องและการรับช าระเงินค่าห้องพักและค่าแพ็คเกจในบางกรณีอาจก าหนดให้

ช าระเป็นสกุลเงินต่างประเทศอ่ืน เช่น ปอนด์อังกฤษ เยน ยูโร ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีการขายผ่านทาง Website     

ซึ่งบริษัทจะก าหนดราคาห้องพักเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้น หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จะมีผลให้บริษัทมี

ความเสี่ยงจากรายได้ที่ลดลงเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกลับมาเป็นเงินบาท 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผลกระทบดังกล่าวยังมีไม่มากเนื่องจากรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น

เงินสกุลบาท  บริษัทจึงยังมิได้มีการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้  หากบริษัทพิจารณาเห็น

ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก หรือมีแนวโน้มที่อาจจะส่งผลกระทบกับรายได้ของบริษัทอย่างมี

สาระส าคัญ บริษัทจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนยังส่งผลกระทบต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศ

ไทย เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมามีผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น ซึ่งผลกระทบ

ดังกล่าวอาจมีค่อนข้างน้อยส าหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าระดับบน 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บมจ. ดุสิตธานี เร่ิมประกอบธุรกิจโรงแรมตั้งแต่เดือนกันยายน 2509  ด้วยทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 40 ล้านบาท 
มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ในวันที่ 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  บริษัทได้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในวันที่  
5 ตุลาคม 2534  ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 405 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2536 ได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2538 ได้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 
5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2540 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 850 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท โดยขายหุ้นให้ Goldman Sachs & Co ในราคาหุ้นละ 30 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.47 จึงท าให้สัดส่วนการ    
ถือหุ้นกลุ่มผู้บริหารคือกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมร้อยละ 49.81 เป็นร้อยละ 39.94 และ
ต่อมาได้มีการขายหุ้นดังกล่าวบางส่วนให้กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ท าให้กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย       
ถือหุ้นร้อยละ 49.98 

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนประเภทริเร่ิมกิจการโรงแรมในปี 2510 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2513 ด าเนิน
กิจการโรงแรมดุสิตธานี เป็นแห่งแรก ตั้งอยู่บนอาคาร 23 ชั้น มีขนาด 500 ห้อง และตึก 3 ชั้น โดยรอบ ซึ่งมีห้องพัก
จ านวน 15 ห้อง ร้านอาหารและห้องประชุม ต่อมา ได้ปรับปรุงเป็นห้องแลนด์มาร์ค (ห้องสูทเล็ก) ซึ่งเป็นการรวมห้อง
มาตรฐานบางส่วนจาก 2 ห้องเป็น 1 ห้อง จึงเหลือห้องพักเพียง 283 ห้อง ในปี 2524 ได้สร้างอาคาร E-wing อีก 1 อาคาร
โดยมีขนาด 237 ห้อง (ต่อมาท าเป็นห้อง Spa จ านวน 15 ห้อง) จึงเหลือเป็นห้องพักจ านวน   520 ห้อง นอกจากนี้ยังมี
อาคารพาณิชย์    11 ชั้น เนื้อที่ 13,245.54 ตารางเมตร และพื้นที่ชั้นใต้ดิน 336 ตารางเมตร  อาคารโรงแรมและอาคาร
พาณิชย์ดังกล่าวต้ังอยู่บนที่เช่าของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 
2509 โดยมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี   นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2516 ซึ่งครบก าหนดวันที่ 31 มีนาคม 2546  และสามารถ
ต่อสัญญาได้อีก 2 คร้ังๆ ละ15 ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่ ต่อมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 บริษัทได้ลงนาม
ต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารคร้ังที่ 1  โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท 

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 ในปี 2536 
บริษัทไดแ้ปรสภาพจากบริษัทจ ากัด เป็น บริษัทมหาชนจ ากัด โดยใช้ชื่อว่าบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้ชื่อย่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ว่า DTC 
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3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 
ในปี 2553 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญดังนี้ 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 17/2553 วันที่ 30 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสรดิษ วิญญรัตน์ 
เป็นกรรมการอิสระเพิ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ท าให้ปัจจุบันบริษัทมี
กรรมการอิสระ 4 ท่าน ครบตามจ านวนที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 5/2553 วันที่ 10 สิงหาคม 2553 
มีมตอินุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2553 วันที่ 7 ตุลาคม 2553 มีมตอินุมัติวาระต่างๆ ดังนี ้
1. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัทเข้าซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และให้
สัตยาบันการเข้าท าและปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี  
ลากูน่า ภูเก็ต ที่บริษัทได้ด าเนินการไปแล้ว รวมทั้งการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ นายชนินทธ์ โทณวณิก และ/หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นายชนินทธ์ โทณวณิก และ/หรือ นางสินี  เธียรประสิทธิ์  เป็น
ผู้มีอ านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยค า ข้อความ ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต รวมทั้งการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
และ/หรือ การระดมทุนโดยวิธีอ่ืน การรับโอนพนักงาน รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและ
เกี่ยวเนื่องกับการเข้าท ารายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอ านาจในการแต่งตั้ง 
และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดังกล่าว 
 

2. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1) ให้บริษัทจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม



                                                                                                                                                        แบบ 56-1        

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 15 

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (2) ให้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่             
(3) ให้บริษัทยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ระหว่างบริษัทกับบริษัท 
ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) ก่อนก าหนด (4) ให้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทน าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน)      
ออกให้เช่าและจ าหน่าย และการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นายชนินทธ์ 
โทณวณิก และ/หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ นายชนินทธ์ โทณวณิก และ/หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ เป็นผู้มี
อ านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการดังกล่าว         
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการก าหนดเงื่อนไข ราคาขายที่แน่นอน 
อัตราค่าเช่าที่แน่นอน การค านวณค่าชดเชยและค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าที่ต้องช าระ และการ
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้
ถ้อยค า ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ
การเข้าท ารายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอ านาจในการแต่งตั้ง และ /
หรือ ถอดถอนผูรั้บมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดังกล่าว 
 

3. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัทเข้าลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น 
และการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นายชนินทธ์ โทณวณิก และ/หรือ นาง
สินี เธียรประสิทธิ์ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นาย
ชนินทธ์ โทณวณิก และ/หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ เป็นผู้มีอ านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไข
เพิ ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ /หรือ สัญญาต่างๆ ที ่ เกี ่ยวข้อง รวมถึง
เอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการจองซื้อหน่วยลงทุนกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี ่ยวข้อง
กับการเข้าท ารายการตามวาระที่ 3.2 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งส านักงาน ก .ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ จ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจะลงทุน (ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกว่า 1 
ใน  3  ขอ ง จ า นวนหน ่ว ย ล งท ุนที ่อ อก และ เสนอข า ยทั ้ง หมดของกองท ุน รวม
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อสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้นดังกล่าว) และการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท า
รายการดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผย
ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยค า ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดอัน
จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าท ารายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอ านาจใน
การแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดังกล่าว 
 

4. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัทจัดตัง้ SPV ในเวลาที่เห็นสมควรเพื่อประกอบกิจการโรงแรม
เพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น และให้ SPV 
เช่า และ/หรือ เช่าช่วงทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น 
รวมทั้งการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นายชนินทธ์ โทณวณิก และ/หรือ     
นางสินี เธียรประสิทธิ์ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
นายชนินทธ์ โทณวณิก และ/หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ เป็นผู้มีอ านาจในการติดต่อ เจรจา    
แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา     
และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ    
ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ งส านักงาน ก .ล.ต. และ                         
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การ
เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยค า ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ  
ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการดังกล่าว รวมถึง      
ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าท ารายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ 
รวมทั้ งให้มี อ านาจในการแต่งตั้ ง และ /หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่ วงในการ              
ด าเนินการใดๆ ดังกล่าว 
 

 
5. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส   
หลานหลวง และการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นายชนินทธ์ โทณวณิก   
และ/หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร     
และ/หรือ นายชนินทธ์ โทณวณิก และ/หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ เป็นผู้มีอ านาจในการติดต่อ 
เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
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โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อ ขออนุญาต
ต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส านักงาน ก .ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยค า ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการก าหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้า
ท ารายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอ านาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอด
ถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดังกล่าว 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 10/2553 วันที่ 12 พฤศจิกายน 

2553 มีมติอนุมัตดิังนี ้
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างการบริหาร อ านาจ หน้าที่ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ฉบับที่ 4  
2. ให้บริษัทขายที่ดินและอาคารรมณีย์คอร์ทให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในราคารวม 47.3 ล้านบาท  

รางวัลท่ีดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลได้รับในปี 2553 
1. Dusit Thani Bangkok and dusitD2 chiang mai “the top 500 World’s Best Hotels” 

  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารแทรเวล 
แอนด์ เลเชอร์ ให้เป็น 1 ใน 500 โรงแรมยอดเยี่ยมของโลกปี 2553  
2. Dusit Thani Laguna Phuket’s La Trattoria awarded Top Restaurant  

ร้านอาหาร La Trattoria โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในร้านอาหาร
ยอดเยี่ยมแห่งปี 2553 โดยผู้อ่านนิตยสาร Thailand Tatler ซึ่งเป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์ชั้นน าระดับประเทศ 
3. dusitD2 chiang mai listed “The Expedia Insiders’ Select List 2010” 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในโรงแรมชั้นน าของ Expedia ประจ าปี 2553 
ถูกจัดให้เป็นโรงแรมที่ให้บริการดีเลิศอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจ าที่มอบให้แก่ลูกค้า 
4. Dusit Thani Laguna Phuket “World Travel Awards 2010 : Thailand Leading Beach Resort, 

Thailand Leading Golf Resort and Thailand’s Leading Spa Resort” 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน  World Travel ประจ าปี 2553 ที่กรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ณ วันที่  7 พฤศจิกายน 2553ให้เป็นผู้ชนะประเภทรีสอร์ทชายทะเลชั้นน า 
กอล์ฟรีสอร์ทชั้นน า และสปารีสอร์ทชั้นน า ของประเทศไทย  
5. Dusit Thani Laguna Phuket “Asia’s first integrated resort development” 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะการประกวดโครงการสิ่งแวดล้อมที่หาดบางเทา 
จังหวัดภูเก็ต จาก World Travel ประจ าปี 2553 ในฐานะที่เป็นรีสอร์ทแรกที่มีการพัฒนาแบบบูรณาการ 
ที่ตั้งอยู่บนชายหาดฝั่งตะวันตกของภูเก็ต 
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บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                       
                                                                                           

        
 
  

                     
                           

                                                                                                                                
  
                        

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
           
        
     

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      

บมจ. ดุสิตธานี 

บ. ดุสิตเพื่อ
พัฒนาผู้บริหาร 

บ. เทวารัณย์ 
สปา 

 

 

บ. ดุสิต  
เวิล์ดวายด์ 

บ. เลอ  
กอร์ดอง   
เบลอ ดุสิต 

 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

 

Philippine  
Hoteliers, Inc. 

บมจ. ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส ์

 
วิทยาลัยดุสิตธานี 

Dusit Enterprises 
Co., Ltd. Dusit 

Overseas  
Co., Ltd. 

บ. ดุสิต        
แมนเนจเม้นท์ 

100% 

88.01% 

99.99% 99.99%  49.99%  99.99% 

 84.65% 100 % 2.15% 

Dusit Bird 
Hotels Pvt. Ltd. 

50.00% 
กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี 

100 % 

30.02% 

0.55% 

99.99% 99.99% 
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หมายเหตุ:           
1. บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนลได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์  เมือ่วันที่ 7 

สิงหาคม 2550  
2. บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 
3. Dusit Overseas Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 
4. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ.รอยัล ปร๊ินเซส และ บ.ดุสิต

โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โดย บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 

 ทั้งนี้ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย   ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ บมจ.ดุสิตธานี ถือหุ้นร้อยละ 1.76 
2) นายชนินทธ์ โทณวณิก        กรรมการ บมจ.ดุสิตธานี  ถือหุ้นร้อยละ 0.00005 
3) นางสินี เธียรประสิทธิ์    กรรมการ บมจ.ดุสิตธานี  ถือหุ้นร้อยละ 0.01 
4) ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตต ิ  กรรมการ บมจ.ดุสิตธานี  ถือหุน้ร้อยละ 0.00001 
5) บ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งนางวรางค์ ไชยวรรณ เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการ บมจ.ดุสิตธานี ถือหุ้น      

ร้อยละ 8.63 
5. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 
6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 ธุรกิจหลักของ บมจ. ดุสิตธานี คือ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการด าเนินการ
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า (แฟรนไชส์) โดยธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด าเนินการภายใต้ชื่อบริษัทอื่นๆ ดังนี้   
 

บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
                              ธุรกิจโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจ้าของและบริหารโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  

- เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าส าหรับโรงแรม ได้แก่ “ดุสิตธานี”  
“ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีท”ู  “ดุสิตเดวาราณา”  และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ”์ 

- เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าส าหรับสปา ได้แก่ “เทวารัณย์ สปา” 
“น้ า สปา” “DVN Spa” “d v n urban” และ “dvn” 
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บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
- รับจ้างบริหารโรงแรมภายในประเทศ  6 แห่ง ได้แก่ โรงแรม     

“ดุสิตธานี หัวหิน” “ดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย” “ดุสิตธานี  
ลากูน่า ภูเก็ต” “ดุสิตปร๊ินเซส เกาะช้าง” “ ดุสิตดีทู เชียงใหม่”   
“ดุสิตดีท ูบาราคูด้า พัทยา” และต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ “ดุสิตธานี 
มะนิลา”  

- รับจ้างบริหารโรงแรมซึ่งจะเปิดในประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ “ดุสิตสมุย”  
และ “ดุสิตเดวาราณา เอธเฮเวน รีสอร์ท พังงา” ต่างประเทศ 1 แห่ง 
ได้แก่ “ดุสิตธานี อาบูดาบี” โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 

- ให้สิทธิการด าเนินงานภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ชาเทรียม สวีท” 
Philippine Hoteliers, Inc. - ด าเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมี 1 แห่งคือ 

โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ซึ่งบริหารงานโดยบมจ. ดุสิตธานี 
 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์  
 

- เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. รอยัล ปร๊ินเซส และ        
บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 

- เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “รอยัลปริ๊นเซส”  
- เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
-  เป็นเจ้าของและบริหารโรงแรม “รอยัลปร๊ินเซส เชียงใหม่” “ดุสิตปร๊ินเซส 

ศรีนครินทร์” และ “ดุสิตปร๊ินเซส โคราช”  และให้ แฟรนไชส์โรงแรม 4 
แห่ง ได้แก่ “ปทุมวัน ปร๊ินเซส” “เบลแอร์ ปร๊ินเซส” “แกรนด์ไชน่า      
ปร๊ินเซส” และ “รอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง” 

Dusit Enterprises Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรม  
- บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 

Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรมในต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 2 แห่ง
ได้แก่ โรงแรม “ดุสิตธานี เจดด้า” และ “ดุสิตธานี ซันย่า” 

- รับจ้างบริหารโรงแรม “ดุสิตปร๊ินเซส ซิตี้ เซ็นเตอร์” ประเทศ
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ “ดุสิตธานี ดูไบ” รวมถึง “อพาร์ทเม้นท์
(Unfurnished) ณ ดุสิตธานี ดูไบ” “เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์ โฮเท็ล 
อพาร์ทเม้นท”์ และ “ดุสิตธานี เลควิว ไคโร” 

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

Services Private Limited ประเทศอินเดีย ด าเนินธุรกิจรับจ้างบริหาร

โรงแรมในประเทศอินเดีย 
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บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
- รับจ้างบริหารโรงแรมซึ่ งจะเปิดในประเทศอินเดีย ได้แก่ โรงแรม       

“ดุสิตธานี  กัว” “ดุสิตดีทู  นิวเดลี ” “ดุสิตเดวาราณา นิวเดลี ”                   

“ดุสิตเดวาราณา  ชัยปุระ” และ “ดุสิตเดวาราณา ฤษีเกศ” ซึ่งอยู่ในระหว่าง

พัฒนาโครงการ  

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ - ประกอบกิจการโรงแรม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี 

- เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม “ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต” 

และ “ดุสิตดีทู เชียงใหม่” และเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่โรงแรม 

“ดุสิตธานี หัวหิน”  

                          ธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจให้เช่าส านักงานชื่อ อาคารพาณิชย์

ดุสิตธานี  

บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์  (ชื่อเดิม 
บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล) 

- ลงทุนในบริษัทต่างๆ  

บ. เทวารัณย์ สปา - ประกอบธุรกิจสถานบริการด้านสุขภาพ (Spa) 

บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร - ประกอบธุรกิจอบรมและพัฒนาบุคลากรในกลุ่มดุสิตธานี และให้

การฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป 

วิทยาลัยดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยด้านการบริหารและการจัดการโรงแรม 

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรั่งเศส 

บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ - ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค 
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3.2  การประกอบธุรกิจ 
3.2.1 โรงแรม 

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจด้านโรงแรมและให้บริการอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมดังนี้ 
ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีห้องพักจ านวน 517 ห้อง ให้บริการห้องพัก 

อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานส าหรับแขกผู้เข้าพักในโรงแรม และแขกทั่วไป โรงแรมตั้งอยู่บน
ที่ดินซึ่งเช่าจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีสัญญาเช่าในช่วงแรกเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2516 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2546  บริษัทได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่าที่ดินได้อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 
15 ปี โดยบริษัทได้ต่อสัญญาเช่าส าหรับช่วง 15 ปีแรกโดยสัญญามีอายุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2561 

- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มีห้องพักจ านวน 457 ห้อง 
ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานส าหรับแขกผู้เข้าพักในโรงแรม และแขก
ทั่วไป โรงแรมตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเช่าจากบริษัท สิริพัทยา จ ากัด โดยสัญญาเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560 อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้ท าการต่อสัญญาเช่าที่ดินล่วงหน้าเป็นเวลาอีก 10 ปี 
โดยได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินฉบับเดิมและท าสัญญาเช่าฉบับใหม่ ซึ่งได้ท าการจดทะเบียนที่ส านักงานที่ดินจังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 สัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2570 

 
ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
- โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง ตั้งอยู่บริเวณถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว         

มีห้องพักจ านวน 167 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง ในปี 2553 บริษัท 
ได้ท าการขายโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง ให้กับบริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด และได้ลงนามในสัญญาให้
สิทธิในการด าเนินการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า (แฟรนไชส์) “รอยัลปร๊ินเซส” เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2553  

- โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว           
มีห้องพักจ านวน 198 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง 

- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์  กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว       
มีห้องพักจ านวน 198 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง 

- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพักจ านวน 
186 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง 
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ภายใต้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์ใน

การจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อประกอบกิจการโรงแรมเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี โดยบริษัทดังกล่าวได้เช่าโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 
ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดุสิตธานีที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
และสิทธิการเช่า (Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มาเพื่อด าเนินการ 

 
ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)  

 ธันวาคม 2553 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ซึ่งมีขนาด 4,094    
ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัทได้
โอนกิจการของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และจดสิทธิการเช่าโรงแรมดุสิตธานี       
หัวหิน ให้กับกองทุนรวม  

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย
มีห้องพักจ านวน 226 ห้อง และวิลล่าส่วนตัวจ านวน 28 หลัง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องประชุม
และการจัดงานส าหรับแขกผู้เข้าพักในโรงแรม บริษัทได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดยวิธีการ
ประมูลจากบริษัท ลากูน่า  รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) เป็นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นมูลค่า 2,715 ล้านบาท 
และได้โอนกิจการดังกล่าวให้กองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ มีห้องพักทั้งสิ้น 131 ห้อง 
ภายใต้บรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย  

- โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้งอยู่ที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท 
มีห้องพักจ านวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานส าหรับแขกผู้เข้าพัก
ในโรงแรม และแขกทั่วไป 

 
ภายใต้ บริษัท Philippine Hoteliers, Inc. 
เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบกิจการโรงแรม เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 

ตั้งอยู่กลางกรุงมะนิลาในเขต Makati City มีห้องพักจ านวน 538 ห้อง 
3.2.2 ธุรกิจให้เช่าส านักงาน 

บมจ. ดุสิตธานี ด าเนินธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่าเป็นส านักงาน  โดยอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเช่าจาก
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ติดกับอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นอาคารส านักงานขนาด 
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11 ชั้น ผู้เช่าเป็นบริษัทต่างๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด 13,245.54  
ตารางเมตร และพื้นที่ชั้นใต้ดิน 336 ตารางเมตร 
3.2.3 ธุรกิจรับบริหารโรงแรม 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท แบ่งเป็น 5  เคร่ืองหมายการค้า คือ 
1. “ดุสิตธานี”  ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมระดับ 5 ดาวภายใต้ชื่อ “ดุสิตธานี” ซึ่งเป็นเคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัท ธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้ใช้ชื่อเคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตธานี” ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน
การให้บริการของบริษัท (Franchise) โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมและการให้ใช้ชื่อเคร่ืองหมายการค้าภายใต้
ชื่อ “ดุสิตธานี” ทั้งหมดอยู่ภายใต้ บมจ. ดุสิตธานี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อความสะดวก
และคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยปี 2543 บริษัทได้มอบหมายให้ บ.  ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บริหารโรงแรม
ของบริษัท 3 แห่ง คือโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และโรงแรมดุสิตธานี หัวหินโดย
ก าหนดให้มีสัญญาการบริหารและค่าตอบแทนระหว่างกัน  นอกจากนี้ บริษัทได้โอนสิทธิ และหน้าที่ในการรับ
บริหารโรงแรมอีก 5 แห่ง ให้แก่ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โดยมีโรงแรม 2 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ 
โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย และ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมอีก 3 แห่ง ด าเนินการ
ในต่างประเทศ ได้แก่ “โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา (ฟิลิปปินส์)” “โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)” 
และ “โรงแรมดุสิต อินยาเลค (พม่า)” ซึ่งรวมเป็นโรงแรมทั้งสิ้น 8 แห่ง   

ต่อมาในวันที่ 30 ธันวาคม 2549 บริษัทได้ท าการยกเลิกสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม 3 แห่ง ที่ได้ท าไว้กับ 
บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ก่อนวันสิ้นสุดของสัญญา ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
และ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยบริษัทตกลงจ่ายค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาให้แก่ บ.ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 146.4 ล้านบาท ส าหรับสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมอ่ืนๆ ที่บริษัทได้เคยโอนสิทธิ และ
หน้าทีใ่นการบริหารให้แก่ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท นั้น บริษัทได้ท าการยกเลิก และโอนกลับมาบริหารงาน
ภายใต้บริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป 

ในปี 2550 บริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร อียิปต์  
ในปี 2551 บริษัทได้ยกเลิกสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมดุสิต อินยาเลค (พม่า) และได้โอนสัญญารับจ้าง

บริหารโรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร อียิปต์ ไปให้ Dusit Overseas Co., Ltd. รวมทั้งได้ลงนามในสัญญา แฟรน
ไชส์ ในโครงการ Chatrium Suites-Bangkok, A Dusit Thani Hotels Partner กับ บ. ริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์ มารีน่า 
อีกทั้งยังได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมดังต่อไปนี้ 

- โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
- โรงแรมดุสิตธานี ปาล์ม จูเมราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ในปี 2552 บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และ    

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน นอกจากนั้น บริษัทยังรับจ้างบริหารโรงแรม 5 แห่ง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า          
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“ดุสิตธานี”  ได้แก่ โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย  โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  โรงแรมดุสิตธานี 
มะนิลา (ฟิลิปปินส์)  โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และโรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร (อียิปต)์   

ในปี 2552  บริษัทได้ท าการยกเลิกสัญญารับจ้างบริหารของโรงแรมดุสิตธานี ปาล์ม จูเมราห์ (สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์) และ Dusit Overseas Co., Ltd. ได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม “ดุสิตธานี ซันย่า”  
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)  “ดุสิตธานี เจดด้า” (ซาอุดิอาระเบีย)  

นอกจากนั้น บมจ. ดุสิตธานี กับ  Bird Hospitality Services Private Limited ในประเทศอินเดีย ได้ท าการ
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจการรับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย ภายใต้ชื่อ Dusit Bird Hotels 
Private Limited โดยบริษัทดังกล่าวจะด าเนินการบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตธานี” จ านวน 1 แห่ง 
ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กัว (Goa) อินเดีย ซึ่งจะเปิดด าเนินการในปี 2556  

ในปี 2553 บมจ. ดุสิตธานี ได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรม       
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และลงนามในสัญญารับบริหารทางเทคนิคกับ Dusit Residence West Bay, Doha  และเพื่อ
ความคล่องตัวและความชัดเจนในการด าเนินการ บริษัทได้โอนสิทธิการรับจ้างบริหารโรงแรม “ดุสิตธานี ดูไบ” 
และ “เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์ โฮเท็ล อพาร์ทเม้นท์” ไปให ้Dusit Overseas Co., Ltd. 

2.  “ดุสิตปร๊ินเซส”  เดิมการรับจ้างบริหารโรงแรมระดับ 4 ดาว จะใช้เคร่ืองหมายการค้า “รอยัลปร๊ินเซส”  
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. รอยัล ปร๊ินเซส จากการ Re-Branding ท าให้มีการเปลี่ยนเคร่ืองหมายการค้ามาเป็น  
“ดุสิต ปริ๊นเซส” ซึ่งด าเนินการภายใต้ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์   

ปัจจุบัน บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารโรงแรมภายใต้ชื่อ “ดุสิตปร๊ินเซส” 2 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส 
ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และโรงแรมที่บริษัทรับบริหารภายใต้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวมี 1 แห่ง 
คือ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เกาะช้าง  ส าหรับโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ซิตี้ เซ็นเตอร์ ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รับบริหาร
โดย  Dusit Overseas Co., Ltd. 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “รอยัลปร๊ินเซส” มีโรงแรมระดับ 4 ดาวที่บริษัทป็นเจ้าของและบริหาร 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส เชียงใหม่ ในส่วนของการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้ามี 4 โรงแรมได้แก่ โรงแรม           
ปทุมวัน ปร๊ินเซส โรงแรมเบลแอร์ ปร๊ินเซส โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปร๊ินเซส และโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 

3. “ดุสิตดีทู” บมจ. ดุสิตธานี รับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตดีทู” 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยา  และโรงแรมดุสิตดีทู นิวเดลี อินเดีย ซึ่งจะเปิด
ด าเนินการในปี 2554 ภายใต้สัญญา ของ Dusit Bird Hotels Private Limited  

4. “ดุสิตเดวาราณา” บมจ. ดุสิตธานี และ Bird Hospitality Services Private Limited ได้จัดต้ังบริษัทร่วมทุน
เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศอินเดียภายใต้ชื่อ Dusit Bird Hotels Private Limited บริษัท
ดังกล่าวจะด าเนินการบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตเดวาราณา” จ านวน 3 แห่งในประเทศอินเดีย 
ได้แก่ โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี จะเปิดด าเนินการในปี 2554 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ชัยปุระ (Jaipur) จะเปิด
ด าเนินการในปี 2554 และโรงแรมดุสิตเดวาราณา ฤษีเกศ (Rishikesh) จะเปิดด าเนินการในปี 2555  

นอกจากนั้น บริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหาร “โรงแรมดุสิตเดวาราณา เอธเฮเวน รีสอร์ท พังงา” 



  แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 26 

คาดว่าจะเปิดด าเนินการในปี 2556  
5. “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” ปี 2553 Dusit Overseas Co., Ltd. ได้รับจ้างบริหาร เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” 2 แห่ง ได้แก่ เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์ โฮเท็ล อพาร์ทเม้นท์ ดูไบ (สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์) และอพาร์ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ (สหรัฐอาหรับ  เอมิเรตส์) 

ทั้งนี้ บริษัทได้ยกเลิกสัญญาการรับจ้างบริหาร ดุสิตเรสซิเด้นซ์ ดูไบมารีน่า (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ในปี 
2553  
3.2.4 ธุรกิจอื่นๆ 

สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) 
ด าเนินการภายใต้บริษัทย่อย คือ บ. เทวารัณย์ สปา ปัจจุบันมี 1 สาขา คือเทวารัณย์ สปา กรุงเทพที่โรงแรม 

ดุสิตธานี กรุงเทพ และรับจ้างบริหารสปา 4 แห่ง ได้แก่ ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสปาในต่างประเทศอีก 1 แห่งที่โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 

ธุรกิจด้านการฝึกอบรม 
ด าเนินการภายใต้บริษัทย่อย ได้แก่ บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร เปิดด าเนินการในเดือน สิงหาคม 2547 มี

วัตถุประสงค์ให้การฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานให้กับกลุ่มดุสิตธานี และให้การฝึกอบรมบุคคลทั่วไป 

ธุรกิจด้านการศึกษา 
1. วิทยาลัยดุสิตธานี ที่ บริษัท รอยัล ปร๊ินเซส จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต วิทยาลัยดังกล่าวเปิด

สอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านการครัว การท่องเที่ยว  การบริหารโรงแรม และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจโรงแรม  และได้ร่วมโครงการกับ Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ในการน าหลักสูตร
ด้านอาหารของ Le Cordon Bleu มาใช้ร่วมกับหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี 

2. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
กับ เลอ  กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้บริษัทร่วมทุนนี้ได้จัดตั้ง โรงเรียนสอนการประกอบ
อาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขึ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการเรียนการสอน
คร้ังแรก เดือนกรกฎาคม 2550  ซึ่งในปี 2554 โรงเรียนจะเปิดด าเนินการครบ 4 ปี โดยทุกหลักสูตรที่
โรงเรียนเปิดสอนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

3. วิทยาลัยดุสิตธานีได้ด าเนินการขยายการจัดการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค โดยมีโครงการจัดตั้งศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะเร่ิมเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 ใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ         
รีสอร์ท สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ 
รวมถึงการให้บริการวิชาการอ่ืนๆ 

4. ในปี พ.ศ. 2551 บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Lyceum of the 
Philippines University (“LPU”) ตามสัญญาข้อตกลง  วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการมอบหมายจาก LPU ให้
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วางแผนก าหนดแนวทางการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารโรงแรม      
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร และ การจัดการการท่องเที่ยว รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น 
เช่น การประกอบอาหาร  การบริหารส่วนหน้า  การบริหารงานแม่บ้าน  และ การจัดการเคร่ืองดื่ม เป็นต้น โดย
หลักสูตรทั้งหมดได้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย LPU ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มะนิลา  บาทังกาส์  ลากูน่า  และ       
คาวิเต้   

ความร่วมมือกันในคร้ังนี้  นอกจากจะท าให้สถาบันทั้ง 2 แห่งได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้
สูงขึ้นให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกแล้ว ยังท าให้กลุ่มดุสิตมีพันธมิตรด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นและมีโอกาส
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่จะจบในอนาคตไปท างานในโรงแรมของดุสิตในตะวันออกกลางและ
ต่างประเทศอ่ืนๆ อีกด้วย โดยกลุ่มดุสิตยังจะได้รับค่าตอบแทนจากส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียนที่ได้รับจาก
นักเรียนที่สมัครเรียนในหลักสูตรนี้ตามระยะสัญญาซึ่งในช่วงแรกก าหนดไว้ 15 ปี 
 
 

 

 

 

 
 
 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)                         28 

3.3   โครงสร้างรายได้ 

แยกตามสายผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   
                                                         (หน่วย : พันบาท)  

ผลิตภัณฑ/์บริการ ด าเนินการโดย % การ 
ถือหุ้น 

(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

   รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม         
1.1 รายได้ค่าห้องพัก 1. บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 964,443 25.87 782,460 25.65 732,214 20.34 
 2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 98.30 77,836 2.09 13,656 0.45 - - 
 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 419,120 11.24 395,599 12.97 454,562 12.62 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.46 276,719 7.42 64,178 2.10 - - 
 5. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ * 86.80 - - 192,669 6.32 247,447 6.87 
 6. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99 - - - - 36,283 1.01 
รวมรายได้ค่าห้องพัก  1,738,118 46.62 1,448,562 47.49 1,470,506 40.84 
1.2 รายได้ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม 

