
                                                                                                                                                               แบบ 56-1        

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

แบบ 56-1 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 



                                                                                                                                                               แบบ 56-1        

3 

 

สารบัญ 
 หน้า 

ส่วนท่ี 1  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์                    2 
1. ข้อมูลทั่วไป            2 
2. ปัจจัยความเสี่ยง            5 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ         13 

3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ       14 
3.2 การประกอบธุรกิจ          22 
3.3 โครงสร้างรายได้          28 

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ        34 
 4.1 ลักษณะธุรกิจแต่ละประเภท         34 
 4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน        46 
 4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ        53 
 4.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ          55 
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ        56 
 5.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก          56 
 5.2 เคร่ืองหมายการค้า          62 
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย          63 
7. โครงสร้างเงินทุน          69 
 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท         69 
 7.2 ผู้ถือหุ้น           71 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล         72 
8. การจัดการ           73 

     8.1 โครงสร้างการจัดการ          73 
        8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร        91 
       8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร        91 
       8.4 การกํากับดูแลกิจการ          93 
      8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน       111 
      8.6 บุคลากร          112 

9. การควบคุมภายใน         113 
10. รายการระหว่างกัน         116 
11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน                   120    
12. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                     138 

 



                                                                                                                                                               แบบ 56-1        

4 

 

หน้า
  

ส่วนท่ี 2  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล      139 
เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุม  
เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
เอกสารแนบ 3 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
เอกสารแนบ 4  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เอกสารแนบ 5  แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                               แบบ 56-1        

5 

 

 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 
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ส่วนท่ี 1 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ    บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์   DTC 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่  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 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 850 ล้านบาท 

     ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 85 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
 

บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

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

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

 
ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท สํานักงานกฎหมายธีรคุปต์ จํากัด 

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 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด                 

 
ท่ี 

 

รายชื่อนิติบุคคล 

 

% 
การ 
ถือหุ้น 

 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนท่ี
เรียก

ช าระแล้ว 
หุ้น 

ท่ีตั้งส านักงาน 

 
(ล้านบาท) 

ประเภท จํานวน 
(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  
mn.* 

 
 

 
 

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 Suite 3001-022,30/F, Great 
Eagle Center, 23 Habour Road,  
Hong Kong 

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 
 



                                                                                                                                                               แบบ 56-1        

4 

 

 
ท่ี 

 

รายชื่อนิติบุคคล 

 

% 
การ 
ถือหุ้น 

 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนท่ี
เรียก

ช าระแล้ว 
หุ้น 

ท่ีตั้งส านักงาน 

 
(ล้านบาท) 

ประเภท จํานวน 
(หุ้น) 

     มูลค่า       
หุ้นละ (บาท) 

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

11 
 

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท ์
 

99.99 ประกอบ
กิจการ

โรงแรม 

4 สามัญ 400,000 10 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี  
ช้ัน 5 ถนนพระราม 4 สีลม  
บางรัก กทม. 10500  
 โทรศัพท ์+66 (0) 2200-9999 
 โทรสาร  +66 (0) 2636-3545 

12 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 

 
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 

13 DMS Property Investment 
Pvt. Ltd. 
ถือหุ้นโดย  
บมจ. ดุสิต ไทยพรอ็พเพอร์ตี้ส์ 
 

 
 
 

55.00 
 

ประกอบ
กิจการ

โรงแรม 

USD  
38.5 mn. 

สามัญ 38,500,000 USD 1 Level 2, Orchid Maage’, 
Ameer Ahmed Magu, Male’, 
Maldives 
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2. ปัจจัยความเสี่ยง 

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญต่อปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ มากมาย ทั้งความเสี่ยงจากการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทเอง และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ  

อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ และมีผลทําให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายในการดําเนินงานได้ 

บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้เร่ิมศึกษากรอบในการ

บริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตั้งแต่ปี  2548 รวมทั้งได้กําหนด

เป็นนโยบายการบริหารความเสี่ ยงเพื่อปรับใช้ทั้ งองค์กร โดยมีการจัดตั้ งแผนกบริหารความเสี่ ยง                         

และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหน้าที่บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ได้กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้แล้ว ยังมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นโดยที่บริษัทยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือ เป็นความเสี่ยงที่บริษัทมีความเห็นในขณะนี้ว่าไม่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการประกอบการหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณา

ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบด้วย 

2.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน 

ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ 

 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

ปี 2554 บริษัทยังคงอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนระยะยาวซึ่ง

ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและลดความเสี่ยงจากการ

ที่บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ โดยมุ่งขยายขอบข่ายการดําเนินธุรกิจรับบริหารโรงแรมออกไปยัง

ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเน้นไปที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  และภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น ประเทศอินเดีย เป็นต้น เนื่องจากตลาด

เหล่านี้มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีกําลังซื้อสูง และยังเป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก และในช่วง

ปีที่ผ่านมา บริษัทเร่ิมเข้าไปศึกษาตลาดภูมิภาคยุโรปอย่างจริงจัง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

ในการขยายตลาดให้กับเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท  

จากการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการลงทุน

ที่สูงไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การศึกษาความเป็นไปได้และด้านบุคลากร  ในขณะที่

รายได้ที่คาดว่าจะได้รับอาจจะยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือมีช่วงห่างของระยะเวลาระหว่างการลงทุน
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และผลตอบแทนที่จะได้รับ   นอกจากนี้ในการขยายธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดปริมาณและความซับซ้อนข องการ

บริหารจัดการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นหากการบริหารจัดการและกํากับดูแลบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีทิศทาง              

กลยุทธ์ที่มี ความชัดเจนและสอดคล้องกัน  รวมทั้งไม่มีระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่ดี  อาจส่งผลกระทบ

ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์และการจัดการให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสายงานให้มีความชัดเจนและสอดคล้อง

กันกับการขยายธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในด้านระบบการ

บริหารบุคคล บริษัทได้สรรหาบุคลากรในระดับบริหารที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์จากโรงแรมระดับ 5 ดาว  

ทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของส่วนกลางและโรงแรมให้ดีขึ้น นอกจากนี้ 

บริษัทยังได้ลงทุนในด้านระบบสารสนเทศต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนงานทางด้านการตลาดและงานทางด้าน

การปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่งทั่วโลก 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจ 

 ความเสี่ยงจากการรับจ้างบริหารโรงแรม 

ในปี 2553 และ ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 2.28 

และร้อยละ 1.60  ของรายได้รวม ตามลําดับ   โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมมีอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 2-15 ปี 

บริษัทและบริษัทย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงที่ เกิดจากโรงแรมที่บริษัทและบริษัทย่อยรับบริหารจะบอกเลิกสัญญา        

ก่อนกําหนด หรือไม่ต่อสัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของบริษัท               

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดทําสัญญารับจ้างบริหารที่มีเงื่อนไขรัดกุมมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิด

ความเสียหายจากการที่คู่สัญญายกเลิกสัญญารับจ้างบริหารก่อนกําหนด 

นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักดีว่า เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทที่เป็นของไทย ยังมีความแข็งแกร่ง          

น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเคร่ืองหมายการค้าของต่างชาติที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก จึงได้พยายามวางแผนงาน          

การสร้างเคร่ืองหมายการค้าให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องหลังจากการทําปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเคร่ืองหมาย

การค้า (Re-Branding) ในปี 2551  

ในปี 2553และ 2554 บริษัทได้เพิ่มกิจกรรมและการลงทุนทางด้านการตลาด หลังจากที่ได้ชะลอ

กิจกรรมดังกล่าวในปีก่อนหน้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดยได้ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ รวมทั้งสื่อออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ (online และ e-communications)  
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รวมทั้งยังคงสร้างเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)                     

อย่างต่อเน่ือง 

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

ที่มีเครือข่ายสํานักงานขายกว่า 29 แห่งครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก และยังมีระบบสนับสนุนการขาย          

เข้าไปยังกลุ่มบริษัทข้ามชาติในอเมริกาและยุโรปซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าสําคัญ (Key Market Segment) ที่ดุสิต

ยังต้องการเจาะตลาดเข้าไป โดยตั้งแต่ต้นปี 2553 บริษัทได้เข้าร่วมในระบบการดําเนินงานของ PHG อย่างเต็มที่     

ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีในช่วงที่ผ่านมา  นอกจากนี้ ทางด้านการบริหารรายได้ (Revenue Management) บริษัท

ยังคงพัฒนาระบบการจัดการช่องทางการจําหน่าย (Channel Management System) เพื่อสนับสนุนช่องทาง

การตลาดผ่านตัวแทนขายออนไลน์ (Online Travel Agencies) และการส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิกส์             

(E-Distribution) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit.com  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

นอกเหนือจากการขยายการรับจ้างบริหารโรงแรม บริษัทและบริษัทย่อยยังมีนโยบายที่จะขยายการลงทุน

ในโครงการใหม่ๆ ที่มีผลตอบเเทนดี อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของบริษัทและ

บริษัทย่อยให้เติบโตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการศึกษาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศ                         

และต่างประเทศหลายโครงการ โดยได้พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กัน

ไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ในการลงทุนดังกล่าว

บริษัทยังมีความเสี่ยง เช่น การยอมรับจากลูกค้า รายได้ที่ไม่เเน่นอน การเปลี่ยนเเปลง ของค่าก่อสร้าง รวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดอย่างเป็นทางการ เป็นต้น 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษาเอกชนที่มี

ชื่อเสียงและมีความชํานาญในแต่ละด้านให้เข้ามาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ (Feasibility Study)  ก่อนที่จะนํามาผลการศึกษามาประกอบการตัดสินใจลงทุนในแต่ละโครงการ

โดย คณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการลงทุนต่างๆ ให้ผลตอบเเทนอยู่ในระดับ            

ที่น่าพอใจเเละสามารถเพิ่มมูลค่าโดยรวมให้กับบริษัทและบริษัทย่อย 

 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และพัฒนาโรงแรม 

สําหรับธุรกิจโรงแรม การปรับปรุงอาคาร รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม  

(Renovation) มีความจําเป็นอย่างมาก  บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมในเครือของบริษัท

และบริษัทย่อย อยู่เป็นระยะ ๆ และมีการวางแผนการปรับปรุงคร้ังใหญ่ (Major Renovation) ทุก 5-7 ปี  ทั้งนี้
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เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงแรมให้อยู่ระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว  รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของ

โรงแรมให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจระดับเดียวกันได้ 

บางคร้ังการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมบางแห่งไม่สามารถดําเนินการได้ตามแบบ เนื่องจากข้อจํากัด             

ของโครงสร้างเดิม  ทําให้ต้องมีการปิดปรับปรุงเป็นส่วนๆ ในขณะที่ยังมีการเปิดให้บริการลูกค้า  จึงอาจเกิด

อุปสรรคต่อการทํางานและทําให้งานแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากําหนด  ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางด้านลบ                        

ต่อการให้บริการและชื่อเสียงของโรงแรม  นอกจากนี้การที่ไม่สามารถควบคุมงบประมาณการปรับปรุงให้

เป็นไปตามที่กําหนดได้ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลทําให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 

และมีผลทําให้กําไรและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงในที่สุด  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัท

และบริษัทย่อยได้กําหนดระบบและแผนการดําเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานสําหรับงานการปรับปรุงโรงแรม 

และประกาศใช้เป็นนโยบายของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 ทําให้การดําเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สามารถลดปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากงานปรับปรุงโรงแรมได้มาก รวมทั้งได้ผลงานที่มีคุณภาพ 

และอยู่ภายใต้งบประมาณ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

หลังจากที่บริษัทได้ชะลอโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์โรงแรมหลายโ ครงการ เนื่องจากภาวะ                    

ทางเศรษฐกิจและการเมืองทําให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในปี 2552 และ 2553 อย่างไรก็ตาม

ในปี 2554 บริษัทได้ใช้งบประมาณลงทุนเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรมไปกว่า 100 ล้านบาท  รวมทั้ง

ยังคงให้ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบป้องกันไฟและระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร รวมไปถึงงาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน้ําประปาที่มีความจําเป็นต่อการให้บริการลูกค้า  ส่วนโครง การปรับปรุงตกแต่ง

ภายในและภายนอกอาคาร  งานปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร   สามารถดําเนินการแล้วเสร็จได้ตามกําหนด  

ทั้งนี้ บางโรงแรมยังคงมีโครงการปรับปรุงภายในห้องพัก และห้องอาหาร  ที่ยังคงดําเนินการต่อไปตาม

งบประมาณการปรับปรุงที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งไว้ในปี 2555 ทั้งนี้ ในการพิจารณาโครงการปรับปรุง

ภาพลักษณ์ของโรงแรมแต่ละแห่งนั้น บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโค รงการและมูลค่า                     

ของผลตอบแทนที่จะได้รับควบคู่กันไป 

 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินจํานวน 

1,015.79 ล้านบาท เป็นวงเงินกู้ของบริษัท Philippine Hoteliers, Inc. จํานวน 510 ล้านเปโซ เพื่อใช้ปรับปรุง

โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา กําหนดชําระคืนต้ังแต่ กุมภาพันธ์ 2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2558  และเป็นเงินกู้ระยะยาว
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ของบริษัทย่อยเพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานีมัลดีฟส์ วงเงิน 38.50 ล้านเหรียญสหรัฐ กําหนดชําระคืน

ตั้งแต่ กันยายน 2                 2561 

  ในสัญญาเงินกู้ระยะยาวสกุลเปโซ และสกุลเหรียญสหรัฐ บริษัทได้ตกลงกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินว่า

ตลอดอายุสัญญาการกู้เงิน จะดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ1.75 ต่อ 1 

ตามลําดับ  ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถดํารงอัตราส่วนดังกล่าวตามสัญญาได้ เจ้าหนี้มีสิทธิระงับการให้กู้ยืม

เงินเเละ ถือว่าเงินกู้ทั้งหมดถึงกําหนดชําระทันที  ซึ่งจะมีผลต่อสภาพคล่องและฐานะการดําเนินงานของบริษัท

และบริษัทย่อย  

  อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเพียง 0.82 ต่อ 1  

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1  

2.2 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

 ความเสี่ยงในด้านการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง 

ห้องพัก   ธุรกิจโรงแรมในหลายๆ แห่งมีการแข่งขันสูง โดยกลุ่มบริษัทต้องแข่งขันกับโรงแรมทั้งใน

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และโรงแรมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งคู่แข่งหลายรายเป็นเครือโรงแรมที่มีเครือข่าย

ต่างประเทศ รวมทั้งที่มีต้นทุนทางการเงินที่ดีกว่า นอกจากนี้ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ (Serviced Apartments)             

หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แห่งได้ทําการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ โดยจัดสรรห้อง

จํานวนหนึ่งไว้สําหรับบริการผู้ที่ต้องการพักระยะสั้น ซึ่งจะส่งผลทําให้ธุรกิจดังกล่าวเป็นคู่แข่งในธุรกิจ

โรงแรมเช่นกัน ดังนั้น การเข้ามาของคู่แข่งในแต่ละประเภทและในแต่ละแหล่ง ทําให้จํานวนห้องพักเพิ่ม             

มากขึ้นกว่าความต้องการ และอาจทําให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง 

ห้องอาหาร  ปัจจุบันมีร้านอาหารนอกโรงแรมเกิดขึ้นมากซึ่งมีประเภทอาหาร รูปโฉม และระดับบริการ        

ที่แตกต่างกัน ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นทําให้ส่วนแบ่งการตลาดด้านอาหารและเคร่ืองดื่มได้กระจาย 

ไปด้วย 

ทั้ง 2 กรณีดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางที่จะลดความเสี่ยง โดยการเน้นการให้บริการแก่ลูกค้า

ให้เกิดความประทับใจเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ทําการตลาดในการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ โดยมี Promotion         

และ Packages เพื่อดึงดูดลูกค้าในส่วนห้องพักและห้องอาหาร และมีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมให้มี

ความรู้ด้านบริการอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจ การปรับปรุงโรงแรมให้มีความทันสมัย               

และอํานวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการควบคุมต้นทุนการดําเนินการเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ                     

ในการแข่งขัน 
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 ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก 

แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2554 ยังคงถูกจับตามอง โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศสหภาพ

ยุโรปหลายประเทศที่ประสบกับปัญหาหน้ีสาธารณะและคาดว่าจะลุกลามต่อไปในอีกหลายประเทศ นอกจากนี้

ปัญหาสําคัญของภูมิภาคนี้ยังคงเป็นเร่ืองอัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายลง 

เช่นเดียวกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งเติบโตเพียงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา และยังคงประสบปัญหาอัตรา

การว่างงานที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามการขยายตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา

จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัว 

หลายฝ่ายเห็นว่าแม้ว่าจะมีสัญญาณที่แสดงว่าเศรษฐกิจโลกกําลังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังอยู่ใน

อัตราที่เชื่องช้าและค่อนข้างเปราะบาง เนื่องจากยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยเสี่ยงในเร่ืองของอัตราเงินเฟ้อ 

ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผันผวน อัตราการว่างงาน และความผันผวนของค่าเงิน 

เป็นต้น  

สําหรับประเทศไทยนั้น ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมก็ได้รับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกเช่นกัน เนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประ เทศ

ลดลง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบางรายอาจประสบปัญหาทางการเงิน อย่างไรก็ดีคาดว่า           

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกน่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นเป็นลําดับ เนื่องจากความต้องการสินค้า

และบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้นสําหรับภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว 

 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

การเกิดภัยธรรมชาติ  เช่น พายุ  อุทกภัย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมเเละการท่องเที่ยวโดยตรง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียง โดยคุ้มครอง          

ความเสียหายที่อาจเกิดกับลูกค้าหรือบุคคลที่ 3 (Third Party Liability) โดยปัจจุบันได้จัดทําเป็นกรมธรรม์

ร่วมกันสําหรับโรงแรมในเครือทั่วโลก (Global Liability Insurance) รวมถึงการทําประกันความเสียหาย             

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อชดเชยรายได้ที่ต้องเสียไป (Business Interruption) ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพิจารณา

ทบทวนเงื่อนไขและวงเงินประกันให้มีความเหมาะสมทุกปี  รวมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

การจัดทําประกัน (Insurance Committee) เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําประกัน นอกจากนี้ 

บริษัทได้มีมาตรการลดความเสี่ยงด้วยการซักซ้อมแผนฉุกเฉิน และออกเป็นนโยบายเพื่อถือปฏิบัติสําหรับ

โรงแรมต่างๆ ในเครือด้วย 



                                                                                                                                                               แบบ 56-1        

11 

 

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างพอเพียงจากบริษัทประกันภัย จาก

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ทําความเสียหายต่อทรัพย์สิน และทําให้การดําเนินงานของโรงแรมต้องหยุดชะงัก   

 

 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ในช่วงปี 2554 ถึงแม้ว่าภาวะตึงเครียดทางการเมืองได้ลดลงจนถือได้ว่าเป็นปกติ และมีผลให้เศรษฐกิจ

ของประเทศ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้น

มา อย่างไรก็ตาม ในปี 2                              ขึ้น             ของภาคเหนือตอนล่างต่อเนื่องมาถึง

ภาคกลาง และบางส่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยในช่วง                

เดือนตุลาคม อุทกภัยได้ลุกลามต่อเนื่องมาถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในเขตภาคกลางตอนล่าง รวมถึง

หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินและธุรกิจจํานวนมหาศาล  

ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน หลายประเทศได้ประกาศเตือน

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานครและประเทศไทยว่าอาจมีอันตรายจากอุทกภัยในคร้ังนี้ ในขณะที่สื่อ             

ทั่วโลกก็ได้เสนอข่าวออกไปอย่างกว้างขวาง ทําให้นักท่องเที่ยวจํานวนมากยกเลิกการเดินทางมายังประเทศไทย   

สถานการณ์มหาอุทกภัยดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว            

และธุรกิจโรงแรม โดยยอดนักท่องเที่ยวและการจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งปกติเป็นฤดู             

การท่องเที่ยวของประเทศไทย ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงข้อนี้ดี จึงพยายามปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และหา

แนวทางการกระจายความเสี่ยงโดยการแสวงหาแหล่งรายได้จากภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

ประเทศอินเดีย และประเทศจีน เพื่อไม่ให้การขยายธุรกิจกระจุกตัวอยู่ในประเทศหรือเพียงภูมิภาคเดียวเท่านั้น 

 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นเงิน 1,858.80      

ล้านบาท และอาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรม และการลงทุน                   

ในโครงการต่างๆ  บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทได้ 

ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินกู้ บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับ

ไว้แล้วเป็นวงเงินจํานวน 5,000 ล้านบาท โดยในการออกหุ้นกู้ บริษัทสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไว้ใน

กําหนดระยะเวลาของหุ้นกู้ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้ 
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อย่างไรก็ตามบริษัทควบคุมความเสี่ยงโดยกําหนดเป็นนโยบายให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ

เจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่าย และภาระการคืนเงินต้นมากเกินไป 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีผันผวน 

บริษัทมีรายได้ส่วนหนึ่งจากโรงแรมในต่างประเทศ เช่นที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฟิลิปปินส์          

ตามสัญญาการบริหารและการตลาดที่บริษัทได้ทําขึ้นนั้นระบุให้การรับค่าบริหารเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

เพียงสกุลเดียว แต่การทําสัญญาขายห้องและการรับชําระเงินค่าห้องพักและค่าแพ็คเกจในบางกรณี                   

อาจกําหนดให้ชําระเป็นสกุลเงินต่างประเทศอ่ืน เช่น ปอนด์อังกฤษ เยน ยูโร ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีการขายผ่าน

ทางเว็บไซต์ (Website) ซึ่งบริษัทจะกําหนดราคาห้องพักเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้น หากค่าเงินบาท         

แข็งค่าขึ้น จะมีผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากรายได้ที่ลดลงเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกลับมาเป็นเงินบาท 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผลกระทบดังกล่าวยังมีไม่มากเนื่องจากรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น

เงินสกุลบาท  บริษัทจึงยังมิได้มีการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้  หากบริษัทพิจารณา

เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก หรือมีแนวโน้มที่อาจจะส่งผลกระทบกับรายได้ของบริษัทอย่างมี

สาระสําคัญ บริษัทจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

นอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนยังส่งผลกระทบต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศ

ไทย เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมามีผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น ซึ่งผลกระทบ

ดังกล่าวอาจมีค่อนข้างน้อยสําหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูง 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เร่ิมประกอบธุรกิจโรงแรมตั้งแต่เดือนกันยายน 2509 ด้วยทุน                    
จดทะเบียนหุ้นสามัญ 40 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ในวันที่ 15 ตุลาคม 2509 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น          
80 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท 

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2511 ทําสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 67.84 ตารางวา กับสํานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2514 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน         
อีก  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 ได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2538 ได้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นจากมูลค่า
หุ้นละ 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 จึงทําให้
สัดส่วนการถือหุ้นกลุ่มผู้บริหารคือกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมร้อยละ 49.81 เป็น          
ร้อยละ 39.94 ต่อมาได้มีการขายหุ้นดังกล่าวบางส่วนให้กลุ่มท่านผู้ห ญิงชนัตถ์   ปิยะอุย ทําให้กลุ่ม                         
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ถือหุ้นร้อยละ 49.98 ในปี 2552 กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ขายหุ้นออกบางส่วน          
ทําให้คงเหลือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.93 

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนประเภทริเร่ิมกิจการโรงแรมในปี 2510 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2513 
ดําเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี เป็นแห่งแรก ตั้งอยู่บนอาคาร 23 ชั้น มีขนาด 500 ห้อง และตึก 3 ชั้น โดยรอบ ซึ่งมี
ห้องพักจํานวน 15 ห้อง ร้านอาหารและห้องประชุม ต่อมา ได้ปรับปรุงเป็นห้องแลนด์มาร์ค (ห้องสูทเล็ก) ซึ่งเป็น
การรวมห้องมาตรฐานบางส่วนจาก 2 ห้องเป็น 1 ห้อง จึงเหลือห้องพักเพียง 283 ห้อง ในปี 2524 ได้สร้างอาคาร E-wing 
อีก 1 อาคารโดยมีขนาด 237 ห้อง (ต่อมาทําเป็นห้อง Spa จํานวน 15 ห้อง) จึงเหลือเป็นห้องพักจํานวน 520 ห้อง 
นอกจากนี้ยังมีอาคารพาณิชย์ 11 ชั้น เน้ือที่ 13,245.54 ตารางเมตร และพื้นที่ชั้นใต้ดิน 336 ตารางเมตร  อาคาร
โรงแรมและอาคารพาณิชย์ดังกล่าวตั้งอยู่บนที่เช่าของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามสัญญาเช่าฉบับ
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2509 โดยมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี   นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2516 ซึ่งครบกําหนดวันที่  31 มีนาคม 
2546  และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 คร้ังๆ ละ15 ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่ ต่อมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2545 บริษัทได้ลงนามต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารคร้ังที่ 1  โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกําหนดชําระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท 
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บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 ในปี 2536 
บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจํากัด เป็น บริษัทมหาชนจํากัด โดยใช้ชื่อว่าบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และ
ชื่อภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้ชื่อย่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ว่า DTC 

 
3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 

ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญดังนี้ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยได้นํากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี            
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใน                  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคร้ังแรกในวันที่ 13 มกราคม 2554 

 วันที่ 27 มกราคม 2554 บริษัทได้ดําเนินการโอนขายที่ดินและอาคารรมณีย์คอร์ทให้กับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีกําไรจากการขาย 36 ล้านบาท 

 วันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขยายเวลาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้จํานวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่ 29 เมษายน 2554 
เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2550 วันที่ 17 ธันวาคม 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่จนถึงขณะนี้บริษัทยังมิได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดังกล่าว   

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2554 วันที่ 28 มิถุนายน 2554 มีมติอนุมัต ิ
1. การลงทุนในโครงการมัลดีฟส์ โดยให้บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็น        

ผู้ลงทุน 
2. จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ จดทะเบียนในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ด้วยทุนจดทะเบียน 38.5         

ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ถือหุ้นร้อยละ 55 เพื่อให้บริษัทร่วมทุน
ดังกล่าวเข้าซื้อทรัพย์สินประกอบด้วย 
- สิทธิการเช่าที่ดินโครงการรีสอร์ทระดับห้าดาวภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ดุสิตธานี ที่เกาะ 

Mudhdhoo สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นระยะเวลา 33 ปี และรีสอร์ทประกอบด้วยวิลล่า             
100 หลัง อาคารสปา อาคารร้านอาหารและบาร์ ส่วนของสํานักงาน อาคารที่พักพนักงาน 
ส่วนสันทนาการ เช่นสระว่ายน้ํา สนามเทนนิส พื้นที่สาธารณะ เคร่ืองกล ไฟฟ้า                   
และประปา ในราคา 55 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,650 ล้านบาท) 

- ในปี 2555 ถึงปี 2564 จะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าจํานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
150 ล้านบาท) ซึ่งสามารถตัดจําหน่ายเป็นค่าเช่า 10 ปี ปีละ 500,000 เหรียญสหรัฐ              
และจะต้องชําระค่าเช่าอีกปีละ 500,000 เหรียญสหรัฐ เป็นเวลา 10 ปี รวมเป็นค่าเช่า              
10 ล้านเหรียญสหรัฐ และตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2587 จะต้องชําระค่าเช่าปีละ 1 ล้านเหรียญ
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สหรัฐ รวมเป็นเงิน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นรวมเป็นค่าเช่าที่จะต้องชําระทั้งสิ้น              
33 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- บริษัทร่วมทุนลงทุนเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน เฟอร์นิเจอร์ 
ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์เพื่อการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดดําเนินการ ค่าที่
ปรึกษาและอ่ืนๆ อีกจํานวนประมาณ 17 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 510 ล้านบาท) 
ทั้งนี้คํานวนอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 30 บาท 

- สัญญาเช่าที่ดินมีอายุตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2587 รวมระยะเวลา 35 ปี แต่ขณะนี้ผ่านไปแล้ว    
2 ปี ระยะเวลาเช่าจึงคงเหลือ 33 ปี จึงให้บริษัทร่วมทุนรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินที่เกาะ 
Mudhdhoo สาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นระยะเวลา 33 ปี 

- สามารถขยายระยะเวลาการเช่าได้สูงสุดเป็น 50 ปี ดังนั้นหากขยายระยะเวลาการเช่าอีก  
15 ปี จะต้องชําระค่าขยายอายุสัญญาเช่าทั้งสิ้นจํานวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปีละ 
100,000 เหรียญสหรัฐ เป็นเวลา 15 ปี) 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2554 วันที่ 11 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัต ิ
1. ให้ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น ระหว่าง บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพ

เพอร์ตี้ส์ บมจ. เอ็ม บี เค จํากัด และคุณชาตรี โสภณพนิช วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วม
ทุนโดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีชื่อว่า              
DMS Property Investment Pvt. Ltd. และมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี ้
 

ท่ี บริษัทร่วมทุน 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
USD (million) 

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท 

1 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์   55 21.18 เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุ้นโดยตรงและ
ผ่าน บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส้์ รวมร้อยละ 
86.80 

2 บมจ.เอ็ม บี เค  30 11.55 ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล 
แอนด์ รีสอร์ท จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  
บมจ. เอ็ม บี เค จํากัด ถือหุ้นในบมจ. ดุสิตธานี 
ร้อยละ 11.67 

3 คุณชาตรี โสภณพนิช  10 3.85 ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 กลุ่มคุณชาตรีโสภณพนิช 
ถือหุ้นในบมจ. ดุสิตธานี ร้อยละ 5.14 
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ท่ี บริษัทร่วมทุน 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
USD (million) 

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท 

4 Coastline Hotels and Resorts 
Private Limited   

5 1.92 - 

รวม 100 38.50 - 

 
2. ให้บริษัทค้ําประกันเงินกู้ระยะยาวจํานวน 21.18 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินกู้ระยะสั้น

จํานวน 0.82 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่ DMS Property Investment Pvt. Ltd. โดยให้คิด
ค่าธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกู้ร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ค้ําประกัน 
กรณีนี้เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันร่วมกัน           
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า บริษัทจดทะเบียนจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในรายการดังกล่าว แต่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และรายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมสารสนเทศเปิดเผยการตกลงเข้าทํารายการซึ่งได้
ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 