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

100.00 
98.30 

702,246 
26,583 

18.84 
0.71 

630,035 
4,737 

20.65 
0.15 

606,151 
- 

16.84 
- 

 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 226,461 6.08 226,003 7.41 239,511 6.65 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.46 237,311 6.37 55,305 1.81 - - 
 5. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ * 86.80 - - 166,421 5.46 208,036 5.78 
 6. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99 - - - - 18,083 0.50 
รวมรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  1,192,601 32.00 1,082,501 35.48 1,071,781 29.77 
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ผลิตภัณฑ/์บริการ ด าเนินการโดย % การ 
ถือหุ้น 

(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

   รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
1.3 รายได้อื่นๆ 1. บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 75,676 2.03 62,622 2.06 55,674 1.55 
 2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 98.30 6,857 0.18 1,292 0.04 - - 
 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 20,928 0.56 20,767 0.68 25,410 0.71 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.46 27,645 0.74 6,540 0.21 - - 
 5. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ * 86.80 - - 19,389 0.64 20,585 0.57 
 6. บ. เทวารัณย์ สปา 99.99 23,764 0.64 19,525 0.64 15,161 0.42 
 7. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 99.99 2,982 0.08 563 0.02 2,641 0.07 
 8. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 44,482 1.19 57,964 1.90 74,331 2.06 
 9. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์  99.99 - - - - 1,042 0.03 
รวมรายได้อื่นๆ  202,334 5.42 188,662 6.19 194,844 5.41 
รวมรายได้จากธุรกิจโรงแรม  3,133,053 84.04 2,719,725 89.16 2,737,131 76.02 
2. รายได้จากธุรกิจ 
อาคารให้เช่า 

        

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1. บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 64,065 1.72 57,657 1.89 60,174 1.67 
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  64,065 1.72 57,657 1.89 60,174 1.67 
3. รายได้จากการรับจ้าง 1. บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 109,512 2.94 83,059 2.72 44,145 1.22 
บริหารโรงแรม 2. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.46 6,067 0.16 1,246 0.04 - - 
  3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ * 86.80 - - 2,815 0.10 3,500 0.10 
 4. บ. เทวารัณย์ สปา 99.99 - - - - 671 0.02 
 5. บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 99.99 - - - - 10,365 0.29 
 6. Dusit Overseas Company Limited 99.99 - - - - 23,352 0.65 
รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม  115,579 3.10 87,120 2.86 82,033 2.28 
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ผลิตภัณฑ/์บริการ ด าเนินการโดย % การ 
ถือหุ้น 

(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

   รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

4. รายได้อื่นๆ 1. บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 365,986 9.82 135,841 4.45 **171,863 4.77 
 2. บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  98.30 9,331 0.25 647 0.02 - - 
 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 17,683 0.47 19,442 0.64 23,098 0.64 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.46 13,735 0.37 2,560 0.08 - - 
 5. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ * 86.80 - - 8,029 0.26 * 509,683 14.16 
 6. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 99.99 612 0.02 557 0.02 276 0.01 
 7. บ. เทวารัณย์ สปา 99.99 2,614 0.07 1,279 0.04 1,610 0.05 
 8. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 99.99 2 0.00 6 0.00 1 0.00 
 9. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 1,904 0.05 183 0.01 252 0.01 
 10. บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 99.99 1,060 0.03 16,664 0.55 13,831 0.38 
 11. Dusit Overseas Company Limited 99.99 2,147 0.06 499 0.02 - - 
 12. Dusit Bird Hotels Private Limited 50.00 - - - - 134 0.00 
 13. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99 - - - - 227 0.01 
รวมรายได้อื่นๆ  415,074 11.14 185,707 6.09 720,975 20.03 

รวมรายได้ท้ังหมด  3,727,771 100.00 3,050,209 100.00 3,600,313 100.00 
* บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท รอยัล ปร๊ินเซส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดุสิต โฮเต็ล แอนด์  
รีสอร์ท จ ากัด ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552  ในปี 2553 มีรายได้อ่ืนๆ จ านวน 509.68 ล้านบาท 
ประกอบด้วยก าไรจากการขายโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง จ านวน 467.47 ล้านบาท ก าไรจากการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ให้แก่
กองทุนรวมจ านวน 53.56 ล้านบาท ขาดทุนจากการขายโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ให้แก่กองทุนรวม จ านวน 22.41 ล้านบาท และรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 11.06 ล้านบาท 

** บมจ. ดุสิตธานี ในปี 2551 รายได้อ่ืนๆ จ านวน 365.99 ล้านบาท รวมก าไรจากการขายที่ดิน จ านวน 243.09 ล้านบาท และ ปี 2533 รายได้อ่ืนๆ จ านวน 171.86 ล้านบาท 
รวมรายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายจ านวน 34.80 ล้านบาท เป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในระหว่างที่บริษัทได้ซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่โอนเข้ากองทุนรวมในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมในอัตราร้อยละ 30 จ านวน 6.88 ล้านบาท 
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 แยกตามโรงแรม 
โครงสร้างรายได้รวมจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมที่บริษัทในกลุ่มดุสิตธานีเป็นผู้ด าเนินการในระยะ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
                                                              (หน่วย : พันบาท) 

โรงแรม ด าเนินการโดย %  
การถือหุ้น

(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

   รายได้รวม* ร้อยละ รายได้รวม* ร้อยละ รายได้รวม* ร้อยละ 
ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 922,892 29.46 784,714 28.96 683,031 25.17 
ดุสิตธานี พัทยา บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 493,479 15.75 408,873 15.09 441,856 16.28 
ดุสิตธาน ีหัวหิน บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 369,821 11.81 322,167 11.89 307,249 11.32 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 684,193 21.84 661,811 24.42 742,582 27.36 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์  ** 98.29/86.79 112,745 3.60 72,204 2.66 57,857 2.13 
รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์  ** 98.29/86.79 154,261 4.92 135,964 5.02 96,027 3.54 
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์  ** 98.29/86.79 99,449 3.18 72,439 2.67 63,372 2.34 
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครนิทร ์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์  ** 98.29/86.79 198,593 6.34 161,279 5.95 179,284 6.61 
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์  ** 98.29/86.79 97,147 3.10 90,480 3.34 86,843 3.20 
ดุสิตธาน ีหัวหิน บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99 - - - - 14,190 0.52 
ดุสิตธาน ีลากูน่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99 - - - - 37,657 1.39 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท ์ 99.99 - - - - 3,788 0.14 
รายได้รวมจากการด าเนินธรุกิจโรงแรมทีบ่ริษัท 
ในกลุ่มดุสิตธานีเป็นเจ้าของ 

 
3,132,580 

 
100.00 

 
2,709,931 

 
100.00 

 
2,713,736 

 
100.00 

* รายได้รวมของแต่ละโรงแรม ไม่ได้รับรู้รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และประกอบด้วย รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้อื่นๆ จากธุรกิจโรงแรม 
** บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ดุสิต โฮเต็ล          

แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายเชิงรุก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกับการ

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริหารโดยเพิ่ม
จ านวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มขยายการรับบริหารใน
ต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงกระทบต่อธุรกิจ ในขณะเดียวกันยังได้พิจารณาช่อง
ทางการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการขยายตัวในการรับบริหาร โดยมีเป้าหมาย ในการ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการรับบริหารโรงแรมและการลงทุนในกิจการโรงแรมในระดับที่เหมาะสม
กับสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 
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4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
4.1 ลักษณะธุรกิจแต่ละประเภท 
ปัจจุบันรูปแบบธุรกิจของ”ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้

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

1. การบริหารสินทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ให้มากที่สุดด้วยการใช้สินทรัพย์ของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และพิจารณาการลงทุนในกิจการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของโรงแรม 6 แห่ง ดังนี ้
1.1 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ดุสิตธานี  เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวมีทั้งหมด 3 โรงแรมคือ 

 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีห้องพักส าหรับขายจ านวน 517 ห้อง แบ่งเป็น Superior 232 ห้อง Dusit  
Club 36 ห้อง Junior Suite  (Thai Heritage Suite) 23 ห้อง 2-Bedroom Suite (Princess Suite)  1 ห้อง Deluxe  114  ห้อง 
Dusit Grand 107 ห้อง Rattanakosin Suite 2 ห้อง Majesty Suite 1 ห้อง และ Ambassador Suite – 2 bedroom 1 ห้อง 
นอกจากนี ้ยังให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา  และสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ  เช่น สระว่ายน้ า ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา ” Dusit Shop 
ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ี ชื่อ 
“Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการตัดผม บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย์  ให้บริการ
โทรศัพท ์เป็นต้น 

ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ มีทั้งนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ มีการจัดประชุมสัมมนาจากบริษัท
ในประเทศไทยและการจัดประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลูกค้านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาในช่วงเดือนตุลาคม ถึง 
มีนาคม  ซึ่งเป็นช่วง High Season  ส่วนช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เป็นช่วง Low Season จะมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาน้อย 

 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  มีห้องพักส าหรับขายจ านวน 457 ห้อง แบ่งเป็น Superior 304 ห้อง 
Cabana 9 ห้อง Suit 2nd Floor 24 ห้อง Dusit Suite 3 ห้อง Dusit Club 58 ห้อง Dusit Grand 42 ห้อง One Bedroom 
Suite 15 ห้อง Royal & Princess Suite 2 ห้อง นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้อง
ประชุม และสัมมนา  และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สนามเทนนิส สระว่ายน้ า ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ 
“DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา ” Dusit Shop ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้า
นานาชนิด รวมทั้งร้านค้าย่อยขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ร้านขายขนมเบเกอร่ีชื่อ “Dusit Gourmet”  บริการ 
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รถ Limousine บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการ  
ตัดผม  บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย์  ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น 

 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา  มีห้องพักส าหรับขายจ านวน 538 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 405 ห้อง Dusit 
Grand 61 ห้อง Presidential Suite 1 ห้อง Corner 23 ห้อง Dusit Club 46 ห้อง Ambassador Suite 2 ห้อง  นอกจากนี้ยัง
ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา  และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น 
สระว่ายน้ า ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา ” ร้านค้าย่อยขายสินค้า
พื้นเมือง และของที่ระลึก  ร้านขายขนมเบเกอร่ีชื่อ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและ
สนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็กทารก บริการตัดผม  
บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย์  ให้บริการโทรศัพท์ บริการดูแลรถ (Valet Service) บริการทางการแพทย์และ    
ทันตกรรม (Medical and Dental Clinic) เป็นต้น 

1.2 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าดุสิตปร๊ินเซส และรอยัลปร๊ินเซส  เป็นโรงแรมระดับ  4 ดาว ปัจจุบัน    
มี  3 โรงแรม คือ 

ล าดับ ชื่อโรงแรม จ านวนห้องพัก 
1 รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ 198 
2 ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ 198 
3 ดุสิตปริ๊นเซส โคราช 186 

                 
นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและจัดสัมมนา และสิ่งอ านวย

ความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สระว่ายน้ า นวดแผนโบราณ และมีสปาในเครือโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ภายใต้ชื่อ “น้ าสปา”  
ซึ่งให้บริการแล้วที่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช  และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เกาะช้าง  และยังมีร้านค้าย่อยจ าหน่าย
ของที่ระลึก ศูนย์บริการธุรกิจ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการซักรีด บริการโทรศัพท์ทั้งในและ
ต่างประเทศ บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในห้องพัก เป็นต้น 

 “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ แต่ทั้งนี้การพิจารณา
การลงทุน บริษัทไดค้ านึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย 

2. การบริหารโรงแรมและสปา มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสายการบังคับบัญชาและเพิ่มการกระจายอ านาจ 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นต่อธุรกิจที่ก าลังขยายตัวและ
มีการแข่งขันที่สูง แต่ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และให้เป็นไปตามหลักการควมคุมดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการต่างๆ ไว้ให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการได้ภายในขอบเขตอ านาจที่
ได้รับ หากรายการใดเกินกว่าอ านาจหน้าที่จะต้องด าเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ โดยฝ่ายการรับ
บรหิารโรงแรมประกอบด้วยแผนกต่างๆ ดังนี ้
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o ฝ่ายปฏิบัติการ 
o ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด 
o ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
o สปา 

หลังจากมีการ Re-Branding ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีการจัดท ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และ
การบริการส าหรับโรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน โดยเคร่ืองหมายการค้าในธุรกิจโรงแรมของดุสิต
อินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบไปด้วย 5 เคร่ืองหมายการค้า ได้แก่ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” 
และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” โรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการค้า จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยจ าแนกรายละเอียด ที่มาของเคร่ืองหมายการค้า และ
โรงแรมที่อยู่ภายใต้แต่ละเคร่ืองหมายการค้าดังนี้ 

1. “ดุสิตธานี” 
เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีรูปแบบการตกแต่งและการบริการซึ่งมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในทุกๆ 

รายละเอียด กลุ่มลูกค้าหลักของดุสิตธานคีือ นักธุกิจและนักเดินทาง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในชีวิต มีมุมมองที่กว้างขวาง
จากประสบการณ์การเดินทางที่ได้สะสมมา คนกลุ่มนี้ต้องการการบริการที่เป็นเลิศที่สะท้อนถึงรสนิยมที่เหนือชั้น 

การสรรค์สร้างดุสิตธานีคือ ความพยายามที่จะนิรมิตความสุขสบายแห่งเมืองสวรรค์ที่มีความเป็นไทยเป็น
เอกลักษณ์ ให้ทุกผู้มาเยือนได้สัมผัสทุกรายละเอียดของความเป็นดุสิตธานี ทั้งงานศิลปะ ดอกไม้ประดับ และ
บุคลากร ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของประสบการณ์ที่น่าประทับใจทั้งสิ้น 

“สัมผัสแห่งสวรรค์ดั่งนิรมิต” 
 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน * 
 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ** 
 โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย 
 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ฟิลิปปินส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร อียิปต ์
 โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (จะเปิดด าเนินการปี 2554) 
 โรงแรมดุสิตธานี กัว (Goa) อินเดีย (จะเปิดด าเนินการในปี 2556) 
 โรงแรมดุสิตธานี ซันย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 โรงแรมดุสิตธานี เจดด้า ซาอุดิอาระเบีย  
 โรงแรมดุสิตสมุย 

หมายเหตุ :    *  เป็นสิทธิการเช่าภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
      **  เป็นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
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2. “ดุสิตปร๊ินเซส” 
เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่มีรูปแบบการตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย กลุ่มลูกค้าหลักของเคร่ืองหมายการค้า

นี้คือ นักธุรกิจระดับกลาง ซึ่งแสวงหาความสะดวกสบายจากที่พัก และ การบริการที่เป็นมิตร ความคุ้มค่าของราคา  
และนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง  

ดุสิตปร๊ินเซสให้ความสบายในความคุ้นเคยกับทุกผู้มาเยือนโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้าดุสิตปร๊ินเซส 
ทุกแห่งล้วนแต่มีรากฐานและความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับเมืองนั้นๆ จึงท าให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ท้องถิ่น
อย่างละเอียด และยังตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวกแก่การเดินทางและเที่ยวชมสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ การบริการอย่างเป็น
กันเองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ดึงดูดให้ทุกกลุ่มลูกค้าของดุสิตปร๊ินเซสกลับมาเยือนอีกด้วยความประทับใจ 

โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้เคร่ืองหมายการค้าดุสิตปริ๊นเซส มีทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยแบ่งเป็นในประเทศไทย 8 
แห่งและ ต่างประเทศ 1 แห่ง โรงแรมบางแห่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นดุสิตปริ๊นเซส ภายหลังที่การปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว
เสร็จ ส่วนโรงแรมที่เป็น Franchise จะยังคงใช้ชื่อเดิม 

“ผ่อนคลายกับความสบายที่คุ้นเคย” 
 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง* 
 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เกาะช้าง 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ซิตี้เซ็นเตอร์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส * 
 โรงแรมเบลแอร์ ปริ๊นเซส * 
 โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส * 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใต้แฟรนไชส์ ของ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 

3. “ดุสิตดีทู” 
โรงแรมระดับ 5 ดาวที่มีการตกแต่ง และ การบริการที่โดดเด่นทันสมัย มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

กลุ่มลูกค้าหลักของเคร่ืองหมายการค้านี้คือ นักเดินทางยุคใหม่ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังของวัยท างาน และความมั่นใจ
ในความส าเร็จ ไม่ว่าจุดประสงค์ในการเดินทางจะเป็นธุรกิจหรือการพักผ่อนท่องเที่ยว   คนกลุ่มนี้ต้องการ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ทันสมัย และเร้าใจในคุณภาพที่เป็นเลิศ 

เอกลักษณ์ของดุสิตดีทูนั้น เกิดจากการผสมผสานของ 3 องค์ประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ      
นั่นคอืการออกแบบที่ทันสมัยที่มีเสน่ห์ดึงดูด การบริการที่โดดเด่น และแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท า
ให้ทุกสัมผัสของ ดุสิตดีทู เต็มไปด้วยความประทับใจ 
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โรงแรมแห่งแรกภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตดีทู” ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2549 ที่จังหวัด
เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เป็นโรงแรมที่มีเอกลัษณ์ในด้านความสดใสและมีชีวิตชีวา รวมทั้งยังมีความ
สมัยใหม่และเป็นที่น่าประทับใจ  

“เสน่ห์ของชีวิตที่มีสไตล์ในทุกรูปแบบ” 
 โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ * 
 โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูดา พัทยา 
 โรงแรมดุสิตดีทู นิวเดลี อินเดีย (จะเปิดด าเนินการในปี 2554) 

หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
4. “ดุสิตเดวาราณา” 
โรงแรมหรูระดับหกดาว เน้นการบริการที่เป็นเลิศ  รูปแบบการบริการเป็นแบบเฉพาะ (customized 

service) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด กลุ่มลูกค้าหลักของเคร่ืองหมายการค้านี้คือ ผู้ที่สรรหา
ความสมดุลของชีวิตที่แท้จริง เพราะความส าเร็จทางการงานและการเงินเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถที่จะน ามา
ซึ่งความสุขที่แท้จริงได้ หากขาดความสมบูรณ์ ทางร่างกายและจิตใจ ดุสิตเดวาราณา จึงเปรียบเสมือนสวนสวรรค์
ที่ให้ความรื่นรมย์ทั้งทางกายและใจอย่างแท้จริง ในความเป็นส่วนตัวอย่างไม่มีที่ใดเสมอเหมือน 

“ปลีกความธรรมดา สู่มิติแห่งความรื่นรมย์” 
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี อินเดีย (จะเปิดด าเนินการในเดือน กันยายน 2554)  
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ชัยปุระ (Jaipur) อินเดีย ( จะเปิดด าเนินการในปี 2554)   
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฤษีเกศ (Rishikesh) อินเดีย (จะเปิดด าเนินการในปี 2555)  
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา เอธเฮเวน รีสอร์ท พังงา  (จะเปิดด าเนินการในปี 2556)  

5.  “ดุสิตเรสซิเด้นซ์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์” 
ดุสิตเรสซิเด้นซ์ บริการห้องชุดพักอาศัยระยะยาว พร้อมบริการในมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยกลุ่ม

ลูกค้าของเคร่ืองหมายการค้านี้คือ ผู้ที่สรรหาที่พักอาศัยระยะยาวอันได้แก่ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยวระยะยาว และ
ชาวต่างชาต ิผู้พ านักในประเทศนั้นๆ  

การออกแบบ และการบริการจะเน้นถึงการสร้างบรรยากาศความอบอุ่นให้เปรียบเสมือนบ้านพักอาศัยที่มี
สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยอย่างแท้จริง   

“ความเป็นอยู่ที่เหนือชั้นเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ” 
 เพิร์ลโคสต์พรีเมียร์ โฮเต็ลอพาร์ทเม้นท์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 อพาร์ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
นอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง

ครบวงจร จึงได้มีการบริการด้านสุขภาพ สถานออกก าลังกายในโรงแรมดังนี้ 
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เทวารัณย์ สปา 
เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ที่มุ่งสร้างสรรค์ และ พัฒนาการบริการด้านสปา ในโรงแรมระดับ 5 

ดาว โดยเน้นความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการบริการ เทวารัณย์ สปา เน้นการบ าบัดที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์
ของตะวันออก และตะวันตกซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเทวารัณย์  รูปแบบการตกแต่งจะเน้นบรรยากาศที่ผ่อน
คลายเสมือนอยู่ในสวนสวรรค์ ซึ่งเป็นกรอบความคิดและที่มาของเทวารัณย์ สปา  ท าให้เทวารัณย์ สปา เป็นสปา
ชั้นแนวหน้าของทวีปเอเชีย ประกอบด้วย 

 เทวารัณย์ สปา กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 เทวารัณย์ สปา หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
 เทวารัณย์ สปา พัทยา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
 เทวารัณย์ สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
 เทวารัณย์ สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
น  า สปา 
เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ส าหรับโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยกรอบความคิดของน้ า สปา เน้นถึง

ความเรียบง่าย และ ความไม่ซับซ้อนของการตกแต่งและการบริการ  ปัจจุบันให้บริการอยู่ 2 สาขา ได้แก่ 
 น้ า สปา โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช  
 น้ า สปา โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เกาะช้าง 
ดีฟิต 
เป็นสถานออกก าลังกาย (ศูนย์ฟิตเนส) ส าหรับโรงแรม 5 ดาวในเครือของ “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” 

ตกแต่งด้วยศิลปะสมัยใหม่ พร้อมด้วยอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครัน มีเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ฟิตเนสที่พร้อมจะให้ค าแนะน า   และความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการออกก าลังกายที่ เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ
แต่ละราย 

3.  การศึกษา 
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง  และเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อ

รองรับการขยายตัวของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทั่วโลก บริษัท ดุสิตธานี 
จ ากัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งฝ่ายการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจด้านการศึกษา และการ
ฝึกอบรมไปยังจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู่   ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลิต
แรงงานที่มีคุณภาพเข้าท างานในโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมในกลุ่มดุสิต และในปีที่ผ่านมาธุรกิจด้าน
การศึกษาของกลุ่มได้รับการยอมรับและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง   

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Lyceum of 
the Philippines University (“LPU”) นับตั้งแต่น้ันทั้งสองสถาบันได้มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านการสอน  การเยี่ยม
ชมและดูงานของบุคลากรระหว่าง 2 สถาบัน การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุม
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คณะกรรมการวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการที่ให้ค าปรึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ โดยทั้ง
สองสถาบันได้ด าเนินการในกิจกรรมดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ความร่วมมือระหว่างสองสถาบันนี้แน่นแฟ้น
และเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการให้มีมากขึ้น ปัจจุบันมีนักศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้เป็น
จ านวนกว่า  6,500 คน ซึ่งถือได้ว่าความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในคร้ังนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและ
ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง   

ตามสัญญาข้อตกลง  วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการมอบหมายจาก LPU ให้วางแผนก าหนดแนวทางการเรียน
การสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารโรงแรม  ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการ
ภัตตาคาร และ การจัดการการท่องเที่ยว รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น เช่น การประกอบอาหาร  การบริหารส่วนหน้า  
การบริหารงานแม่บ้าน  และ การจัดการเคร่ืองดื่ม เป็นต้น โดยหลักสูตรทั้งหมดได้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย LPU ทั้ง 4 
วิทยาเขต ได้แก่ มะนิลา    บาทังกาส์  ลากูน่า  และ คาวิเต้   

ความร่วมมือกันในคร้ังนี้  นอกจากจะท าให้สถาบันทั้ง 2 แห่งได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นให้
เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกแล้ว ยังท าให้กลุ่มดุสิตมีพันธมิตรด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นและมีโอกาสสามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่จะจบในอนาคตไปท างานในโรงแรมของดุสิตในตะวันออกกลางและต่างประเทศอ่ืนๆอีกด้วย โดย 
กลุ่มดุสิตยังจะได้รับค่าตอบแทนจากส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียนที่ได้รับจากนักเรียนที่สมัครเรียนในหลักสูตรนี้ตาม
ระยะสัญญาซึ่งในช่วงแรกก าหนดไว้ 15 ปี 
ฝ่ายการศึกษาประกอบด้วย 
1. วิทยาลัยดุสิตธานี 

โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีถูกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536  ด้วยปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์       
ปิยะอุย ที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการโรงแรม เพื่อพร้อมเข้าท างานในกลุ่มดุสิต และเพื่อ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศที่ก าลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดท าการเรียนการ
สอนหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร 2 ปี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรด้านการปฏิบัติการโรงแรม (Diploma in 
Hotel Operations) และหลักสูตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร (Professional Chef Diploma) 

นับตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการเรียนการสอนเป็นต้นมา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยให้เลื่อนสถานะเป็นวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา 

ปี 2553 วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 5 
สาขาวิชา ได้แก่ 

1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท 
2. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
4. สาขาวิชาการจัดการสปา  
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5. สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ 
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 

1. สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท 
2. สาขาการจัดการครัวและภัตตาคารร่วมกับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา ได้แก่ 
1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร  
นอกจากนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี ยังได้เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมและให้บริการวิชาการหลายหลักสูตร เช่น 

หลักสูตร Mini-MBA in Hospitality Management หลักสูตร Executive Program in Hotel Management หลักสูตร
อุตสาหกรรมระยะสั้น 3 เดือน (Hospitality Access Program) และหลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ เป็น
ต้น รวมทั้งวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่ทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใน 5 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานผสม
เคร่ืองดื่ม พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม พนักงานต้อนรับส่วนหน้า และ พนักงานท าความสะอาด 
วิทยาลัยดุสิตธานีได้ลงนามเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันมีชื่อต่างๆ อาทิ 

1. School of Hotel and Tourism Management, Hong Kong Polytechnic University - Hong Kong,  
       People Republic of China 
2. William Angliss Institute of TAFE – Melbourne, Australia 
3. William F. Harrah College of Hotel Administraion, University of Nevada, Las Vegas - Singapore   
       Campus 
4. Saxion University of Applied Sciences - Netherland 
5. Cesar Ritz Colleges - Switzerland 
6. University College Birmingham - United Kingdom 
7. Lyceum of the Philippines University - Philippines 
จากการที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการและผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาและประสบ

ความส าเร็จในอาชีพการงานเป็นอย่างดี  ท าให้ในปี 2540 วิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทองด้านการศึกษาและ
ฝึกอบรมจาก PATA (PATA-Gold Award Education & Training)  

ในปี 2552 – 2553 วิทยาลัยได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้จัดท าหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน ใน
กลุ่มสาขาวิชาชีพการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม การจัดการงานส่วนหน้า และงานแม่บ้าน นอกจากนี้ นักศึกษา
ของวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน โดยได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในด้านต่างๆ จากสถาบันและ
องค์กรที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย เช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันการประกอบอาหารในโครงการ 
The World Skills ASEAN Competition 2010 เป็นต้น 
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วิทยาลัยดุสิตธานีตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่  12 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร
เรียน 2 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 14,083 ตารางเมตร โดยมีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ ห้องสาธิต และห้องครัวที่
ทันสมัยและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ปี 2553 วิทยาลัยดุสิตธานีมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโททั้งสิ้น 2,352 คน   

วิทยาลัยดุสิตธานีได้ด าเนินการขยายการจัดการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค โดยมีโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะเร่ิมเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท สาขาวิชาการจัดการครัวและ
ศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ รวมถึงการให้บริการวิชาการอ่ืนๆ 
2. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร จ ากัด 

บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกอบรมแก่หน่วยงานและ
บุคคลทั่วไป ซึ่งในล าดับแรกได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของ  “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” โดยมี
หลักสูตรการอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการท างานสูงขึ้น  หลักสูตร
ฝึกอบรมให้กับผู้บริหารระดับกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานและการบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้
พนักงานเหล่านี้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือพร้อมที่จะเข้าไปท างานในโรงแรมเปิดใหม่ต่อไป  นอกจากนี้ยัง
มีหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อสนองความต้องการด้านการฝึกอบรมของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น การท างานร่วมกัน  
มาตรฐานของการให้บริการ และ การบริการที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นต้น บริษัทรับให้ค าปรึกษา
ด้านการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และรับจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ด้วย 

ในปี 2553 บริษัทได้ท าหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 158 หลักสูตร  โดยมีผู้เข้าเรียนและผ่านการฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 3,830  คน 

บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร มีส านักงานอยู่ที่อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500   
3. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากัด 

บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) กับ            
เลอ  กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้บริษัทร่วมทุนนี้ได้จัดตั้ง โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ      
กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขึ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการเรียนการสอนคร้ังแรกเดือน
กรกฎาคม 2550  ซึ่งในปี 2554 โรงเรียนจะเปิดด าเนินการครบ 4 ปี โดยทุกหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอนได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบันที่สอนการประกอบอาหารแบบฝร่ังเศสที่ ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดย
เปิดสอนมานานกว่า 115 ปี  ปัจจุบันมีโรงเรียนทั้งหมดมากกว่า  30 โรงเรียน ใน 15 ประเทศทั่วโลก โดยมีโรงเรียน
ที่ก าลังจะเปิดด าเนินการใหม่ที่ประเทศสเปน และมาเลเซีย เร็วๆ นี้  
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หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 หลักสูตรเต็มเวลา (Weekday Class)  
 หลักสูตรนอกเวลา (Saturday Class)  

1. หลักสูตรคลาสสิคไซเคิล (Classic Cycle)  
หลักสูตรคลาสสิคไซเคิล แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการประกอบอาหารคาว และ

หลักสูตรการประกอบขนมอบ มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เชฟผู้สอน และมีผู้ช านาญการด้าน
อาหารเป็นผูแ้ปลเป็นภาษาไทย แต่ละหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับขั้น คือ ระดับขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง  

1.1 ประกาศนียบัตรวิชาการประกอบอาหารคาว (Le Cordon Bleu Diplôme de Cuisine ) 
การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระดับขั้น คือ  
1.1.1 ระดับขั้นต้น (Basic Level) : ระยะเวลาเรียน 180 ชั่วโมง/3 เดือน  
1.1.2 ระดับขั้นกลาง (Intermediate Level) : ระยะเวลาเรียน 180 ชั่วโมง/3 เดือน  
1.1.3 ระดับขั้นสูง (Superior Level) : ระยะเวลาเรียน 180 ชั่วโมง/3 เดือน  

1.2 ประกาศนียบัตรวิชาการประกอบขนมอบ (Le Cordon Bleu Diplôme de Pâtisserie) การ
เรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระดับขั้น คือ  
1.2.1 ระดับขั้นต้น (Basic Level) : ระยะเวลาเรียน 180 ชั่วโมง/3 เดือน  
1.2.2 ระดับขั้นกลาง (Intermediate Level) : ระยะเวลาเรียน 180 ชั่วโมง/3 เดือน  
1.2.3 ระดับขั้นสูง (Superior Level) : ระยะเวลาเรียน 180 ชั่วโมง/3 เดือน  

1.3 ประกาศนียบัตรวิชาการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Le Cordon Bleu Grand 
Diplôme)  
เมื่อส าเร็จการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรในหลักสูตรการประกอบอาหารคาว และขนมอบใน

ทุกระดับขั้น คือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร เลอ กอร์ดอง เบลอ 
Grand Diplôme 

2. หลักสูตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine Programme)  
ประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (Diplôme de Thai Cuisine) การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 
ภาคการศึกษา รวมระยะเวลาเรียนทั้งหมด 540 ชั่วโมง/ 9 เดือน  

3. หลักสูตรวิชาการท าขนมปัง (Professional Bakery)  
3.1 หลักสูตรวิชาการท าขนมปังขั้นพื้นฐาน (Basic Level) ระยะเวลาเรียน 120 ชั่วโมง  
3.2 หลักสูตรวิชาการท าขนมปังขั้นสูง (Advance Level) ระยะเวลาเรียน 120 ชั่วโมง    