 
รางวัลท่ีดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลได้รับในปี 2554 

1. dusitD2 and Royal Princess in Chiang Mai recognized by EarthCheck 
  โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 

Silver จาก The world’s leading sustainable travel and tourism certification organization แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในพันธกิจเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. Dusit Thani Laguna Phuket received “The Smoke-Free and Health Promotions Hotel 

Golden Star Award 2011-2013” 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับรางวัล โรงแรมปลอดบุหร่ีและส่งเสริมสุขภาพ ระดับดาวทอง 

ประจําปี 2554-2556 ซึ่งริเร่ิมขึ้นโดย มูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf Foundation) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริม
สุขภาพไทย ในฐานะเป็นโรงแรมที่ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ 
3. Dusit Princess Korat received the “Thailand Tourism Standard 2011 Trophy” 

โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจําปี 2554 ประเภท
มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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4. Dusit Thani Pattaya receives “World No Tobacco Day Award 2011”  
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้รับรางวัล “World No Tobacco Day Award 2011” จากองค์การอนามัย

โลก (WHO) ในงานฉลองวันงดสูบบุหร่ีโลก จากความมุ่งมั่นในการสนับสนุนนโยบายลดการสูบบุหร่ี  
5. Dusit International’s Founder receives SENSES Lifetime Award 2011 

ท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อต้ังดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัล “SENSES LIFETIME”  
ในงาน SENSES WELLNESS AWARDS จัดขึ้น ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในฐานะเป็นผู้ที่มี
บทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจการโรงแรมไทยมากว่า 60 ปี 
6. Dusit Thani Dubai achieved a Number of Awards from Salon Culinaire 2011 

คณะเชฟจากโรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ได้นําเสนอการให้การต้อนรับอย่างมีระดับแบบไทย                 
และเอกลักษณ์ของอาหารไทยใน Emirates International Salon Culinaire ประจําปี 2554 ในงาน 
Gulfood ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในอุตสาหกรรมร้านอาหารและการโรงแรม             
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง และได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลในด้านต่างๆ 
รวมทั้งสิ้น 10 รายการจากการแข่งขัน 8 ประเภท 
7. dusitD2 chiang mai listed in Top 10 Trendiest Hotels in Asia by TripAdvisor 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจาก TripAdvisor ให้เป็น 1 ใน 10 ของโรงแรมที่ทันสมัย
ที่สุดในทวีปเอเชีย 
8. dusitD2 baraquda pattaya wins ASEANTA Awards of Excellence at ASEAN Tourism 

Forum 2011 
โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งภูมิภาคอาเซียน 

ในการประชุมการท่องเที่ยวประจําภูมิภาคอาเซียน ประจําปี 2554 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
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บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                       
                                                                                           

        
 
  

                     
                           

                                                                                                                                
  
                        

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
           
        
     

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      

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% 

DMS Property 
Investment Pvt. Ltd. 

 
 

55.00 % 
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หมายเหตุ:           
1. บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์  เมื่อวันที่                   

7 สิงหาคม 2550  
2. บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ จัดต้ังบริษัทเมื่อวันที่ 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 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 

 ทั้งนี้ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการของบมจ.ดุสิตธานี ดังนี ้

ชื่อ 
สัดส่วนการถือหุ้นใน                   

บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ (%) 
1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย    1.76 
2. นายชนินทธ์ โทณวณิก       0.00005 
3. นางสินี เธียรประสิทธิ์ 0.01 
4. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ   0.00001 
5. บ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งนางวรางค์ ไชยวรรณ เป็นผู้บริหาร 8.63 

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

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 
7. DMS Property Investment Pvt. Ltd. จัดตั้งบริษัทที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 ธุรกิจหลักของ บมจ. ดุสิตธานี คือ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการดําเนินการ
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า (แฟรนไชส์) โดยธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการภายใต้ชื่อบริษัทอื่นๆ ดังนี้   
 

บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

ธุรกิจโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

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

- เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าสําหรับโรงแรม ได้แก่ “ดุสิตธานี”  
“ดุสิตปร๊ินเซส” “ดุสิตดีท”ู  “ดุสิตเดวาราณา”  และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” 
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บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
- เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าสําหรับสปา ได้แก่ “เทวารัณย์ สปา” 

“น้ํา สปา” “DVN Spa” “d v n urban” และ “dvn” 
- รับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้บริษัทย่อย 6 แห่ง เป็นโรงแรมภายใต้ 

บ.ดุสิตแมนเนจเม้นท์ 3 แห่ง ได้แก่ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หัวหิน และภายใต้ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ 3 แห่ง ได้แก่ ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปร๊ินเซส 
โคราช รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ 

- รับจ้างบริหารโรงแรมภายในประเทศ  2 แห่ง ได้แก่ ดุสิตไอส์แลนด์ 
รีสอร์ท เชียงราย และดุสิตดีทู  บาราคูด้า พัทยา รับจ้างบริหาร
โรงแรมซึ่งจะเปิดในประเทศอีก 2 แห่ง ได้แก่ ดุสิตสมุย  และ 
ดุสิตเดวาราณา เอธเฮเวน รีสอร์ท พังงา  

- รับจ้างบริหารโรงแรมต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ ดุสิตธานี อาบูดาบี 
Philippine Hoteliers, Inc. - เป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ดุสิตธานี มะนิลา            

ซึ่งบริหารงานโดย บ.ดุสิตเวิล์ดวายด์ 
 บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์  
 

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

- เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “รอยัลปริ๊นเซส”  
- เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
-  เป็นเจ้าของ รอยัลปร๊ินเซส เชียงใหม่  ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และ 

ดุสิตปร๊ินเซส โคราช   
- ให้ แฟรนไชส์โรงแรม 4 แห่ง ได้แก่   ปทุมวัน ปร๊ินเซส   เบลแอร์ ปร๊ินเซส   

แกรนด์ไชน่า ปร๊ินเซส และ รอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 
Dusit Enterprises Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรม  

- บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส  
Dusit Overseas Co., Ltd. - รับจ้างบริหารโรงแรมในต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 แห่ง

ได้แก่ ดุสิตธานี เจดด้า ดุสิตธานี ไหหนาน และดุสิต เดวาราณา ไหหนาน  
- รับจ้างบริหารโรงแรมในต่างประเทศได้แก่  ดุสิตธานี ดูไบ รวมถึง 

อพาร์ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ ดุสิตธานี ดูไบ เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์ 
โฮเท็ล อพาร์ทเม้นท์ และ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร 

- ให้แฟรนไชส์โรงแรม 1 แห่ง ได้แก่ ดุสิตเรสซิเด้นซ์ ดูไบ มารีน่า 
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บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
Dusit Bird Hotels Private Limited - กิจการร่วมทุนระหว่าง บมจ . ดุสิตธานี  และ Bird Hospitality 

Services Private Limited ประเทศอินเดีย ดําเนินธุรกิจรับจ้างบริหาร

โรงแรมในประเทศอินเดีย 

- รับจ้างบริหารโรงแรมซึ่งจะเปิดในประเทศอินเดีย ได้แก่ ดุสิตธานี                

กัว  ดุสิตดีทู กัว ดุสิตดีทู นิวเดลี  ดุสิตเดวาราณา นิวเดลี  ดุสิตเดวาราณา       

ชัยปุระ ดุสิตเดวาราณา ฤษีเกศ ซึ่งอยู่ในระหว่างพัฒนาโครงการ  

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ - เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการโรงแรม     

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หัวหิน เพื่อ

รองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี 

- เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่งได้แก่  ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิต         

ดีทู เชียงใหม่  

- เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน  

DMS Property Investment Private 
Limited 

- เป็นเจ้าของโรงแรม ดุสิตธานี มัลดีฟส์ ซึ่งบริหารงานโดย บ. ดุสิต 

เวิล์ดวายด์ 

 

ธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

บมจ. ดุสิตธานี - เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจให้เช่าสํานักงานชื่อ อาคารพาณิชย์

ดุสิตธานี  

บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์  (เดิมชื่อ 
บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล) 

- ลงทุนในบริษัทต่างๆ  

บ. เทวารัณย์ สปา - ประกอบธุรกิจสถานบริการด้านสุขภาพ (Spa) 

บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร - ประกอบธุรกิจอบรมและพัฒนาบุคลากรในกลุ่มดุสิตธานี และให้

การฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป 

วิทยาลัยดุสิตธานี - สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยด้านการบริหารและการจัดการโรงแรม 
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บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - โรงเรียนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรั่งเศส 

บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ - เป็นสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค ซึ่งให้บริการในการบริหารโรงแรม

แก่วิสาหกิจในต่างประเทศเช่น ดุสิตธานี มะนิลา และ ดุสิตธานี        

มัลดีฟส์ และโรงแรมภายใต้การบริหารของ Dusit Oversea Co.,Ltd. 

- ให้บริการด้านการตลาดทั้งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ

สําหรับวิสาหกิจในเครือ  
 

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 โรงแรม             
ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเช่าจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีสัญญาเช่าในช่วงแรกเป็นระยะเวลา          
30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2516 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2546  บริษัทได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่าที่ดิน               
ได้อีก 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            
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้ท าการต่อสัญญาเช่าที่ดินล่วงหน้าเป็นเวลาอีก  
10 ปี โดยได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินฉบับเดิมและท าสัญญาเช่าฉบับใหม่ ซึ่งได้ท าการจดทะเบียนที่ส านักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 สัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549           
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 

ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
- 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 
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- โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพักจ านวน 
186 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง 

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

ในการจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อประกอบกิจการโรงแรมเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
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”)  
 วันที่ 21ธันวาคม 2553 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ซึ่งมีขนาด 
4,094 ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 
บริษัทได้โอนกิจการของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และจดสิทธิการเช่าโรงแรม       
ดุสิตธาน ีหัวหิน ให้กับกองทุนรวม  

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย
มีห้องพักจํานวน 226 ห้อง และวิลล่าส่วนตัวจํานวน 28 หลัง ให้บริการห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องประชุม
และการจัดงานสําหรับแขกผู้เข้าพักในโรงแรม บริษัทได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดยวิธีการ
ประมูลจากบริษัท ลากูน่า  รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) เป็นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นมูลค่า 2,715 ล้านบาท 
และได้โอนกิจการดังกล่าวให้กองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ มีห้องพักทั้งสิ้น 131 ห้อง 
ภายใต้บรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย  

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

ภายใต้ Philippine Hoteliers, Inc. 
เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ตั้งอยู่

กลางกรุงมะนิลาในเขต Makati City มีห้องพักจ านวน 538 ห้อง 
ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited 
เป็นบริษัทที่จัดต้ังในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ตั้งอยู่ 

ที่เกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีวิลล่า จ านวน 100 วิลล่า 
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3.2.2 ธุรกิจให้เช่าส านักงาน 
บมจ. ดุสิตธานี ด าเนินธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่าเป็นส านักงาน  โดยอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเช่า               

จากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ติดกับอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นอาคารส านักงาน
ขนาด 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 หัวหิน                  
โดยก าหนดให้มีสัญญาการบริหารและค่าตอบแทนระหว่างกัน  นอกจากนี้ บริษัทได้โอนสิทธิ และหน้าที่ในการ
รับบริหารโรงแรมอีก 5 แห่ง ให้แก่ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โดยมีโรงแรม 2 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
ได้แก่ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย และ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมอีก 3 แห่ง 
ด าเนินการในต่างประเทศ ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา (ฟิลิปปินส์) โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ (สหรัฐอาหรับ            
เอมิเรตส์) 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              
และหน้าที่ในการบริหารให้แก่ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท นั้น บริษัทได้ท าการยกเลิก และโอนกลับมา
บริหารงานภายใต้บริษัทตั้งแต่วันที่ 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 อีกทั้งยังได้ลงนามในสัญญารับจ้าง
บริหารโรงแรมดังต่อไปนี้ 

- โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
- โรงแรมดุสิตธานี ปาล์ม จูเมราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
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ในปี 2552 บริษัทได้โอนสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา (ฟิลิปปินส์)ให้กับ บ.ดุสิต       
เวิล์ดวายด์ และ Dusit Overseas Co., Ltd. ได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม “ดุสิตธานี ซันย่า”  (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น “ดุสิตธานี ไหหนาน”) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และโรงแรม  “ดุสิตธานี เจดด้า” ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย นอกจากนี้ บริษัทได้ทําการยกเลิกสัญญารับจ้างบริหารของโรงแรมดุสิตธานี ปาล์ม จูเมราห์ (สหรัฐ
อาหรับ เอมิเรตส์)  

บมจ. ดุสิตธานี กับ  Bird Hospitality Services Private Limited ในประเทศอินเดีย ได้ทําการจัดตั้งบริษัท 
ร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจการรับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย ภายใต้ชื่อ Dusit Bird Hotels Private Limited 
โดยบริษัทดังกล่าวจะดําเนินการบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตธานี” จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรม
ดุสิตธานี กัว (Goa) อินเดีย ซึ่งจะเปิดดําเนินการในปี 2557 

ในปี 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 
ภูเก็ต และเพื่อความคล่องตัวและความชัดเจนในการดําเนินการ บริษัทได้โอนสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม       
“ดุสิตธานี ดูไบ” ไปให้ Dusit Overseas Co., Ltd. 

ในปี 2554 บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ ได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และบริษัท
ได้ยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ ในโครงการ Chatrium Suit- Bangkok  

2.  “ดุสิต ปร๊ินเซส”  เดิมการรับจ้างบริหารโรงแรมระดับ 4 ดาว จะใช้เคร่ืองหมายการค้า “รอยัล ปร๊ินเซส”   
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. รอยัล ปร๊ินเซส จากการ Re-Branding ทําให้มีการเปลี่ยนเคร่ืองหมายการค้ามาเป็น  
“ดุสิต ปริ๊นเซส” ซึ่งดําเนินการภายใต้ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์   

ปัจจบุัน บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารโรงแรมภายใต้ชื่อ “ดุสิต ปร๊ินเซส” 2 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส 
ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส โคราช  

ในปี 2554 บริษัทได้ยกเลิกสัญญารับบริหารโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เกาะช้าง  และ Dusit Overseas Co., Ltd.          
ไดย้กเลิกสัญญารับบริหารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ซิตี้ เซ็นเตอร์ ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “รอยัล ปริ๊นเซส” มีโรงแรมระดับ 4 ดาวที่บริษัทป็นเจ้าของและบริหาร 1 แห่ง 
ได้แก่ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส เชียงใหม่  

ในส่วนของการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้ามี 4 โรงแรมได้แก่ โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส โรงแรมเบลแอร์ 
ปร๊ินเซส โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปร๊ินเซส และโรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง 

3. “ดุสิตดีทู” บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตดีทู” 4 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิต        
ดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยา  สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู นิวเดลี และโรงแรมดุสิตดีทู กัวในประเทศ
อินเดีย ซึ่งจะเปิดดําเนินการในปี 2556 สัญญาอยู่ภายใต ้Dusit Bird Hotels Private Limited  

ปี 2554 บริษัทได้ลงนามในสัญญาให้บริการทางเทคนิคโรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีน่า ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

 



  แบบ 56-1 

26 

 

 
4. “ดุสิตเดวาราณา” บมจ. ดุสิตธานี และ Bird Hospitality Services Private Limited ได้จัดต้ังบริษัทร่วมทุน

เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศอินเดียภายใต้ชื่อ Dusit Bird Hotels Private Limited บริษัท
ดังกล่าวจะดําเนินการบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตเดวาราณา” จํานวน 3 แห่งในประเทศอินเดีย 
ได้แก่ โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี จะเปิดดําเนินการในปี 2555 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ชัยปุระ (Jaipur) จะเปิด
ดําเนินการในปี 2557 และโรงแรมดุสิตเดวาราณา ฤษีเกศ (Rishikesh) จะเปิดดําเนินการในปี 2557  

นอกจากนั้น บริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมดุสิตเดวาราณา เอธเฮเวน รีสอร์ท พังงา          
คาดว่าจะเปิดดําเนินการในปี 2556  

ในปี 2554 Dusit Overseas Co., Ltd.ได้ลงนามในสัญญาให้บริการทางเทคนิคและสัญญารับจ้างบริหาร
โรงแรมดุสิตเดวาราณา ไหหนาน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” ในปี 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) และบริษัทได้
ยกเลิกสัญญาการรับจ้างบริหาร ดุสิตเรสซิเด้นซ์ ดูไบมารีน่า (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) แต่ในปี 2554 ได้ลงนามใน
สัญญาแฟรนไซส์ แทน 

 
3.2.4 ธุรกิจอื่นๆ 
 

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

ดุสิตธานี กรุงเทพ และรับจ้างบริหารสปา 5 แห่ง ได้แก่ ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสปาในต่างประเทศอีก 2 แห่งที่โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 

ธุรกิจด้านการฝึกอบรม 
ดําเนินการภายใต้บริษัทย่อย ได้แก่ บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร เปิดดําเนินการในเดือน สิงหาคม 2547          

มีวัตถุประสงค์ให้การฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
ในการทํางานให้กับกลุ่มดุสิตธานี และให้การฝึกอบรมบุคคลทั่วไป 

ธุรกิจด้านการศึกษา 
1. วิทยาลัยดุสิตธานี บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยดังกล่าว

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านการครัว การท่องเที่ยว  การบริหารโรงแรม และอ่ืนๆ          
ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจโรงแรม  และได้ร่วมโครงการกับ Le Cordon Bleu Helvetia Sarl ในการนําหลักสูตร
ด้านอาหารของ Le Cordon Bleu มาใช้ร่วมกับหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี 

2. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
กับ เลอ  กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้บริษัทร่วมทุนนี้ได้จัดตั้ง โรงเรียนสอนการประกอบ
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อาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขึ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทําการเรียนการสอน
คร้ังแรก เดือนกรกฎาคม 2550  โดยทุกหลักสูต รที่ โรง เ รียนเปิดสอนได้ รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. วิทยาลัยดุสิตธานีได้ดําเนินการขยายการจัดการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ         
รีสอร์ท สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการไมซ์  (Mice) 
และอิเว็นตส์ (Event) รวมถึงการให้บริการวิชาการอ่ืนๆ 

4. ในปี  2551 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Lyceum of the 
Philippines University (“LPU”) ตามสัญญาข้อตกลง  LPU มอบหมายให้บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
วางแผนกําหนดแนวทางการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารโรงแรม      
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร และ การจัดการการท่องเที่ยว รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น 
เช่น การประกอบอาหาร  การบริหารส่วนหน้า  การบริหารงานแม่บ้าน  และ การจัดการเคร่ืองดื่ม เป็นต้น           
โดยหลักสูตรทั้งหมดได้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย LPU ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มะนิลา  บาทังกาส์  ลากูน่า  และ       
คาวิเต้  ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ กว่า 10,000 คน  
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3.3   โครงสร้างรายได้ 

แยกตามสายผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   
                                                                  (หน่วย : พันบาท)  

ผลิตภัณฑ/์บริการ ด าเนินการโดย 
% การถือหุน้ 
(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

   รายได ้       % รายได ้ % รายได ้ % 

1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม         
1.1 รายได้ค่าห้องพัก 1. บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 782,460 25.65 732,214 20.34 668,551 17.05 
 2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 98.30 13,656 0.45 - - - - 
 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 395,599 12.97 454,562 12.62 481,997 12.29 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.46 64,178 2.10 - - - - 
 5. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ * 86.79 192,669 6.32 247,447 6.87 184,543 4.70 
 6. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99 - - 36,283 1.01 625,364 15.94 
รวมรายได้ค่าห้องพัก  1,448,562 47.49 1,470,506 40.84 1,960,455 49.98 
1.2 รายได้ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม 

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

100.00 
98.30 

630,035 
4,737 

20.65 
0.15 

606,151 
- 

16.84 
- 

547,295 
- 

13.95 
- 

 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 226,003 7.41 239,511 6.65 232,834 5.94 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.46 55,305 1.81 - - - - 
 5. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ * 86.79 166,421 5.46 208,036 5.78 136,142 3.47 
 6. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99 - - 18,083 0.50 332,316 8.47 

รวมรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  1,082,501 35.48 1,071,781 29.77 1,248,587 31.83 
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ผลิตภัณฑ/์บริการ ด าเนินการโดย 
% การถือหุน้ 
(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

   รายได ้       % รายได ้ % รายได ้ % 
1.3 รายได้อื่นๆ 1. บมจ. ดุสิตธาน ี

2. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
100.00 

98.30 
62,622 

1,292 
2.06 
0.04 

55,674 
- 

1.55 
- 

41,837 
- 

1.07 
- 

 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 20,767 0.68 25,410 0.71 24,220 0.62 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.46 6,540 0.21 - - - - 
 5. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ * 86.79 19,389 0.64 20,585 0.57 13,942 0.36 
 6. บ. เทวารัณย์ สปา 99.99 19,525 0.64 15,161 0.42 21,785 0.55 
 7. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 99.99 563 0.02 2,641 0.07 2,515 0.06 
 8. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 57,964 1.90 74,331 2.06 93,708 2.39 
 9. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์  99.99 - - 1,042 0.03 27,573 0.70 
รวมรายได้อื่นๆ  188,662 6.19 194,844 5.41 225,580 5.75 
รวมรายได้จากธุรกิจโรงแรม  2,719,725 89.16 2,737,131 76.02 3,434,622 87.56 
2. รายได้จากธุรกิจ 
อาคารให้เช่า 

        

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1. บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 57,657 1.89 60,174 1.67 57,791 1.47 
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  57,657 1.89 60,174 1.67 57,791 1.47 
3. รายได้จากการรับจ้าง 1. บมจ. ดุสิตธาน ี 100.00 83,059 2.72 44,145 1.22 10,294 0.26 
บริหารโรงแรม 2. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.46 1,246 0.04 - - - - 
  3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ * 86.79 2,815 0.10 3,500 0.10 4,600 0.12 
 4. บ. เทวารัณย์ สปา 99.99 - - 671 0.02 1,022 0.03 
 5. บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 99.99 - - 10,365 0.29 1,236 0.03 
 6. Dusit Overseas Company Limited - - - 23,352 0.65 45,602 1.16 
รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม  87,120 2.86 82,033 2.28 62,754 1.60 
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ผลิตภัณฑ/์บริการ ด าเนินการโดย 
% การถือหุน้ 
(ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

   รายได ้       % รายได ้ % รายได ้ % 

4. รายได้อื่นๆ 1. บมจ. ดุสิตธาน ี
2. บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  

100.00 
98.30 

135,841 
647 

4.45 
0.02 

**171,863 
- 

4.77 
- 

**297,504 
- 

7.59 
- 

 3. Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 19,442 0.64 23,098 0.64 15,591 0.40 
 4. บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส 82.46 2,560 0.08 - - - - 
 5. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ * 86.79 8,029 0.26 * 509,683 14.16  37,511 0.96 
 6. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 99.99 557 0.02 276 0.01 256 0.01 
 7. บ. เทวารัณย์ สปา 99.99 1,279 0.04 1,610 0.05 949 0.02 
 8. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 99.99 6 0.00 1 0.00 31 0.00 
 9. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 49.99 183 0.01 252 0.01 379 0.01 
 10. บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 99.99 16,664 0.55 13,831 0.38 4,094 0.10 
 11. Dusit Overseas Company Limited 99.99 499 0.02 - - - - 
 12. Dusit Bird Hotels Private Limited 50.00 - - 134 0.00 91 0.00 
 13. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99 - - 227 0.01 10,994 0.28 
รวมรายได้อื่นๆ  185,707 6.09 720,975 20.03 367,400 9.37 

รวมรายได้ท้ังหมด  3,050,209 100.00 3,600,313 100.00 3,922,567 100.00 
 

* บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท รอยัล ปร๊ินเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท              
ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552ในปี 2553 มีรายได้อ่ืนๆ จํานวน 
509.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการขายโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง จํานวน 467.47 ล้านบาท กําไรจากการขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์โรงแรม
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ดุสิตธานี หัวหิน ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) จํานวน 53.56 ล้านบาท ขาดทุนจากการขายโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่
ให้แก่กองทุนรวม จํานวน 22.41 ล้านบาท และอื่นๆ จํานวน 11.06 ล้านบาท  

** ปี 2533 รายได้อื่นๆ จํานวน 171.86 ล้านบาท รวมรายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย จํานวน 34.80 ล้านบาทเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในระหว่างที่
บริษัทได้ซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่โอนเข้ากองทุนรวมในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และส่วนแบ่งกําไรจากเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมในอัตราร้อยละ 30 จํานวน 6.88 ล้านบาท ปี 2554 มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมในอัตราร้อยละ 30 จํานวน 111.81 ล้านบาท 
และมีกําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หอพักรมณีย์คอร์ท ที่เชียงใหม่และอุปกรณ์โรงแรมอื่นๆจํานวน 39.55 ล้านบาท 
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 แยกตามโรงแรม 
โครงสร้างรายได้รวมจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี  ซึ่งเป็นรายได้รวมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ได้รับรู้รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
ประกอบด้วย รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม และรายได้อ่ืนๆ จากธุรกิจโรงแรมในระยะ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม               
                                                                     (หน่วย : พันบาท) 

โรงแรม ด าเนินการโดย 
%  

การถือหุน้(ทางตรง
และทางอ้อม) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

   รายได้รวม % รายได้รวม % รายได้รวม % 
ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธานี 100.00 784,714 28.96 683,031 25.17 799,053 23.61 
ดุสิตธานี พัทยา บมจ. ดุสิตธานี 100.00 408,873 15.09 441,856 16.28 493,863 14.59 
ดุสิตธาน ีหัวหิน บมจ. ดุสิตธานี 100.00 322,167 11.89 307,249 11.32 295 0.01 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 88.00 661,811 24.42 742,582 27.36 754,643 22.30 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์   * 98.29/86.79 72,204 2.66 57,857 2.13 134 0 
รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์   * 98.29/86.79 135,964 5.02 96,027 3.54 791 0.02 
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์   * 98.29/86.79 72,439 2.67 63,372 2.34 78,849 2.33 
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครนิทร ์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์   * 98.29/86.79 161,279 5.95 179,284 6.61 164,347 4.85 
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์   * 98.29/86.79 90,480 3.34 86,843 3.20 96,749 2.86 
ดุสิตธาน ีหัวหิน บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99 - - 14,190 0.52 354,479 10.47 
ดุสิตธาน ีลากูน่า ภูเก็ต บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99 - - 37,657 1.39 549,844 16.25 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท ์ 99.99 - - 3,788 0.14 91,608 2.71 
รายได้รวมจากการด าเนินธรุกิจโรงแรมทีบ่ริษัทในกลุ่มดุสติธานีเป็นเจ้าของ 2,709,931 100.00 2,713,736 100.00 3,384,655 100.00 

* บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท รอยัล ปร๊ินเซส จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ดุสิต โฮเต็ล 
แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายเชิงรุก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกับ           

การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริหารโดย
เพิ่มจ านวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มขยายการรับบริหาร
ในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงกระทบต่อธุรกิจ ในขณะเดียวกัน                   
ยังได้พิจารณาช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการขยายตัวในการรับบริหาร 
โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการรับบริหารโรงแรมและการลงทุนในกิจการ
โรงแรมในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 
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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 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ให้มากที่สุดด้วยการใช้สินทรัพย์ของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และพิจารณาการลงทุนในกิจการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของโรงแรม 7 แห่ง ดังนี ้
1.1 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ดุสิตธานี  เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวมทีั้งหมด 4 โรงแรมคือ 

 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีห้องพักสําหรับขายจํานวน 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 นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา  และ          
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สระว่ายน้ํา ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa)                
ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” Dusit Shop ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าพื้นเมือง            
และของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอร่ี ชื่อ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน 
บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการตัดผม บริการ        
ซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย์  ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น 

ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ มีทั้งนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ มีการจัดประชุมสัมมนา               
จากบริษัทในประเทศไทยและการจัดประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลูกค้านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาในระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงมีนาคม ของปีถัดไปซึ่งเป็นช่วง High Season  ส่วนระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ซึ่งเป็น         
ช่วง Low Season จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อย 

 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  มีห้องพักสําหรับขายจํานวน 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 ห้องประชุม และสัมมนา  และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สนามเทนนิส สระว่ายน้ํา             
ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” Dusit Shop ร้านบูติกที่ 
รวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้านานาชนิด รวมทั้งร้านค้าย่อยขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ร้านขายขนม            
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เบเกอร่ีชื่อ “Dusit Gourmet”  บริการ รถ Limousine บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการ  ตัดผม  บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย์  ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น 

 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา  มีห้องพักสําหรับขายจํานวน 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  
นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา  และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆ  เช่น สระว่ายน้ํา ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา ” 
ร้านค้าย่อยขายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก  ร้านขายขนมเบเกอร่ีชื่อ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine 
ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานที่  บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ประเทศ                  
บริการรับเลี้ยงเด็กทารก บริการตัดผม  บริการซักอบรีด  รับส่งไปรษณีย์  ให้บริการโทรศัพท์  บริการดูแลรถ 
(Valet Service) บริการทางการแพทย์และ    ทันตกรรม (Medical and Dental Clinic) เป็นต้น 

 โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มีห้องพักสําหรับขายจํานวน 100 วิลล่า แบ่งเป็น Beach Villa           
46 หลัง Lagoon Villa 30 หลัง Ocean Villa 20 หลัง Ocean Pavillion 2 หลัง และ Beach Residence 2 หลัง 
นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน้ํา ศูนย์กีฬา          
ทางน้ํา ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา ” ร้านค้าย่อยขายสินค้า
พื้นเมือง และของที่ระลึก  บริการเรือ Seaplane ระหว่างสนามบินมาเลย์และโรงแรม 

1.2 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าดุสิตปร๊ินเซส และรอยัลปริ๊นเซส  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 และ              

สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น สระว่ายน้ํา นวดแผนโบราณ และมีสปาในเครือ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส  
ภายใต้ชื่อ “น้ําสปา”  ซึ่งให้บริการแล้วที่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช  และยังมีร้านค้าย่อยจําหน่ายของที่ระลึก 
ศูนย์บริการธุรกิจ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการซักรีด บริการโทรศัพท์ทั้งในและต่างประเทศ 
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในห้องพัก เป็นต้น 