4. หลักสูตรระยะสั น   
4.1 หลักสูตรการท ากาแฟ  (Barista: The Art of Coffee-making) ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง 
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4.2 หลักสูตรการท าขนมปัง (Boulangerie: The Art of Bread-making) ระยะเวลาเรียน  25 
ชั่วโมง 

4.3 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies) ระยะเวลาเรียน 45 ชั่วโมง 
4.4 หลักสูตรวิชาการประกอบอาหารคาว และขนมอบ (Cuisine & Pâtisserie Workshops) 

ระยะเวลาเรียน 6 ชั่วโมง  
4.5 หลักสูตรวิชาการประกอบอาหารและขนมไทย (Thai Cuisine & Dessert Workshops) 

ระยะเวลาเรียน 6 ชั่วโมง  
หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารได้น าหลักการ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคส าคัญต่างๆ ของการประกอบ

อาหารแบบฝรั่งเศส มาถ่ายทอดให้ผู้เรียน ซึ่งตลอดทั้งหลักสูตรนี้จะอยู่ภายใต้ค าแนะน า และการดูแลอย่างใกล้ชิด
โดยอาจารย์เชฟผู้สอน ที่มีประสบการณ์สูงด้านการสอน การท าอาหารและขนมอบ โดยใช้หลักการเรียนการสอน
ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้จากการเรียนระหว่างการสาธิตการประกอบอาหาร และได้ลง
มือปฏิบัติอาหารนั้นๆ ในห้องปฏิบัติการครัว  

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตั้งอยู่ที่ อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 1 เลขที่ 
946 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีพื้นที่โดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรียนได้รับการออกแบบเป็น
อย่างดีและมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยแบ่งเป็นห้องครัวประกอบอาหารคาว ห้องครัว
ประกอบอาหารหวาน ห้องครัวเอนกประสงค์  ห้องครัวประกอบอาหารนานาชาติ  ห้องสาธิตประกอบอาหาร 
ห้องเรียนส าหรับหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์  ห้องเรียนท ากาแฟ และห้องสมุด  เป็นต้น 
 4.  การบริหารจัดการส่วนกลาง 

เป็นการบริหารจัดการในด้านนโยบาย ก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ทิศทางของบริษัท  รวมทั้งก าหนด       
กฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน ควบคุมภายใน เพื่อให้อยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องกันทั้งกลุ่ม การแบ่งแยกงาน 
และความรับผิดชอบงานส่วนดังกล่าวออกจากงานใน 3 ส่วนข้างต้น เพื่อแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน ท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของการบริหารองค์กร การบริหารจัดการ
ส่วนกลางขึ้นตรงกับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายการเงิน (CFO) และ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ (CEO) ยกเว้น ฝ่าย
ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

การบริหารจัดการส่วนกลางประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี ้
 ส านักงานเลขานุการบริษัทและฝ่ายกฎหมาย 
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 ฝ่ายบัญชีโรงแรมและควบคุม 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 ฝ่ายจัดซื้อกลาง 
 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
 ฝ่ายอาคารส านักงาน 

 



                                                                                                                                                        แบบ 56-1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)                                               44 

 

 ฝ่ายบริการทางเทคนิค 
 ฝ่ายพัฒนาโรงแรม 

 
4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 

สองปีที่ผ่านมาสถานการณ์ทางการเมืองที่ดูเสมือนผ่อนคลายลงและการคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2554 ที่ไป
ในทางบวก ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลขอเร่ิมต้นปี 2554 ด้วยความมั่นใจและจะด าเนินธุรกิจอย่างแข็งขัน 

ปี 2553 ดุสิตได้รับการคาดหวังว่าจะมีการฟื้นตัวของธุรกิจเนื่องมาจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในเอเชียแปซิฟิค ที่ดูเหมือนจะดีกว่าในภูมิภาคอ่ืนๆ หลังการล้อมชุมนุมการประชุมอาเซียนซับมิตที่พัทยาเดือน
เมษายน 2552 และการปิดสนามบินสุวรรณภูมิในเดือนธันวาคม น ามาสู่การชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ท าให้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเสียหายเป็นผลให้รายได้รวมของห้องพักตกต่ าทั่วประเทศ 

การชุมนุมทางการเมืองในเดือนมีนาคม 2553 ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ผู้ชุมนุมประกาศว่าจะ
ปักหลักชุมนุมกันถึงสองเดือนเต็ม ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร น าไปสู่การกระชับวงล้อมจากรัฐบาลเมื่อวันที่     
14 พฤษภาคม 2553 ท าให้ส านักงานส่วนกลางที่ถนนสีลมต้องปิดท าการชั่วคราว ผู้บริหารและพนักงานในแผนก 
Sales & Marketing ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ระหว่าง 17-21 พฤษภาคม 2553  
และตัง้ศูนย์กลางการปฏิบัติงานขึ้นที่นั่น ในช่วงวิกฤตพนักงานปฏิบัติงานกันอย่างหนักเพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นของ
กรุงเทพมหานครกลับคืนมาผ่านการให้สัมภาษณ์ของคุณชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               
กับ สถานีโทรทัศน์ CNN และการสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็คโทรนิกส์กับลูกค้าและคู่ค้า การรณรงค์ “Together for 
Thailand” ได้ถูกก าหนดขึ้นเพื่อความร่วมมือร่วมใจเมื่อโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพและส านักงานส่วนกลางกลับมา
เปิดท าการอีกครั้ง  
  ช่วงเวลาหลังจากนั้น ดุสิตมุ่งเน้นไปยังตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ จนไตรมาสที่ 4 ที่ตลาดต่างประเทศ
เร่ิมกลับมาเชื่อมั่นในประเทศไทยพร้อมๆ กับการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อ 21 ธันวาคม 2553   
ซึ่งเอ้ือให้กลุ่ม MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition - การจัดการประชุมนานาชาติและจัด
นิทรรศการนานาชาติขนาดใหญ่) ได้เดินทางมาอย่างไม่มีข้อจ ากัด ประมาณการอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยเมื่อ
เปรียบเทียบปี 2554 กับ  ปี 2551 ลดลงร้อยละ 12 รายได้ต่อห้องตกลงร้อยละ 11.5 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวได้
เพิ่มขึ้นจากปี 2553  

การด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มีศักยภาพอย่างสูง ขณะที่ตลาดดูไบธุรกิจเร่ิม
เติบโตช้าลงสืบเนื่องมาจากปริมาณห้องพักที่มากกว่าความต้องการของตลาด  ในทางกลับกัน โรงแรมดุสิตธานี   
เลควิว ไคโรกับคณะผู้บริหารชุดใหม่สามารถท ารายได้เท่าที่ได้ท าการประมาณการไว้ 
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ฝ่ายขายและการตลาดส่วนกลาง 
ปี 2552 และ 2553 ที่ผ่านมา ดุสิตต้องท าการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมของโรงแรมใน

เครือดุสิต โดยเฉพาะดุสิตธานีที่เชื่อมั่นตลาดอังกฤษและยุโรป โดยหันไปให้ความสนใจกับตลาดท่องเที่ยวระยะ
สั้นของนักท่องเที่ยวจากเอเชียแปซิฟิคและตะวันออกกลางแทน  จึงต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านฝ่ายขายและ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทย  

มีนาคม 2552 ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม Preferred Hotels เพื่อขยายเครือข่ายการ
ขายไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ด้วยส านักงาน 29 แห่งทั่วโลก โดยเฉพาะแถบอเมริกาและยุโรปที่มีกลุ่มลูกค้า  FIT (Free 
and Independent Traveler - นักท่องเที่ยวที่จัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง และลูกค้ากลุ่มประชุมสัมมนา) 
กลุ่ม Preferred Hotels ยังมีโครงการส าหรับกลุ่มลูกค้าที่นิยมการสะสมแต้มเมื่อเข้าพัก (Corporate RFPs)  

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงไม่ได้ถูกน ามาค านวณไว้ จนกว่าการเชื่อมต่อกับระบบ  PHG CRS และ 
BC code จะแล้วเสร็จในกุมภาพันธ์ 2554 แต่ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองท าให้การเจริญเติบโตลดลง
จนถึงไตรมาส 4 ของปี 2553  สัญญาณการเติบโตในการจองผ่านทาง GDS โดยช่องทาง PHG แสดงสัญญาณใน
เชิงบวกส าหรับปี  2554 และจะมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเป็นประจ าทุกเดือน 

ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลรับผิดชอบในการเป็นผู้น า สนับสนุนและชี้น า
ทิศทางให้ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดก าไรสูงสุด อีกทั้งยังได้ริเร่ิมการตลาดส าหรับส่วนกลางและแต่ละ
โรงแรม เพื่อความส าเร็จของค่าห้องพัก ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาดของแต่ละโรงแรมจะรับผิดชอบผล
ประกอบการของโรงแรมเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันและงบประมาณที่ตั้งไว้ 

ส าหรับแผนการโฆษณาหลักในไตรมาส 4 ปี 2553 ของบริษัทจะเร่ิมในเดือนตุลาคม (ต่อเนื่องจนถึงไตร
มาส 1 ของปี 2554 ) ที่ได้รวมสื่อสิ่งพิมพ์และแบบออนไลน์ด้วยการลงทุน 15 ล้านบาท (ประมาณ 500,000 เหรียญ
สหรัฐ) วัตถุประสงค์ของแผนการโฆษณาคือเพื่อให้คนได้รับรู้เคร่ืองหมายการค้าของดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลใน
ตลาดโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ตะวันออกกลาง  และสหราชอาณาจักร ที่เป็นตลาดหลักส่วนใหญ่ของดุสิต
อินเตอร์เนชั่นแนล การขับเคลื่อนการจองห้องกับ dusit.com และติดตามผ่านทาง QR  code (บาร์โค้ด 2 มิติ ที่
สามารถอ่านบาร์โค้ด โดยสามารถใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด หรือใช้โทรศัพท์มือถืออ่านได้ทันที) 

นอกจากนี้ แพ็คเกจ " Click It’s Magic " ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้ Dusit Best Rate (DBR) กับการลด
ราคาคืนแรกเพื่อน าส่วนลดไปใช้จ่ายค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม การส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2554 และการโฆษณาออนไลน์จะสิ้นสุดในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ส าหรับ dusitD2 การส่งเสริมการ
ขายนีย้ังสามารถใช้ได้ตลอดช่วงเวลานี้ 
ตลาดหลักและช่องทางจัดจ าหน่ายส าหรับกิจกรรมการขายปี 2554 ยังคงเป็น : 

- E distribution and OTAs (online travel agencies) ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน dusit.com  ตั้งเป้าไว้ที่ 25% 
- Mice - ลุกค้ากลุ่มการจัดการประชุมนานาชาติและจัดนิทรรศการนานาชาติขนาดใหญ่ 
- Corporate RFPs- กลุ่มลูกค้าที่นิยมการสะสมแต้มเมื่อเข้าพัก  
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- ฝ่ายขายของแต่ละโรงแรม 
- หน่วยงานประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 มีการประชุมผู้จัดการทั่วไป ซึ่งกล่าวถึงล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. ภายใน 5 ปี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละเคร่ืองหมายการค้า 
2. ตั้งกลยุทธ์การตลาดตามส่วนที่ส าคัญทั้งโรงแรมและองค์กร : 

- MICE   
- Corporate  
- High yield FIT direct bookings 

3. เอาใจใส่โรงแรมที่มีปัญหาด้านผลประกอบการ 
ตลาดที่คาดว่าจะเป็นตลาดหลักของดุสิตจะเป็นการท่องเที่ยวระยะสั้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและ

ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดีย จีนและกลุ่มประเทศริมอ่าวอาหรับ 6 ชาติ เป็นล าดับความส าคัญแรก 
ตามด้วยญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย รวมทั้งตลาดรองที่สหราชอาณาจักรและยุโรป 

ภารกิจของแผนกการขายและการตลาดส่วนกลางคือ หมวดส านักงานของบริษัท คือการ "provide Dusit 
International with dynamic, innovative, cost effective support and leadership in sales and marketing”: 
การบริหารรายได้  
E Business & CRSO 

 น าการบริหารจัดการแบบอื่นๆ มาใช้เพื่อเพิ่มราคาขายของห้องพัก โดยตั้งเป้าให้เพิ่มร้อยละ 5 
 ได้เร่ิมทีม cluster revenue  ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553  
 EZYield และ OTA และ DBR ได้น ามาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการขายผ่าน dusit.com โดยตั้งเป้าไว้ที่        

ร้อยละ 25 
 ใช้กระบวนการวิเคราะห์กับทุกโรงแรม โดยเร่ิมใช้กับโรงแรมที่มีสัญญาณอันตราย (Red Flag) ใน 3 

เดือนแรกของปี 2554 
 ใช้กระบวนการการจัดการทางบัญชีและการขายกับทุกโรงแรม 
 จะมีการน าโปรแกรมวิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้เพื่อดูช่องทางและโอกาสการขายแบ่งตามกลุ่มลูกค้าชนิดต่างๆ  
 dusit.com ขั้นที่ 2 จะส่งเสริมการจองห้องพัก และการปรับปรุงให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้น ได้เปิดใช้ในปลาย

เดือนมกราคม 2554 ที่รวมเอาแพ็คเกจการท่องเที่ยวต่างๆ ใส่ไว้ด้วย เช่น ฮันนีมูน/ครอบครัว 
 Google Analytics จะถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และจะน ามาปรับปรุงใช้กับเว็บไซต์ 

www.dusit.com   
 ให้ความส าคัญในการใช้ Search Engine Optimisation หรือเคร่ืองมือค้นหาบนเว็บไซต์ www.dusit.com 

เท่ากับการพัฒนาระบบจองห้องพัก แผนก E-business ได้ท างานร่วมกับ บ. Marketing Ignite เพื่อ
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ปรับปรุงเคร่ืองมือค้นหา และบันทึกสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงการใช้เวลาหน้าเว็บไซต์เมื่อมีการจอง
ห้องพัก ตั้งเป้าการเพิ่มยอดจองไว้ที่ร้อยละ 25 

 แต่ละโรงแรมจะต้องให้ความส าคัญกับการรวบรวม และจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยแผนก             
E-business จะเป็นผู้ดูแลร่วมกับ global sales 

 ปรับปรุงฐานข้อมูล และประวัติการเข้าพักของแขกเพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 จะน าโปรแกรมติดตามการรับโทรศัพท์มาใช้ที่แผนกจองห้องพักเพื่อดูสถิติสายที่ไม่ได้รับและเพื่อควบคุม

ตรวจสอบช่วงเวลาการสนทนาระหว่างพนักงาน 
 การเปลี่ยนแปลงราคาห้องพักต้องปรับปรุงอีกเพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้ามากที่สุด 
 คลังข้อมูลจะขยายเพิ่มขึ้นภายใต้โครงการ BI Cognos โดยแผนกสารสนเทศและการเงินเป็นผู้ผลักดัน

โครงการน้ี 
ด้านการขาย 

 เครือข่ายส านักงานขายส่วนภูมิภาคจะขยายตัวไปที่ประเทศจีน ดูไบ และอินเดีย ส านักงานขายในปัจจุบันมี
อยู่ที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ เยอรมนี  ลอนดอน และได้รับการช่วยเหลือจากส านักงานเครือข่ายกลุ่ม Preferred 
Hotels อีก 29 แห่ง 

 แผนการเข้าร่วมงานเทรดโชว์และโรดโชว์ในต่างประเทศได้มีการปรับตารางเพื่อให้สอดคล้องกับ PHG 
เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายและได้ผลตอบแทนมากที่สุด 

 ส านักงานขายส่วนกลางของดุสิตปร๊ินเซสตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น 
กลุ่มบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ หรือกลุ่มประชุมสัมมนา การตั้งส านักงานขายนี้ขึ้นมาเพื่อให้ เป็น
มาตรฐานส าหรับโรงแรม (และจะจัดตั้งส านักงานขายที่ญ่ีปุ่นต่อไป) 

 ส านักงานขายที่ญ่ีปุ่นได้มีการขยายตัวไปถึงระดับการขายโดยตรงโดยมีผู้อ านวยการฝ่ายขาย มุ่งเน้นไปที่
กลุ่มลูกค้าหลักๆ และช่วยสนับสนุนโรงแรมอื่นๆ 

 โปรแกรม Sales Force Automation (SFA) ที่ใช้บริหารจัดการกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม 
Opera ที่ถูกน ามาใช้ในปี 2553 เพื่อท าให้ระบบการดูแลลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะพบ
อุปสรรคเล็กน้อยที่ส านักงานประเทศเยอรมันและอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ปี 2554 นี้ จะเร่ิมใช้ที่ฮ่องกงและ
สิงคโปร์ 

 DLeads คือโปรแกรมที่จัดท าขึ้นมาส าหรับพนักงานขายทุกระดับเพื่อช่วยขายโรงแรมอ่ืนๆ โดยได้รับ
ค่าตอบแทน การฝึกอบรมจะต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 เป้าหมายและ KPI ของตัวชี้วัดที่จะน ามาใช้กับพนักงานทุกระดับได้เป็นที่ยอมรับ 
 การฝึกวิธีขายมี 4 ระดับ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะใช้ DTBK เร่ิมการฝึกอบรมคร้ังแรกในปี 2552 แต่ในปี 2553

สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยท าให้ล่าช้าออกไป แต่จะน ากลับมาใช้อีกคร้ังในปี 2554  
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 ด้านการตลาด 

 จะมีการแก้ไขการวางโครงสรางเคร่ืองหมายการค้า (Brand Architecture) แหล่งข้อมูล และองค์ประกอบ
ต่างๆ ของเคร่ืองหมายการค้า (Brand Resources) รวมเคร่ืองหมายการค้าย่อย (Brand Guardianship) ของ
แต่ละโรงแรม และจะท าสรุปแบบออนไลน์ของสื่อการตลาด 

 จะมีการแก้ไขปรับปรุง ช่องโทรทัศน์ของโรงแรม และได้เร่ิมออกแบบมาตั้งแต่พฤศจิกายน 2553 
 เร่งประชาสัมพันธ์ดุสิตธานี กรุงเทพ ดุสิตธานี พัทยา และดุสิตธานี มะนิลา ผ่านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ 

ช่อง BBC และ Star Channels ที่จะออกอากาศในช่วง ธันวาคม 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อสื่อสารให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยจะมีดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมโครงการด้วยในอนาคต  
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์นี้ขึ้นอยู่กับการรับประกันการจองห้องพัก และเพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเคร่ืองหมายการค้าดุสิตธานีผ่านทาง ASPAC อีกทั้งยังสร้างชื่อให้แก่
เคร่ืองหมายการค้าดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล 

 จะมีการปรับปรุงดุสิตโกลด์คาร์ด เร่ิมท าแล้วเมื่อปลายปี 2553 และจะแล้วเสร็จกุมภาพันธ์ 2554  
 โปรแกรมโอเปร่าฉบับปรับปรุงใหม่จะน ามาใช้เพื่อปรับปรุงฐานลูกค้าของดุสิตโกลด์คาร์ด และ Dusit 

Executive เร่ิมท าแล้วเมื่อต้นปี 2554 
 ความน่าเชื่อถือในการแลกคะแนนของ Dusit Executive Club เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างด่วนเกี่ยวกับ

สินค้า จ านวนคะแนนและค่าเงิน  
 ตามที่ได้มีการปรับปรุงโครงการดุสิต ไวน์ แอนด์ ไดน์ ในปี 2551 และปัจจุบัน ณ ปี 2553 มีสมาชิกใน

โครงการ 7,000 คน ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ต้องพยายามหากิจกรรมที่มีความดึงดูดมากขึ้น พร้อมกับการมอบ
สิทธิพิเศษเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่มจากโรงแรมในเครือดุสิต อีกทั้งในปลายปี 2553ได้มีการจัดตั้งการ
จัดการต่างๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกันขึ้น เช่นโครงการที่โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา DW&D ส าหรับ
โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ และโรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ได้มีการวางแผนที่จะเร่ิมด าเนินโครงการนี้
เช่นกันในปี 2554 

ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

 ปี 2554 ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มข้อมูลของบริษัทและเคร่ืองหมายการค้า
ย่อยๆ ไปยังแถบเอเชียแปซิฟิคและตะวันออกกลาง ตามมาด้วยภูมิภาคยุโรป สแกนดิเนเวีย  ที่มี
ความส าคัญเป็นอันดับสอง 

 ให้ความส าคัญมากที่สุดกับเคร่ืองหมายการค้า ดุสิต เดวาราณา ที่ต้องใช้การประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น
ในการสร้างความดึงดูดใจให้กับเคร่ืองหมายการค้าใหม่นี้โดยจะร่วมมือกับคณะท างานของ Dusit Bird 
Hotels Pvt. Ltd. ประเทศอินเดีย 

 ได้มีการแต่งตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเป็นแห่งแรกในเดือนกันยายน 2553 ที่ดูไบ เพื่อที่จะช่วย
สร้างความเติบโตให้กับเคร่ืองหมายการค้าทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ 
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  ความพยายามในการท าประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ โดยมุ่ง เน้นไปยัง ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นมืออาชีพในแต่ละโรงแรม 

 เดือนกันยายน ปี 2553 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้รุกคืบช่องทาง การสื่อสารทางสังคมบนโลกอินเทอร์เนตให้
เป็นช่องทางใหม่เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดด้วยการแต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง และ
ได้ร่ิเร่ิมโครงการ Dusit Lady D เช่นกัน 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 จะเปิดตัวนิตยสารของดุสิตชื่อว่า “Eight” ซึ่งเป็นแนวไลฟ์สไตล์  
 จากการที่โครงการ Dusit Smiles for Operation Smiles ถือก าเนิดขึ้นในปี 2553 นั้น โครงการนี้จัดเป็น

โครงการส าคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (CSR) ส าหรับบริษัทในระดับสากล 
 ปี 2554 จะมีการริเร่ิมโครงการ CSR เพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนของดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลต่อ

ภาคชนบทที่ห่างไกล ได้แก่ โครงการ Food for Good ที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศเพื่อ
สนับสนุนด้านอาหารและเคร่ืองดื่มของโรงแรมภายในประเทศเช่นกัน 

การแข่งขัน 
ภายใน  

ให้แต่ละโรงแรมตั้ง competitive set  เพื่อแข่งขันกับโรงแรมในเครือที่อยู่ในประเภทเดียวกัน และหนึ่งใน
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) ของแต่ละโรงแรมถูกจัดอันดับตาม competitive set โดยมีการเปรียบเทียบกับช่วง
ก่อนๆ ของโรงแรมเอง  ซึ่งต้องมีการติดตามผลทุกวันและเป็นรายเดือนเพื่อรายงานต่อส านักงานส่วนกลาง และผล
นี้ได้ถูกส่งไปยัง STR Global เพื่อให้ท าการเปิดเผย (STR Global คือหน่วยงานที่รายงานสถิติในธุรกิจโรงแรม    
ทั่วโลก เป็นสถาบันได้รับความเชื่อถือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง) 
ภายนอก 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเมือง โดยเฉพาะที่พัทยาและหัวหิน  
ขณะที่โรงแรมคู่แข่งมีความทันสมัยทางวิทยาการและการตกแต่งแบบใหม่ๆ ส่วนทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ 
และเชียงราย ได้รับผลกระทบจากโรงแรมที่เปิดใหม่และมลภาวะทางอากาศเช่นกัน จึงส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยว 
ตกต่ าลง 
การพัฒนาในอนาคต 

ปี 2554 โรงแรมแรกที่ดุสิตร่วมทุนกับ Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. ประเทศอินเดียจะเปิดตัวที่กรุงนิวเดลี 
และจะมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นความต้องการและสร้างให้ลูกค้าอินเดียได้รู้จักความเป็นดุสิต และจะช่วย
กระตุ้นสัดส่วนให้กลุ่ม MICE จากอินเดียและคู่แต่งงานให้มุ่งมาประเทศไทยและตะวันออกกลาง 

ดุสิตธานีแรกในตะวันออกกลางจะเปิดตัวที่อาบูดาบี เช่นเดียวกันกับดุสิตธานีซันย่า ที่จะช่วยขยาย
เคร่ืองหมายการค้าดุสิตธานีให้กว้างไกล 

ดุสิตเรสซิเด้นซ์ โดฮา จะเปิดช่วงกลางปี 2554 โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเคร่ืองหมายการเค้า Dusit 
Residence 



                                                                                                                                                        แบบ 56-1  

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)                                               50 

 

เว็บไซต์ดุสิตดอทคอมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจากปี 2553 เว็บไซต์โฉมใหม่ได้เปิดตัวเมื่อ 13 
มกราคม 2554 และจะน ารายได้มาสู่ทุกโรงแรมมากขึ้น อีกทั้งยังได้เชื่อมระบบ OTA (online travel agency) กับ
ระบบ EZYield โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่ารายได้ค่าห้องพักจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 25  
4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการด้านโรงแรมเป็นหลัก ปริมาณการให้บริการห้องพักและอัตราการ
เข้าพักแต่ละโรงแรมดังนี้ 

 

โรงแรม 
บริษัทผู้ประกอบธุรกิจ 

จ านวน
ห้องพัก 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

  2550 2551 2552 2553 
ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธานี 517 63.39 64.93 60.87 53.37 
ดุสิตธานี พัทยา บมจ. ดุสิตธานี 457 60.41 56.40 51.79 58.34 
ดุสิตธานี หัวหิน บมจ. ดุสิตธานี 296 66.99 57.69 54.40 56.47 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 538 49.33 67.02 66.43 78.14 
รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 167 74.07 68.00 53.01 - 
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 198 67.73 59.06 49.79 46.95 
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 198 70.81 73.10 57.58 68.93 
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 186 64.08 55.95 54.03 51.87 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 131 47.91 50.95 40.04 37.43 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริษัทจึงยึดมั่นในแนวทางการด าเนินการที่มุ่งเน้นในด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเต็มที่ นับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่และพนักงานโรงแรม
ทุกคนที่จะร่วมมือกัน ท าให้สถานที่ประกอบการมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและน่าร่ืนรมย์ เนื่องจากน้ าและไฟฟ้า
เป็นทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทจึงด าเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและรู้คุณค่า  ซึ่งจะเหน็ได้จากมาตรการด าเนินการต่างๆ ดังนี ้

1. บริษัทก าหนดให้แต่ละโรงแรมมีโรงบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งโรงแรมได้ควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ให้สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าน้ าทิ้งหลังบ าบัดที่ผ่านการเติมคลอรีน
แล้วไปใช้  รดน้ าต้นไม้ ท าความสะอาดพื้น อาคาร ล้างรถ เป็นต้น จากผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าทิ้ง พบว่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคาร ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
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2. บริษัทจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งเคร่ืองวัดย่อย เพื่อวัดว่าแต่ละส่วนแต่ละแผนก
ได้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้โรงแรมสามารถควบคุมการใช้พลังงานของแต่ละแผนก
ในแต่ละเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช้เคร่ืองท าความเย็นที่ใช้สารซีเอฟซี ที่เป็นอันตราย
ต่อมลภาวะและสิ่งแวดล้อม 

3. บริษัทมีมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นดังนี้ 
- ลดขยะมูลฝอย โดยการหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อที่ เกินความจ าเป็นหรือด้วย

วัสดุที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 
- น าสิ่งของต่างๆ กลับมาใช้อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์เดิมหรือวัตถุประสงค์อ่ืนเท่าที่จะ

สามารถท าได้ เช่น ขวดที่สามารถบรรจุของได้ใหม่ ผ้าขนหนูถุงใส่เสื้อผ้าส่งซัก ผ้ากันเปื้อน 
ที่ซักล้างท าความสะอาดได้ แบตเตอร่ีไฟที่สามารถอัดกระแสไฟฟ้าใหม่ได้ บันทึกข้อความที่
ใช้ภายในโรงแรมด้วยกระดาษที่ใช้แล้ว แต่ยังมีเนื้อที่พอจะเขียนข้อความได้ เป็นต้น 

- น าสิ่งที่ใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์อีกคร้ังหนึ่ง โดยวิธีการแยกประเภท
ขยะ โดยเร่ิมตั้งแต่การจัดหาภาชนะรองรับแยกตามชนิด และทางโรงแรมจะจ าหน่ายออกเพื่อ
เข้าสู่กระบวนการกลับมาใช้ใหม่ เช่น อลูมิเนียม กระดาษใช้ในส านักงาน อาหารและ 
อินทรีย์วัตถุ แก้ว พลาสติก กระป๋องที่ท าด้วยเหล็กและดีบุก เป็นต้น 

- ปลูกจิตส านึกของพนักงานให้รู้จักประหยัดในการใช้พลังงาน และการใช้วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน เช่น การประหยัดไฟ การใช้กระดาษ 2 หน้า เป็นต้น 

4.  บริษัทได้ว่าจ้างให้  Excellent Energy International Co., Ltd. (Thailand) ศึกษาการเปลี่ยนอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการลดมลภาวะ 
โลกร้อน  โดยในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบประมาณในการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ 
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นเงิน 34.85 ล้านบาท 

การควบคุมโดยหน่วยงานรัฐ 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

ด้านสุขอนามัย ทางบริษัทปฏิบัติตามข้อบัญญัติส านักงานกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาลท้องถิ่น  

นอกจากนี้  โรงแรมในเครือส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว ของมูลนิธิใบไม้สีเขียวซึ่งจัดตั้งโดย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบด้วยองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้าน

การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม องค์กรที่กล่าวถึงนั้นคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม

โรงแรมไทย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ส านักงานการจัดการด้านการใช้

ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประปานครหลวง ซึ่ง

โครงการใบไม้เขียวมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ      
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ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม  โดยจะวัดระดับมาตรฐานโดยพิจารณาถึงเร่ืองสิ่งแวดล้อมและการประหยัด

พลังงานของโรงแรมเทียบได้กับ ISO 14000 หากโรงแรมใดได้ระดับมาตรฐานตามที่ก าหนดจะได้ใบไม้ 1 ใบ ซึ่ง

โรงแรมในเครือดุสิตธานี และรอยัลปริ๊นเซสได้รับมาตรฐานใบไม้ 3 ถึง 5 ใบ 

ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีค่าใช้ จ่ายเพื่อรักษา
มาตรฐานในด้านต่างๆ ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงแรมให้อยู่ในสภาพที่ดี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามปกต ิ
 
4.4   งานท่ียังไม่ส่งมอบ  

ไม่มีรายการดังกล่าว 
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5.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1   ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี ้

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) ภาระผูกพัน 

ที่ดิน* เจ้าของ/สิทธิการเช่า 304,945  ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน เจ้าของ/สิทธิการเช่า 2,406 ไม่มี 
อาคาร  เจ้าของ/สิทธิการเช่า 391,404 ไม่มี 
อาคารให้เช่า เจ้าของ/สิทธิการเช่า 429,454 ไม่มี 
ตกแต่งภายใน 
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า 

เจ้าของ 
เจ้าของ 

279,953 
558,879 

ไม่มี 
ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน เจ้าของ 182,830 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงานในที่เช่า เจ้าของ 331,791 ไม่มี 
ยานพาหนะ เจ้าของ 8,503 ไม่มี 
เคร่ืองถ้วยชาม เคร่ืองแก้ว เคร่ืองเงิน และผ้าต่างๆ  เจ้าของ 38,755 ไม่มี 
สิทธิการเช่าสุทธิ** เจ้าของ 71,154 ไม่มี 
งานระหว่างก่อสร้าง 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 

เจ้าของ 
 

95,622 
(90,454) 

ไม่มี 
 

รวม              2,605,241    
* ที่ดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ บางส่วนติดภาระจ ายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเข้าออก และทางผ่าน

สาธารณูปโภคให้กับเชียงอินน์ พลาซ่า 
**สิทธิการเช่าที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 

1. สิทธิการเช่าระหว่างบริษัทกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
2. สิทธิการเช่าระหว่างบริษัทกับ บ. สิริพัทยา  
3. สิทธิการเช่าระหว่างบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ กับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) 
4. สิทธิการเช่าระหว่าง Philippine Hoteliers, Inc. กับ Ayala Corporation (Ayala Land Inc.)    

 
อาคาร อุปกรณ์ในที่เช่า และสิทธิในสัญญาเช่าที่ดินโรงแรมของ Philippine Hoteliers,  Inc., มูลค่าตามบัญชี   
428.33  ล้านบาท ได้น าไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท          
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ที่ดิน และอาคารของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ท่ีเป็นท่ีดินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

ประเภทสินทรัพย์ สถานท่ีตั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วัตถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) 
ภาระ

ผูกพัน 

บมจ. ดุสิตธาน ี            
ที่ดิน อ.เมือง เชียงใหม่ 4-2-23 ไร ่ เจ้าของ ที่ดินว่างเปล่า 3,247.66 ไม่มี 
ที่ดิน อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 69-1-15.20 ไร ่ เจ้าของ ที่ดินว่างเปล่า 144,571.62 ไม่มี 
ที่ดิน อ.เมือง ระยอง 38-0-96 ไร ่ เจ้าของ ที่ดินว่างเปล่า 13,609.67 ไม่มี 
อาคารส านักงานดุสิตธานี  ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 13,197.03 ตรม. อาคารในที่เช่า1 ประกอบธุรกิจ     1,128.09 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 517 ห้อง อาคารในที่เช่า1 ประกอบธุรกิจ                 -  
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา อ.บางละมุง ชลบุร ี 457 ห้อง สิทธิการเช่าอาคาร2 ประกอบธุรกิจ 105,548.36 ไม่มี 
อาคารรมณีย์คอร์ท ต.สุเทพ เชียงใหม่ 98 ห้อง เจ้าของ ให้เช่า   2,694.12 ไม่มี 

Philippine Hoteliers, Inc.            
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์    538 ห้อง ท าสัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี3 ประกอบธุรกิจ 428,325.82 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ สถานท่ีตั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วัตถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) 
ภาระ

ผูกพัน 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์            
ที่ดิน อ. สิงหนคร สงขลา 69-3-98 ไร ่ เจ้าของ ที่ดินว่างเปล่า 30,234.56  ไม่มี 
ที่ดินโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน 

เชียงใหม่ 
1-3-17 ไร ่ เจ้าของ ที่ตั้งอาคารโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส 

เชียงใหม่ 
24,366.50  ไม่มี 

ที่ดินโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ 
กรุงเทพ 

2-3-17 ไร ่ เจ้าของ ที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส  
ศรีนครินทร์ 

36,000.00  ไม่มี 

ที่ดินโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
 
ที่ดินโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ถนนสุรนารายณ์ 
นครราชสีมา 
เชียงใหม่ 

29-1-84 ไร ่
 

3-0-3 ไร ่

เจ้าของ 
 

เจ้าของ 

ที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส 
โคราช 

ที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ 

       106,929.72 
 

*38,631.02 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

อาคารโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน 
เชียงใหม่ 

198 ห้อง เจ้าของ ประกอบธุรกิจ           2,404.06  ไม่มี 

อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ 
กรุงเทพ 

198 ห้อง เจ้าของ ประกอบธุรกิจ       151,114.12 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ สถานท่ีตั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วัตถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) 
ภาระ

ผูกพัน 
อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช 
 
อาคารโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ถนนสุรนารายณ์ 
นครราชสีมา 
เชียงใหม่ 

186 ห้อง 
 

130 ห้อง 

เจ้าของ 
 

เจ้าของ 

ประกอบธุรกิจ 
 

ประกอบธุรกิจ 

 ** 84,743.41 
 

        -  

ไม่มี 
 
 

            
ที่ดิน เพชรบุรี 105-0-72 ไร ่ เจ้าของ ให้เช่า            51,493.20  ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เพชรบุรี 300 ห้อง เจ้าของ ให้เช่า             90,884.64  ไม่มี 
       

* ที่ดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เฉพาะโฉนดที่ 30 เลขที่ดิน 2682 จ านวน 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ติดภาระจ ายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเข้าออกและทางผ่าน
สาธารณูปโภคให้กับ “เชียงอินน์ พลาซ่า”ซึ่งมีหักการด้อยค่าของที่ดิน จ านวน 66,368,978.25 บาท 

** อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช มีหักการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ จ านวน 24,084,546.07 บาท
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หมายเหตุ  
1. สัญญาเช่าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างระหว่างบริษัท (“ผู้ เช่า”) กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์       

(“ผู้ให้เช่า”) หลังจากครบก าหนดใน วันที่ 31 มีนาคม 2546 ผู้เช่ามีสิทธิการต่อสัญญาได้อีก 2 คร้ังๆ ละ 15 ป ี
โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่ ครั้งแรกมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท ซึ่งเงินจ านวนดังกล่าวได้
รวมถึงค่าเช่ารายเดือนแล้ว ก าหนดการช าระเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 1 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2546 จ านวน 
360 ล้านบาท งวดที่ 2 ภายในวันที่ 1 เมษายน  2547 จ านวน 360 ล้านบาท  งวดที่ 3 ภายในวันที่ 1 เมษายน  
2548 จ านวน 380 ล้านบาท 

ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารเป็นของผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าได้โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อได้ก่อสร้างอาคารเสร็จ สัญญาเช่ามีผลยกเลิกในกรณีที่คู่สัญญาประพฤติผิดสัญญาในข้อใดข้อหนึ่ง    
หรือหากทรัพย์สินที่เช่าหรือสิ่งของซึ่งไม่รวมสิ่งของของบุคคลภายนอกที่อยู่ในทรัพย์สินที่เช่าได้ถูกอายัด
หรือถูกยึด 

 
2. สัญญาเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 แบ่งค่าเช่าเป็นดังนี้ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2530 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 อัตราค่าเช่าเดือนละ 220,000 บาท 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึงวันที่ 
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 อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท ค่าเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสวิสฟรังก์ และมีการ
บันทึกแนบท้ายสัญญาเป็นสัญญาเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังก์ ให้ใช้อัตราเฉลี่ยค่าของเงินดอล
ล่าร์สหรัฐฯ ตกลงคิดอัตราเฉลี่ยค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐฯของปีที่เร่ิมท าสัญญา โดยอัตราขายของธนาคาร
พาณิชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หนึ่งดอลลาร์สหรัฐฯมีค่าเท่ากับ 25.00 บาท เมื่อหมดสัญญา
เช่าแล้วผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ส่วนอัตราค่าเช่าและรายละเอียดของการเช่าแล้วแต่จะตกลงกัน
ด้วยเหตุผลและเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 บริษัท (“ผู้เช่า”) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบับข้างต้น ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะ
ต่อสัญญาเช่าที่ดินก่อนครบก าหนด และบ. สิริพัทยา (“ผู้ให้เช่า”) ตอบตกลงให้บริษัทต่อสัญญาเช่าออกไป
อีก 10 ปี นับจากวันที่ 30 กันยายน 2560 และท าสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่ มีระยะเวลาการเช่า 22 ปี เร่ิมตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 1,002 ล้านบาท 
ในระยะเวลาที่ตกลงเช่ากันนี้ หากค่าเงินบาทลดค่าลงหรือสูงขึ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของค่าเงินบาทในวันท า
สัญญา คู่สัญญาต้องปรับอัตราค่าเช่าใหม่ โดยคิดอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วนของค่าเงินบาทที่
เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ให้ถืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินสวิสฟรังก์เป็นหลักในการพิจารณา 
และหากเงินสวิสฟรังก์มีการงดใช้หรือยกเลิกไป ให้ถืออัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินบาทกับเงินดอลล่าร์
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สหรัฐฯ เป็นหลักในการพิจารณา และบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 2 คร้ังๆ ละ 10 ปี โดยจะต้องตกลง
ค่าเช่ากันใหม่ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดอายุลง ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ให้เช่า และหากผู้เช่าผิดข้อสัญญาใดๆ หรือไม่ช าระค่าเช่าตามที่ตกลงไว้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา
ได้ 

 
3. สัญญาเร่ิมตั้งแต่วันที่ 10 ธนัวาคม 2517 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เมื่อหมดสัญญาเช่าแล้ว Philippine 

Hoteliers, Inc. (“ผู้เช่า”) มีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี ซึ่งปัจจุบันผู้เช่าได้ต่อสัญญาเช่าไปอีก 25 ปีแล้ว ส่วน
อัตราค่าเช่าปีที่ 1 และปีที่ 2 คิดร้อยละ 3 จากก าไรขั้นต้น แต่ไม่เกิน 800,000 เปโซ ส าหรับปีที่ 3 และปีต่อไป 
คิดร้อยละ 5 จากก าไรขั้นต้น แต่ไม่เกิน 1,000,000 เปโซ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดอายุลง ที่ดินเช่าให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของ Ayala Corporation (“ผู้ให้เช่า”) และหากผู้เช่าผิดข้อบังคับในสัญญาหรือไม่ช าระค่าเช่า
ตามที่ตกลง ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ 
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5.2 เครือ่งหมายการค้า 

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ประกอบธุรกิจ โดยใช้ ดุสิต เป็นเคร่ืองหมายการค้าหลัก 
และพัฒนาออกเป็น 5  เคร่ืองหมายการค้า คือ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเทวารัณย์” และ “ดุสิตเรสซิ
เด้นซ์” โดย ดุสิตธานี เป็นชื่อโรงแรมในนามของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ด าเนินการและรับจ้าง
บริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน “ดุสิตปร๊ินเซส” เป็นชื่อโรงแรมในนามของบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ ที่เป็นเจ้าของและรับจ้างบริหาร ส่วน“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ“ดุสิตเรสซิเด้นซ์” เป็นชื่อโรงแรม
ในนามของการรับจ้างบริหาร  

ผู้ที่สามารถใช้ชื่อเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวได้ต่อเมื่อมีการลงนามในสัญญาจ้างบริหารกับบริษัท โดย
บริษัทจะเข้าด าเนินการรับจ้างบริหารโรงแรม  และเมื่อสัญญาจ้างบริหารสิ้นสุดลง โรงแรมนั้นๆ จะไม่มีสิทธิใช้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทต่อไป   

ผู้ที่จ้างบริษัทบริหารโรงแรมต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนตามสัญญาจ้างบริหารส าหรับ “ดุสิตธานี” 
“ดุสิตปริ๊นเซส” “ดุสิตดีท”ู “ดุสิตเทวารัณย์” และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” 

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในธุรกิจต่างๆ 

คือธุรกิจโรงแรม และรับจ้างบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 2,148 ล้านบาท   

นโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคือ ให้มีการบริหารงานเช่นเดียวกับบริษัท โดย
บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้ควบคุมดูแลการด าเนินงาน        
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัททั้งในเร่ืองการด าเนินงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทรับทราบ หรืออนุมัติตามแต่กรณี 
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6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย   

ปัจจุบันบริษัทมีคดีข้อพิพาท ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาท                
ยังไม่สิ้นสุด  มีดังต่อไปนี้   

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

 สืบเนื่องจากที่กลุ่มดุสิตธานี ได้ซื้ออาคารโรงแรมแกรนด์ พาเลส  จากเวิลด์ อินเตอร์เทรด ซึ่งอาคาร
ดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัท สิริพัทยา จ ากัด โดย เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าของที่ดิน 
และดุสิตธานี ได้เข้าไปท าสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
2560 โดยรับเงื่อนไขว่า หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและอุปกรณ์ควบให้กับเจ้าของ
ที่ดิน ทั้งนี้ ดุสิตธานี ได้ปิดกิจการโรงแรมแกรนด์  พาเลส และได้เข้าท าการปรับปรุงตกแต่งโรงแรม  และเปิด
ด าเนินการกิจการใหม่ในปี 2531  ภายใต้ชื่อโรงแรมดุสิตรีสอร์ท 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 ได้ยื่นฟ้องดุสิตธานี
เป็นคดีแพ่ง เพื่อเพิกถอนสัญญาซื้อขายอาคารโรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา  และเรียกร้องค่าเสียหาย ด้วยทุนทรัพย์ 
1,045.86 ล้านบาท 
 ผลคดี วันที่ 17 สิงหาคม 2543 ศาลพิพากษาให้ยกฟ้องเวิลด์ อินเตอร์เทรด โดยวินิจฉัยว่าด้วยการซื้อขาย
อาคารที่พิพาทตามสัญญาซื้อขาย คู่สัญญามิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาซื้อขาย 
สัญญาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ 

 คดีที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2544 เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้ยื่นฟ้องต่อดุสิตธานีเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพ
ใต้ เพื่อเรียกอาคารคืน และเรียกค่าเสียหายจากการละเมิด โดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีเป็นจ านวนเงิน 2,760   
ล้านบาท  

ผลคดี วันที่ 26 มีนาคม 2547 ศาลพิจารณายกฟ้องเวิลด์ อินเตอร์เทรด เนื่องจากดุสิตธานีเป็นเจ้าของอาคาร
ด้วยผลของการครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้ว 

วันที่ 26 เมษายน 2547 เวิลด์ อินเตอร์เทรดได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล  และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550              
ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องเวิลด์ อินเตอร์เทรด และตัดสินให้ดุสิตธานีเป็นเจ้าของอาคาร
โรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยาโดยสมบูรณ์ 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้ยื่นฎีกาคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่ง ดุสิตธานี
ส่งค าแก้ฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 
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บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ฟ้องคดบีริษัท  เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
คดีที่ 1 เน่ืองจาก เวิลด์ อินเตอร์เทรด ได้น าค าพิพากษาของศาลแพ่งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2543 ที่พิพากษา

ว่าการซื้อขายอาคารที่พิพาทเป็นโมฆะ ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) โดยให้เหตุผลว่ากรรมสิทธิ์ใน
อาคารยังเป็นของตน จพท. จึงจะเข้าปิดหมายยึดทรัพย์อาคาร วันที่ 26 มิถุนายน 2544 ดุสิตธานี จึงได้ช าระหนี้
จ านวน 44.25 ล้านบาท แทน เวิลด์ อินเตอร์เทรด ต่อ จพท. ต่อมา ดุสิตธานีได้มีหนังสือทวงถามให้ เวิลด์ อินเตอร์เท
รด ช าระหนี้ที่ดุสิตธานี ได้ช าระหนี้แทน แต่ เวิลด์ อินเตอร์เทรด ไม่ได้ช าระหนี้ดังกล่าวแต่ประการใด 

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

ผลคดี ศาลได้พิพากษาให้ เวิลด์ อินเตอร์เทรด ช าระเงินจ านวน 45.78 ล้านบาท  พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 44.25 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2544  จนกว่าจะช าระให้แก่ดุสิตธานี 
ครบถ้วน 

วันที่ 26 เมษายน 2547 เวิลด์ อินเตอร์เทรดได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ซึ่งต่อมา จพท. แถลงต่อศาลว่า              
ไม่ประสงค์จะด าเนินคดีแทน เวิลด์ อินเตอร์เทรด จึงขอให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบคดีของศาลอุทธรณ์  ต่อมา
วันที่ 2 สิงหาคม 2549 ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีดังกล่าวตามค าแถลงของ จพท. 
คดีล้มละลาย 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ฟ้องคดบีริษัท  เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
สืบเนื่องจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้พิพากษาคดีให้ เวิลด์ อินเตอร์เทรดช าระเงิน จ านวน 45.78 ล้านบาท 

พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีแก่ดุสิตธานี  ในมูลหนี้ที่ดุสิตธานี ได้ช าระหนี้แทน เวิลด์ อินเตอร์เทรด และ
เวิลด์ อินเตอร์เทรดมิได้ช าระเงินคืนให้แก่ดุสิตธานี ต่อมาวันที่ 31 มกราคม 2548 ดุสิตธานีจึงได้ยื่นฟ้องล้มละลาย
เวิลด์ อินเตอร์เทรดต่อศาลล้มละลายกลาง 

ผลคดี วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เวิลด์ อินเตอร์เทรด 
และในวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เวิลด์ อินเตอร์เทรดได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดต่อศาลฎีกา แผนกคดี
ล้มละลาย 

วันที่ 21 ตุลาคม 2551 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจ าเลยเด็ดขาด 
ในขั้นตอนต่อไป จพท. จะด าเนินการรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของ เวิลด์ อินเตอร์เทรดและเรียกประชุมเจ้าหนี้ 
เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดการทรัพย์สินของ เวิลด์ อินเตอร์เทรด 

ทั้งนี้ ดุสิตธานีได้ตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับการช าระหนี้แทนไปแล้วจ านวน 44.25 ล้านบาท 
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6.2 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 าเลย
ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทุนทรัพย์จ านวน 40.18 ล้านบาทในข้อหาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากกรณีที่มี
ข้อตกลงเร่ืองการขายที่โดยปลอดภาระผูกพันแต่ปรากฏว่าที่ดินที่ขายติดภาระจ ายอม  

วันที่  20 ธันวาคม 2550 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีค าสั่งยกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า ดุสิต โฮเต็ล แอนด์         
รีสอร์ท ทราบมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าที่ดินของนายจีระพันธ์ กิติบุตร ตกอยู่ภายใต้ภาระจ ายอม อีกทั้งในสัญญาจะซื้อจะ
ขายก็มิได้ระบุเงื่อนไขการปลดภาระจ ายอมไว้ให้ชัดเจน ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จึงไม่มีอ านาจฟ้อง 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าการปลดภาระจ ายอมเป็นหน้าที่ของ
นายจีระพันธ์ กิติบุตร เมื่อมิได้ด าเนินการ นายจีระพันธ์ กิติบุตรจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องชดใช้ค่าเสียหายตาม
สัญญาจะซื้อจะขาย  

วันที่ 14 มีนาคม 2551 นายจีระพันธ์ กิติบุตร กับพวกได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์   
วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยวินิจฉัยจากเจตนารมณ์ของ

คู่สัญญามากกว่าถ้อยค าในสัญญา  ซึ่งเห็นว่านายจีระพันธ์ กิติบุตร กับพวก มิได้ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เนื่องจาก 

ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ทราบว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 30 มีภาระจ ายอมอยู่แล้วตั้งแต่แรก และตกลงซื้อที่ดิน

ดังกล่าว อีกทั้ง มิได้ปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ย่อมแสดงให้เห็นว่า ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท มิได้ถือ

ว่าภาระจ ายอมเป็นสาระส าคัญในการรับโอนกรรมสิทธิ์  

คดีนี้อยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ซึ่งจะครบก าหนดวันยื่นฎีกาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  

 
6.3 คดีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์”) กับ 

กระทรวงการคลัง จ าเลยท่ี 1  กรมธนารักษ์  จ าเลยท่ี 2 และ กรุงเทพมหานคร จ าเลยท่ี 3 (“หน่วยงาน
ราชการ”) 

เน่ืองด้วยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ได้ด าเนินการรังวัดแนวเขตที่ดินในบริเวณ
ของโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 426 เลขที่ดิน 124 หน้าส ารวจ 179 ต าบลนางเลิ้ง 
อ าเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า อาคารบางส่วนและแนวร้ัวของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่ง
ตั้งอยู่บนที่ดินด้านทิศเหนือ โฉนดที่ดินเลขที่ 9802 ได้สร้างรุกล้ าเข้ามาในที่ดินของดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ คิดเป็น
เนื้อที่ประมาณ 33 ตารางวา ทั้งนี้ ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องข้างต้นแล้วในเดือนกรกฎาคมและตุลาคม 2552 แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ดังนั้น ดุสิต 
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ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จึงได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการเป็นคดีแพ่ง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ในข้อหาหรือฐาน
ความผิดละเมิด เรียกค่าเสียหาย จ านวนทุนทรัพย์ 15,254,973.28 บาท  

ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 ศาลเห็นควรว่าต้องจัดท าแผนที่พิพาทใหม่  
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ศาลได้ก าหนดประเด็นข้อพิพาท และวันนัดสืบพยานของดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 

ในวันที่ 24 -26 มีนาคม 2554 และนัดสืบพยานหน่วยงานราชการ ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2554  

 

1.4 คดีความของ Philippine Hoteliers, Inc. 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 Philippine Hoteliers, Inc. ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน

และคดีอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจ านวน 12 คดี และมี 6 คดี อยู่ระหว่างการคัดค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาล 

 Philippine Hoteliers, Inc. ได้ถูกประเมินภาษีส าหรับปี 2541 จาก Bureau of Internal Revenue (BIR) เป็น
จ านวนเงิน 21,817,405 เปโซ ซึ่ง Philippine Hoteliers, Inc. ได้โต้แย้งและฝ่ายบริหารของ Philippine Hoteliers, Inc.     
มีความเห็นว่า ค่าใช้จ่ายจากภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว (ถ้ามี) จะไม่มีสาระส าคัญและไม่มีผลกระทบต่อ    
งบการเงิน จึงมิได้มีการตั้งส ารองดังกล่าวในงบการเงิน ปัจจุบันมีค าพิพากษาให้ Philippine Hoteliers, Inc. ชนะคดี 
และคดีอยู่ระหว่างการคัดค าพิพากษา 

นอกจากนี้ ยังมีคดีที่ Philippine Hoteliers, Inc. ร่วมกับบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ฟ้องร้องผู้ที่
ละเมิดเคร่ืองหมายการค้า/บริการ “Dusit Thani” โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน  26,000,000 เปโซ ซึ่งศาล
ชั้นต้นมีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554  

นอกจากนี้ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังมีคดีความอ่ืนๆ อีก แต่ทุนทรัพย์ที่ฟ้องใน
แต่ละคดีเป็นจ านวนไม่สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของเจ้าของ และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญ อีกทั้งเป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
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7.  โครงสร้างเงินทุน 
7.1   หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 850 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 850 ล้านบาท    
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 85 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2546 บริษัทได้ท าการซื้อหุ้นคืน จ านวน 2,760,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด    
เป็นจ านวนเงิน 115,818,208 บาท โดยมีการก าหนดจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่  
29 ธันวาคม 2549  

ณ วันที่ 10 เมษายน 2549 บริษัทมีจ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,018 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12,546,476 หุ้นหรือ
คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของทุนช าระแล้ว บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขในเร่ืองดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
บมจ. ดุสิตธานี  คร้ังที่ 6/2549 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ได้มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นทุนซื้อคืนจ านวน 2,760,500 หุ้น 
ซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 41.96 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. รอยัล ปร๊ินเซส และ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์      
รีสอร์ท ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้ง  2 บริษัทดังกล่าว ต้องช าระ
ราคาค่าหุ้นทุนซื้อคืนด้วยหุ้นของ บมจ. รอยัล ปร๊ินเซส และ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์  รีสอร์ท ของผู้ถือหุ้นรายย่อย 
หากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ 2 บริษัทดังกล่าวซื้อหุ้นทุนซื้อคืนไม่ครบตามจ านวนหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท ให้บริษัท
จ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนที่เหลือในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้จ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนในราคาหุ้นละ 50 บาท จ านวน 728,005 หุ้น ให้แก่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบมจ. รอยัล ปริ๊นเซส จ านวน 217 ราย เป็นจ านวน 636,805 หุ้น และจ าหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยของบ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ านวน 56 ราย เป็นจ านวน 91,200 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 0.86 ของทุน
ช าระแล้ว คงเหลือหุ้นทุนซื้อคืนจ านวน 2,032,495 หุ้น ซึ่งได้ด าเนินการขายหุ้นทุนซื้อคืนที่เหลือดังกล่าวทั้ง
หมดแล้วในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่            
8 ธันวาคม 2549 โดยขายจ านวนรวม 2,032,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 47-49 บาท  และขายจ านวน 95 หุ้น ในราคา    
หุ้นละ 45 บาท  ได้เงินสุทธิ 96.35 ล้านบาท  และมีก าไรจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจ านวนเงินรวม 16.95 ล้านบาท  

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 Somers (U.K.) Limited ซึ่งเป็น Nominee ของ Arisaig Asean Fund Limited      
ที่เป็น Mutual Fund ในต่างประเทศ และไม่มีการส่งตัวแทนเข้ามาบริหารงาน ได้ซื้อหุ้นสามัญของ บมจ . ดุสิตธานี
เพิ่ม 1 ล้านหุ้น ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจากร้อยละ 4.94 เป็นร้อยละ 6.12 อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
แจ้งว่ากรณีนี้ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจาก Arisaig Asean Fund Limited เป็น Mutual Fund ในต่างประเทศ จึงไม่
แน่ใจว่าควรจัดอยู่ในกลุ่มของ Free Float หรือ Strategic Shareholders จึงขอประชุมกันเป็นการภายในก่อน หาก
ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้บริษัททราบต่อไป ในกรณีนี้ หากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้นับรวมหุ้นของ Arisaig Asean 
Fund Limited อยู่ในส่วนของ Strategic Shareholders แล้ว Free Float  ของบริษัทก็จะต่ ากว่าร้อยละ 15 

วันที่ 14  มิถุนายน 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งมายังบริษัทว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ        
ได้พิจารณาและเห็นว่าการถือหุ้นในบริษัทของ Arisaig Asean Fund Limited โดยผ่าน Somers (U.K.) Limited ซึ่งเป็น 
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Nominee Company นั้นถือเป็น Non-Strategic Shareholders ในการนี้ บริษัทได้น าส่งแบบแสดงรายงานการ
กระจายการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ   
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 14/2550 และสิทธิในการรับเงินปันผลส าหรับผลประกอบการเดือน กรกฎาคม 
ถึง ธันวาคม 2549 อีกคร้ังหนึ่ง โดยน าการถือหุ้นของ Arisaig Asean Fund Limited ซึ่งเป็น Nominee Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
มารวมอยู่ในส่วนของ Non-Strategic Shareholders 

 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีหลักทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช่หุ้น
สามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ อีกทั้งบริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อ   
ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้น
ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน หรือกับบริษัทในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2550 มีมติที่ส าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของนักลงทุน และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2550 ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 มีมติอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือช าระ
หนี้บางส่วนของบริษัท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมี
หรือไม่มีประกัน  อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนก าหนด มีจ านวน
เงินรวมหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มีวิธีการจัดสรร เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง แต่ปัจจุบันบริษัทยังมิได้ด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว 
 วันที่ 1 เมษายน 2553 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คร้ังที่ 17/2553 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยร้อยละ 15.13 
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7.2  ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างและรายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น คร้ังหลังสุด 
วันที่  16 กันยายน 2553 มีดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน % 

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

 42,439,833 
9,920,500 

49.93 
11.67 

 3. PIONEER NETWORK LIMITED 8,765,072 10.31 
 4. บริษัท ไทยประกันชีวิต  จ ากัด และผู้เกี่ยวข้อง 5,860,708 6.89 
 5. นายชาตรี  โสภณพนิช และผู้เกี่ยวข้อง 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 
4,372,939 
2,579,533 

5.14 
3.04 

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

1,950,000 
745,700 
619,800 
495,000 

2.29 
0.88 
0.73 
0.58 

 รวม 77,749,085 91.46 
ทุนจดทะเบียนรวม         850,000,000  บาท 
มูลค่าหุ้น                  10   บาท/หุ้น 

จ านวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี       85,000,000     หุ้น 
หัก   หุ้นสามัญซื้อคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์      (471,500)     หุ้น 

  รวมจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก     84,528,500      หุ้น 
                                  

ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย  และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บ.ชนัตถ์และลูก กลุ่มนายชนินทธ์ 
โทณวณิก กลุ่มนางสินี เธียรประสิทธิ์ และกลุ่มนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด  และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บ.วีซี สมบัติ และนายวิญญู 
ไชยวรรณ 

  นายชาตรี โสภณพนิช และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางสาวิตรี รมยะรูป 

  

 

 

 

 

 



        แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)                                           69 
 

7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินก าไรสุทธิต่อหุ้นและไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งนี้  จะต้องพิจารณาถึงผล
การด าเนินงานและก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่า มีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดข้อก าหนด
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2552 โดยจัดสรรจากก าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 42.50 
ล้านบาท จึงไม่สามารถค านวณอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิได้  ส าหรับเงินปันผลจากผล
ประกอบการคร่ึงปีแรกของปี 2553 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากผลด าเนินการขาดทุน 
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8.  การจัดการ  
8.1  โครงสร้างการจัดการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

 รองประธานอาวุโส 
- ฝ่ายปฏิบัติการ 
- ฝ่ายขายเเละการตลาด 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- สปา 
 
   
 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย 
- ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน  
- ฝ่ายบรหิารสินทรัพย์  
- ฝ่ายการเงิน 
    

 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย 
- วิทยาลัยดุสติธาน ี
- บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร  
- บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

- ส านักงานเลขานุการบริษัท และ 
ฝ่ายกฎหมาย 

- ฝ่ายบัญชีเเละการเงิน 
- ฝ่ายบัญชีโรงเเรมเเละควบคุม 
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- ฝ่ายจัดซื้อกลาง 
- ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง 
- ฝ่ายอาคารส านักงาน 
-  ฝ่ายบริการเทคนิค 
- ฝ่ายพัฒนาโรงเเรม 
 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ ธุรกิจบริหารโรงแรมและสปา ธุรกิจการศกึษา ส่วนส านักงาน 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)                                             71 
 

โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เเละคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร 
โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะผู้บริหารโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย 
และนายบันเทิง ตันติวิท เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เเละคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 
ล าดับที ่ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ประธานกิตติมศักดิ์เเละกรรมการ 11/11 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 7/11 
3. นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ 8/11 
4. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต์ กรรมการ 10/11 
5. นายเค็นเน็ท  กอศิริโสภณ กรรมการ 3/11 
6. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
11/11 

7. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ /  
เลขานกุารบริษัท 

10/11 

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

11/11 

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

11/11 

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

11/11 

11. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ 8/9 
หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 17/2553 วันที่ 30 เมษายน 2553 มีมติแต่งตั้งนายสรดิษ วิญญรัตน์ เป็น
กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นต้นไป 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทคือ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ร .ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์        
นายชนินทธ์ โทณวณิก เเละนางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท 
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หน้าท่ีเเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. อนุมัติแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทน  กรรมการผู้จัดการหรือ CEO และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ

บริษัทย่อย 4 ล าดับนับจากกรรมการผู้จัดการหรือ CEO ลงมา 
2. ประเมินผลงานประจ าปีของ CEO 
3. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
4. ก าหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย  ทิศทาง นโยบายของกลุ่มบริษัท และนโยบายการลงทุน 
5. พิจารณาอนุมัติงบประมาณด าเนินงาน  งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจ าปี และโครงการลงทุน ของบริษัท

และบริษัทย่อย 
6. ติดตามผลการด าเนินงาน  และฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
7. พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และอ่ืน ๆ  

ตามกฎหมายและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

8. พิจารณาอนุมัติเร่ืองการก่อหนี้  ภาระผูกพัน  และการค้ าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย 
9. พิจารณาเร่ืองข้อพิพาท  และคดีความต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย 
10. พิจารณาอนุมัติแผนก าลังคนประจ าปี  วงเงินการจ่ายโบนัส  และการขึ้นเงินเดือนประจ าปี ของบริษัทและบริษัท

ย่อย 
11. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ การเช่า และการให้เช่าที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปี ในวงเงิน

เกินกว่า 5 ล้านบาท 
12. พิจารณาการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาท และการใช้จ่ายเกินกว่า

งบประมาณร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  
13. พิจารณาเร่ืองการเช่าและการให้เช่าสินทรัพย์  ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ป ี
14. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าไตรมาส ประจ าปี แบบรายงานประจ าปี 56-1 และ 56-2 ฯลฯ ตามก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต.   
15. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าที่ของ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  

กรรมการที่เป็นตัวแทนในบริษัทย่อย  และคณะกรรมการบริหาร  
16. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทน  ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
17. เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
18. เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม  และเงินบ าเหน็จกรรมการ  รวมทั้งการจัดสรรเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
19.  พิจารณาอนุมัติเร่ืองที่คณะกรรมการบริหารน าเสนอ ตลอดจนเร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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20. คณะกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 4 คร้ังต่อปี   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมี
คณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

21. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลมีอ านาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร ยกเว้นรายการได้มา
และจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยงจะต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อก าหนดของ กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่
เป็นรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดท า
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติไว้แล้ว 

22. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ต้องลงมติให้งดออกเสียง  และออกจากที่ประชุม 
23. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง และต้องกระท าเยี่ยงวิญููชนผู้ประกอบ

ธุรกิจเช่นน้ันจะพึงกระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน 
25. กรรมการต้องรายงานให้บริษัทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน

ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของ
บริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
(3)  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
(4) หน้าที่ความรับผิดชอบ นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามค าสั่งประธาน
กรรมการ 
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ในกรณีที่ เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อส านักงานภายใน 14 วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ในต าแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้ส านักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ด้วย 

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
1.   กรรมการบริษัท เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่าหกคน และไม่มากกว่าสิบเก้าคน 

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร 
2.   ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกเเละเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนคร้ังเดียวตามจ านวน
กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวน้ันก็ได้ 
(2) ผู้ถือหุ้นเเต่ละรายจะใช้คะเเนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน       
เป็นกรรมการได้ เเต่จะเเบ่งคะเเนนเสียงให้เเก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะเเนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
3.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม 
4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน       
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก 
ไปถึงบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง) 
1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12 / 12 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ 11 / 12 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า กรรมการตรวจสอบ 11 / 12 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
ทั้งนี้  ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี และ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2552 มีมติอนุมัติให้ใช้กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีข้อความรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

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 ท่าน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร 
2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี  และเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ  4  คร้ัง 
8. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ    

แต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม      

กฎบัตร (Charter) 
8.8 รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่  และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภา ยในเวลาตาม       

วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส านักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธี
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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3. อ านาจหน้าท่ี 
1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค าถาม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. สามารถขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้หากมี

ความจ าเป็น 
4. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  อยู่ในต าแหน่งได้ไม่ เกิน 3 วาระ เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ                   
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จ านวนครบตามที่ก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ าเสมอในปี 2553 มีการประชุมทั้งสิ้น 12 คร้ัง และรายงานผล
การด าเนินงานเป็นระยะๆ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเร่ืองความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายใน 
และพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในปี 2553 

บริษัทได้ก าหนดการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ โดยผ่านกระบวนการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้ 

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/             
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง) 
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ 

 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
o ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ที่ปรึกษา

กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 
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o ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ 
- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณ ี
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี 

 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียวกับข้อก าหนดว่าด้วยการท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
o ลักษณะความสัมพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ 

รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

o ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ >  20 ล้านบาท หรือ > 3 % 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จ านวนใด          
จะต่ ากว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 
6 เดือนก่อนวันที่มีการท ารายการในคร้ังนี้ด้วย 

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

(ค) ก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
(ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส าคัญที่ก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้   
แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ 
บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น 
เพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขี้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได ้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้  
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่
กรรมการอิสระนั้นได้รับในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
การคัดเลือกกรรมการอิสระได้ก าหนดให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติ ประสบการณ์ ทั้งนี้  จะต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. เมื่อผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป 

 
คณะกรรมการสรรหา 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครัง้) 

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

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
หน้าท่ีเเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย 
2. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย 
3. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่ เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท และผู้บริหาร

ระดับสูง และหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 
ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 2 คร้ัง และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 
1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5 / 5 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5 / 5 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 4 / 5 
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
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หน้าท่ีเเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน ส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท  และบริษัท

ย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
2. พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงิน  

และไม่เป็นตัวเงิน 
3. พิจารณานโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปี 

ในปี 2553 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 5 คร้ัง และมีรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีดังนี้ 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
หน้าท่ีเเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. เร่ืองที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท 
1.1.1 กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของกลุ่มบริษัท 
1.1.2 โครงการลงทุน งบประมาณด าเนินการ และงบประมาณการลงทุน 
1.1.3  แผนก าลังคนประจ าปี 
1.1.4  การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
1.1.5 การพิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะวิธีด าเนินการ 

1.2 ให้คณะกรรมการบริหารรายงานเร่ืองดังต่อไปนี้ พร้อมข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ          
บริษัททราบ 
1.2.1 ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท 

ล าดับที ่ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง 
1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
3. นายชนินทธ์  โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร 
4. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท 
5. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต์ กรรมการบริหาร 
6. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต สมาชิก 
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1.2.2 การตรวจสอบ จัดท า และสรุปเร่ืองส าคัญต่างๆ 
2. เร่ืองที่มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

   ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
1.1 การแต่งตั้ง ปลด และก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับผู้อ านวยการ (Corporate/General 

Manager) 
1.2 โครงสร้างและการบริหารระดับคณะบริหารลงมา 
1.3 การพิจารณาและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของ

บริษัท และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
1.4 การจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ ที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท   

ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการ 
1.5 การลงนามในสัญญารับจ้างบริหาร 
1.6 การซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท  และค่าใช้จ่าย          

ที่เกินกว่างบประมาณที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติต่อการพิจารณาใน 1 รอบ
การประชุมคณะกรรมการ 

1.7 การเช่าหรือการให้เช่าสินทรัพย์  ซึ่งเป็น ที่ดิน อาคาร ส านักงาน ร้านค้า ที่ไม่เป็นการ
ด าเนินงานโดยปกติและไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจ าปี   โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมี
มูลค่าการเช่าหรือการให้เช่าภายในวงเงินไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทต่อราย 

1.8 เร่ืองต่างๆ ที่คณะบริหารน าเสนอ 
3. เสนอรายละเอียด  หลักเกณฑ์  การจ่ายเบี้ยประชุม และเงินบ าเหน็จกรรมการ  รวมทั้งการจัดสรร

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 6 คร้ัง  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้อง

มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1. พ้นจากต าแหน่งกรรมการ  และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท 
2. ยื่นใบลาออก 
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็น

กรรมการบริหารแทน 
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นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษัทยังได้มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเร่ือง เพื่อท าหน้าที่ใน
การพิจารณาเเละจัดการในเร่ืองต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพเเละ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท ดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการจัดการของกลุ่มปฏิบัติการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารสปา 
 คณะกรรมการลงทุน 
 คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ 
 คณะกรรมการสวัสดิการ 

 
เลขานุการบริษัท 

วันที่  11 สิงหาคม 2551  ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 4/2551  มีมติแต่งตั้ง นางสินี เธียรประสิทธิ์ เป็น
เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่  11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าทีด่ังนี ้

1. หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
1.1 จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
1.3 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
1.4 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก าหนด 
1.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
2.1 จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อเสนอประธาน

คณะกรรมการบริษัทและด าเนินการตามข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2.2 รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับ และประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่และมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2.4 ให้ค าแนะน า สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม 

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับข้อมูล เพื่อการพิจารณาและ
ตัดสินใจ รวบรวม และกลั่นกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงชี้แนะประเด็นซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ 

2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการในการจัดท าวาระการประชุม
คณะกรรมการ 

2.7 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และสรุปให้ที่ประชุม
กรรมการทราบทุกคร้ัง (วาระแจ้งเพื่อทราบ) 

2.8 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการ 

3.1 ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
3.2 ดูแล ติดตามให้ฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ของบริษัท 
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี 
3.4 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

และข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

4.1 ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

4.2 ดูแลให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
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4.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับสถาบันต่างๆ  และนักลงทุนรายย่อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับการก 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 ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การพ้นจากต าแหน่ง 
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง

เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 
รายชื่อคณะผู้บริหาร 

(ประวัติผู้บริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ) 
ล าดับที ่ รายชื่อผู้บริหาร ต าเเหน่ง 

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

เเละการเงิน 
3. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต ประธานบริหารฝ่ายการศึกษา 
4. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินส านักงานใหญ่ 
5. นางสาววารุณี เอนกฤทธิ์มงคล รองประธานฝ่ายบัญชีโรงเเรม 
6. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ รองประธานส านักงานเลขานุการบริษัท 
7. นายเเดนนี่ เเมคคัฟเฟอร์ตี ้ ผู้จัดการโรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
8.  นายชัชวาลย ศุภชยานนท์ ผู้จัดการโรงเเรมดุสิตธานี พัทยา 

หมายเหตุ : วันที ่24 ธันวาคม 2553 นายวัชราวุธ สุขเสรี ได้ย้ายการเป็นผู้บริหารจาก บมจ. ดุสิตธานี ไปยัง บ.ดุสิต  
แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
หน้าท่ีเเละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. ด้านการบริหารงาน      

1.1 ก าหนดเป้าหมาย/(Goal)  นโยบาย/(Policy)  และแผนงาน/(Business plan) ของบริษัท น าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
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1.2 ควบคุมดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดย
สามารถเพิ่ม Shareholders value ท าให้ก าไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น 

1.3 เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด 
ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหารของบริษัททุกประการ 

1.4 ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อติดตามผลงานอย่างน้อยเดือนละคร้ัง  
1.5 ร่วมแก้ไขปัญหา  และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารหากการประเมินผลของแต่ละเดือนไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 บรหิารงานภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
2. ด้านบัญชี และการเงิน 

2.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับ  CFO ตามความเหมาะสม และดูแลให้มี
การปฏิบัติตามแผน 

2.2 ก าหนดให้ฝ่ายบัญชีมีระบบบัญชี  และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน 
2.3 ก าหนดให้ CFO มีการจัดท าการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อใช้ในการประเมินผลการด าเนินกิจการ   
2.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  การประเมินความเสี่ยง  การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่ชัดเจนและ

ถูกต้อง      
2.5 พิจารณางบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจ าปี  และงบประมาณการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมร่วมกับ  

CFO  และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
2.6 พิจารณารายละเอียดและอนุมัติการซื้อสินทรัพย์   การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมตามงบประมาณที่

คณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว    
2.7 พิจารณาการซื้อสินทรัพย์ที่เกินวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว  แต่ไม่เกินร้อยละ 

10  ของวงเงินที่ได้รับอนุมัต ิ และน าเสนอคณะกรรมการอนุมัติเพิ่มเติม 
2.8 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการโดยตรงในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท  แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทร่วมกับ 

CFO 
2.9 อนุมัติค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการโดยตรงในส่วนที่เกิน  1 แสนบาท  แต่ไม่เกิน 5       

ล้านบาทร่วมกับ CFO 
2.10 อนุมัติการซื้อสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาร่วมกับ  CFO ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนใน

วงเงินที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี 
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2.11 พิจารณาโครงการ  งบประมาณการลงทุน  ผลตอบแทนการลงทุน  การป้องกันความเสี่ยง โดย
ประสานงานกับ CFO  เพื่อดูความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งนี้ต้องมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน  

2.12 ควบคุมดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎ
ข้อบังคับอื่นๆ ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง  

2.13 ร่วมกับ CFO ในการควบคุมดูแลรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

3. ด้านการจัดซื้อ 
3.1 ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้ออย่างรัดกุม และโปร่งใส โดยจะต้องจัดให้มีการประกวดราคา 

การเทียบราคา โดยมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายเข้าร่วมเปิดซอง หรือต่อรองราคา 
3.2 ควบคุมดูแลและตรวจสอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

4. ด้านบุคลากร 
4.1 คัดเลือกบุคลากรระดับผู้บริหารโดยให้มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
4.2 จัดสายงานการบริหารที่เหมาะสม ก าหนดผู้รับผิดชอบ  และหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรอย่าง

ชัดเจน 
4.3 สร้างวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้น าให้ฝ่ายบริหารทุกระดับ  
4.4 วางนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
4.5 จัดให้มีข้อบังคับพนักงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 
4.6 พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ของพนักงานระดับบริหาร 
4.7 พิจารณาเร่ืองการเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร โดยน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกครั้ง  
4.8 จัดให้มีจรรยาบรรณของผู้บริหาร และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

5. นโยบายการตลาด 
5.1 ก าหนดนโยบายและวางกลยุทธ์การตลาดของบริษัทล่วงหน้าทุกปี    
5.2 ตั้งเป้าหมายในการท ายอดขายประจ าปี   
5.3 ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการขาย  การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของบริษัท  กับหน่วย

ราชการและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
5.4 ก าหนดให้มีการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อหาส่วนแบ่งการตลาด   
5.5 ก าหนดให้มีการหาช่องทางในการตลาดใหม่ เพื่อขยายตลาดให้มากขึ้น   
5.6 ท าวิจัยการตลาดพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อน ามาประเมินผลแก้ไขข้อบกพร่อง  เพื่อสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
5.7 ประสานงานกับหน่วยราชการในการมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท 
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6. เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technologies) 
6.1 ก าหนดนโยบายให้มีการศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้มี

ประสิทธิภาพในการท างาน และบริการกับลูกค้าได้รวดเร็วเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท 
6.2 ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

7. เร่ืองอื่นๆ  
7.1 พิจารณาโครงการลงทุน และ/หรือ ขยายกิจการของบริษัท  และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

อนุมัต ิ
7.2 ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
อย่างไรก็ดี อ านาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่

กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด
ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
ลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติของบริษัทที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว 
8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูงตั้งแต่ผู้จัดการโรงแรมขึ้นไป โดยพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการบริษัท
และผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 
8.3  ค่าตอบเเทนกรรมการเเละผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการที่เป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบเเทนท าหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ 
สถานะทางการเงินของบริษัทเเละเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยก าหนดค่าตอบเเทนประ
จ าปี 2553 ดังนี ้

1. ค่าตอบเเทนการประชุม 
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ 

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

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

ค่าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ได้เเก่ 
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-  คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 
30,000 บาท และกรรมการท่านอ่ืน เดือนละ 20,000 บาท 

-   คณะกรรมการสรรหา เเละคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน ก าหนดค่าตอบเเทนรายคร้ัง 
ประธานกรรมการ คร้ังละ 10,000 บาท และกรรมการท่านอ่ืน คร้ังละ 7,500 บาท 

2. ค่าตอบเเทนประจ าปี  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปีอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ในปี 2553 สรุปค่าตอบเเทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอยีดดังนี ้ 

 
รายชื่อกรรมการ 

ปี 2553 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรม 
การอื่น* รวมค่า

ตอบเเทน ค่าตอบเเทน 
รายเดือน 

ค่าตอบเเทน 
รายครั้ง 

ค่าตอบเเทน 
ประจ าปี 

ค่าตอบเเทน 

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

120,000 
180,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
120,000 
80,000 

220,000 
140,000 
120,000 
150,000 

45,000 
165,000 
150,000 
165,000 
165,000 
165,000 
120,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

430,000 
292,500 
285,000 

- 

340,000 
320,000 
240,000 
270,000 
165,000 
285,000 
270,000 
715,000 
577,500 
570,000 
200,000 

รวม 1,340,000 1,605,000 - 1,007,500 3,952,500 

* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน เเละคณะกรรมการบริหาร 

(1) ค่าตอบเเทนกรรมการ 

ค่าตอบเเทน* 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2552 ปี 2553 
ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายคร้ัง 3,070,833 3,952,500 
ค่าตอบเเทนรายปี 849,200 - 

รวม 3,920,033 3,952,500 
*ไม่รวมค่าตอบเเทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นอกจากนี ้ยังมีวงเงินส าหรับใช้เป็นค่ารับรองท่านละ 120,000 บาทต่อปี โดยในปี 2553 ค่ารับรองที่ 
กรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจ านวน 926,445.18 บาท 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)                                             89 
 

(2) ค่าตอบเเทนผู้บริหาร 
รายละเอียด จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ปี 2552* ปี 2553 
เงินเดือนเเละโบนัส 
ค่าสวัสดิการอ่ืน 

36.70 
2.05 

40.00 
 2.30 

รวม 38.75 42.30 
หมายเหต:ุ * วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ได้มกีารย้ายผู้บริหาร 1 ท่าน จาก บมจ.ดุสิตธานไีปยัง บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
8.4 การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้หลั กการก ากับดูเเลกิจการที่ดีตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูเเลกิจการที่ดีเเละระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ 
และแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรดังนี้ 

1. นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ

ให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ครอบคลุมหลักส าคัญดังนี้ 

- การปฏิบัตต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 
- การด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
- คณะกรรมการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถโดยก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระท าของตนเอง 

- การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้
วางรูปแบบและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

- บริษัทได้ประกาศจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ และพนักงานถือปฏิบัติในปี 2547 
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ในปี 2553 บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง และมีเหตุการณ์ในระหว่างปีที่มีความจ าเป็นจะต้อง

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง แต่หาก
บริษัทเข้าท ารายการใดๆ หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นเเละนักลงทุนอื่นๆ ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดการประชุมที่โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ อันเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท 
เเละได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาะต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อน  
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14 วัน โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ บริษัทจัดให้มีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้เข้าประชุมเเละลงมติแทนได้ 

ในปี 2553 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ   
สรรหาเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเร่ิมในการประชุมสามัญ    
ผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 18/2554 เป็นต้นไป 

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในเเละภายนอก ตั้งเเต่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เเละ

พนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 พนักงาน บริษัทปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม หาก

พนักงานมีเร่ืองที่ต้องการร้องเรียน บริษัทได้ตั้งกล่องรับเร่ืองไว้ให้ 
 เจ้าหนี ้ บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า 
 ลูกค้า บริษัทตระหนักดีว่าลูกค้าน ามาซึ่งรายได้ให้กับบริษัท จึงเอาใจใส่ต่อการให้บริการลูกค้า

รวมทั้งการรับผิดชอบต่อลูกค้า ไม่เอาเปรียบลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้า หากมีข้อร้องเรียน
จากลูกค้าจะรีบด าเนินการโดยเร็วที่สุด 

 คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

 ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
 ผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริหารงานเพื่อความโปร่งใส และให้           

ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างก าไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษัท 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวนทั้งหมด ในการประชุมจะก าหนดเวลาไว้อย่างเหมาะสมตามวาระการประชุม ประธานกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง มีประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยเเจ้งรายละเอียดของ
องค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะเเนน การนับคะเเนน การใช้บัตรลงคะเเนน เเละเปิดเผยผลการนับคะเเนนในเเต่ละวาระ
อย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ การด าเนินงานของบริษัท สอบถาม 
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเหมาะสม เเละพอเพียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553       
มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2553        
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มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
จดบันทึกรายงานการประชุม เเละการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเเต่ละวาระอย่างละเอียด และน าส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ภายในเวลาที่ก าหนด รวมถึงเผยเเพร่รายงานในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dusit.com 

5. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ 

การลงทุน และงบประมาณของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอมา ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทมีก าไร และผลตอบแทนสูงสุดแก่       
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นหน้าที่คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลในเร่ืองดังกล่าว และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนด และแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่

เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัทไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี ้
- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ก าหนดมาตรการให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอกและมีการเปิดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็นไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

- มีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลดังกล่าวไป
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เเละ
ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หากฝ่าฝืนถือว่า
เป็นการกระท าผิดต่อกฎระเบียบของบริษัท 

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

7. จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทได้จัดท าข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้

ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และประกาศใช้ในปี 2546 มีหัวข้อหลักปฏิบัติ 
ดังนี ้

1. หลักการพื้นฐาน เช่น 

http://www.dusit.com/
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 ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส 
 ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูล

ทางการเงิน 
 รับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเข้าไปมีส่วนร่วม  ตาม

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

สม่ าเสมอและติดตามผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษ 
8. การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 11 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. นางวรางค์ ไชยวรรณ 
3. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ 
กรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 
1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า 
4. นายสรดิษ วิญญรัตน์ 
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คณะกรรมการเห็นความส าคัญและประโยชน์ของกรรมการอิสระโดยจัดให้มีกรรมการอิสระจ านวน 4 
ท่าน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3) 

9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ได้แก่ นายชาตรี โสภณพนิช ส่วนกรรมการผู้จัดการคือ นายชนินทธ์ 

โทณวณิก ซึ่งเป็นคนละบุคคลกัน 
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
รายงานไว้ในเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
11. การประชุมคณะกรรมการ 
ในปี 2553 คณะกรรมการมีการประชุม 11 คร้ัง โดยประชุมรับรองงบการเงินประจ าไตรมาสและงบการเงิน

ประจ าปี 4 คร้ัง และเร่ืองอ่ืนๆ อีก 7 คร้ัง มีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า หากมีวาระพิจารณาเร่ืองพิเศษ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นคร้ังๆ ไป เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระ
การประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
การประชุมแต่ละคร้ังใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง มีการจดบันทึการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได ้

ในปี 2553 การเข้าประชุมของกรรมการเเต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ 
ล าดับที ่ รายชื่อคณะกรรมการ วาระ (ปี) การเข้าร่วมประชุม 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย 3 11 / 11 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช 3 7 / 11 
3. นางวรางค์ ไชยวรรณ 3 8 / 11 
4. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต์ 3 10 / 11 
5. นายเค็นเน็ท  กอศิริโสภณ 3 3 / 11 
6. นายชนินทธ์  โทณวณิก 3 11 / 11 
7. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ 3 10 / 11 
8. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี 3 11 / 11 
9. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ 3 11 / 11 

10. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า 3 11 / 11 
11. นายสรดิษ วิญญรัตน์* 3 8 / 9 

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 17/2553 วันที่ 30 เมษายน 2553 มีมติแต่งตั้งนายสรดิษ วิญญรัตน์ เป็น
กรรมการอิสระโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นต้นไป 

12. คณะอนกุรรมการ 
รายงานไว้ในเร่ืองโครงสร้างการจัดการ 
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินส าคัญของบริษัท
ว่าได้ด าเนินตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเเละจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

14.  การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง และได้เร่ิมศึกษากรอบการบริหารความเสี่ยง

และด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งได้ก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร และจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้เป็นเเนวทางในการ
จัดการบริหารความเสี่ยงต่อไป  

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ต้นปี 2549 
เพื่อท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งทางด้าน
กลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) และด้านทางการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงได้จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง และ
น าเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในช่วงปี 2553 ที่ผ่านมา แผนกบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงส าหรับโรงแรมที่บริษัท
เป็นเจ้าของและโรงแรมที่บริษัทรับบริหารที่ตั้งอยู่ในประเทศครบทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้  ไม่รวมถึงโรงแรมที่เพิ่งได้รับ
บริหารใหม่ในปี 2553 โดยล่าสุดได้เร่ิมด าเนินการบริหารความเสี่ยงกับโรงแรมดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยา และ
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เกาะช้าง  

และหลังจากที่ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงกับโรงแรม บริษัทย่อย และวิทยาลัยดุสิตธานีแล้ว แผนก
บริหารความเสี่ยงอยู่ระหว่างการทบทวน ติดตาม และวัดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับบริษัท 
ระดับโรงแรมและบริษัทย่อย  ซึ่งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

นอกจากนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงยังได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงส าหรับพนักงานระดับ
หัวหน้างานในโรงแรมต่างๆ  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
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15. รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ

เงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มี
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดระบบการควบคุมภายในให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการ
บันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

บริษัทก าหนดให้กรรมการรายงานการซื้อขาย และ/หรือ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกคร้ังที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ แต่ด้วยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลง จึงได้สรุปเร่ืองดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายปี โดยรายงานในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบปีของคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และได้ส่ง
ส าเนารายงานส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท าการ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

16. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ

การตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง โปร่งใส เเละทั่วถึง ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความส าคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด 
ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้นในขณะนี้บริษัทยังมิได้จัดตั้ง แต่ได้มอบหมายให้นายชนินทธ์ โทณวณิก  
หรือ นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th เเละของ
บริษัทที่ www.dusit.com  

กรณีที่นักลงทุนเเละผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยเเละต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายัง โทรศัพท์หมายเลข      
+66 2 238 0032 หรือ  +66 2 200 9999 ต่อ 3636 หรืออีเมลล์: chanin@dusit.com หรือ jongkonnee@dusit.com 

17. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจัดให้มีการประเมินผลการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผลของการประเมินเป็นที่น่าพอใจ 

http://www.set.or.th/
http://www.dusit.com/
mailto:chanin@dusit.com
mailto:jongkonnee@dusit.com
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18. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 
คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โครงการบริหาร

จัดการความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นหน่ึงในพันธกิจส าคัญของบริษัทและถูกผสานให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ที่พนักงานทุกคนต้องร่วมกันกระท าอย่างเต็มความสามารถ สิ่งเหล่านี้ถูกสะท้อนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เอิร์ธเช็ค ซึ่งถือเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้าของโลก  นอกจากนี้ 
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้แก่ โครงการ Mini MBA เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กับบุคลากรภายในองค์กร และโครงการหลักสูตรผู้บริหาร (Management Trainee) ที่เน้นสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมิติใหม่ของการบริหารที่มีคุณภาพในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมต่างๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
มากยิ่งขึ้น เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากรส าคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวสู่ความเป็นผู้น าในธุรกิจ                             
ในขณะเดียวกัน ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ยังคืนคุณค่าสู่สังคมด้วยการมอบรอยยิ้มและชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยที่             
ด้อยโอกาสผ่านโครงการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากเพื่อการกุศล  ภายใต้โครงการ ดุสิต สไมล์ โดยร่วมมือกับมูลนิธิ
สร้างรอยยิ้ม (Operation Smile)  
18.1  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอิร์ธเช็ค (EarthCheck)  
หลักการและเหตุผล  

บริษัทต่างๆ ทั่วโลกมีบทบาทส าคัญในการแบ่งปันความรู้ และสนับสนุนหลักความคิดของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ  
เนื่องจากที่ผ่านมาการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  ตั้งแต่สภาพอากาศ 
สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของประชากร ล้วนมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว             
มาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทต่างๆ ในธุรกิจการท่องเที่ยวจึงได้ตระหนักและเตรียมพร้อมด้านการ
บริหารงาน ในการตอบสนองความต้องการของผู้มาพักที่ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความ
คาดหวังที่จะใช้บริการธุรกิจการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน โดย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล 
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมโครงการ เอิร์ธเช็ค ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อมส าหรับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ครอบคลุมถึงธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
ท่องเที่ยวโดยตรง  
วัตถุประสงค์  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะผู้น าด้านธุรกิจโรงแรมของเอเชีย เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากในการด าเนินธุรกิจของทางโรงแรมย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ 
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ยังมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ                 
ซึ่งโรงแรมแต่ละแห่งต้ังอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว มีทัศนียภาพที่งดงาม จึงควรมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
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การจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสมเพื่อเป็นเสมือนแนวทางหนึ่งในการรักษาสภาพความงดงามของ
สถานที่นั้นๆ ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน  
กลุ่มเป้าหมาย  

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในและต่างประเทศ  
การด าเนินงาน  

ปี พ.ศ. 2552 นับเป็นก้าวส าคัญที่ทาง ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ด าเนินงานสู่พันธกิจการเป็น
องค์กรผู้น าด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดยการเข้าร่วม                  
โครงการ เอิร์ธเช็ค องค์กรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย            
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ผลักดันโรงแรมในเครือทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด  12 แห่งให้เข้าร่วม
โครงการ เอิร์ธเช็ค ได้แก่ 
 โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย:  

ดุสิตธานี กรุงเทพ 
ดุสิตธานี หัวหิน  
ดุสิตธานี พัทยา  
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  
ดุสิตดีทู เชียงใหม่  
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์  
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช  
รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง  
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่  

โรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ:  
ดุสิตธานี มะนิลา  
ดุสิตธานี ดูไบ  
ดุสิตเรสซิเด้นท์ ดูไบ มารีน่า  

โดยโรงแรมทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ เอิร์ธเช็ค จะต้องด าเนินงานภายใต้ข้อปฏิบัติส าหรับ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทางเอิร์ธเช็ค ก าหนดไว้ให้ เพื่อให้โรงแรมสามารถลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการ
ด าเนินการได้ถึงเกณฑ์ที่ทาง เอิร์ธเช็ค ก าหนดไว้ โดยเมื่อผ่านการรับรองคุณภาพว่าสามารถวางแผน
ควบคุมมลพิษและมีการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสมก็จะได้รับการอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็นสมาชิก              
เอิร์ธเช็ค ทั้งนี้ หากมีการจัดการด้านพลังงานและการควบคุมมลพิษที่ดีก็จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อรับรอง
คุณภาพจากทาง เอิร์ธเช็ค ซึ่งมี 3 ระดับ คือ ระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง ตามล าดับ  
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ความส าเร็จ  
โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพระดับ

ทองแดงประจ าปี 2552  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
- สามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรผู้น าของเอเชียด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน 
- สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทในฐานะโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มลูกค้า  
- สามารถสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและประชาคมโลกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ข้อมูล เอิร์ธเช็ค (EarthCheck): เอิร์ธเช็ค เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมส าหรับกลุ่มธุรกิจ
การท่องเที่ยวและโรงแรมที่ครอบคลุมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว  โดยการ                     
สร้างมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  
การลดปริมาณของเสียและการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่  ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่
www.earthcheck.org  

18.2  ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้านเด็กและเยาวชน  
โครงการ ดุสิต สไมล์ (Dusit Smiles)  
หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันมีกลุ่มของเด็กแรกเกิดมากมายที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของช่องปาก (ปากแหว่ง
เพดานโหว)่ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวประสบปัญหาในการด าเนินชีวิต ทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านร่างกาย 
อาทิ การหายใจ การกลืนอาหาร การออกเสียงพูด เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะ                
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปาก ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ โอเปอร์เรชั่น 
สไมล์ (Operation Smile) จึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่                 
ทั้งในด้านการสนับสนุนการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยแพทย์ผู้ช านาญการ 
รวมถึงการระดมเงินทุนเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอีกด้วย โดยปัจจุบัน มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มีเครือข่าย
ทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทย  
วัตถุประสงค์  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะผู้น าด้านธุรกิจโรงแรมระดับแนวหน้าของเอเชีย ตระหนักถึง
ความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ความร่วมมือ
ระหว่าง ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ท าให้เกิด โครงการ ดุสิต สไมล์ ขึ้น เพื่อพันธกิจ
เดียวกันคือ การมอบรอยยิ้มและชีวิตใหม่ที่สดใสคืนให้แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงเจตจ านงของ 
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ในการเป็นบริษัทที่ยึดมั่นในการกระท าประโยชน์เพื่อมอบคุณค่าคืนแก่สังคม  
กลุ่มเป้าหมาย  

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือทุกแห่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

http://www.earthcheck.org/
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การด าเนินงาน  
การด าเนินกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ 

o กิจกรรมที่ผลักดันให้แขกมีส่วนร่วม  
o กิจกรรมที่ผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วม  

กิจกรรมที่ผลักดันให้แขกมีส่วนร่วม  
ก. ซองรับบริจาค ในห้องพักแขก  

วัตถุประสงค์: เพื่อท าให้แขกตระหนักถึงความส าคัญของโครงการและมีส่วนร่วมในการระดมเงินทุน
เพื่อบริจาคแก่องค์กร  
กลุ่มเป้าหมาย: แขกของทางโรงแรมต่างๆ ในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  

ข. ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ ดุสิต สไมล์  
วัตถุประสงค์: เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อและบุคคลทั่วไปรับทราบเกี่ยวกับ โครงการ ดุสิต สไมล์ ผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ Dusit News, Corporate e-newsletter และเว็บไซต ์www.dusit.com/dusitsmiles  
กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลทั่วไปและสื่อมวลชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  

 กิจกรรมที่ผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วม  
ค. กิจกรรม Dusit Weekly News 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงานเกี่ยวกับโครงการ  Operation Smile และ 
เพื่อรายงานผลการบริจาคเงินของโครงการ รวมทั้งรายงานยอดเงินบริจาครวมล่าสุดให้พนักงานทราบ  
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การด าเนินงาน: บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงการ ดุสิต สไมล์ ลงใน Dusit Daily News  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: ทุกวันจันทร์เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  

ง. กิจกรรม การหักเงินเดือนพนักงานเพื่อเข้าสมทบทุนแก่ โครงการ ดุสิต สไมล์  
วัตถุประสงค์: เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินเข้าสบทบโครงการทุกเดือน  
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การด าเนินงาน: ได้มีการท าแบบฟอร์มการหักเงินเดือนเพื่อเข้าสมทบทุน โครงการ ดุสิต สไมล์  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  