 “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ  แต่ทั้งนี ้            
การพิจารณาการลงทุน บริษัทได้คํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย 
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2. การบริหารโรงแรมและสปา มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสายการบังคับบัญชาและเพิ่มการกระจายอํานาจ 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ซึ่งจําเป็นต่อธุรกิจที่กําลังขยายตัว
และมีการแข่งขันที่สูง แต่ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และให้เป็นไปตามหลักการควมคุมดูแลกิจการที่ดี บริษัท           
ได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการต่างๆ  ไว้ให้ผู้บริหารสามารถดําเนินการได้ภายใน
ขอบเขตอํานาจที่ได้รับ หากรายการใดเกินกว่าอํานาจหน้าที่จะต้องดําเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ไว้ โดยฝ่ายการรับบริหารโรงแรมประกอบด้วยแผนกต่างๆ ดังนี ้

o ฝ่ายปฏิบัติการ 
o ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด 
o ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
o สปา 

หลังจากมีการ Re-Branding ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีการจัดทํามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ 
และการบริการสําหรับโรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน โดยเคร่ืองหมายการค้าในธุรกิจ            
โรงแรมของดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบไปด้วย 5 เคร่ืองหมายการค้า ได้แก่ “ดุสิตธานี” “ดุสิตปร๊ินเซส”              

“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์” โรงแรมในแต่ละเคร่ืองหมายการค้า จะมีเอกลักษณ์ที่           
แตกต่างกันออกไป  เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม                        
โดยจําแนกรายละเอียด ที่มาของเคร่ืองหมายการค้า และโรงแรมที่อยู่ภายใต้แต่ละเคร่ืองหมายการค้าดังนี้ 

1. “ดุสิตธานี” 
เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มี รูปแบบการตกแต่งและการบริการซึ่งมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย                      

ในทุกๆ รายละเอียด กลุ่มลูกค้าหลักของดุสิตธานีคือ นักธุกิจและนักเดินทาง ผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต                    
มีมุมมอง ที่กว้างขวางจากประสบการณ์การเดินทางที่ได้สะสมมา คนกลุ่มนี้ต้องการการบริการที่เป็นเลิศที่สะท้อนถึง
รสนิยมที่เหนือชั้น 

การสรรค์สร้างดุสิตธานีคือ ความพยายามที่จะนิรมิตความสุขสบายแห่งเมืองสวรรค์ที่มีความเป็นไทย
เป็นเอกลักษณ์ ให้ทุกผู้มาเยือนได้สัมผัสทุกรายละเอียดของความเป็นดุสิตธานี ทั้งงานศิลปะ ดอกไม้ประดับ 
และบุคลากร ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของประสบการณ์ที่น่าประทับใจทั้งสิ้น 

“สัมผัสแห่งสวรรค์ดั่งนิรมิต” 
 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน * 
 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ** 
 โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย 
 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ฟิลิปปินส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร อียิปต ์
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 โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (จะเปิดดําเนินการปี 2555) 
 โรงแรมดุสิตธาน ีกัว (Goa) อินเดีย (จะเปิดดําเนินการปี 2557) 
 โรงแรมดุสิตธานี ซันย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมดุสิตธานี ไหหนาน 

จะเปิดดําเนินการปี 2556) 
 โรงแรมดุสิตธานี เจดด้า ซาอุดิอาระเบีย (อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ) 
 โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์  
 โรงแรมดุสิตสมุย  

หมายเหตุ :    *  เป็นสิทธิการเช่าภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
      **  เป็นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  

2. “ดุสิตปร๊ินเซส” 
เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่มีรูปแบบการตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย กลุ่มลูกค้าหลักของเคร่ืองหมาย

การค้านี้คือ นักธุรกิจระดับกลาง ซึ่งแสวงหาความสะดวกสบายจากที่พัก และ การบริการที่ เป็นมิตร               
ความคุ้มค่าของราคา  และนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง  

ดุสิตปร๊ินเซสให้ความสบายในความคุ้นเคยกับทุกผู้มาเยือนโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า                 
ดุสิตปร๊ินเซส ทุกแห่งล้วนแต่มีรากฐานและความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับเมืองนั้นๆ จึงทําให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับพื้นที่ท้องถิ่นอย่างละเอียด และยังตั้งอยู่ในทําเลที่สะดวกแก่การเดินทางและเที่ยวชมสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ 
การบริการอย่างเป็นกันเองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ดึงดูดให้ทุกกลุ่มลูกค้าของดุสิตปร๊ินเซสกลับมาเยือน         
อีกด้วยความประทับใจ 

โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้เคร่ืองหมายการค้าดุสิตปร๊ินเซส  มีทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยอยู่ในประเทศไทย         
ทั้ง 7  แห่ง โรงแรมบางแห่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นดุสิตปร๊ินเซส ภายหลังที่การปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ          
ส่วนโรงแรมที่เป็น Franchise จะยังคงใช้ชื่อเดิม 

“ผ่อนคลายกับความสบายที่คุ้นเคย” 
 

 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
 โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส * 
 โรงแรมเบลแอร์ ปริ๊นเซส * 
 โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปร๊ินเซส * 
 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง* 

 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใต้แฟรนไชส์ ของ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 
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3. “ดุสิตดีทู” 

โรงแรมระดับ 5 ดาวที่มีการตกแต่ง และ การบริการที่โดดเด่นทันสมัย มีความเป็นเอกลักษณ์  
เฉพาะตัว กลุ่มลูกค้าหลักของเคร่ืองหมายการค้านี้คือ นักเดินทางยุคใหม่ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังของวัยทํางาน 
และความมั่นใจในความสําเร็จ ไม่ว่าจุดประสงค์ในการเดินทางจะเป็นธุรกิจหรือการพักผ่อนท่องเที่ยว              
คนกลุ่มนี้ต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ทันสมัย และเร้าใจในคุณภาพที่เป็นเลิศ 

เอกลักษณ์ของดุสิตดีทูนั้น เกิดจากการผสมผสานของ 3 องค์ประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ      
นั่นคือการออกแบบที่ทันสมัยที่มีเสน่ห์ดึงดูด การบริการที่โดดเด่น และแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ทําให้ทุกสัมผัสของ ดุสิตดีทู เต็มไปด้วยความประทับใจ 

โรงแรมแห่งแรกภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดุสิตดีทู” ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2549                   
ที่จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เป็นโรงแรมที่มีเอกลัษณ์ในด้านความสดใสและมีชีวิตชีวา 
รวมทั้งยังมีความสมัยใหม่และเป็นที่น่าประทับใจ  

“เสน่ห์ของชีวิตที่มีสไตล์ในทุกรูปแบบ” 
 โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ * 
 โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยา 
 โรงแรมดุสิตดีทู นิวเดลี อินเดีย (จะเปิดดําเนินการในปี 2556) 
 โรงแรมดุสิตดีทู กัว (จะเปิดดําเนินการในปี 2556) 

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

service) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด กลุ่มลูกค้าหลักของเคร่ืองหมาย การค้านี้คือ               
ผู้ที่สรรหาความสมดุลของชีวิตที่แท้จริง เพราะความสําเร็จทางการงานและการเงินเพียงอย่างเดียวนั้น                
ไม่สามารถที่จะนํามาซึ่งความสุขที่แท้จริงได้ หากขาดความสมบูรณ์ ทางร่างกายและจิตใจ ดุสิตเดวาราณา           
จึงเปรียบเสมือนสวนสวรรค์ที่ให้ความร่ืนรมย์ทั้งทางกายและใจอย่างแท้จริง ในความเป็นส่วนตัวอย่างไม่มี           
ที่ใดเสมอเหมือน 

“ปลีกความธรรมดา สู่มิติแห่งความรื่นรมย์” 
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี อินเดีย (จะเปิดดําเนินการในปี 2555)  
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ชัยปุระ (Jaipur) อินเดีย ( จะเปิดดําเนินการในปี 2557)   
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ฤษีเกศ (Rishikesh) อินเดีย (จะเปิดดําเนินการในปี 2557)  
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา ไหหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน(จะเปิดดําเนินการในเดือนปี 2556) 
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา เอธเฮเวน รีสอร์ท พังงา   
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5.  “ดุสิตเรสซิเด้นซ์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์” 
ดุสิตเรสซิเด้นซ์ บริการห้องชุดพักอาศัยระยะยาว พร้อมบริการในมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว            

โดยกลุ่มลูกค้าของเคร่ืองหมายการค้านี้คือ ผู้ที่สรรหาที่พักอาศัยระยะยาวอันได้แก่ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว          
ระยะยาว และชาวต่างชาติ ผู้พ านักในประเทศนั้นๆ  

การออกแบบ และการบริการจะเน้นถึงการสร้างบรรยากาศความอบ อุ่นให้เปรียบเสมือนบ้านพัก           
อาศัยที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยอย่างแท้จริง   

“ความเป็นอยู่ที่เหนือชั้นเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ” 
 เพิร์ลโคสต์พรีเมียร์ โฮเต็ลอพาร์ทเม้นท์   ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 อพาร์ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 ดุสิตเรสซิเด้นซ์ ดูไบมารีน่า*     ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
หมายเหตุ : * เป็นโรงแรมภายใต้แฟรนไชส์ ของ บมจ.ดุสิตธานี 
นอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

อย่างครบวงจร จึงได้มีการบริการด้านสุขภาพ สถานออกก าลังกายในโรงแรมดังนี้ 
เทวารัณย์ สปา 
เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ที่มุ่งสร้างสรรค์ และ พัฒนาการบริการด้านสปา ในโรงแรม 

ระดับ 5 ดาว โดยเน้นความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการบริการ เทวารัณย์ สปา เน้นการบ าบัดที่ผสมผสาน
ระหว่างศาสตร์ของตะวันออก และตะวันตกซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเทวารัณย์  รูปแบบการตกแต่ง           
จะเน้นบรรยากาศที่ผ่อนคลายเสมือนอยู่ในสวนสวรรค์ ซึ่งเป็นกรอบความคิดและที่มาของเทวารัณย์ สปา           
ท าให้เทวารัณย์ สปา เป็นสปาชั้นแนวหน้าของทวีปเอเชีย ประกอบด้วย 

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

เน้นถึงความเรียบง่าย และ ความไม่ซับซ้อนของการตกแต่งและการบริการ  ปัจจุบันให้บริการอยู่ 1 สาขา         
ได้แก่ น้ า สปา โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช  
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ดีฟิต 
เป็นสถานออกกําลังกาย (ศูนย์ฟิตเนส) สําหรับโรงแรม 5 ดาวในเครือของ “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล” ตกแต่ง                          

ด้วยศิลปะสมัยใหม่ พร้อมด้วยอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครัน มีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฟิตเนส                      
ที่พร้อมจะให้คําแนะนํา   และความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการแต่ละราย 

3.  การศึกษา   
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง  และเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพ         

เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทั่วโลก บริษัท  
ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งฝ่ายการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจด้าน            
การศึกษาและการฝึกอบรมไปยังจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู่   
ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเข้าทํางานในโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมในกลุ่มดุสิต               
และในปีที่ผ่านมาธุรกิจด้านการศึกษาของกลุ่มได้รับการยอมรับและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง   

ในปี 2554 ฝ่ายการศึกษาได้ขยายการจัดการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค โดยเปิดศูนย์การศึกษาวิทยาลัย         
ดุสิตธานีบนเนื้อที่ 3 ไร่ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ศูนย์การศึกษานี้มีมาตราฐานทัดเทียมเท่ากับวิทยาลัย          
ดุสิตธานี กรุงเทพทุกประการ เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขา 
วิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ รวมถึงการให้บริการวิชาการอ่ืนๆ 

นอกจากนี้  ฝ่ายการศึกษาโดยวิทยาลัยดุสิตธานีได้ลงนามความร่วมมือสถาบันการศึกษาชั้นนํา                  
ในต่างประเทศเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิชาการกับ Ecole Hotelier de Lausanne, Switzerland                
ด้านภาษาญ่ีปุ่น กับ Aso College Group และด้านอาหารญ่ีปุ่น กับ Tsuji Culinary School เป็นต้น 

ในปี 2551 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Lyceum of the 
Philippines University (“LPU”) นับตั้งแต่นั้นทั้งสองสถาบันได้มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านการสอน               
การเยี่ยมชมและดูงานของบุคลากรระหว่าง 2 สถาบัน การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น               
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการที่ให้คําปรึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร           
ทางวิชาการ โดยทั้งสองสถาบันได้ดําเนินการในกิจกรรมดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ ทําให้ความร่วมมือระหว่าง
สองสถาบันนี้แน่นแฟ้นและเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการให้มีมากขึ้น ปัจจุบันมีนักศึกษาให้ความสนใจและ       
สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ซึ่งปีนี้อยู่ระดับชั้นปีที่ 3 เป็นจํานวนกว่า  10,000 คน ถือได้ว่าความร่วมมือระหว่าง
สองสถาบันในครั้งนี้ได้รับการตอบรับและประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี 

ตามสัญญาข้อตกลง  วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการมอบหมายจาก LPU ให้วางแผนกําหนดแนวทาง           
การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารโรงแรม  ศิลปะการประกอบอาหาร               
และการจัดการภัตตาคาร และ การจัดการการท่องเที่ยว รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น เช่น การประกอบอาหาร              
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การบริหารส่วนหน้า  การบริหารงานแม่บ้าน  และ การจัดการเคร่ืองดื่ม เป็นต้น โดยหลักสูตรทั้งหมดได้เปิดสอน
ที่มหาวิทยาลัย LPU ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มะนิลา    บาทังกาส์  ลากูน่า  และ คาวิเต้   

ความร่วมมือกันในคร้ังนี้  นอกจากจะท าให้สถาบันทั้ง 2 แห่งได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น
ให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกแล้ว ยังท าให้กลุ่มดุสิตมีพันธมิตรด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นและมีโอกาสสามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่จะจบในอนาคตไปท างานในโรงแรมของดุสิตในตะวันออกกลางและต่างประเ ทศ                
อ่ืนๆ อีกด้วย โดย กลุ่มดุสิตจะได้รับค่าตอบแทนจากส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียนที่ได้รับจากนักเรียนที่                 
สมัครเรียนในหลักสูตรนี้ตามระยะสัญญาซึ่งในช่วงแรกก าหนดไว้ 15 ป ี
ฝ่ายการศึกษาประกอบด้วย 
1. วิทยาลัยดุสิตธานี 

โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2536  ด้วยปณิธานของ               
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการโรงแรม เพื่อพร้อมเข้าท างาน           
ในกลุ่มดุสิต และเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศที่ก าลังเติบโตอย่าง           
ต่อเนื่อง โดยเปิดท าการเรียนการสอนหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร 2 ปี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร         
ด้านการปฏิบัติการโรงแรม (Diploma in Hotel Operations) และหลักสูตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร 
(Professional Chef Diploma) 

นับตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการเรียนการสอนเป็นต้นมา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้น                
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ                    
จนได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เลื่อนสถานะเป็นวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้ งแต ่                
ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา 

ปี 2553 วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 
5 สาขาวิชา ได้แก่ 

1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท 
2. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
4. สาขาวิชาการจัดการสปา  
5. สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ 

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
1. สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท 
2. สาขาการจัดการครัวและภัตตาคารร่วมกับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา ได้แก่ 
1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร  
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นอกจากนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี ยังได้เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมและให้บริการวิชาการหลายหลักสูตร 
เช่น หลักสูตร Mini-MBA in Hospitality Management หลักสูตร Executive Program in Hotel Management 
หลักสูตรอุตสาหกรรมระยะสั้น 3 เดือน (Hospitality Access Program) และหลักสูตรการประกอบอาหารไทย
มืออาชีพ เป็นต้น  รวมทั้งวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่ทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อไปทํางาน
ในต่างประเทศ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใน 5 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ พนักงานประกอบ
อาหาร พนักงานผสมเคร่ืองดื่ม พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม พนักงานต้อนรับส่วนหน้า และพนักงาน
ทําความสะอาด 
 ด้านความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานีได้ลงนามกับสถาบันการศึกษา                 
ที่มีชื่อเสียงเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ อาทิ 

1. Ecole Hotelier de Lausanne, Switzerland 
2. William Angliss Instutute, Australia 
3. Aso College Group, Japan 
4. Tsuji culinary School, Japan 
5. Hong Kong Polytecnhic University 
6. Gyeongju University, Korea  
7. University College Birmingham, United Kingdom 
8. Cesar Ritze Colleges, Switzerland 
9. Saxio University of Applied Sciences, the Netherlands 
10. Sekolah Tinggi Pariwisata Bangdung, Indonesia 
11. Emirates Academy of Hospitality Management, UAE 
ในปี 2554 โดยเปิดศูนย์การศึกษาบนเนื้อที่  3 ไร่ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ศูนย์การศึกษานี ้                    

มีมาตราฐานทัดเทียมเท่ากับวิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพประกอบไปด้วยอาคารเพื่อการเรียนการสอน 4 อาคาร            
มีห้องเรียน ห้องฝึกปฎิบัติ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย  ศูนย์การศึกษานี้เปิดสอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท สาขาวิชา          
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ รวมถึงการให้             
บริการวิชาการอ่ืนๆ 

จากการที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้มุ่ งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการและผลิตบั ณฑิตที่จบการศึกษา                    
และประสบความสําเร็จในอาชีพการงานเป็นอย่างดี  ทําให้ในปี 2540 วิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทอง               
ด้านการศึกษาและฝึกอบรมจาก PATA (PATA-Gold Award Education & Training)  

ในปี 2552 – 2553 วิทยาลัยได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้จัดทําหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน  
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ในกลุ่มสาขาวิชาชีพการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม การจัดการงานส่วนหน้า และงานแม่บ้าน นอกจากนี้ 
นักศึกษาของวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน โดยได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในด้านต่างๆ                
จากสถาบันและองค์กรที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย เช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันการประกอบ
อาหารในโครงการ The World Skills ASEAN Competition 2010 เป็นต้น 

วิทยาลัยดุสิตธานีตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่  12 ไร่ ประกอบด้วย
อาคารเรียน 2 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 14,083 ตารางเมตร โดยมีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ ห้องสาธิต            
และห้องครัวที่ทันสมัยและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ปี 2554 วิทยาลัยดุสิตธานีมีจํานวนนักศึกษา 
เต็มเวลาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งสิ้นกว่า 3,000 คน   
2. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร จ ากัด 

บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกอบรมแก่หน่วยงาน 
และบุคคลทั่วไป ซึ่งในลําดับแรกได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของ  “ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล”            
โดยมีหลักสูตรการอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการทํางานสูงขึ้น  
หลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารระดับกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานและการบริหารงานเพื่อ                  
เตรียมความพร้อมให้พนักงานเหล่านี้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือพร้อมที่จะเข้าไปทํางานในโรงแรม        
เปิดใหม่ต่อไป  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อสนองความต้องการด้านการฝึกอบรมของพนักงาน          
ในด้านต่างๆ เช่น การทํางานร่วมกัน  มาตรฐานของการให้บริการ และ การบริการที่ทําให้ลูกค้าเกิดความ           
พึงพอใจสูงสุด เป็นต้น บริษัทรับให้คําปรึกษาด้านการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และรับจัดฝึกอบรม          
นอกสถานที่ด้วย 

ในปี 2554 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมด 81 หลักสูตร         
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์จากในและต่างประเทศมาบรรยาย มีผู้เข้าเรียนและผ่าน           
การฝึกอบรมทั้งสิ้นกว่า 2,000  คน  

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

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)           
กับ เลอ  กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้บริษัทร่วมทุนนี้ได้จัดตั้ง โรงเรียนสอนการประกอ บอาหาร
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขึ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทําการเรียนการสอนคร้ังแรก  
เดือนกรกฎาคม 2550  โดยทุกหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบัน
เปิดสอนปีละ 4 เทอม โดยมีนักเรียนชาวไทยและต่างประเทศจบการศึกษาปีละ 1,000 คน  

เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบันที่สอนการประกอบอาหารแบบฝร่ังเศสที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  
โดยเปิดสอนมานานกว่า 115 ปี  ปัจจุบันมีโรงเรียนทั้งหมดมากกว่า  40 โรงเรียน ใน 20 ประเทศทั่วโลก  
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หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 หลักสูตรเต็มเวลา (Weekday Class)  
 หลักสูตรนอกเวลา (Saturday Class)  

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

และหลักสูตรการประกอบขนมอบ  มีการเ รียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ เชฟผู้สอน                            
และมีผู้ชํานาญการด้านอาหารเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย แต่ละหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับขั้น คือ ระดับ                 
ขั้นต้น 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) 
การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 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)  
เมื่อสําเร็จการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรในหลักสูตรการประกอบอาหารคาว และ                 

ขนมอบในทุกระดับขั้น คือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร           
เลอ กอร์ดอง เบลอ Grand Diplôme 

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

3. หลักสูตรวิชาการท าขนมปัง (Diploma Professional  Bakery)  
3.1 หลักสูตรวิชาการทําขนมปังขั้นพื้นฐาน (Basic Level) ระยะเวลาเรียน 120 ชั่วโมง  
3.2 หลักสูตรวิชาการทําขนมปังขั้นสูง (Advance Level) ระยะเวลาเรียน 120 ชั่วโมง    
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4. หลักสูตรระยะสั้น   
4.1 หลักสูตรการทํากาแฟ  (Barista: The Art of Coffee-making) ระยะเวลาเรียน 

18 ชั่วโมง                  
4.2 หลักสูตรการทําขนมปัง (Boulangerie: The Art of Bread-making) ระยะเวลาเรียน  

25 ชั่วโมง 
4.3 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies) ระยะเวลาเรียน 45 ชั่วโมง 

หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารได้นําหลักการ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคสําคัญต่า งๆ ของ                   
การประกอบอาหารแบบฝร่ังเศส มาถ่ายทอดให้ผู้ เรียน ซึ่งตลอดทั้งหลักสูตรนี้จะอยู่ภายใต้คําแนะนํา                
และการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์เชฟผู้สอน ที่มีประสบการณ์สูงด้านการสอน การทําอาหารและขนมอบ 
โดยใช้หลักการเรียนการสอนของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้จากการเรียนระหว่าง               
การสาธิตการประกอบอาหาร และได้ลงมือปฏิบัติอาหารนั้นๆ ในห้องปฏิบัติการครัว  
 โรงเรียนติดอันดับ 1 ใน 3 สถาบันสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย งานมหกรรมการแสดง
อาหารระดับโลก ณ ประเทศสิงคโปร์ ปี 2552 และ2553 และ หนังสือส้มตํา จุดนัดพบของรสชาติและวัฒนธรรม 
จัดพิมพ์โดยโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และเข้ารอบสุดท้าย งาน World 
Gourmand Book Awards ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตั้ งอยู่ที่ อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 1 
เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีพื้นที่โดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงเรียนได้รับ              
การออกแบบเป็นอย่างดีและมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยแบ่งเป็นห้องครัวประกอบ
อาหารคาว ห้องครัวประกอบอาหารหวาน ห้องครัวเอนกประสงค์  ห้องครัวประกอบอาหารนานาชาติ              
ห้องสาธิตประกอบอาหาร ห้องเรียนสําหรับหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์  ห้องเรียนทํากาแฟ และห้องสมุด  
เป็นต้น   
 4.  การบริหารจัดการส่วนกลาง 

เป็นการบริหารจัดการในด้านนโยบาย กําหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ทิศทางของบริษัท รวมทั้งกําหนด       
กฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน ควบคุมภายใน เพื่อให้อยู่ ในมาตรฐาน และสอดคล้องกั นทั้งกลุ่ม                       
การแบ่งแยกงาน และความรับผิดชอบงานส่วนดังกล่าวออกจากงานใน 3 ส่วนข้างต้น เพื่อแบ่งแยกอํานาจ             
หน้าที่ให้ชัดเจน ทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของ             
การบริหารองค์กร การบริหารจัดการส่วนกลางขึ้นตรงกับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายการเงิน (CFO)                
และประธานฝ่ายปฏิบัติการ (CEO) ยกเว้น ฝ่ายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

การบริหารจัดการส่วนกลางประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี ้
 สํานักงานเลขานุการบริษัท 
 ฝ่ายกฎหมายและการจัดการ 
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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 ฝ่ายบัญชีโรงแรมและควบคุม 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 ฝ่ายจัดซื้อกลาง 
 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
 ฝ่ายอาคารสํานักงาน 
 ฝ่ายบริการทางเทคนิค 
 ฝ่ายพัฒนาโรงแรม 

 
4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 
การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีส าคัญ 
 
ประเทศไทย 

ในระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปี 2554 อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย           
สูงขึ้นกว่าร้อยละ 28 ซึ่งการเติบโตน้ีถือเป็นสัญญาณที่แสดงถึงแนวโน้มที่ดีหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่แนวโน้มดังกล่าวได้หยุดชะงักและถดถอยลงทันทีเมื่อ
สื่อต่างประเทศนําเสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับอุทกภัยคร้ังร้ายแรงที่สุดในประเทศไทยทําให้ภาพรวมของการ
เติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคมปี 2554 เฉลี่ยอยู่ที่เพียงร้อยละ 19.84 เท่านั้น 

จากการที่สื่อต่างๆ นําเสนอภาพเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบ                
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 แม้จะคาดหวังว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวน่าจะ            
เร่ิมเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย แต่ในความเป็นจริง พบว่าอัตราการเติบโต                 
ทางธุรกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์มาก เหตุผลหลักคือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนแผนการ             
เดินทางสําหรับเดือนธันวาคมไปแล้ว รวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและธุรกิจการจัดประชุม (MICE)                   
ได้ปรับเลื่อนแผนการเดินทางไปจนถึงปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากการรายงานสถานการณ์ภายในประเทศไทย           
ที่สับสนและคลุมเครือ 

กล่าวโดยสรุป ในปี 2554 กรณีวิกฤตอุทกภัย ส่งผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อรายได้รวมของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  มีการ
คาดการณ์ว่า ในปี 2555 จะมีนักท่องเที่ยว 22 ล้านคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย รวมถึงตลาดท่องเที่ยว
ต่างประเทศในเอเชียยังคงเติบโตได้ดี ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในการได้รับส่วนแบ่งการตลาด               
ในอัตราสูงจากการเติบโตน้ี 
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มกราคม - ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบเดือนต่อเดือน
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           ที่มา: เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว (www.tourism.go.th) 

 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ ประเทศอียิปต์ 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กําลังเร่ิมฟื้นตัวจากความถดถอยคร้ังใหญ่ตั้ งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา 
แม้ว่าปี 2554 อัตราการเติบโตจะอยู่ที่เพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้น  แต่จากรายงานวิจัยล่าสุดของบริษัทมาสเตอร์การ์ด          
ในการจัดอันดับประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากที่สุด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ติดอันดับ 9 จากจํานวน
ทั้งสิ้น 132 ประเทศ เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศจํานวนกว่า 8 ล้านคน ที่เดินทางไปเยือนดูไบ ใน         
ปี 2554  
ประเทศอียิปต์ยังคงพยายามอย่างหนักที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยว นับตั้งแต่เกิดการประท้วงคร้ังใ หญ่ใน            
ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 แต่เหตุการณ์ดังกล่าวยังได้กลับมาประทุอีกคร้ังในช่วงปลายปี เป็นเหตุให้ตัวเลข
นักท่องเที่ยวลดลงเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ตั้งของ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร ค่อนข้างห่างจาก
จัตุรัสทาห์รีร์ (Tahrir Square) และศูนย์กลางของการประท้วงอ่ืนๆ จึงถือเป็นจุดได้เปรียบกว่าโรงแรม               
อ่ืนๆ ที่ตั้งในเขตใจกลางเมือง  
ประเทศฟิลิปปินส์ 

ในปี 2554 แนวโน้มการเติบโตของตลาดฟิลิปปินส์ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีเหตุการณ์                
ที่น่าจะส่งผลลบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว เกิดขึ้น เช่น กรณีฮ่องกงประท้วงต่อฟิลิปปินส์ ตามด้วยกรณี 
นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง 8 คน เสียชีวิตในเหตุการณ์บุกจี้รถโดยสาร ในปี 2553 ซึ่งทั้งหมดนี้กลับส่งผลกระทบ
ต่อภาพรวมการท่องเที่ยว เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ใจกลางเมืองมะนิลา ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ                     
ที่โดยร้อยละ 37 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ  
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ที่มา: เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวของประเทศฟิลิปปินส์ (www.tourism.gov.ph) 

 
แม้ว่าปัจจัยภายนอก เช่น การถดถอยของเศรษฐกิจโลก จะยังส่งผลกระทบกับผลประกอบการโดยรวม

ในปี 2554 ของเครือดุสิต แต่ขณะเดียวกัน เอเซียยังถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้ม             
การเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะ ตลาดการเดินทางนอกประเทศ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นเนล  ยังคงมุ่งมั่นที่สร้างชื่อใ          
ห้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ  ด้วยการเปิดโรงแรมในตลาดสําคัญๆ เช่น มัลดีฟส์ นิวเดลี แล ะ อาบู ดาบี 
รวมถึงโครงการในประเทศต่างๆ  เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศอินเดีย และ
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง  
การตลาด 
- ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดตัวเว็บไซต์องค์กรใหม่ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 วัตถุประสงค์หลัก            

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดอันดับที่ดีขึ้นบนเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลชั้นนํา  รวมถึงการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ dusit.com ให้ดึงดูดผู้ชมมากขึ้น ซึ่งเว็บไซต์นี้ให้บริการ 5 ภาษา คือ อังกฤษ           
อาราบคิ จีน ญ่ีปุ่น และไทย 

- ให้ความสําคัญ ในการจัดสรรงบประมาณทางการตลาด เพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวมากขึ้น เช่น                  
การลงทุนในการวางรากฐาน และสร้างมาตรฐานของคลังภาพถ่าย ให้ทันสมัย สอดคล้องและ                      
สื่อภาพลักษณ์ของดุสิตให้ดีขึ้น รวมถึง เพื่อให้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ ภายใต้ชื่อดุสิต สื่อสารความเป็น
เอกลักษณ์ของตน และความเป็นดุสิตออกมาได้อย่างชัดเจน ในเวลาเดียวกัน 