จ. กิจกรรม Wall of Smiles  
วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานข้อมูลล่าสุดของโครงการให้พนักงานทราบผ่านบอร์ดพนักงาน 
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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การด าเนินงาน: จัดบอร์ดส าหรับรายงานสถานะการบริจาคหรือการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  

ฉ. กิจกรรม First Mile  
วัตถุประสงค์: เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรม รวมทั้งแนะน าและระดมทุน
บริจาค จากเพื่อนและครอบครัว โดยมีสองช่องทางส าหรับระดับการบริจาค ได้แก่ 1) 5,000 บาท            
2) 15,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การด าเนินงาน: จัดท า First Mile worksheet พร้อมตั้งยอดเงินเพื่อให้พนักงานช่วยระดมทุน 5,000 
บาท หรือ 15,000 บาท จากเพื่อนและครอบครัว เพื่อให้รวบรวมเงินได้ถึงยอดเงินที่ตั้งไว้  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  

ช. กิจกรรม Final Mile  
วัตถุประสงค์: เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรม รวมทั้งแนะน าและระดมทุน
บริจาคจากเพื่อนและครอบครัว โดยมีสามช่องทางส าหรับระดับการบริจาค ได้แก่ 1) 5,000 บาท            
2) 15,000 บาท และ 3) 30,000 บาท  
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การด าเนินงาน: จัดท า Final Mile worksheet พร้อมตั้งยอดเงินเพื่อให้พนักงานช่วยระดมทุนตั้งแต่ 
5,000 บาท 15,000 บาท ถึง 30,000 บาท จากเพื่อนหรือครอบครัว เพื่อให้รวบรวมเงินได้ถึงยอดเงิน
ที่ตั้งไว้  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: ตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  

ซ. กิจกรรม Silent Auction  
วัตถุประสงค์: เพื่อระดมเงินทุนส าหรับช่วยเหลือเด็กในโครงการ Operation Smile และเพื่อให้
พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ดุสิต สไมล์  
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การด าเนินงาน: เพื่อระดมเงินทุนแก่ Operation Smile ผ่านการประมูลของเหลือใช้ของพนักงานและ
เปิดโอกาสให้มีการประมูลระหว่างพนักงานด้วยกัน  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: ช่วงเดือนมีนาคม/พฤษภาคม/พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  การน าของมาประมูล
และการเสนอราคาจะท าในสัปดาห์แรกของเดือน  

ฌ. กิจกรรม Dusit’s First Child  
วัตถุประสงค์: เพื่อระดมเงินช่วยเหลือเด็กที่จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดจากโครงการ Operation Smile 
ซึ่งถือเป็นเด็กรายแรกภายใต้ โครงการ ดุสิต สไมล์  
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กลุ่มเป้าหมาย: แขกของทางโรงแรมและพนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
การด าเนินงาน: คัดเลือกเด็กรายแรกที่จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดจากโครงการ Operation Smile              
เพื่อติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของทาง Operation Smile  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ส าหรับเด็กที่ต้องได้รับการผ่าตัดด่วน  

ฎ. กิจกรรม การเข้าชมการผ่าตัดศัลยกรรม (Mission site visit)  
วัตถุประสงค์: เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกได้ลงพื้นที่จริง ทั้งยังเพิ่มพูนความเข้าใจ
ของพนักงานเกี่ยวกับการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากมากยิ่งขึ้นและเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการผ่าตัด  
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การด าเนินงาน: คัดเลือกพนักงานจ านวน 5 คน เพื่อเข้าร่วมชมการผ่าตัดจริง  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  

ฏ. กิจกรรม Speech Camp  
วัตถุประสงค์: จัดกิจกรรม Speech Camp ขึ้นเพื่อให้เด็กที่อยู่ในโครงการ Operation Smile ได้มี
โอกาสฟื้นฟูทักษะในการออกเสียงพูด  
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การด าเนินงาน: เชิญเด็กในโครงการจ านวน 50 คน ที่ต้องการการฟื้นฟูทักษะด้านการออกเสียงพูด
เพื่อเข้าค่ายเป็นระยะเวลา 2 คืน 3 วัน และจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในการพูด 
แบ่งเป็น 10 ห้องเรียน ในห้องพักของทางโรงแรม  
ระยะเวลาการด าเนินงาน: เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 (ช่วงปิดภาคเรียน)  

ข้อมูล มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile): มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ โอเปอร์เรชั่น สไมล์ (Operation 
Smile) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ทั้งในด้านการสนับสนุนการผ่าตัด
ศัลยกรรมช่องปากให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแพทย์ผู้ช านาญการ รวมถึงการระดมเงินทุนเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของผู้ป่วยอีกด้วย โดยปัจจุบันมูลนิธิสร้างรอยยิ้มมีเครือข่ายทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ 
www.operationsmile.com  
18.3.  ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร  

ก) โครงการฝึกอบรมพนักงานการโรงแรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ดุสิต 
อินเตอร์เนชั่นแนล  

หลักการและเหตุผล  
ธุรกิจโรงแรมประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดับปฏิบัติการเป็นจ านวนมาก เช่น 

พนักงานต้อนรับ พนักงานห้องอาหาร พนักงานแม่บ้าน ผู้ประกอบอาหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้
กระทรวงแรงงาน และ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เล็งเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากร

http://www.operationsmile.com/
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เพื่อรองรับกับธุรกิจ จึงเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อให้เกิดการยกระดับฝีมือ
และศักยภาพแรงงานใหม่ให้เข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้  ภายใต้
ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
และยั่งยืน จึงเป็นภารกิจส าคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน           
กลุ่มท่องเที่ยวและบริการมาโดยตลอด 
วัตถุประสงค์  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จึงให้การสนับสนุน
งบประมาณวิทยาการ สถานที่ฝึกอบรมและอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรม รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมโดยให้
ความเห็นชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการโดยการน าร่องการฝึกอบรม
หลักสูตรพนักงานการโรงแรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้เข้าสู่อาชีพพนักงานการโรงแรมอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในระดับปฏิบัติการที่       
ขาดแคลนได ้ 
กลุ่มเป้าหมาย  
o  แรงงานใหม่ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้าง  
o วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. และ ม.6 อายุระหว่าง 18-29 ปีบริบูรณ ์ 

การด าเนินงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ

ฝึกอบรมทักษะฝีมือ โดยสรุปหลักสูตรโดยย่อได้ดังนี้  
หลักสูตรพนักงานการโรงแรม  

ประกอบด้วย 3 สาขา คือ สาขาแม่บ้านโรงแรม สาขาพนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม สาขา
ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหาร  
ระยะเวลาการฝึกอบรม  

จ านวน 12 เดือน แบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 9 เดือน  
สถานท่ีฝึกอบรมและวิทยากร  

ภาคทฤษฎี ด าเนินการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และภาคปฏิบัติ ด าเนินการโดยโรงแรมและ          
รีสอร์ทในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  
ผลการด าเนินโครงการความร่วมมือ  

เร่ิมด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานการโรงแรมตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550 โดยกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มอบหมายให้กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการจัดการฝึกอบรมร่วมกับ
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โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จนถึงปัจจุบันได้ด าเนินการฝึกอบรมแล้วจ านวน             
3 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ านวน 88 คน  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

- สามารถพัฒนาบุคลากรกลุ่มแรงงานใหม่รองรับกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

- สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับการแข่งขันภาคบริการ
และนโยบายการเปิดเสรีภาคบริการ  

- สามารถเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศ  
- สามารถสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

  ข) โครงการ Mini MBA เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรภายในองค์กร  
หลักการและเหตุผล  

ในระหว่างที่ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ก าลังขยายตัวทางธุรกิจ ทางองค์กรจ าเป็นต้องเตรียม
บุคลากรให้พร้อมเสมอส าหรับการแข่งขันในตลาดโลก และบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด
ส าหรับธุรกิจโรงแรม ดุสิตจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อผลักดัน
องค์กรให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด รวมทั้งยังเห็นคุณค่าของการศึกษาและยึดมั่นที่จะสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับพวกเขาเหล่านั้นให้มากที่สุด  
วัตถุประสงค์  

     วัตถุประสงค์หลักคือ การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร  เพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากรและองค์กร หลักสูตรนี้จะท าให้ผู้ที่เรียนได้เข้าใจถึงระบบการบริหารการโรงแรมอย่าง
ลึกซึ้ง ทั้งด้านการฝึกฝนและการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ การเรียนการสอนยังมีเนื้อหาละเอียด
และครบถ้วน และโครงการนี้ยังถือเป็นการเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในสายวิชาชีพให้แต่ละบุคคลอีกด้วย  
กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรและผู้บริหารในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีศักยภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
ขององค์กร  
การด าเนินงาน  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการศึกษาพร้อมส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากร ริเร่ิมโครงการ Mini MBA (Mini Master of Business Administration) สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม ส าหรับระยะเวลาการเรียนหกเดือน ด้วยงบประมาณกว่าสามล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี  และบริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร  จ ากัด (Dusit Executive 
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Development Center Co., Ltd.) โดยผู้บริหารที่มีความสามารถจากหลากหลายหน่วยงานขององค์กรได้
ผ่านการคัดเลือกส าหรับเข้าอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการเติบโตของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล 
สู่ธุรกิจระดับโลกในอนาคตอันใกล้  

โครงการการเรียนในคร้ังนี้ เป็นหลักสูตรใหม่ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อการส่งเสริมศักยภาพ
ให้กับผู้บริหารในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ประจ าอยู่ในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้ง 29 ท่าน
ได้รับการคัดเลือกผ่านมาตรฐานที่องค์กรตั้งไว้อย่างเข้มงวด และมาจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ         
แผนกห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม การขายและการตลาด การออกแบบ ฝ่ายกฎหมาย การศึกษา และการ
พัฒนาธุรกิจ  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

ผู้ที่เข้าอบรมโครงการนี้ จะได้ศึกษา วิชา Business Economics in Hospitality Industry, Managing 
Human Resources and Leadership, Managerial Accounting and Corporate Finance, Marketing 
Management and Hotel Management ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากโครงการนี้ จะสามารถใช้หน่วยกิตเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ด้าน MBA ตามกฎข้อบังคับของการโอนหน่วยกิตที่วิทยาลัยดุสิตธานี          
ค) โครงการหลักสูตรผู้บริหาร (Management Trainee)  
หลักการและเหตุผล  

จากการสนับสนุนของภาครัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ที่ได้ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในประเทศไทย ท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ขยายตัวอย่างรวดเร็ว               
และท าให้ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล มีการขยายตัวอย่างมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ดุสิต 
อินเตอร์เนชั่นแนล เห็นควรในการพัฒนาบุคลากรขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดงาน
ทางด้านการโรงแรม โดยได้เปิดหลักสูตรบริหารการโรงแรมขึ้น  เพื่อฝึกอบรมทางด้านการบริหาร              
ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ร่วมปฏิบัติงานจริงกับโรงแรมในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 1 ปี  
วัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาบุคลากรไว้
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์
ผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ส าหรับ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ต่อไปในอนาคต  
กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพและมีใจรักในงานบริการและการโรงแรม  
การด าเนินงาน  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ท าการคัดเลือกอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  เพื่อเข้า
อบรมในหลักสูตรผู้บริหาร ซึ่งจะได้เข้าร่วมอบรม และปฏิบัติการจริงจากทั้งหมด 15 แผนก อาทิ ฝ่ายขาย 
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และการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ฝ่ายส ารองห้องพัก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล             
ฝ่ายจัดเลี้ยง และอ่ืนๆ โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับฟังการบรรยายและเรียนรู้รายละเอียดในการ
บริหารงานโรงแรมเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นอีก 9 เดือนจึงเข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับโรงแรมในเครือของ
ดุสิต เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากงานในแผนกต่างๆ  หลังจากนั้นผู้ที่มีความโดดเด่นจะได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมงานกับทางโรงแรมในเครือของดุสิต ในด้านที่ผู้เข้าอบรมมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
- ผู้ที่เข้าอบรมโครงการนี้จะได้ศึกษาและฝึกอบรมและได้ร่วมปฏิบัติงานจริงกับโรงแรมในเครือดุสิต 

อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 1 ปี  
- ผู้ที่ส าเร็จการศกึษาจากโครงการนี้จะได้เป็นส่วนหน่ึงของบุคลากรของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  

8.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ข้อมูลภายในที่ส าคัญจะถือเป็นเอกสารลับไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น            

ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเร่ือง  และในเวลาที่
เหมาะสมเท่านั้น และห้ามผู้บริหาร กรรมการและพนักงานผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลลับภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด แต่ยังไม่ได้ก าหนดโทษไว้ชัดเจน จึงใช้วิธีพิจารณาเป็นกรณีไป 
หากมีข้อมูลที่ไม่โปร่งใสร่ัวไหลออกไป ส าหรับพนักงานสามารถเเจ้งเบาะเเสได้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส าหรับ
บุคคลภายนอกสามารถเเจ้งได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารที่อยู่ 4 อันดับรองจากกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
8.6 บุคลากร 
จ านวนพนักงาน 

จ านวนพนักงานโรงเเรมที่เป็นเจ้าของ 10 เเห่ง พนักงานของบริษัทเเละบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553  มีทั้งสิ้น 3,299 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ านวนพนักงาน ปี 2552 (คน) ปี 2553 (คน) 
1. พนักงานโรงเเรม 2,778 3,011 
2. พนักงานบริษัทย่อย     257   288 

รวม 3,035 3,299 
ค่าตอบเเทนพนักงาน 

ค่าตอบเเทน ปี 2552 (ล้านบาท) ปี 2553 (ล้านบาท) 
เงินเดือน 
โบนัส 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเเละสวัสดิการ 

647.41 
  11.23 
172.89 

670.00 
48.67 

183.34 
รวม 831.53 902.01 

หมายเหต:ุ  สวัสดิการ ได้แก่  ค่ารักษาพยาบาล ค่าเคร่ืองแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน กองทุนประกันสังคม เป็นต้น 
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
 บริษัทเชื่อมั่นว่าความเจริญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้น
ที่จะพัฒนาระบบการบริหารให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรู้ของพนักงานทุกฝ่ายอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ เเละสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เเละเติบโตไปพร้อมๆ กับ
ความส าเร็จของบริษัท  
พัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
 การพัฒนาพนักงานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจึงได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุก
ระดับได้เข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ ดุสิตพัฒนาเพื่อผู้บริหาร (Dusit Executive Development Center) เเละ 
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีความรู้ ความช านาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
โดยก าหนดงบประมาณการฝึกอบรมในเเต่ละระดับเเละจ านวนชั่วโมงที่ต้องฝึกอบรมดังนี ้
 

 บริษัทจะเป็นผู้ก าหนดเเนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้ งในรูปเเบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม การ
หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความช านาญจากประสบการณ์ในต า
เเหน่งหน้าที่ใหม่ เช่น หลักสูตร Mini MBA in Hospitality Management for Dusit International Executives เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้พนักงานระดับสูงของเครือดุสิตธานี ด้านวิชาการบริหารธุรกิจโรงแรมโดย
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเลื่อนระดับ
พนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
พัฒนาองค์กรด้วยกลไก Dusit Weekly News 

เพื่อเตรียมตัวพร้อมรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษัทได้จัดให้มี Dusit Weekly News ในทุก
ช่วงเช้าวันจันทร์ก่อนเข้าท างาน เป็นรูปเเบบการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเข้าใจทิศทางขององค์กร จะ
ได้บรรลุเป้าหมายไปในเเนวทางเดียวกัน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงข่าวสารในองค์กร ข้อคิดในการพัฒนา
ศักยภาพการท างาน รวมถึงวิสัยทัศน์ เเละทิศทางขององค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถ     
เเสดงความคิดเห็น เเละมีส่วนร่วมในการพัฒนา เเละปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร  
พัฒนาพนักงาน โดยก าหนดเป้าหมายการท างาน 

บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้บริหารเเละพนักงานในทุกระดับร่วมกันก าหนดเเผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางเเละ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น บริษัทจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เเละ ทิศทางองค์กร (Direction) เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เเต่ละสาย
งานก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) เเละแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อที่พนักงานในเเต่ละสายงานจะ   

ระดับพนักงาน งบประมาณ / คน / ปี จ านวนชั่วโมง / คน / ปี 
1. ผู้บริหาร 30,000 30 
2. หัวหน้าแผนก  26,000 40 
3. ผู้จัดการขึ้นไป หรือ เทียบเท่า 10,000 50 
4. เจ้าหนา้ที่   5,000 70 
5. พนักงานปฏิบัติการ  5,000 100 
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ได้น าไปก าหนดวัตถุประสงค์เเละตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์กร เเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน  ตัวชี้วัดนี้จะเป็นมาตรฐานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเเต่ละคน 
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ได้น าไปก าหนดวัตถุประสงค์เเละตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์กร เเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน  ตัวชี้วัดนี้จะเป็นมาตรฐานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเเต่ละคน 
 9.   การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่ง
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าที่
ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของบริษัทท าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางการโดยเฉพาะเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีอัตราบุคลากรรวม 6 อัตรา มี
ประสบการณ์ในช่วง 3-20 ปี  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทได้
ท าการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านคือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
2. การบริหารความเสี่ยง  
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
4. การควบคุมระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล   
5. ระบบการติดตาม 
โดยประกอบกับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเห็นว่า บริษัท

มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ส่วนรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ปรากฏข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในที่เป็นนัยส าคัญ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส      
เอบีเอเอส เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2553 ได้มีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยในข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีสาระส าคัญต่อระบบโดยรวม 

 ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอที่จะป้องกัน 
รักษาสินทรัพย์จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้  หรือการจ าหน่ายโดยไม่ได้รับการอนุมัติ  และมีการ 
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ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่
ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้จัดท าแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของปี 
2553 ส าหรับโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานีท าการตรวจปีละ 2 คร้ัง และดุสิตปริ๊นเซสท าการตรวจปีละ 1 คร้ัง แต่ละคร้ัง
ได้ก าหนดแนวทางการตรวจสอบโดยให้น้ าหนักในด้านการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ประมาณร้อย
ละ 70-80  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามแนวข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และตรวจการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมประมาณร้อยละ 5 ส่วนที่เหลือเป็นการตรวจด้านการปฏิบัติงาน (Operational 
Audit) การประเมินระบบควบคุมภายในตามแนวทาง COSO รวมถึงการสอบทานความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ส่วนการตรวจสอบฝ่ายงานต่างๆ ของส านักงานใหญ่ และบริษัทย่อยต่างๆ นั้น ฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้คัดเลือกฝ่ายงานส าคัญมาท าการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงินเป็นหลัก 
และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามความเหมาะสม  

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2549 บริษัทได้จัดตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อน าผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะของ PriceWaterhouseCoopers FAS (“PwC”) ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับโรงแรม  ซึ่งจะช่วยเสริมให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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10.  รายการระหว่างกัน 

10.1   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2552 และปี 2553 ดังต่อไปนี้ 

 

บริษัท/บริษัทย่อยที่ทํา
รายการ 

ลักษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจําเป็น 
ปี 2552 ปี 2553 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ย่อย กับ บ. แอคมี พรินติ้ง 
ซึ่งมีนางสินี เธียรประสิทธิ์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

จัดพิมพ์ปฏิทินประจําปี
และรายงานประจําปีของ
บริษัท 
 
 

1.74 / 1.85 1.93 / 2.26 บริษัทว่าจ้างให้ บ. แอคมี พรินติ้ง โดยใช้วิธีประกวด
ราคาแข่งขันกับบริษัทอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไข
และราคาที่เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัท โดยผู้เกี่ยวโยงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ตัดสินใจ 

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

ซื้อตั๋วเคร่ืองบินสําหรับ
ผู้บ ริหารเพื่ อใช้ในการ
เดินทางประสานงานทาง
ธุรกิจ 
 

0.05 / 1.65 - / 0.48 รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจ
ปกติ และมีเงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยที่ทํา
รายการ 

ลักษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 

 
รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจําเป็น 

ปี 2552 ปี 2553 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ย่อย กับ บมจ. เอ็ม บี เค ซึ่ง
มีนายชนินทธ์  โทณวณิก 
และนางสินี เธียรประสิทธิ์
เป็นผู้ถือหุ้น 

รายได้ค่าบริหารโรงแรม
และอ่ืนๆ 

0.71 / 2.94 0.07 / 12.43 เงื่อนไขราคา และค่าบริการ ในด้านการขายและ
การตลาด คิดในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับโรงแรม
อ่ืน 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหาร 

0.03 / 0.31 0.06 / 0.42 เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป 

 



        แบบ 56-1   

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)                        111 

 

บริษัท/บริษัทย่อยที่ทํา
รายการ 

ลักษณะของรายการ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจําเป็น 

ปี 2552 ปี 2553 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัท
ย่อย กับ บมจ. ลากูน่า         
รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ซึ่ง
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.74 
 

รายได้ค่าบริหารโรงแรม 
และอ่ืนๆ 

10.89 / 30.23 1.45 / 28.59 คิดในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับกิจการโรงแรมอ่ืน      
มีเงื่อนไขราคาแบ่งตามสัดส่วนที่ใช้จริง ไม่ได้บวก
เพิ่มราคา 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

0.09 / 1.60 - / 1.22 รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขราคาเป็นไปตามราคาซื้อ
ขายกับบุคคลภายนอก 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 2/2554 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและ

เงื่อนไขเป็นไปตามการค้าโดยปกติทั่วไป 



   

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)                        112 
 

 

10.2 รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

นอกจากรายการที่เป็นการทําธุรกรรมตามปกติซึ่งได้เปิดเผยไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน
แล้วนั้น บริษัทได้กําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็นรายการ
ที่ได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เข้าเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนําเสนอแจ้งเพื่อทราบต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

ในปี 2552 และปี 2553 บริษัทมีการทํารายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยนั้นมีเงื่อนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการ
เปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกู้ยืมได้ดังนี้ 

 
บริษัทย่อย ยอดเปลี่ยนแปลง         

(ล้านบาท) 
ยอดคงค้าง              
(ล้านบาท) 

รายละเอียดของ            
รายการ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 
1. บมจ.ดุสิต    

ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์  
(32.00)* - - - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น 

0.71* - - - ดอกเบี้ยรับของบริษัท 
2. บ. เทวารัณย์ สปา  1.80 (1.30) 1.80 0.50 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น 

0.01 0.01 0.004 0.001 ดอกเบี้ยรับของบริษัท 
3. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนา

ผู้บริหาร  
(0.70) - - - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น 
0.002 - - - ดอกเบี้ยรับของบริษัท 

4. บ. เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต  

- (8.00) 30.00 22.00 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น 
2.55 2.49 0.11 0.18 ดอกเบี้ยรับของบริษัท 

5. บ. ดุสิต            
แมนเนจเม้นท์ 

- 1.33 - 1.33 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น 
- 0.001 - 0.001 ดอกเบี้ยรับของบริษัท 

หมายเหตุ : * เป็นรายการของ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
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10.3 มาตรการหรือขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกันบริษัทกําหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังน้ี                           
1. ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน มีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ   

2.  รายการเกี่ยวโยงที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการ
สอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่า 
เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว  

3. บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันโดยดํา เนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และ
ไม่มีส่วนในการอนุมัติในเร่ืองดังกล่าว 

4.   ในการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคา 
โดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/
หรือ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติ
รวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ 

10.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการข้างต้น ซึ่งรวมถึง
รายการระหว่างกันกับบ. แอคมี พรินติ้ง บ.เดอะเพนนินซูล่า ทราเวล เซอร์วสิ และบมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์  
และ/หรือ บริษัทอ่ืน ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง 
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11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี :   ส านักงานไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส โดย 

นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3430 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
จากรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้รายงานอย่าง 

ไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
ข.  สรปุงบการเงินรวม 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2551 – 2553  (ตามเอกสารแนบ 3) 
 
 11.1  ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ปี 2552 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 3,050.21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2551 หากไม่รวมก าไรจากการขาย
ที่ดินก่อนภาษีเงินได้จ านวน 243.09 ล้านบาท มีรายได้รวมลดลงจ านวน 434.47 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้
จากการขายและการให้บริการลดลงจ านวน 419.74 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์จ านวน 61.60 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ หากไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าว บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 52.98 ล้านบาท หัก
ปันส่วนขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ านวน 6.62 ล้านบาท เหลือขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทจ านวน 46.37 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวนดังกล่าว เกิดจากการประเมินมูลค่าตามวิธีกระแส
เงินสดส่วนลดของโรงแรมภายใต้บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด 8 แห่ง ปรากฏว่ามีเพียง 2 แห่ง คือโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ที่มีมูลค่าประเมินน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีจ านวน 57.44 ล้านบาท และ 
4.16 ล้านบาท ตามล าดับ โรงแรมทั้ง 2 แห่งมีการด้อยค่าเนื่องจากตั้งอยู่ในเมืองที่มีการแข่งขันสูง  ท าให้ราคา
ห้องพักต่ า ประกอบกับสภาวะการท่องเที่ยวที่ถดถอยลง โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีจ านวนห้องพักเพิ่มขึ้นสูง
ในช่วง 2-3 ปี ในขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเน่ือง  
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ปี 2553 ผลประกอบการของโรงแรมในไตรมาสที่ 4 ในภาพรวมถึงแม้จะดีขึ้น แต่ผลกระทบจากเหตุการณ์

ชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศในไตรมาสที่ 2 ปี 2553 ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 ท าให้ธุรกิจ
โรงแรมในประเทศของบริษัทส่วนใหญ่มีผลขาดทุน ยกเว้นโรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส           
ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีผลก าไร 
 ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อโอนเข้า
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) โดยบริษัทมีรายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้
เพื่อขาย จนถึงวันที่โอนทรัพย์สินเข้ากองทุนรวมจ านวน 34.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัทได้โอน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้กองทุนรวม ในขณะที่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ขายโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และให้เช่าที่ดินและอาคารระยะเวลา 30 ปี รวมถึงขาย
เฟอร์นิเจอร์ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหินให้แก่กองทุนรวมด้วย มีผลขาดทุนจากการขายโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
จ านวน  22.41 ล้านบาท และก าไรจากการขายเฟอร์นิเจอร์โรงแรมดุสิตธานี หัวหินจ านวน 53.56 ล้านบาท กองทุน
รวมดังกล่าวมีขนาดกองทุน 4,094 ล้านบาท บมจ. ดุสิตธานี ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30 เป็นจ านวนเงิน 1,228 ล้าน
บาท และได้จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2554   
 นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ได้ขายโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลาน
หลวง ท าให้มีก าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนภาษีเงินได้ จ านวน 467.47 ล้านบาท และในปีนี้บริษัท
มีขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่
ของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ านวน 86.29 ล้านบาท  
 ดังนั้น ในปี 2553 ผลประกอบการเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมรายการก าไรจาก
การจ าหน่ายทรัพย์สิน และการด้อยค่าจะมีผลขาดทุนจ านวน  282.24 ล้านบาท เมื่อรวมก าไรจากการขายที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ และหักขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช  และ
ที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วจะมีผลก าไรสุทธิจ านวน 135.63 ล้านบาท และเมื่อหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
จ านวน 27.52 ล้านบาทแล้ว เป็นก าไรสุทธิของบริษัท 108.10 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 1.28 บาท 

ในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจกิจการโรงแรม และการรับบริหารโรงแรม ซึ่งบริษัทและ
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ดุสิตธานี  
ดุสิตดีทู และดุสิตปร๊ินเซส นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมและการรับบริหารโรงแรม ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักดังกล่าว 
บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาธุรกิจอ่ืนเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้  และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ 
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1. ธุรกิจสถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปา) โดยบริษัทย่อยมีสถานบริการเพื่อสุขภาพ 5 แห่ง ได้แก่ ที่
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ซึ่งได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน เพื่อเป็นการรับรอง
คุณภาพระดับชั้นน า 

2. ธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่า ซึ่งบริษัทได้ท าการปรับปรุงและตกแต่งอาคารดังกล่าวเพื่อเพิ่มอัตราค่า
เช่า รวมไปถึงการวางผังใหม่ให้แต่ละห้องมีพื้นที่ให้เช่ามากขึ้น 

3. ธุรกิจด้านการศึกษา ประกอบด้วย 

3.1.  วิทยาลัยดุสิตธานีมีโครงการเปิดสอนในระดับปริญญาโท  รวมถึงการน าหลักสูตรด้าน
อาหารของ Le Cordon Bleu จาก Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการด้าน
โรงเรียนสอนศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝร่ังเศสที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมาใช้
ร่วมกับหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี  

3.2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัทเปิดหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงานในบริษัทและ
บริษัทในเครือรวมถึงบุคคลทั่วไป 

3.3 โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง
บริษัทกับ Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ได้เปิดสอนอย่างเป็นทางการเดือน สิงหาคม 2550 
ใน 1 ปี มี 4 ภาคการศึกษา โดยมีนักเรียนในช่วงแรกประมาณ 75-90 คนต่อภาคการศึกษา ปี 
2551 มีนักเรียนประมาณ 125-130 คนต่อภาคการศึกษา ปี 2552 มีนักเรียนประมาณ 124-191 
คนต่อภาคการศึกษา และปี 2553 มีนักเรียนประมาณ 200 คนต่อภาคการศึกษา 

3.4 บริหารด้านการศึกษาเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานี และอุตสาหกรรม
โรงแรมและการบริการทั่วโลก บริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Lyceum of the Philippines 
University (“LPU”) เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ การบริหาร
โรงแรม ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร และการจัดการการท่องเที่ยว 
รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น เช่น การประกอบอาหาร การบริหารส่วนหน้า การบริหารงาน
แม่บ้าน และการจัดการเคร่ืองดื่ม เป็นต้น โดยหลักสูตรทั้งหมดได้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย 
LPU ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มะนิลา บาทังกาส์ ลากูน่า และคาวิเต้  โดยบริษัทจะได้รับ
ค่าตอบแทนร้อยละ 5 ประกอบด้วย 

- ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เคร่ืองหมายการค้า Know How และหลักสูตร ร้อยละ 1 ของ
รายได้ 

- ค่าที่ปรึกษา ร้อยละ 4  ของรายได้ 
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  11.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

11.2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม และการให้บริการรับจ้างบริหารโรงแรมซึ่ง
เป็นรายได้หลัก และมีรายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ก าไรจาการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ รายได้อ่ืนๆ 
เช่น ค่าเช่าร้านค้าในโรงแรม ค่าสิ่งพิมพ์โฆษณา ค่าบริการการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงแรม  เป็นต้น 
สัดส่วนของรายได้รวมของบริษัท และบริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

        หน่วย: พันบาท 

    ปี 2552 ปี 2553 

โครงสร้างรายได้ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ     
ก. รายได้จากกิจการโรงแรม 2,719,725 89.17 2,737,131 76.03 
ข. รายได้จากธุรกิจอาคารให้เช่า 57,657 1.89 60,174 1.67 
รวม  2,777,382 91.06 2,797,305 77.70 

2. รายได้ค่าบริหารโรงแรม  87,120 2.85 82,033 2.28 
3. ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 904 0.03 504,152 14.00 
4. รายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย - - 34,802 0.96 
5. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - 6,875 0.19 
6. รายได้อื่น 184,803 6.06 175,146 4.87 

รวมรายได้ 3,050,209 100.00 3,600,313 100.00 
 

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ 

ปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการจ านวน 2,797.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 19.92 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 1 ประกอบด้วย 

-โรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี รายได้เพิ่มขึ้น 47.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ประกอบด้วยรายได้จากโรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพ ลดลง 94.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ในขณะที่โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา เพิ่มขึ้น 77.11    
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ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เพิ่มขึ้น 30.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 และโรงแรมดุสิตธานี 
ลากูน่า ภูเก็ต เพิ่มขึ้น 37.46 ล้านบาท จากการที่บริษัทย่อยได้เช่ากิจการโรงแรมนี้จากกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 24 
ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553   

-โรงแรมกลุ่มดุสิตปร๊ินเซส รายได้ลดลง 34.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8  
- โรงแรมดุสิตดีท ูรายได้ลดลง 10.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14  
- รายได้จากธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่า เพิ่มขึ้น 2.52 ล้านบาท ธุรกิจสปา การศึกษา ฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

เพิ่มขึ้น 14.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.64 
2.  รายได้จากการรับจ้างบริหารงาน 

รายได้จากการรับจ้างบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า ดุสิตธานี ดุสิตปริ๊นเซส ดุสิตดีทู ดุสิตเทวารัณย์ และดุสิตเรสซิเด้นซ์ 

ปี 2553 บริษัทมีรายได้ค่าบริหารงานจ านวน 82.03 ล้านบาท ลดลง 5.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งเป็น
รายได้ที่มาจากการบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้าดุสิตธานี รวม 5 แห่ง ดุสิปร๊ินเซส รวม 2 แห่ง และ 
ดุสิตดีทู 1 แห่ง รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมลดลงสามารถแบ่งเป็นรายได้จากการรับบริหารโรงแรมใน
ประเทศลดลงร้อยละ 8 และโรงแรมที่รับบริหารต่างประเทศลดลงร้อยละ 3 สืบเนื่องจากเหตุวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมในประเทศดังกล่าว และปัญหาทางการ
เมืองภายในประเทศ ท าให้โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารทั้งในและต่างประเทศมีรายได้ลดลง  รายได้ค่าบริหารจึง
ลดลงเช่นกัน 

3.  ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 504.15 ล้านบาท ประกอบด้วย ก าไรจากการขาย
โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง จ านวน 467.47 ล้านบาท ก าไรจากการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์โรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน ให้แก่กองทุนรวม จ านวน 53.56 ล้านบาท ขาดทุนจากการขายโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ให้แก่
กองทุนรวม จ านวน 22.41 ล้านบาท และก าไรจากการขายทรัพย์สินอ่ืนๆ จ านวน 5.53 ล้านบาท 

4. รายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย 

 จากการที่บริษัทท าสัญญาซื้อโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนเข้ากองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เมื่อกองทุนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ระหว่างที่บริษัทได้ซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 จะมีรายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย จ านวน 34.80 
ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในระหว่างเวลาดังกล่าว 
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5. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 6.88 ล้านบาท เป็นส่วนแบ่งจากการลงทุนในกองทุน
รวมในอัตราร้อยละ 30 ในไตรมาส 4 ปี 2553 
6.  รายได้อื่น 

รายได้อ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รายได้ค่าเช่าร้านค้าในโรงแรม 
และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการรับจ้างบริหาร เช่น ค่าจัดพิมพ์ ค่าบริการการตลาด ค่าจัดซื้อ เป็น
ต้น ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อ่ืนเท่ากับ 175.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 9.66 ล้านบาท 
7. ต้นทุนการขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการในกิจการโรงแรมและธุรกิจอาคารให้เช่า ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย
ส่วนหลักๆ 2 ส่วนคือ 

7.1 ต้นทุนการขายและการให้บริการ ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการให้บริการห้องพัก เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับห้องพัก ค่าบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สินโรงแรม ค่าพลังงาน ค่าเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานในแผนกที่
เกี่ยวข้อง และต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ส าหรับปี 2553 ต้นทุนขายและบริการมีจ านวน 1,628.64 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 58 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ซึ่งสูงกว่าปี 2552 ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจ านวน 
1,527.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เนื่องจากมีเงินเดือนและสวัสดิการ
พนักงานซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ 

7.2 ต้นทุนบริการ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย  ส าหรับปี 2553 ต้นทุนบริการที่เป็นค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ าหน่าย  มีจ านวน 476.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17  ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ซึ่งน้อยกว่าปี 
2552 ที่มีต้นทุนบริการที่เป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  จ านวน 516.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้
จากการขายและการให้บริการ 
ก าไรขั้นต้น 
 รายได้จากการขายและการให้บริการ หลังจากหักต้นทุนขายและบริการและต้นทุนบริการค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ าหน่ายแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2552 เท่ากับ 733.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
26 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ และส าหรับปี 2553 เท่ากับ 692.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 
ร้อยละ 25 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ 
ค่าใช้จ่าย 
1.  ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ ค่าเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่ายด้านการ
โฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ส าหรับปี 2553 มีจ านวน 323.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 
ของรายได้รวม ส าหรับปี 2552 มีจ านวน 325.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวม ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้      
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กลยุทธ์การบริหารค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเส ริมช่องทางการขายในระบบออนไลน์ของ
แผนก E-Business และช่องทางการขายตรง ประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางออนไลน์มากกว่าที่จะลงโฆษณา 
และลดการส่งเสริมการขายในต่างประเทศ 
2.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรับปี 2553 มีจ านวน 699.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
19 ของรายได้รวม ส าหรับปี 2552 มีจ านวน 519.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนจ านวน 180.77 ล้านบาท คิดป็นร้อยละ 35 เกิดจากค่าเช่าที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี ลากู
น่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่จ านวน 23.48 ล้านบาท ที่อยู่ภายใต้ บ. ดุสิต   
แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และค่านายหน้าจากการขายโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง จ านวน 11.62 
ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมจากการขายโรงแรม จ านวน 32.88 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาโครงการ
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีนโยบายบริหารค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังต่อเนื่อง
จากปีก่อน 

3.  ขาดทุนจากการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
โรงแรม โดยให้ผู้ประเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดส่วนลดของโรงแรมภายใต้บริษัทและบริษัท
ย่อยทั้งหมด ปรากฏว่ามีเพียง 2 โรงแรม คือโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ที่มีมูลค่า
ประเมินน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี จ านวน 57.44 ล้านบาท และ 4.16 ล้านบาท ตามล าดับ บริษัทจึงบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจ านวน 61.60 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2552 สาเหตุที่โรงแรมทั้งสอง
แห่งนีม้ีการด้อยค่าเน่ืองจากตั้งอยู่ในเมืองที่มีการแข่งขันสูง ท าให้ราคาห้องพักต่ า ประกอบกับสภาวะการท่องเที่ยว
ที่ถดถอยลง โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีจ านวนห้องพักเพิ่มขึ้นสูง ในช่วง 2-3 ปี ในขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยว
ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
 ในปี 2553ไตรมาสที่ 4 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ จ านวน 86.28 ล้านบาท ของโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ 
4.  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

บริษัทมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริหาร  จ านวน 44.90     
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เน่ืองจากทรัพย์สินบางรายการได้ตัดค่าเสื่อมราคาจนหมดอายุการใช้งานแล้ว 

5.  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินคือ ดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 46.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 ดอกเบี้ยดังกล่าวจ่าย
ให้สถาบันการเงินส าหรับเงินกู้ยืมที่บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมมาเพื่อปรับปรุงตกแต่งโรงแรมและเป็นทุน
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หมุนเวียนในระหว่างงวด ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายคืนเงินกู้ที่ครบก าหนดและก่อนก าหนดในระหว่าง
งวด จึงท าให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 

6.  ภาษีเงินได้ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีก าไรสุทธิหลังจากหักรายได้ที่ไม่ต้องน ามาค านวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้และบวกกลับค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้แล้วมี
ภาษีเงอนได้จ านวน 72.28 ล้านบาท 

ก าไรสุทธิ  
ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 108.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน  216.07 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับปี 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 107.97 ล้านบาท จากปัจจัยหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
                         ล้านบาท 

รายการ จ านวนเงิน 
ก าไรขั้นต้นลดลง (41.53) 
รายได้ค่ารับบริหารงานลดลง (5.09) 
ก าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส  
หลานหลวง โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) 

 
503.25 

รายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย (จากโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม -23 ธันวาคม 2553) 

 
34.80 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัทลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีอัตราร้อยละ 30) 

 
6.88 

รายได้อื่นๆ ลดลง ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล (9.66) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น (178.90) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารลดลง 9.31 
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (24.68) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายลดลง 13.50 
ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 5.41 
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (63.08) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (34.14) 
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2552 และปี 2553 เท่ากับร้อยละ (2.84) และ    

ร้อยละ 2.73 
บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิต่อหุ้น แม้ว่าผลประกอบการของปี 2552 มีผลขาดทุน บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ
หุ้นอย่างต่อเน่ืองโดยจัดสรรจากก าไรสะสมเป็นจ านวนเงิน 42.50 ล้านบาท  และปี 2553 จะขออนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 18/2554 ให้จัดสรรก าไร เพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท 
 

11.2.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,607.05 ล้านบาท และ 
6,095.48 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 488.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 หนี้สินรวม 1,584.86 ล้านบาท และ 
1,893.00 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 308.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ประกอบด้วยดังนี ้

สินทรัพย์รวม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 396.17 ล้านบาท และ 

377.42 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจากปีก่อน จ านวน 18.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ส ารองเงิน
เพื่อจ่ายช าระเจ้าหนี้ในเดือนถัดไป 

ลูกหน้ีการค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีลูกหนี้การค้า - สุทธิ เท่ากับ 167.93 ล้านบาท 

และ 255.39 ล้านบาท ตามล าดับ ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 87.46 ล้านบาท จากการที่บริษัทซื้อโรงแรมดุสิตธานี  
ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2553  

ลูกหนี้แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระสรุปได้ดังนี ้
                    หน่วย: ล้านบาท 

ยอดหน้ีท่ีค้างช าระ 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 
- ต่ ากว่า 3 เดือน 172.91 157.01 251.00 
- มากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป 17.06 20.36 19.15 
รวมลูกหนี้การค้า 189.97 177.37 270.15 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11.52) (9.44) (14.76) 
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 178.45 167.93 255.39 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ตามจริง 
โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ การวิเคราะห์ฐานะของลูกหนี้แต่ละราย รวมถึงความคืบหน้าในกา ร
ติดตามหนี้ดังกล่าว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้ที่ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 
19.15 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย (Agents) บริษัทและบริษัทย่อยมีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจ านวน 14.76 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน  

สินค้าคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 65.19 ล้านบาท และ 

69.68 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาหารและเคร่ืองดื่ม วัสดุแผนกช่างและวัสดุ
อ่ืนๆ  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เท่ากับ 15.00 ล้านบาท และ 11.00 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 4.00 ล้านบาท เนื่องจากได้รับคืนเงินกู้จากบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิเท่ากับ 221.36 

ล้านบาท และ 241.75 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 20.39 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากลูกหนี้- ค่าขายโรงแรมรอยัล 
ปริ๊นเซส หลานหลวง จ านวน 30 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้าของโรงแรมต่างๆ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

(กองทุนรวม) ในอัตราร้อยละ 30 ในเดือนธันวาคม 2553 และมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ านวน 
1,235.08 ล้านบาท  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นเท่ากับ 421.26 ล้านบาท 

และ 522.79 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 101.53 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายเพิ่มขึ้น 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ และค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า - สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 

3,460.43 ล้านบาท และ 2,605.24 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 855.18 ล้านบาท เนื่องจากการขายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวด และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  และมีค่าเช่าที่ดินและอาคาร                 
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จ่ายล่วงหน้า – สุทธิเท่ากับ 536.98 ล้านบาท และ 462.92 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 74.07 ล้านบาท เนื่องจากมีการ
ตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาเช่า  

หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,584.86 ล้านบาท และ 1,893.00 

ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 308.14 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์ส าหรับงานตกแต่งโรงแรม เพิ่มขึ้น 
49.88 ล้านบาท ค่าเช่า ค่าภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 99.86 ล้านบาท รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 
เพิ่มขึ้น 762.44 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้ให้กองทุนรวมเช่าที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และได้รับ
ค่าเช่าเป็นการล่วงหน้าจ านวน 763.00 ล้านบาท ส าหรับระยะเวลา 30 ปี ซึ่งรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจะมีการรับรู้
ตามรอบระยะเวลาบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 736.41 ล้านบาท 
เน่ืองจากการขายโรงแรม 3 แห่งและให้เช่าโรงแรม 1 แห่งแก่กองทุนรวม บริษัทจึงน าเงินที่ได้ดังกล่าวไปช าระหนี้ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายละเอียดของเงินกู้ยืม สรุปได้ดังนี้  

                    หน่วย: ล้านบาท 
 วงเงินกู้ยืม ยอดคงค้าง อัตราดอกเบี้ย 
1. เงินเบิกเกินบัญช ี 89.00 - MOR 
2. เงินกู้ยืมระยะสั้น    

- บมจ. ดุสิตธานี 300.00      - MMR 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 

450.00 
150.00 
800.00 

- 
- 
- 

MMR 
MMR 
MMR 

- บมจ. ดุสิตธานี 450.00 183.00 ตามที่ธนาคารก าหนด 
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 200.00 14.00     MMR 

3. เงินกู้ยืมระยะยาว    
- Philippine Hoteliers, Inc.                   (1) 364.32 156.25 6.0488% 

รวม 2,803.32 353.25  
 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 3,807.77 ล้านบาท และ 3,962.28 
ล้านบาท ตามล าดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 1,268.13 ล้านบาท 
มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ 0.48 ต่อ 1 และมีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เท่ากับ 46.87 บาทต่อหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หุ้นสามัญซื้อคืนที่แสดงในงบดุล เป็นหุ้นที่ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ ถือ
หุ้นสามัญของบริษัทเป็นจ านวน 471,500 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 15.74 ล้านบาท 

 
กระแสเงินสด 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้  

                                                                                                                                            หน่วย:ล้านบาท 

 2551 2552 2553 
กระแสเงินสดสุทธิได้จากการด าเนินงาน 740.65 654.09 463.43 
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป)ในการลงทุน (229.05) (279.65) 342.62 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการจัดหาเงิน (593.10) (301.10) (820.51) 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด (12.15) (1.93) (4.30) 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (93.65) 71.41 (18.76) 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบส าหรับปี 2552 กับปี 2553 ได้ดังนี ้
กระแสเงินสดสุทธิได้จากการด าเนินงานจ านวน 463.43 ล้านบาท ลดลงจ านวน 190.66 ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 105.80 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 46.35 ล้านบาท จากการรวมโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

กระแสเงินสดสุทธิได้จากการลงทุนจ านวน 342.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 622.27 ล้านบาท เนื่องจาก
ได้รับค่าเช่ารับล่วงหน้า 763.00 ล้านบาท จากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายสุทธิ 8.19 ล้านบาท และจากการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,095.17 ล้านบาท และลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนบริษัทร่วม 1,228.20 ล้านบาท  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการจัดหาเงินจ านวน 820.51 ล้านบาท ลดลงจ านวน 519.41 ล้านบาท เนื่องจาก
ในระหว่างปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ช าระคืนเงินกู้ระยะยาวและระยะสั้นบางส่วน 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  2551 2552 2553 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 0.81 1.16 1.02 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 0.49 0.71 0.64 

จากอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทปี 2553 ลดลงจากปี 2552 
เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือจากการด าเนินงานลดลง แต่มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากการรวมโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วน แต่เจ้าหนี้
การค้าเพิ่มขึ้นจากการรวมโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต แม้ว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องลดลง แต่บริษัทยังมี
สินทรัพย์หมุนเวียนที่สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน แต่ทั้งนี้ หากบริษัทจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน บริษัทยังสามารถใช้เงิน
กู้ยืมเพิ่มได้ เนื่องจากบริษัทมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของในอัตราค่อนข้างต่ า 
 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้สิน 

  2551 2552 2553 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                เท่า 0.44 0.39 0.45 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย               เท่า 5.47 (1.04) 5.48 

     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.45 เท่า 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 0.39 เท่า สาเหตุที่อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากเงินที่บริษัทและ
บริษัทย่อยกู้ยืมมาเพื่อการลงทุนปรับปรุงโรงแรมอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนนั้นได้มีการช าระใน
ระหว่างปี และรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทได้ให้กองทุนรวมเช่าที่ดิน และอาคารโรงแรมดุสิต
ธานี หัวหิน และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่ ากว่าเงื่อนไขที่ต้องคงไว้ตามสัญญาเงินกู้ซึ่ง
ก าหนดให้ด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ให้เกินอัตราส่วน 2 : 1 และความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยเท่ากับ 5.48 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรในปี 2553 อย่างไรก็ตาม 
บริษัทยังมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยได้ตามก าหนด 
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
    2551 2552 2553 
อัตราก าไรสุทธิ  ร้อยละ 5.81 (3.54) 3.00 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)  ร้อยละ 5.54 (2.84) 2.73 
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 6.35 (0.93) 4.35 
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จากอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น ในปี 2553 มีอัตราก าไรสุทธิ (Net profit margin) เท่ากับร้อยละ 3.00 ของ
รายได้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 2.73 และมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ
ร้อยละ 4.35 สาเหตุที่อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรดังกล่าวเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการที่บริษัทมีก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงานส าหรับปี 2553 จ านวน 108.10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีการลงทุนสินทรัพย์ถาวร
เพิ่มขึ้น ได้แก่ การปรับปรุงตกแต่งโรงแรม และห้องอาหารของโรงแรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินทรัพย์ที่ได้รับ
การปรับปรุงเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ซึ่งน ามาสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในปีต่อๆ ไป 
 

ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

1. ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อธุรกิจโรงแรม 
ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับภาวะการท่องเที่ยวเป็น

ส าคัญ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปจจัยภายนอกตางๆ ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เชน เหตุการณ์ก่อการร้าย 
ปัญหาการเมืองในประเทศ ภัยธรรมชาติตางๆ หรือ การเกิดโรคระบาด เป็นต้น  ในอดีต ปจจัยภายนอกดังกลาวนั้น
มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทแต่เพียงระยะสั้นเท่านั้น แต่ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศในไตรมาสที่ 2 ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 
ท าให้ธุรกิจโรงแรมในประเทศของบริษัทส่วนใหญ่มีผลขาดทุน  หากปัจจัยภายนอกดังกล่าวกระทบภาวะการ
ท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการท าประกันภัยคุมครองความเสี่ยงทุกประเภท (All risks) และคุมครอง
การขาดรายไดจากการหยุดด าเนินธุรกิจ (Business Interruption) คุมครองภัยจากการกอการราย เพื่อลดความเสี่ยง
จากผลกระทบดังกล่าว 

2. ธุรกิจรับจ้างบริหาร 
โครงการรับจ้างบริหารโรงแรมใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อยได้เลื่อนการเปิดโครงการจากก าหนดการ

เดิมที่ก าหนดไว้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับธุรกิจโรงแรมในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปลายปี 
2552 ท าให้รายได้ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  บริษัทคาดว่าผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนี้จะมี
ผลกระทบต่อไปในอีก 1-2 ปี 

3. การด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จากสภาวะการแข่งขันที่สูงประกอบกับการท่องเที่ยวที่ถดถอยลง ในขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง  บริษัทจึงมีการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม โดย ให้ 
ผู้ประเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดส่วนลดของโรงแรมภายใต้บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด หาก
มูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรมมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าประเมินตามวิธีกระแสเงินสดส่วนลด บริษัท
ต้องรับรู้การด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย 
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(ข)  สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน         
งบดุลของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

สินทรัพย์ 

(หน่วย : พันบาท) 
      2551        2552        2553 
      %       %        % 
สินทรัพย์หมุนเวียน            
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 114,088  2.76  156,286  3.94  180,844  3.73 
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 100,622  2.44  99,101  2.50  148,002  3.05 
    สินค้าคงเหลือ 35,549  0.86  34,594  0.87  25,162  0.52 
    เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บรษิทั           0.00 
         ที่เกี่ยวข้องกัน 62,700  1.52  31,800  0.80  23,829  0.49 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 74,067  1.79  74,067  1.87  74,067  1.53 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 153,451  3.72  156,081  3.94  288,180  5.94 
             รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 540,477  13.11  551,929  13.92  740,084  15.27 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
    เงินลงทุนในบรษิัทย่อย 895,074  21.72  892,077  22.51  896,074  18.48 
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 19,999  0.48  19,999  0.50  23,470  0.48 
    เงินลงทุนในบรษิัทร่วม -  -  -  -  1,228,200  25.33 
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 158,181  3.84  158,181  3.99  158,181  3.26 
   เงินลงทุนระยะยาวอื่น 93,382  2.27  186,754  4.71  278,982  5.75 
    ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ 1,677,871  40.72  1,500,749  37.87  1,015,318  20.94 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า           0.00 
         ส่วนที่เกินหนึง่ป ี- สุทธ ิ 611,050  14.83  536,983  13.55  462,916  9.55 
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 45,092  1.09  45,141  1.14  43,504  0.90 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 79,775  1.94  71,540  1.81  1,316  0.03 
              รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,580,424  86.89  3,411,424  86.08  4,107,961  84.73 
              รวมสินทรัพย์ 4,120,901  100.00  3,963,353  100.00  4,848,046  100.00 
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งบดุลของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (ต่อ) 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

             (หน่วย : พันบาท) 
       2551         2552      2553 
      %       %      % 

หนี้สินหมนุเวียน            
     เงินเบิกเกินบญัชี            
          และเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 238,446  5.79  247,000  6.23  183,000  3.77 
     เจ้าหนี้การค้า 44,072  1.07  57,882  1.46  80,655  1.66 
    ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน                                              0.00 
          ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี                                   2,322  0.06  687  0.02  19  0.00 
     ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนด                                              0.00 
          ช าระภายในหนึ่งป ี                                   200,000  4.85  -  -  -   
     เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน -  -  -  -  1,092,310  22.53 
     เจ้าหนี้อืน่ 73,295  1.78  46,236  1.17  120,094  2.48 
     เจ้าหนีค้่าจดัหาสินทรัพย์ 38,915  0.94  16,241  0.41  59,429  1.23 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                 70,636  1.71  64,811  1.63  109,451  2.26 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 78,952  1.92  63,780  1.61  74,026  1.53 
               รวมหนี้สินหมนุเวียน 746,638  18.12  496,637  12.53  1,718,985  35.46 
หนี้สินระยะยาว            
     หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 710  0.02  24  0.00  -  0.    0.00 
     เงินกู้ยืมระยะยาว 230,000  5.58  330,000  8.33  -     0.00 
     ก าไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย 
           รอการรับรู้   

-  -  -  -  6,904 
 

   0.14 
 

          หนี้สินไมห่มุนเวียนอืน่ 13,749  0.33  14,578  0.37  15,232  0.31 
          รวมหนี้สิน 991,097  24.05  841,239  21.23  1,741,121  35.91 
ส่วนของเจ้าของ            
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 850,000  20.63  850,000  21.45  850,000    17.53 
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,643,000  39.87  1,643,000  41.45  1,643,000    33.89 
    ส่วนเกินทุน - หุ้นสามัญซ้ือคืน 16,950  0.41  16,950  0.43  16,950    0.35 
    ก าไรสะสม            
          ส ารองตามกฎหมาย 85,000  2.06  85,000  2.14  85,000    1.75 
          ยังไม่ได้จัดสรร 541,218  13.13  480,910  12.13  373,492    7.70 
    ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง (6,364)  (0.15)  46,254  1.17  138,482    2.86 
รวมส่วนของเจ้าของ                                                      3,129,804  75.95  3,122,114  78.77  3,106,925   64.09 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 4,120,901  100.00  3,963,353  100.00  4,848,046   100.00 
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งบก าไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

                                         (หน่วย : พันบาท) 
     2551      2552      2553  
     %     %      % 

รายได้            

   รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,823,441  73.42  1,548,395  85.48  1,471,632  79.92 
   รายได้ค่าบริหารงาน 145,048  5.84  46,913  2.59  48,385    2.63 
   ดอกเบี้ยรับ 5,501  0.22  3,781  0.21  2,897    0.16 
   เงินปันผลรบั 68,822  2.77  32,138  1.77  12,426    0.67 
   เงินชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญา    -  -  -  -  90,737              4.93 
          ก่อนก าหนด            
   ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 244,290  9.84  268  0.01  4,953    0.27 
   รายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย         34,802    1.89 
   รายได้อื่น 196,468  7.91  179,870  9.93  175,554    9.53 
          รวมรายได้ 2,483,570  100.00  1,811,365  100.00  1,841,386   100.00 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย            
   ต้นทุนขายและการให้บริการ 871,705  35.10  788,666  43.54  834,518  45.32 
   ต้นทนุบริการ-ค่าเส่ือมราคาและ 379,987  15.30  315,669  17.43  281,945           15.31 
         ค่าตัดจ าหน่าย            
   ค่าใช้จ่ายในการขาย  221,443  8.92  197,280  10.89  192,493  10.45 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 571,629  23.02  438,369  24.20  502,013  27.26 
   ขาดทนุจากการขายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  -  -  -  - 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 29,521  1.19  25,991  1.43  22,552    1.22 
   ค่าตอบแทนกรรมการ 55,039  2.21  42,774  2.36  46,258     2.51 
          รวมค่าใช้จ่าย 2,129,324  85.74  1,808,749  99.85  1,879,779    102.09 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 354,246  14.26  2,615  0.14  (38,394)   (2.09) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 28,359  1.14  20,423  1.13  26,523  1.44 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้ 325,887  13.12  (17,808)  (0.98)  (64,918)  (3.53) 
ภาษีเงินได ้ 69,804  2.81  -  -  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 256,083  10.31  (17,808)  (0.98)  (64,918)  (3.53) 
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งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

(หน่วย : พันบาท) 
   2551      2552     2553 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
    ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 325,887  (17,808)  (64,918) 
    รายการปรับกระทบยอด      
          ดอกเบี้ยรับ (5,501)  (3,781)  (2,897) 
          เงินปันผลรับ (68,822)  (32,138)  (12,426) 
          หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 12,018  7,722  9,893 
          ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 364,650  327,624  290,969 
          ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,108  6,036  5,684 
          ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 38,750  8,000  7,844 
          ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจ าหน่าย 74,067  74,067  74,067 
          ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 28,359  20,423  26,523 
          ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทย่อย 77  -  - 
          ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบรษิัทย่อย -  2,997  (2,997) 
          เงินชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด -  -   (90,737) 
          ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (244,290)  (268)  (4,953) 
          ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 5,155  4,031  6,679 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      
          ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 536,458  396,905  242,734 

สินทรัพย์ด าเนนิงาน (เพิ่ม) ลด      

     ลูกหนี้การค้า 30,924  3,804  (54,893) 
     สินค้าคงเหลือ 1,177  954  14,707 
     เงินสดรับคืนภาษเีงินไดจ้่ายลว่งหน้า 27,753  -      24,934 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (20,971)  (2,833)  (155,831) 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 14,979  235  224 
หนี้สินด าเนินงานเพิ่ม (ลด)      
     เจ้าหนี้การค้า (20,716)  13,810  22,774 
     เจ้าหนี้อืน่   (27,059)  73,858 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (31,224)  (5,945)  45,513 
     จ่ายภาษีเงินได ้ (78,296)  (9,929)  (5,146) 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 31,699  (15,171)  (210) 
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,076  829  654 
            เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน 492,859  355,600  209,317 
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งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ต่อ) 

(หน่วย : พันบาท) 
    2551      2552      2553 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
     ดอกเบี้ยรับ 5,446  3,908  2,939 
     เงินปนัผลรับ 68,822  32,138  12,426 
     เงินสดรับคืนจากการให้บรษิทัย่อยกู้ยืม 115,300  62,700  9,800 
     เงินสดจ่ายให้บรษิัทที่เกี่ยวข้องกู้ยืม (137,000)  (31,800)  (1,829) 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหุ้นบรษิัทยอ่ย -  -  (1,000) 

      เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหุ้นกิจการรว่มค้า -  -  (3,471) 
      เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหน่วยลงทนุบริษทัร่วม -  -  (1,228,200) 

     เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย -  -  - 
     เงินสดรบัคืนจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทย่อย  712  -  - 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหุ้นบรษิัทยอ่ยบริษทัร่วมและบรษิัทอืน่ (132,245)  (40,754)  - 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอื่น -  -  - 

      เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย -  -  2,619,768 
     เงินสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 279,735  428  121,459 
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -  -          116 
     เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า -  -     441,000 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ทีม่ีไว้เพื่อขาย -  -  (2,611,581) 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (310,919)  (177,366)  (169,745) 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,045) 

) 
 (6,085)  (4,163) 

            เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (119,194)  (156,831)  (812,481) 
      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

     เงินเบิกเกินบญัชีลดลง (12,760)  (1,446)  -  
     เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 537,000  457,000  4,215,600 

     เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (454,000)  (447,000)  (4,279,600) 

     เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบรษิัทที่เกี่ยวข้อง -  -  1,092,310 

     เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (2,322)  (2,322)  (691) 

     เงินสดจ่ายช าระคนืกู้ยืมระยะยาว (370,000)  (100,000)  (330,000) 

     จ่ายดอกเบี้ย (30,355)  (20,303)  (27,395) 
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     เงินปนัผลจ่าย (85,000)  (42,500)  (42,500) 

              เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 

                  จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

(417,437)  (156,571)  627,723 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (43,772)  42,198  24,558 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 1 มกราคม 157,860  114,088  156,286 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 114,088  156,286  180,844 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          แบบ 56-1 
 

 บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
134 

งบดุลรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

สินทรัพย์ 

         (หน่วย : พันบาท) 
        2551         2552        2553 
       %        %     % 

สินทรัพย์หมุนเวียน            

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 324,764  5.47  396,175  7.06  377,415     6.19 
    เงินลงทุนช่ัวคราว 5,000  0.08  -  -  -  - 
    ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 178,450  3.00  167,934  2.99  255,389  4.19 
    สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 69,076  1.16  65,189  1.16  69,683  1.14 
    เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บรษิทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 15,000  0.25  15,000  0.27  11,000  0.18 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 74,067  1.25  74,067  1.32  74,067  1.22 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 195,400  3.30  221,364  3.95  241,750  3.97 
              รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 861,757  14.51  939,729  16.75  1,029,305  16.89 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
    เงินลงทุนในบรษิัทย่อย บริษทัร่วม            
         และกิจการร่วมค้า -  -  -  -  -  - 
   เงินลงทุนในบรษิัทร่วม -  -  -  -  1,235,075  20.26 
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 188,416  3.17  188,416  3.36  188,416  3.09 
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น 363,731  6.12  421,259  7.51  522,786  8.58 
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,855,478  64.91  3,460,425  61.72  2,605,242  42.74 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า            
         ส่วนที่เกินหนึง่ปี - สุทธ ิ 611,050  10.29  536,983  9.58  462,917         7.59 
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 49,392  0.83  48,029  0.86  45,070            0.74 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 10,371  0.17  12,207  0.22  6,670          0.11 
               รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,078,438  85.49  4,667,319  83.25  5,066,176         83.11 
              รวมสินทรัพย์ 5,940,195  100.00  5,607,048  100.00  6,095,481       100.00 
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งบดุลรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ต่อ) 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

   (หน่วย : พันบาท) 
        2551          2552         2553 
       %      %      % 
หนี้สินหมนุเวียน            
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืม            
         ระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 256,864  4.32  247,389  4.41  197,000  3.23 
    เจ้าหนี้การค้า 102,848  1.73  128,987  2.30  151,508  2.49 
    ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 3,024  0.05  935  0.02  201  0.00 
         ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี            
    ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระ 313,807  5.28  84,049  1.50  36,519  0.60 
         ภายใน 1 ป ี            
    เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบรษิัทที่เก่ียวข้องกัน 19,999  0.34  17,499  0.31  15,000  0.24 
    ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบ -  -  -  -  25,433  0.42 
         ก าหนดภายในหนึง่ป ี            
    เจ้าหนี้อื่น 31,286  0.53  43,855  0.78  58,619  0.96 
    เจ้าหนี้ค่าจดัหาสินทรัพย์ 64,825  1.09  28,591  0.51  78,466  1.29 
    ภาษีเงินไดค้้างจ่าย -  -  -  -  11,335  0.19 
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 180,435  3.04  164,916  2.94  253,444  4.16 
    หนี้สินหมนุเวียนอื่น 92,924  1.57  95,814  1.71  186,114  3.05 
              รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,066,012  17.95  812,035  14.48  1,013,639  16.63 
หนี้สินระยะยาว            
    หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 959  0.02  24  0.00            477  0.01 
    เงินกู้ยืมระยะยาว 723,936  12.19  758,221  13.52     119,735  1.96 
    ก าไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายรอ 
          การรับรู้ 
   รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 