- พัฒนาคู่มือประกอบการสร้างเคร่ืองหมายการค้าถือเป็นเป้าหมายสําคัญที่จะจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน           
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 คู่มือนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้าอย่างจัดเจน  เพื่อให้โรงแรม                  
ในเครือใช้เป็นแนวทาง ในการสื่อสารการตลาดอย่างเป็นเอกภาพ ภายใต้ชื่อ ดุสิต  

- พยายามที่จะทําให้เป้าหมายทางการตลาดและเป้าหมายทางรายได้ ดําเนินไปพร้อมกันอย่างสอดคล้องกัน
มากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Online)  ซึ่งการสื่อสารนี้จะตรงไปยัง
ผู้บริโภคผ่านทางสื่อยุคใหม่ ซึ่งกําลังถูกนํามาใช้แทนที่สื่อการตลาดแบบดั้งเดิมมากขึ้นเร่ือยๆ  ข้อดี              
ของสื่อรูปแบบใหม่นี้  คือสามารถวัดผลการตอบสนองจากผู้บริโภครวมถึง วัดผลความคุ้มค่าทาง                



      
                  แบบ 56-1  
 

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)                         49 

การลงทุนได้อย่างชัดเจน และเพื่อเป็นการให้ความสําคัญกับการริเร่ิมในแนวทางใหม่นี้ ได้มีการแต่งตั้ง 
ผู้อํานวยการฝ่ายนิวมีเดีย และการสื่อสาร มาแทนที่ ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์เดิม              
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะช่วยให้ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ             
และเพิ่มเครือข่ายการสื่อสารในระดับสากลได้มากขึ้น  
ความริเร่ิมทางการตลาดยังรวมถึงการปรับแต่งแนวคิดหลักของ เคร่ืองหมายการค้าดุสิตเทวารัณย์                
และสื่อที่จะใช้ในการเปิดตัวโรงแรมภายใต้ชื่อเทวารัณย์เป็นคร้ังแรกในปลายไตรมาส 3 ของปี 2555           
ทั้งนี้เคร่ืองหมายการค้า ดีทู ก็จะได้รับการพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทาง ให้สอดคล้องกับหัวใจและ           
ความเป็นตัวตนของเคร่ืองหมายการค้าให้มากขึ้น 

- แผนการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน ทําผ่านโครงการสิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิก ซึ่งรวมถึง           
ดุสิต เอ็กเซ็คคิวทีฟ คลับ (Dusit Executive Club) และ บัตรดุสิตโกลด์ (Dusit Gold Card) นั้น เป็นรูปแบบ
การตลาดที่ใช้ต่อเนื่องมามากว่า 20 ปีแล้ว จึงต้องการการปรับปรุงรูปแบบคร้ังใหญ่ ขณะนี้ ดุสิต เ อ็กเซ็ค
คิวทีฟ คลับ อยู่ในระหว่างการเตรียมเปิดตัวคร้ังใหม่ ด้วยเป้าหมายที่จะใช้โครงการนี้เป็นเคร่ืองมือ                 
ในการเพิ่มรายได้ โดยจะปรับปรุงรูปแบบให้ง่ายพร้อมเสนอข้อเสนอที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มลูกค้า                
องค์กรให้มากขึ้น พร้อมกันนี้ จะมีการตั้งเป้าหมายผ่านตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)อย่างชัดเจน เพื่อให้ได้
ผลประโยชน์ทางรายได้สูงสุด ผ่านเคร่ืองมือการขายนี้  
 
กลยุทธ์หลักที่จะนํามาใช้ในการดําเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเพิ่มยอดสมาชิก การกระตุ้นการเปิดใช้บริการ การเพิ่มยอดการใช้บริการ การรักษาฐานสมาชิก 

ให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีแนวโนม้การใช้จ่ายสูง 

 โอนสมาชิกที่มีอยู่ จากเอ็กเซ็ค

คิวทีฟ คลับ เข้าสู่โครงการ 

 หาสมาชิกใหม่เพิ่มเติม จากทุก

โรงแรมในเครือ ไม่จํากัด

เฉพาะกรุงเทพ 

 มีแผนที่มีประสิทธิภาพในการ

โน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้

สมัครเป็นสมาชิกอย่างรวดเร็ว 

 ดึงฐานกลุ่มเป้าหมายจากคู่แขง่ 

ผลักดันการเปิดใช้บริการของ
สมาชิกอย่างทั่วถึงทั้งฐาน 

 พัฒนาข้อเสนอของโครงการให้

ดึงดูดใจสมาชกิ เพื่อเริ่มเปิดใช้        

งานและดําเนินการสํารองห้องพัก 

 เพิ่มยอดการสํารองห้องพักของ

สมาชิกปัจจุบัน 

 เพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

 เพิ่มยอดการใช้บริการผ่าน

ออนไลน์ เพื่อประหยัดต้นทุนการ

บริการ 

การเพ่ิมยอดการส ารองห้องพักของ
สมาชิกและเพ่ิมรายได้ของดุสิต 

 สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมกับ

ดุสิตจากผู้ใช้บริการให้มากขึ้น 

 เพิ่มโอกาสการขายโรงแรมอ่ืนๆ

ในเครือ 

 เพิ่มความถี่ในการใช้บริการของ

สมาชิกทั้งฐาน 

 ดึงโรงแรมต่างๆให้มีส่วนร่วมใน

โครงการ เพ่ือความร่วมมือที่ดี 

ปรับลดสิทธิประโยชน์
ส าหรับเอ็กเซ็คคิวทีฟ คลับ 
เพ่ือคงผลก าไร 

 เพิ่มความรู้สึกผูกพันธ์กับชื่อ

ดุสิต 

 เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 

 บริหารสมาชิกอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่

เริ่มเข้าสู่การเป็นสมาชิก

จนถึงการรักษา

ความสัมพันธ์ระยะยาว 

 เพิ่มอัตราการต่ออายุ จาก

โครงการเอ็กเซ็คคิวทีฟคลับ 
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บัตรดุสิตโกลด์จะเปิดตัวใหม่อีกคร้ัง พร้อมด้วยการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความ สามารถ                 
ในการแข่งขันของโครงการสิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิก ซึ่งจะประกอบด้วยการศึกษาโอกาสในการขยาย
ฐานสมาชิกและกําหนดรูปแบบการวัดผลในด้านรายได้  โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด                 
ในภาพรวม  

โครงการดุสิตไวน์แอนด์ไดน์ยังคงประสบปัญหารายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากตลาดที่
มีการแข่งขันสูงและการที่โครงการยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว ขาดความแปลกใหม่ เน่ืองจากดําเนินงานมาเข้าสู่          
ปีที่ 6 แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณากลยุทธ์ใหม่ที่จะใช้ในการชิงส่วนแบ่งในตลาดอาหารและเคร่ืองดื่ม
กลับมาซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการอีกครั้งในไตรมาส 1 ของปี 2556 
การสื่อสาร 

สื่อนานาชาติได้เพิ่มความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจสูงขึ้นมาก เนื่องจากดุสิตยังคงแนวทาง                   
การขยายตัวสู่ตลาดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในแง่ของมูลค่าของสื่อ รอบปีที่ผ่านมาดุสิตมีข่าวที่ปรากฎในสื่อที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่า ร้อยละ 19 อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์และแผนการดําเนินการในภาพรวม ยังคงเป็นสิ่งที่ต้อง
พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเพิ่มจํานวนและความหลากหลายของฐานข้อมูลสื่อให้มากขึ้น รวมถึง          
การพัฒนาวิธีการจัดส่งข่าวผ่านระบบอิเล็คโทรนิค ที่จะทําให้สามารถวิเคราะห์คุณภาพของฐานข้อมูลหลังการ          
ส่งข่าวแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท ารายได้ 

จุดสําคัญที่ได้รับการมุ่งเน้นตลอดปี 2554 คือ การให้ความสําคัญกับการสร้างรายได้มาปรับใช้ใน
องค์กรดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งนี้ ได้มีการนําแนวทางริเร่ิมในหลากหลายรูปแบบมาใช้  เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันและเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น ส่วนหน่ึงประกอบด้วยแนวทางดังต่อไปนี้ 

 การประเมินรายรับล่วงหน้า แบบรอบบัญชี (Rolling Forecasting) 
 การจัดการฝึกอบรมด้านการบริหารรายได้และการขาย สําหรับผู้บริหารโรงแรมและทีมงานฝ่ายขาย 

ในทุกโรงแรมในเครือ 
 คู่มือการขายและการตลาดสําหรับการจัดทํารายงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันในทุกโรงแรมในเครือ 
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 การตรวจสอบรายไตรมาสในส่วนงานการขายและการตลาดของทุกโรงแรมในเครือ ทั้งนี้                  
เพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์ด้านการสร้างรายได้ ถูกนําไปใช้อย่างถูกต้อง และ เป้าหมายต่างๆ  ยังคง
ดําเนินไปตามแผนการที่วางไว้ 

 การตั้งเป้ารายได้ที่ท้าทายให้แก่สํานักงานขายประจําภูมิภาคต่างๆ  
 จัดทําแนวทางการดําเนินงานและกฎข้อบังคับในการบริหารห้องพักและพื้นที่จัดงาน 
 การจัดรูปใหม่ทั้งในส่วนการบริหารทีมงานและการดําเนินงานในส่วนงานขาย 
 การจัดทํารายงานประเมินรายรับและผลกําไรล่วงหน้าเป็นรายเดือน 
 เชื่อมต่อระบบการบริหารจัดการช่องการการขาย (ตัวแทนขายออนไลน์) ด้วยซอฟแวร์ Ideas 

forecasting 
 เพิ่มหน้าหลักเพื่อกลุ่มการจัดงานแต่งงาน  (กลุ่มที่มีมูลค่าด้านรายรับสูง)  สําหรับแต่ละโรงแรมบน 

dusit.com 
 ออกแบบรูปแบบเอกสารนําเสนอโรงแรมใหม่ทั้งหมด 
 แนะนําการใช้งานเคร่ืองมือต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์สถิติการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อเข้าใจถึงข้อมูล         

เชิงลึกที่ช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ 
โดยสรุป การดําเนินงานต่างๆภายใต้การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ในช่วงที่ผ่านมา ได้ทําให้

การดําเนินงานในระดับโรงแรมมีมาตรฐานและวินัยการจัดการที่ดีขึ้น รวมถึงมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในระดับต่างๆอย่างชัดเจนขึ้นด้วย 
ด้านการขาย 

ในปี 2554 มีการปรับโครงสร้างการบริหารและขยายสํานักงานตัวแทนฝ่ายขายส่วนภูมิภาค           
(Regional Sales Office) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทํารายได้ โดยเปิดสํานักงาน
ตัวแทนฝ่ายขายประจําประเทศจีน ณ กรุงเซี่ยงไฮ้ และสํานักงานตัวแทนฝ่ายขายในเขตตะวันออกกลาง                
ณ เมืองดูไบ ทั้งนี้ สํานักงานตัวแทนฝ่ายขายในฮ่องกงและสิงคโปร์ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการใช้ตัวแทนอิสระ
ในการดําเนินงาน เป็นการว่าจ้างผู้อํานวยการฝ่ายขายจากดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าไปดําเนินการแทน 

สํานักงานฝ่ายขายในประเทศ (National Sales Office) ได้ปิดตัวลง เนื่องจากผลงานภาพรวมยังไม่เป็น 
ที่น่าพอใจ พนักงานขายทั้งหมดได้กระจายไปรับผิดชอบงานในโรงแรมต่างๆ มีการจัดตั้งศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นที่มีอยู่เดิม ซึ่งศูนย์           
บริการนักท่องเที่ยวจีนนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานฝ่ายขายส่วนกลางเพื่อช่วยในการเข้าถึงตลาด
ท่องเที่ยวและธุรกิจการจัดประชุมในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดใหญ่สําหรับ            
เครือดุสิตในอนาคต 

ในปัจจุบัน ได้มีการยกระดับการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายขายซึ่งจะดําเนินไปตลอดปี 2555 ทั้งนี้                
มีพนักงานฝ่ายขายจํานวนหนึ่งที่ผ่านการโยกย้ายเพื่อปรับหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนขึ้น ในแง่ของ           
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การจัดแบ่งทีมงานขายที่จะครอบคลุมทั้งส่วนรุกและรับ นอกจากนี้มีการเร่ิมต้นรูปแบบการประเมินผลงาน           
ที่ชัดเจนขึ้นด้วยการกําหนดค่าชี้วัดความสําเร็จที่สามารถวัดผลได้ 

ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับ กลุ่มพรีเฟอร์โฮเต็ล กรุ๊ป (PHG) ได้รับการต่ออายุไปอีก 2 ปี           
ซึ่งกิจกรรมความร่วมมือทางการตลาดและการขายระหว่างสององค์กรจะมีขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2555 นี ้

ในปี 2554 อัตราการเติบโตในส่วนการสํารองห้องพักผ่านตัวแทนขายออนไลน์ (Online Travel Agencies)  
เพิ่มสูงขึ้นอย่างเด่นชัดถึงร้อยละ 93 เทียบกับปีที่ฝ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นแนวโน้มที่ดี แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มการพึ่งพารายได้จากตลาดที่มีผลตอบแทนต่ํา ซึ่งจําเป็นจะต้องมีการ        
วางแผนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อโอกาสในการเพิ่มผลการตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง          
ในช่วงเวลาที่ช่องทางนี้ยังเป็นที่ต้องการอย่างสูงของตลาด 
การแข่งขัน 
ปัจจัยภายใน  

โรงแรมแต่ละแห่งได้กําหนดกลุ่มการแข่งขันกันระหว่างโรงแรมที่อยู่ในประเภท และระดับเดียวกัน และ
มีทําเลใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะได้ทําการวัดผลการดําเนินการในด้านรายได้ต่อห้อง (RevPAR) การเข้าถึงตลาด และ 
ราคาโดยเฉลี่ย 

 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) ของแต่ละโรงแรม คือการถูกจัดลําดับตามกลุ่มการแข่งขัน (Ranking) 
ภายใต้ตัววัดผลสามตัวข้างต้นโดยเทียบเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งต้องมีการ
ติดตามผลแบบรายวันและเป็นรายเดือนเพื่อรายงานต่อสํานักงานส่วนกลาง วิธีการดังกล่าว ทําให้การติดตามผล
การดําเนินงานของแต่ละโรงแรมเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน และผลการดําเนินการนี้ได้ถูกรายงานไปยัง STR 
Global เช่นกัน (STR Global คือหน่วยงานที่รายงานสถิติในธุรกิจโรงแรม    ทั่วโลก เป็นสถาบันได้รับความเชื่อถือ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง) 
ปัจจัยภายนอก 