- 
 

- 

 - 
 

- 

 - 
 

- 

 - 
 

- 

        6,904 
 

737,009 

 0.11 
 

12.09 
    หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น 13,749  0.23  14,578  0.26  15,232  0.25 
              รวมหนี้สิน 1,804,656  30.39  1,584,858  28.26  1,892,996  31.05 
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งบดุลรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ต่อ) 
     หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  (ต่อ) 

(หน่วย : พันบาท) 
      2551       2552       2553  
   %      %    % 

ส่วนของเจ้าของ            
       ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 850,000  14.31  850,000  15.16  850,000  13.94 
       ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,643,000  27.66  1,643,000  29.30  1,643,000  26.95 
       ส่วนเกินทุน - หุ้นสามัญซ้ือคนื 18,365  0.31  18,365  0.33  18,365  0.30 
       ผลก าไร (ขาดทนุ) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 81,528  1.37  138,551  2.47  240,079  3.94 
       ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลง (122,611)  (2.07)  (129,671)  (2.31)  (142,294)  (2.33) 
          ค่างบการเงินของบริษทัย่อย            
       ก าไรสะสม            
            ส ารองตามกฎหมาย 85,000  1.43  85,000  1.52  85,000  1.39 
            ส ารองอื่น 15,740  0.26  15,740  0.28  15,740  0.26 
            ยังไม่ได้จัดสรร 1,352,993  22.78  1,202,526  21.45  1,268,130  20.80 
       หุ้นสามัญซ้ือคืน (15,740)  (0.26)  (15,740)  (0.28)  (15,740)  -0.26 
       รวมส่วนของบรษิัทใหญ ่ 3,908,275  65.79  3,807,771  67.92  3,962,280  65.00 
       ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 227,264  3.82  214,419  3.82  240,205  3.94 
            รวมส่วนของเจ้าของ 4,135,539  69.61  4,022,190  71.74  4,202,485  68.94 
            รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 5,940,195  100.00  5,607,048  100.00  6,095,481  100.00 
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งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

    (หน่วย : พันบาท) 
        2551        2552        2553 
   %    %    % 

รายได้            
    รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 3,197,118  85.76  2,777,382  91.05  2,797,305  77.70 
    รายได้ค่าบริหารงาน 115,579  3.10  87,120  2.86  82,033  2.28 
    ดอกเบี้ยรบั 5,519  0.15  2,246  0.07  2,063  0.06 
    เงินปนัผลรบั 13,103  0.35  12,676  0.42  13,888  0.39 
    ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 244,532  6.56  904  0.03  504,153  14.00 
    รายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย -  -  -  -  34,802  0.97 
    ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  -  6,875  0.19 
    รายได้อื่น 151,920  4.08  169,880  5.57  159,194  4.42 
    ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -  -  -  -  -  - 
          รวมรายได้ 3,727,771  100.00   3,050,208  100.00  3,600,313  100.00 
ค่าใช้จ่าย            
    ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ 1,698,690  45.57  1,527,714  50.08  1,628,644   45.24 
    ต้นทุนบริการ-ค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย 540,277  14.49  516,090  16.91  476,610  13.24 
    ค่าใช้จ่ายในการขาย 301,282  8.08  325,859  10.68  323,994  9.00 
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 639,139   17.15  519,075  17.01  699,844  19.44 
    ขาดทุนจากการขายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 32  -  -  -  -  - 
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีด่นิ อาคาร 
          และอุปกรณ์ 

-  -  61,603  2.01  86,287   2.40 

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 62,116  1.67  58,397  1.91  44,898   1.25 
    ค่าตอบแทนกรรมการ 91,064  2.44  95,084  3.11  85,774   2.38 
         รวมค่าใช้จ่าย 3,332,600  89.40  3,103,822  101.71  3,346,051  92.94 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
        และภาษีเงินได้ 

395,171  10.60  (53,614)  (1.75)  254,262     (7.06) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 72,200  1.94  51,770  1.69  46,361  1.29 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้ 322,971  8.66  (105,384)  (3.45)  207,901  5.77 
ภาษีเงินได ้ 95,570  2.56  9,198  0.30  72,276  2.01 
ก าไร (ขาดทุน) หลังหักภาษเีงินได้ 227,401  6.10  (114,582)  (3.75)  135,625  3.77 
หัก  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ            

           ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (10,773)  (0.29)  6,615  0.21  27,521  0.76 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 216,628  5.81  (107,967)  (3.54)  108,104  3.00 
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553                                                                                           (หน่วย : พันบาท) 

 2551  2552  2553 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
    ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 322,971  (105,384)  207,901 
    รายการปรับกระทบยอด 
 
 

     
           รายได้จากการตัดจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า -  -           (557) 

          ดอกเบี้ยรับ (5,519)   (2,246)  (2,063) 
          เงินปันผลรับ (13,103)  (12,676)  (13,888) 
          หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 12,353  8,004    14,115 
          ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย      
              ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 592,543  565,447  513,262 
          ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8,985  8,175  7,381 
          ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 865  865  865 
          ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจ าหน่าย 74,067  74,067  74,067 
          ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -  -  (6,875) 
          ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 72,200  51,770  46,361 
          ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (244,501)  (904)  (504,153) 
          ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 10,085  7,327  9,981 
          ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ -  61,603  86,287 
          ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -  72  - 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      
          ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 830,946  656,120  432,684 
สินทรัพย์ด าเนนิงาน (เพิ่ม) ลด      
     ลูกหนี้การค้า 16,351  11,200  (94,659) 
     สินค้าคงเหลือ (3,335)  3,518  274 
     เงินสดรับคืนภาษเีงินไดจ้่ายลว่งหน้า 27,965  11,878  22,059 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 3,168  (17,037)  (63,388) 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 12,142  (3,527)  4,491 
หนี้สนิด าเนินงานเพิ่ม (ลด)      
     เจ้าหนี้การค้า (6,947) 

( 
(7 

 
(7,794 

 27,603  24,743 
      เจ้าหนี้อืน่                                                                                                                                                                         (7,794) 

9 
(7,794 12,569  14,764 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (6,902)  (6,554)  92,726 
     จ่ายภาษีเงินได ้ (123,325)  (45,825)  (51,264) 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,698)  3,318  80,344 
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,076  829  654 
            เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน 740,647  654,092  463,428 
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             2551             2552                       2533      

2553 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
     เงินลงทนุชั่วคราวลดลง 37,000  5,000  -  
     ดอกเบี้ยรับ 5,677  2,334  2,100 
     เงินปนัผลรับจากบรษิัทย่อย 13,103  12,676  13,888 
     เงินสดรับคืนจากการให้บรษิทัที่เกี่ยวข้องกู้ยืม -  -  4,000 
     เงินสดรับคืนจากการให้บรษิทัย่อยกู้ยืม 5,000  -  - 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหน่วยลงทนุบริษทัร่วม -  -  (1,228,200) 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,201)  (505)  - 
     เงินสดจ่ายให้บรษิัทที่เกี่ยวข้องกู้ยืม -  -  - 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหุ้นบรษิัทยอ่ย (1,228)  -  - 
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย -  -  2,619,768 
     เงินสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 263,560  1,814  1,095,173 
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -  -             583 
     เงินสดรับรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า -  -      763,000 

     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ทีม่ีไว้เพื่อขาย -  -  (2,611,581) 

     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (541,864)  (294,091)  (311,105) 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,102)  (6,883)  (5,006) 
            เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (229,055)  (279,655)  342,622 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึน้ (ลดลง) (21,160)  (1,056)  (389) 

    เงินสดรบัจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 573,078  457,000      4,229,600 

    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (471,659)  (465,500)  (4,279,600) 
    เงินสดรบัจากเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน -  -  - 

    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  (2,500)  (2,500) 
    เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (3,549)  (3,024)  (1,456) 
    เงินสดรบัจากเงนิกู้ยืมระยะยาว -  -  - 
    เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (496,000)  (184,708)  (677,152) 

    จ่ายดอกเบี้ย (73,007)  (53,553)  (46,510) 
    เงินปนัผลจ่าย (100,807)  (47,760)  (42,500) 
              เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 
                  จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

(593,104)  (301,101)  (820,506) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (81,512)  73,336  (14,457) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 1 มกราคม 418,423  324,764        396,175 
      ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงินสด (12,147)  (1,925)  (4,302) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 324,764        396,175          377,415 
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ค. อัตราส่วนทางการเงิน 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.81 1.16 1.02 0.72 1.11 0.43 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.49 0.71 0.64 0.37 0.58 0.21 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.69 0.70 0.51 0.67 0.57 0.19 
อัตรส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 16.02 15.12 12.93 14.70 14.51 11.64 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 22.78 24.14 28.23 24.84 25.15 31.35 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลอื เท่า 25.00 22.76 24.15 24.12 22.49 27.93 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 14.60 16.04 15.11 15.13 16.23 13.07 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 15.31 13.18 11.61 16.02 15.47 12.05 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 23.85 27.69 31.43 22.79 23.59 30.30 
ระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสด วัน 13.53 12.48 11.92 17.18 17.79 14.12 

 
 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
อัตราก าไรขั้นต้น % 46.87 44.99 41.78 52.19 49.07 43.29 
อัตราก าไรสุทธิ % 5.81 (3.54)       3.00 10.31 (0.98) (3.53) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 5.54 (2.84)       2.73 8.18 (0.57) (2.09) 

 
 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 6.35 (0.93) 4.35 8.37 0.06 (0.87) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 20.38 12.51 20.49 35.75 19.49 17.97 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.60 0.53 0.62 0.59 0.45 0.42 

 
 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่า 0.44 0.39 0.45 0.32 0.27 0.56 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 5.47 (1.04) 5.48 12.49 0.13 (1.45) 
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 39.02 (39.15) 39.10 33.19 (238.66) (65.47) 



          แบบ 56-1 
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)                                      141 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
ต่อหุ้น  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

มูลค่าหุ้น บาท 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
มูลค่าตามบัญช ี บาท 46.24 45.05 46.88 36.82 36.73 36.55 
ก าไรต่อหุ้น บาท 2.56    (1.28) 1.28 3.01 (0.21) (0.76) 
เงินปนัผลต่อหุ้น บาท 1.00 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 

 
 อัตราส่วนการเติบโต 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
อัตราส่วนการขาย % 5.64 (13.13) 0.72 (0.05)    (15.08) (4.96) 
อัตราส่วนต้นทุนขาย % 5.98 (10.07) 6.61 0.29 (9.53) 5.81 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร % 1.96 (10.16) 21.17 18.72 (19.85) 9.26 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ % 77.65 (149.84) 200.13 (9.15) (106.95) (264.55) 
อัตราส่วนสินทรัพย์รวม % (8.83) (5.61) 8.71 (5.20) (3.82) 22.32 
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11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปี 2553 บริษัทช าระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ คือ บ . ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.31 ล้านบาท 

2. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ Isla Lipana & Co. (a member of 
PricewaterhouseCoopers), Makati City, Philippines คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 0.67 ล้านเปโซ 

3. ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน -ไม่มี 
 

 

12.  ข้อมลูอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
บริษัทไม่มีข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          แบบ 56-1 
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11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปี 2553 บริษัทช าระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ คือ บ . ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.31 ล้านบาท 

2. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ Isla Lipana & Co. (a member of 
PricewaterhouseCoopers), Makati City, Philippines คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 0.67 ล้านเปโซ 

3. ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน -ไม่มี 
 

12.  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทไม่มีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  
นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองว่า 

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและ      
บริษัทย่อยแล้ว 

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่ อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว 

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษทั
และบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บริษัทได้มอบหมายให้  นางสินี เธียรประสิทธิ์  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ  นางสินี  เธียรประสิทธิ์  ก ากับไว้  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

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

 
ชื่อ   ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ     นางสินี เธียรประสิทธิ์  กรรมการ/เลขานุการบริษัท ........................................... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม    
กรรมการ              ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 
- ประธานกิตติมศักดิ์  
- กรรมการ                                    
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม                                      
ผูกพันบริษัท 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว         
- เป็นมารดาของ 
นายชนินทธ์  โทณวณิก 
นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาบริหารธุรกิจ                   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาการโรงแรม                   
Johnson & Wales University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 

  49.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2509 - ก.ย. 2549 

 
 
 
 

ประธานกิตติมศักดิ์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ / ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการ 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 
บ. ชนัตถ์และลูก 
 
 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ 
 
บมจ. ดุสิตธานี 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

นายชาตรี  โสภณพนิช 
-  ประธานกรรมการ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

77 - อาชีวศึกษาชั้นสูง  มหาวิทยาลัย 
Kwang Tai High Accountancy 
College สาธารณรัฐฮ่องกง 

- อุดมศึกษาจาก London Regent 
Street Polytechnic ประเทศสหราช
อาณาจักร 

- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร 
จาก Institute of Bankers ประเทศส
หราชอาณาจักร 

- นิตศิาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
Pepperdine University, Malibu,  
California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
De La Salle University ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่ง
มหาวิทยาลัยซัวเถา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- Directors Accreditation Program 
(DAP)  

 

5.14 2548 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2542 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
 
 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

นางวรางค์ ไชยวรรณ 
- กรรมการ 
      
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
 

43 - MBA Finance and Investment 
George Washington University, 
Washington D.C. ,USA 

- บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

- Director Accreditation Program 
(DAP) 

 
 

 

6.23 ปี 2552 -ปัจจบุัน 

 

ปี  2549 -ปัจจุบัน 

 

ปี 2544-2549 

ปี 2536 -2544 

 

ปี 2535-2536 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

กรรมการผู้จัดการใหญ ่

Vice President  

Assistant Vice President 

การเงินและการลงทุน 

Corporate Finance 

 

บมจ. ดุสิตธานี 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บ. ไทยประกันชีวิต 

บ. ไทยประกันสุขภาพ  

บ. ไทยประกันชีวิต  

บ. ไทยประกันชีวิต  

 

บ. เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก ้
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

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

78 - Advanced Management Program 
Harvard University  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
University of Wales ประเทศส
หราชอาณาจักร 

- Directors Certification Program 
(DCP)  รุ่น 66/2005 

- Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 45/2005 

ไม่มี 2549 – 2551 
 

2537 - ปัจจุบัน 
 

ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 

สมาชิก 
 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 

สภานิติบัญญัติเเห่งชาติ 
 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
Philippine Hoteliers, Inc. 
 
วิทยาลัยดุสิตธานี 
 
บมจ. เอ็ม บี เค  
 
 
 
บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) 
 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนต์  
 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
 
 
 
 



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ   
-  กรรมการ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
   

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

10.31 2551 – ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 

 
 

2548 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 

 
2543 - 2549 

2541 - ปัจจุบัน 
 

2541 - 2543 
 

2537 - ปัจจุบัน 
2537 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานเเละผู้อ านวยการ
บริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

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



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

นายชนินทธ์   โทณวณิก 
-  กรรมการ  
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- บุตรท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 
- พี่ชายนางสินี  เธียรประสิทธ์ิ 

53 - Master of Business Administration 
(MBA), Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- 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 / กรรมการผู้จัดการ/      
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
สมาชิก 
กรรมาธิการ 
 
นายกสมาคม 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 
บ. เทวารัณย์ สปา 
บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 
Philippine Hoteliers, Inc. 
Dusit Enterprises Co., Ltd. 
Dusit Overseas Co., Ltd. 
บ. ชนัตถ์และลูก   
สภานิติบัญญัติเเห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ
การท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติเเห่งชาติ 
สมาคมโรงแรมไทย 

 

 



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

นางสินี   เธียรประสิทธ์ิ 
- กรรมการและเลขานุการบริษัท                                       
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว        
- บุตรท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 
- น้องสาวนายชนินทธ์ 
โทณวณิก 

52 - 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 the Quality of Financial 
Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 

- Director Certification Program 
Refresher Course 

รวมอยู่ใน
กลุ่ม 

ท่านผู้หญิง 
ชนัตถ์ 
ปิยะอุย 

ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ / เลขานุการบริษัท  
กรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 
บ. เทวารัณย์ สปา 
บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 
Philippine Hoteliers, Inc. 
Dusit Enterprises Co., Ltd. 
Dusit Overseas Co., Ltd. 
บ. ชนัตถ์และลูก 
บ. แอคมี พรินติ้ง 
บ. ปิยะศิริ 
 
 
 
 
 
 
 



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศร ี
- กรรมการอิสระ  
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว        
- ไม่มี 

81 - Master of Business Administration 
(MBA),University of Pennsylvania 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- Directors Certification Program 
(0/2000) 

- Fellow Member จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- วุฒิบัตร วปอ. 2524 
- ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการ

บริษัทโรงเรียนการจัดการ Yale 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไม่มี 2546 - ปัจจุบัน 
 

2545 - ปัจจุบัน 
 
 

 
2543 - ปัจจุบัน 

 
2543 - 2551 

 
2542 - ปัจจุบัน 

 
2542 - ปัจจุบัน 

 

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

 
กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานคณะกรรมการสรรหา /  
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
 

ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย 
 
กรมสรรพากร 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
บมจ. ไทยคม 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 
บมจ. นวกิจประกันภัย 

 
บมจ. ดุสิตธานี 



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

ศาสตราจารยส์รรเสริญ  ไกรจิตต ิ
-  กรรมการอิสระ  
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

84 - ธรรมศาสตร์บัณฑิต  
- เนติบัณฑิตอังกฤษ 

Lincoln’s Inn, London 
- นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 5/2003 

0.08 2542 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2531 - ปัจจุบัน 
 

2539 – ปัจจุบัน 
 
 

2530 - ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการสรรหา  
 
กรรมการอิสระ 
 
ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
คณะที่ 7 
 
กรรมการสภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
บมจ. ดุสิตธานี 
 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

นายศักดิ์   เก่ียวการค้า 
-  กรรมการอิสระ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

75 - บัญชีบัณฑิต  พาณิชย์ศาสตร์บณัฑิต 
และนิติศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- Executive Program Stamford 
University  & National University 
of Singapore 

- Senior Executive Program SASIN 
- Role of the Chairman Program 

(RCP) 
- Role of the Compensation 

Committee Program (RCC) 
- Audit Committee Program  (ACP) 
- Directors Certification Program 

(DCP)      
- Director Certification Program 

Refresher Course 
 

ไม่มี 2554 - ปัจจุบัน 

 

2543 - ปัจจุบัน 

 

 

2542 – ปัจจุบัน 

 

 

 

2554 - ปัจจุบัน 

2543 - 2553 

กรรมการสรรหา /  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการสรรหา  

รองประธานกรรมการ 

กรรมการและเหรัญญิก 

บมจ. ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักซ์ 

 

 

 

 

บมจ. ดุสิตธานี 

 

 

 

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
บริษัทรวม
ผู้เกี่ยวข้อง   

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
 

  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

นายสรดิษ วิญญรัตน์ 
- กรรมการอิสระ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 

 

71 - อบรมการธนาคาร City of London 

College of Banking ประเทศอังกฤษ 

- Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่น CP/2005 

- ปัจจุบัน 

 

 

 

2530 - 2541 

2525 – 2544 

 

2500 – 2533 

 

 

กรรมการอิสระ 

หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ  

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการบริหาร  

รองประธานกรรมการ 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

 

 

 

 

บมจ. ดุสิตธานี  

บ. สรชัยวิวัฒน์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

 

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง  

กลุ่มบริษัท สยามสินทรัพย์ จ ากัด 
(เจ้าของโรงแรมแลนด์มาร์ค) 
 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

คณะผู้บริหาร และประวัติ                          
 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

 
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  เธียรประสิทธ์ิ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน  ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
6.นายคัมภีร์ สุวรรณรัต 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 

66 
 

Bachelor of  Business 
Administration 
University of Hawaii 
Post Graduate Studies, 
School of Hotel, 
Administration, Cornell  
University of  New York 

ไม่มี ปัจจุบัน ประธานบริหาร- ฝ่ายการศึกษา

กรรมการ 

บมจ.ดุสิตธานี 

บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บ. เทวารัณย์ สปา 

บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 

Philippine Hoteliers, Inc. 

บ. เวิล์ดคลาสเร้นท์อะคาร์ 

 

 

 



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

7.นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

57 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 

ไม่มี ปัจจุบัน 
 

ปัจจุบัน 
 

 
 
 

2540 – 2547 
 

รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงิน
ส านักงานใหญ่  
กรรมการ 
 
 
 
ที่ปรึกษากรรมการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีเเละการเงิน
ส่วนกลาง 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 
บ. เทวารัณย์ สปา 
บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 
บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 
วิทยาลัยดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิตธานี 

8. นางสาววารุณี เอนกฤทธ์ิ
มงคล 
      
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
 
 

54 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- บัญชีบัณฑิต            
มหาวิทยาลัยรามค าเเหง 

ไม่มี 2548 – ปัจจุบัน 
2538 – 2548 
2536 – 2538 

 

รองประธานฝ่ายบัญชีโรงเเรม      
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี          
หัวหน้าฝ่ายบัญชีส่วนกลาง 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
บ.ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
บ. รอยัล ปริ๊นเซส โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

9. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

53 - บัญชีมหาบัณฑิต     
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพ  
 
 
 

ไม่มี 2551-ปัจจุบัน 
 

2549-2551 
 

2540-2549 
2534-2539 

 
2532-2534 

รองประธานส านักงานเลขานุการ
บริษัท 
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกฎหมาย
และบริหารจัดการส่วนกลาง 
Group Director of Treasury 
Corporate Securities & 
Investment Manager 
Assistant Corporate Financial 
Controller 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 

10. นายเเดนน่ี เเมคคัฟเฟอร์ตี้ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

64 - ปริญญาตรี Terenure College, 
Dublin  

- อนุปริญญา โรงเรียนการ     
โรงเเรมเวสมินสเตอร์ 

- ประกาศนียบัตร      
มหาวิทยาลัยคอร์เเนล 

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

  

ผู้จัดการโรงเเรม 
ผู้จัดการทั่วไป / รองประธาน 
ผู้จัดการโรงเเรม 
ผู้จัดการโรงเเรม 
ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก 
 

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



     บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

11. นายชัชวาลย  ศุภชยานนท์ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-   ไม่มี 

58 ประกาศนียบัตรอนุปริญญา (ปวส.) 
โรงเรียนพัฒนาพาณิช 

ไม่มี 2536 – ปัจจุบัน 
2534 - 2536 
2533 – 2534 

 
 

ผู้จัดการโรงเเรม 
ผู้จัดการโรงเเรม 
ผู้จัดการโรงเเรม 

 
 
 
 
 
 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
โรงแรมเบลแอร์ ปริ๊นเซส กรุงเทพ 
โรงแรมดุสิตอินน์ เชียงใหม่ 
 
 
 
 

หมายเหตุ : วันที่ 24 ธันวาคม 2553 นายวัชราวุธ สุขเสรี ได้ย้ายการเป็นผู้บริหารจาก บมจ. ดุสิตธานี ไปยัง บ.ดุสิต  แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
  



    บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 
 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                              

 

บมจ. 
ดุสิตธานี 

 

บริษทัย่อย บ. ดุสิต 
เวิล์ดวายด์ 

บริษทัย่อย ของ บ.ดุสิตธานี         
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บมจ.ดุสิต 
ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ เป็น
ผู้รับอนุญาต 

บริษทัอื่น 

รายช่ือ  บ. ดุสิตธานี 
พร็อพ
เพอร์ต้ีส์ 

บ. 
เทวารัณย์ 
สปา 

บ. ดุสิต
เพื่อพัฒนา
ผู้บริหาร 

บ. เลอ   
กอร์ดอง
เบลอ 
ดุสิต 

บ. ดุสิต
เวิล์ดวายด์ 

Dusit 2 

Bird 
Hotel  

Pvt. Ltd. 

บ. ดุสิต  
แมนเนจ
เม้นท์ 

Dusit Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ.ดุสิต 3 
ไทยพร็อพ
เพอร์ต้ีส์ 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

Dusit 
Enterprises 

Co.Ltd. 

วิทยาลัย 
ดุสิตธานี 

บ. แอคมี 
พริ๊นต้ิง 

 % การถือหุ้น 99.99% 99.99% 99.99% 49.999% 99.99% 50.00% 99.99% 100% 
(indirect) 

84.65% 
 

88.01% 100% 100% 
 

 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์   ปิยะอุย /         X    / 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช X              
3. นางวรางค์  ไชยวรรณ /         /     
4.     ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ /, //          /, //  /  
5.     นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ /              
6.     นายชนินทธ์  โทณวณิก /, // / X,// X,// / /  / / /, // / / /  
7.     นางสินี  เธียรประสิทธิ ์ /, // / /, // /, // / /  / / /, // / /  /, // 
8.     ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี /              
9.     ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ /              
10.   นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า /              
11.   นายคัมภีร์ สุวรรณรัต  / / / /     /, // /  /  
12.   นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ   /, // /, //  /    /, //     
13.   นางสาววารุณี เอนกฤทธิ์มงคล               
14.  นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ               
15.  นายเเดนนี่ เเมคคัฟเฟอร์ตี้               
16.  นายชัชวาลย  ศุภชยานนท ์               
17.  นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธิ์      /  / / /  /  / 

หมายเหต:ุ 1.   / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร 
 2.   อยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งให้นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธิ์ และนางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธ์ิเป็นกรรมการ 
 3.   ถือโดย บมจ. ดุสิตธานี 2.15 %  



    บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 
 

 
  

 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

Dusit 
Enterprises 
Co., Ltd. 

บ. ดุสิต 
เวิล์ดวายด์ 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บ. 
เทวารัณย์ 
สปา 

บ. ดุสิต     
เพื่อพัฒนา
ผู้บริหาร 

บ.  เลอ   
กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

Dusit Bitd2 
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจ
เม้นท ์

วิทยาลัย
ดุสิตธาน ี

 99.99% 84.65% 
(indirect) 

88.01% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

99.99 % 100% 
(indirect) 

99.99% 99.99% 49.999%   100% 
(indirect) 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์   ปิยะอุย  X, //           
2. นายชนินทธ์  โทณวณิก / /, // / / / / X, // X, // /  / / 
3. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ / /, // / / / / /, // /, // /  /  
4. นายคัมภีร์  สุวรรณรัต / /, // /    / / /   / 
5. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต ์   /, //         / 
6. นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ  /, //   /  /, // /, //     
7. นางสาววิภาวดี  ศิริมงคลเกษม       /      
8. นางทองทา  สินาดโยธารักษ์  /           
9. นางวรรณวิมล  ศุภประเสริฐ  /           
10. นางวรางค์  ไชยวรรณ  /           
11. นางสาวรัตนา  ปรีชาวุฒิ        /     
12. นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย            X 
13. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร            / 
14. ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่  ทองใหญ ่            / 
15. ร.ศ. บุญศิริ อนันตเศรษฐ            / 
16. ร.ศ.วิชัย ธนรังสีกุล            / 
17. นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง            / 
18. ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ า            / 
19. นายภูวเรศ อับดุลสตา            / 



    บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 
 

 

 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

Dusit 
Enterprises 
Co., Ltd. 

บ. ดุสิต 
เวิล์ดวายด์ 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บ. 
เทวารัณย์ 
สปา 

บ. ดุสิต     
เพื่อพัฒนา
ผู้บริหาร 

บ.  เลอ   
กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต 

Dusit Bitd2 
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจ
เม้นท ์

วิทยาลัย
ดุสิตธาน ี

 99.99% 84.65% 
(indirect) 

88.01% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

99.99 % 100% 
(indirect) 

99.99% 99.99% 49.999%   100% 
(indirect) 

20. นางวีรา พาสพัฒนพาณิชย์            / 
21. นายศิริพงศ์ รักใหม ่            / 
22. Mr. Ediberto V. Javier   /          
23. Mrs. Evelyn R. Singson   /          
24. Mr. Reynaldo O. Arcilla   /          
25. Mr. Washington  SyCip   /          
26. Mr.  Francisco Licuanan, III   /          
27. Mr. Vicente Ayllon   /          
28. Mr. Gerhard F. H. Kropp   /          
29. นายอังเดร  คอยน์โทร          X    
30. นายโรเจอร์  กริฟฟิธ         /    
31. นายชาร์ลส คอยน์โทร         /    
32. นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธิ ์  /, //  / / /     /  
33. Mr.  Eric Ng Yim On    /         
34. Gyaneshwarnath Gowrea    /         

             
หมายเหต:ุ 1.    / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 

2.   อยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งให้นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธิ์ และนางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธ์ิเป็นกรรมการ 

 



                                                                                                                                                        แบบ 56-1        

บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2553 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจ านวน 3 ท่านคือ ศาสตราจารย์หิรัญ        
รดีศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ และนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ  

ในระหว่างปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 คร้ัง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้า
ร่วมประชุมดังนี ้

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี   ประธาน  เข้าร่วมประชุม 12 คร้ัง 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ  กรรมการ เข้าร่วมประชุม 11 คร้ัง 
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า   กรรมการ เข้าร่วมประชุม 11 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ก ากับดูแล
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2553 
ดังต่อไปนี ้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบ

บัญชีและผู้บริหารมาร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐาน
บัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรายงานแสดงความเห็นถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ข้อสังเกตและข้อแนะน าของผู้สอบบัญชีได้รับการพิจารณาและน ามา
ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเหมาะสม นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ัง ผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่า ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานและมีความเป็น
อิสระ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดี   

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินจากแผนงานและ
รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ รวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอกได้
รายงานว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม ส าหรับการบริหารความเสี่ยงได้
พิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ายังอยู่
ระหว่างด าเนินการ 

3. การสอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในปี 2553 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่า บริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย        
และข้อก าหนดต่างๆ ข้างต้นแล้ว มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก าหนดจากรายงานและค ายืนยันของผู้บริหารที่รับผิดชอบ และผลของการสอบทาน  
 



   

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติและมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎระเบียบ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้โดยไม่ถูกจ ากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูล
ได้โดยไม่จ ากัด คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้ว ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตั้ง 
โยกย้ายผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและสอบทาน
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางณฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นาง
อโนทัย ลีกิจวัฒนะ หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2554 ต่อไป 

 
 
 

 (ศาตราจารย์หิรัญ รดีศรี) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

          เอกสารแนบ  4 

 

          แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญช ี

                                        รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2553 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการท่ี ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ   

1 บมจ. ดุสิตธานี นางณฐพร พันธุ์อุดม 1,750,000 บาท 
2 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ นางณฐพร พันธุ์อุดม 1,605,000 บาท 
3 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์  นางณฐพร พันธุ์อุดม   114,000 บาท 
4 บ. เทวารัณย์ สปา นางณฐพร พันธุ์อุดม   95,000 บาท 
5 บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร นางณฐพร พันธุ์อุดม   92,500 บาท 
6 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นางณฐพร พันธุ์อุดม 169,000 บาท 
7 บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ นางณฐพร พันธุ์อุดม   169,000 บาท 
8 บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ นางณฐพร พันธุ์อุดม 120,000 บาท 
9 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ 

สิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 
นางณฐพร พันธุ์อุดม 

 
   200,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ 4,314,500 บาท 

              
   บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
    1.  Philippine Hoteliers, Inc.          PricewaterhouseCoopers,  
        Makati City, Philippines                  665,500  Peso 
       รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในต่างประเทศ      665,500  Peso 
ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

  ไม่มี 



   

 
ข้อมูลข้างต้น 

 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอ่ืนที่บริษัท 
และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า ส านักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส านักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น 

 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ         
          
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้  
แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า ส านัก
งานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส านัก    
งานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน  

 
  
                                                                                     ลงชื่อ     
                                                                                           (นางณฐพร พันธุ์อุดม) 
                                                                           บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
                                                                                          ผู้สอบบัญชีของ บมจ. ดุสิตธานี 
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