การมีห้องพักเกินความต้องการในประเทศไทยส่งผลกระทบถึงเขตกรุงเทพเป็นอย่างมาก ในปี 2555 มี
ห้องพักใหม่กว่า 5,000 ห้อง จะเปิดให้บริการในกรุงเทพเพิ่มเติมจากที่เปิดมาแล้วกว่า 3,000 ห้องในปี 2553 และ
อีกกว่า 3,000 ห้องในปี 2554 โรงแรมที่เปิดใหม่ได้รับการตกแต่งพร้อมการออกแบบและอุปกรณ์อํานวยความ
สะดวกที่ทันสมัย และมีราคาในตลาดไม่สูง 

สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง ประเทศเวียดนาม และสหภาพเหมียนมาร์ 
ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ (FIT) ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
การตลาดของการท่องเที่ยวไทย อย่างไรก็ตาม ราคาห้องเฉลี่ยต่อคืนที่สูงในสิงคโปร์และฮ่องกงจะถือเป็นโอกาส
สําหรับตลาดการประชุมสัมนา (MICE) ในประเทศไทย 
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การพัฒนาในอนาคต 
การเปิดโรงแรม 3 แห่งของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จะช่วยเพิ่มการยอมรับการเป็นเครือโรงแรมระดับ

นานาชาติของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอกย้ําภาพลักษณ์การเป็นผู้ให้บริการโรงแรมระดับหรูให้ชัดเจนขึ้น ดุสิต
ธานี มัลดีฟส์ เปิดบริการในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 รวมทั้ง ดุสิต เดวาราณา นิวเดลี และดุสิตธานี อาบูดาบี ซึ่งมี
กําหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 แต่ละโรงแรมอยู่ในทําเลที่ดีของประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละแห่ง ได้
นําเสนอความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ถือเป็นการยกระดับภาพลักษณ์โดยรวมของชื่อดุสิตได้เป็นอย่างดี 

การเปิดสํานักงานขายส่วนภูมิภาคในสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นก้าว
สําคัญสู่การเติบโตของธุรกิจในตลาดแห่งใหม่นี้ สํานักงานขายส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย และ
ทีมงานมุ่งเน้นทําตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ และมุ่งหาโอกาสจากกลุ่มบริษัทและกลุ่มประชุมสัมนา  ปัจจุบัน
สํานักงานขายส่วนภูมิภาคในตะวันออกกลาง ซึ่งเปิดทําการเมื่อปี 2554 เป็นฐานในการสร้างรายได้ในภูมิภาค
ตะวันออกกลางให้กับบริษัท และยังเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจโรงแรมของบริษัทในภูมิภาคอ่ืนๆ ด้วย 
 

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการด้านโรงแรมเป็นหลัก ปริมาณการให้บริการห้องพักและอัตรา
การเข้าพักแต่ละโรงแรมดังนี้ 

 

โรงแรม บริษัทผู้ประกอบธุรกิจ 
จ านวน
ห้องพัก 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

2551 2552 2553 2554 
ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธานี 517 64.93 60.87 53.37 62.82 
ดุสิตธานี พัทยา บมจ. ดุสิตธานี 457 56.40 51.79 58.34 61.05 
ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 538 67.02 66.43 78.14 76.40 
รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 167 68.00 53.01 - - 
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 198 59.06 49.79 46.95 58.34 
ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 198 73.10 57.58 68.93 63.30 
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 186 55.95 54.03 51.87 62.59 
ดุสิตธานี หัวหิน บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 296 57.69 54.40 56.47 64.23 
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 131 50.95 40.04 37.43 54.53 
ดุสิตธานี ลากูน่า บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 254 - - 60.03 75.08 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริษัทจึงยึดมั่นในแนวทางการด าเนินการที่มุ่ง เน้นในด้าน          
การรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเต็มที่ นับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่และพนักงาน
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โรงแรมทุกคนที่จะร่วมมือกัน ท าให้สถานที่ประกอบการมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและน่าร่ืนรมย์ เนื่องจากน้ า
และไฟฟ้าเป็นทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทจึงด าเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า  ซึ่งจะเห็นได้จากมาตรการด าเนินการต่างๆ ดังนี ้

1. บริษัทก าหนดให้แต่ละโรงแรมมีโรงบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งโรงแรมได้ควบคุมดูแลระบบบ าบัด         
น้ าเสียให้สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าน้ าทิ้งหลังบ าบัดที่ผ่านการเติม
คลอรีนแล้วไปใช้รดน้ าต้นไม้ ท าความสะอาดพื้น อาคาร ล้างรถ เป็นต้น จากผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ าทิ้ง พบว่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคาร ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

2. บริษัทจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งเคร่ืองวัดย่อย เพื่อวัดว่าแต่ละส่วนแต่ละ
แผนกได้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้โรงแรมสามารถควบคุมการใช้พลังงานของ
แต่ละแผนกในแต่ละเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช้เคร่ืองท าความเย็นที่ ใช้สารซีเอฟซี 
ที่เป็นอันตรายต่อมลภาวะและสิ่งแวดล้อม 

3. บริษัทมีมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นดังนี้ 
- ลดขยะมูลฝอย โดยการหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อที่เกินความจ าเป็นหรือ

ด้วยวัสดุที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 
- น าสิ่งของต่างๆ กลับมาใช้อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์เดิมหรือวัตถุประสงค์อ่ืนเท่าที่        

จะสามารถท าได้ เช่น ขวดที่สามารถบรรจุของได้ใหม่ ผ้าขนหนูถุงใส่เสื้อผ้า ส่งซักผ้า        
กันเปื้ อนที่ซักล้างท าความสะอาดได้  แบตเตอร่ี ไฟที่สามารถอัดกระแสไฟฟ้ า                   
ใหม่ได้ บันทึกข้อความที่ใช้ภายในโรงแรมด้วยกระดาษที่ใช้แล้ว แต่ยังมีเนื้อที่พอจะเขียน
ข้อความได้ เป็นต้น 

- น าสิ่งที่ใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการแยก
ประเภทขยะ โดยเร่ิมตั้งแต่การจัดหาภาชนะรองรับแยกตามชนิด และทางโรงแรมจะ
จ าหน่ายออกเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลับมาใช้ใหม่ เช่น อลูมิเนียม กระดาษใช้ในส านักงาน 
อาหารและอินทรีย์วัตถุ แก้ว พลาสติก กระป๋องที่ท าด้วยเหล็กและดีบุก เป็นต้น 

- ปลูกจิตส านึกของพนักงานให้รู้จักประหยัดในการใช้พลังงาน และการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน เช่น การประหยัดไฟ การใช้กระดาษ 2 หน้า เป็นต้น 

4.  บริษัทได้ว่าจ้างให้  Excellent Energy International Co., Ltd. (Thailand) ศึกษาการเปลี่ยน
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการ        
ลดมลภาวะโลกร้อน  โดยในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบประมาณในการเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นเงิน 34.85 ล้านบาท 
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การควบคุมโดยหน่วยงานรัฐ 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

ด้านสุขอนามัย ทางบริษัทปฏิบัติตามข้อบัญญัติส านักงานกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาลท้องถิ่น 

นอกจากนี้  โรงแรมในเครือส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว ของมูลนิธิใบไม้สีเขียวซึ่งจัดตั้ง              

โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบด้วยองค์กร                  

ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม องค์กรที่กล่าวถึงนั้นคือ การท่องเที่ยว              

แห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

ส านักงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

และการประปานครหลวง ซึ่งโครงการใบไม้เขียวมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน          

และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม  โดยจะวัดระดับมาตรฐานโดยพิจารณา

ถึงเร่ืองสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของโรงแรมเทียบได้กับ ISO 14000 หากโรงแรมใดได้ระดับ

มาตรฐานตามที่ก าหนดจะได้ใบไม้ 1 ใบ ซึ่งโรงแรมในเครือดุสิตธานี และรอยัลปร๊ินเซสได้รับมาตรฐาน        

ใบไม้ 3 ถึง 5 ใบ 

ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษา
มาตรฐานในด้านต่างๆ ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงแรมให้อยู่ในสภาพที่ดี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามปกต ิ

 
4.4   งานท่ียังไม่ส่งมอบ  

ไม่มีรายการดังกล่าว 
 

4. การวิจัยและการพัฒนา  
 “ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1  ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  มีดังนี้ 

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) 
ภาระผูกพัน 

ที่ดิน* เจ้าของ/สิทธิการเช่า 261,558  ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน เจ้าของ/สิทธิการเช่า 1,562 ไม่มี 
อาคาร  เจ้าของ/สิทธิการเช่า 368,164 ไม่มี 
อาคารให้เช่า เจ้าของ/สิทธิการเช่า 397,610 ไม่มี 
ตกแต่งภายใน 
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า 

เจ้าของ 
เจ้าของ 

302,998 
453,538 

ไม่มี 
ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน เจ้าของ 186,577 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงานในที่เช่า เจ้าของ 331,428 ไม่มี 
ยานพาหนะ เจ้าของ 9,962 ไม่มี 
เคร่ืองถ้วยชาม เคร่ืองแก้ว เคร่ืองเงิน และผ้าต่างๆ  เจ้าของ 38,127 ไม่มี 
สิทธิการเช่าสุทธิ** เจ้าของ 61,373 ไม่มี 
งานระหว่างก่อสร้าง 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 

เจ้าของ 
 

1,994,066 
(92,388) 

ไม่มี 
 

รวม              4,314,575   
* ที่ดินของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ บางส่วนติดภาระจํายอมให้ใช้เป็นทางผ่านเข้าออก และ

ทางผ่านสาธารณูปโภคให้กับเชียงอินน์ พลาซ่า 
**สิทธิการเช่าที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ 

1. สิทธิการเช่าระหว่างบริษัทกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

2. สิทธิการเช่าระหว่างบริษัทกับ บ. สิริพัทยา  

3. สิทธิการเช่าระหว่างบมจ. ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ กับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) 

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

อาคาร อุปกรณ์ในที่เช่า และสิทธิในสัญญาเช่าที่ดินโรงแรมของ Philippine Hoteliers, Inc.,  มูลค่าตาม
บัญชี 391.08 ล้านบาท ได้น าไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท          
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ที่ดิน และอาคารของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์ท่ีเป็นท่ีดินและอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 

ประเภทสินทรัพย์ สถานท่ีตั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธิ วัตถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) 
ภาระ
ผูกพัน 

บมจ. ดุสิตธาน ี            
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 
อาคารสํานักงานดุสิตธานี  พระราม 4 กรุงเทพ 13,197.03 ตรม. อาคารในที่เช่า1 ประกอบธุรกิจ                524.69 ไม่มี 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ พระราม 4 กรุงเทพ 517 ห้อง อาคารในที่เช่า1 ประกอบธุรกิจ                -  
อาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา อ.บางละมุง ชลบุร ี 457 ห้อง สิทธิการเช่าอาคาร2 ประกอบธุรกิจ 90,672.22 ไม่มี 
Philippine Hoteliers, Inc.            
อาคารโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์    538 ห้อง ทําสัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี3 ประกอบธุรกิจ 391,079.72 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย ์ สถานที่ตั้ง ขนาด ประเภทการถือสิทธ ิ วัตถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี  

(หน่วย : พันบาท) 
      ภาระผูกพัน 

บมจ. ดุสิตไทย พร็อพเพอร์ตี้ส ์            

ที่ดิน อ. สิงหนคร สงขลา 69-3-98 ไร ่ เจ้าของ ที่ดินว่างเปล่า 30,234.56 ไม่ม ี
ที่ดินโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน เชียงใหม ่ 1-3-17 ไร่ เจ้าของ ที่ตั้งอาคารโรงแรมรอยัลปริน๊เซส เชียงใหม ่ 24,366.50 ไม่ม ี
ที่ดินโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพ 2-3-17 ไร่ เจ้าของ ที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร ์ 36,000.00 ไม่ม ี
ที่ดินโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช 
ที่ดินโรงแรมดุสิตดทีู เชียงใหม ่
อาคารโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม ่
อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร ์
อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช 
อาคารโรงแรมดุสิตดทีู เชียงใหม ่
ที่ดิน 
อาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

ถ.สุรนารายณ์ นครราชสีมา 
เชียงใหม ่
ถนนช้างคลาน เชียงใหม ่
ถนนศรีนครินทร ์กรุงเทพ 
ถ.สุรนารายณ์ นครราชสีมา 
เชียงใหม ่
เพชรบุร ี
เพชรบุร ี

29-1-84 ไร ่
3-0-3 ไร ่
198 ห้อง 
198 ห้อง 
186 ห้อง 
130 ห้อง 

105-0-72 ไร่ 
300 ห้อง 

เจ้าของ 
เจ้าของ 
เจ้าของ 
เจ้าของ 
เจ้าของ 
เจ้าของ 
เจ้าของ 
เจ้าของ 

ที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช 
ที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตดทีู เชียงใหม ่
ประกอบธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจ 
ให้เช่า 
ให้เช่า 

108,638.19 
*38,631.02 

1,159.21 
143,046.98 

**103,049.12 
- 

51,493.20 
87,856.57 

 

 

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 

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

** อาคารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช มีหักการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ จํานวน 26,019,831.07 บาท 
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หมายเหตุ  
1. สัญญาเช่าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างระหว่างบริษัท (“ผู้ เช่า”) กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์               

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

ทั้งนี้ กรรมสิทธ์ในที่ดินและอาคารเป็นของผู้ให้เช่า 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 ถึง             
31 ธันวาคม 2547 อัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท 3). ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 อัตราค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท และ 4). ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
อัตราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท ค่าเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสวิสฟรังก์          
และมีการบันทึกแนบท้ายสัญญาเป็นสัญญาเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกสกุลสวิสฟรังก์ให้ใช้อัตราเฉลี่ยค่าของ
เงินเหรียญสหรัฐ ตกลงคิดอัตราเฉลี่ยค่าของเงินเหรียญสหรัฐของปีที่เร่ิมท าสัญญา โดยอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  หนึ่งเหรียญสหรัฐมีค่าเท่ากับ 25.00 บาท เมื่อหมด
สัญญาเช่าแล้วผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ป ีส่วนอัตราค่าเช่าและรายละเอียดของการเช่าแล้วแต่จะตกลง
กันด้วยเหตุผลและเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 บริษัท (“ผู้เช่า”) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบับข้างต้น ด้วยบริษัทมีความประสงค์         
จะต่อสัญญาเช่าที่ดินก่อนครบก าหนด และบ. สิริพัทยา (“ผู้ให้เช่า”) ตอบตกลงให้บริษัทต่อสัญญาเช่า
ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันที่ 30 กันยายน 2560 และท าสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่ มีระยะเวลาการเช่า 22 ปี 
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 โดยค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนเงิน            
รวม 1,002 ล้านบาท ในระยะเวลาที่ตกลงเช่ากันนี้  หากค่าเงินบาทลดค่าลงหรือสูงขึ้นเกินกว่าร้อยละ 25      
ของค่าเงินบาทในวันท าสัญญา คู่สัญญาต้องปรับอัตราค่าเช่าใหม่ โดยคิดอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง           
ตามส่วนของค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงไป ในการน้ีให้ถืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินสวิสฟรังก์
เป็นหลักในการพิจารณา และหากเงินสวิสฟรังก์มีการงดใช้หรือยกเลิกไป ให้ถืออัตราแลก เปลี่ยนเงิน
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ระหว่างเงินบาทกับเงินเหรียญสหรัฐ เป็นหลักในการพิจารณา และบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก                  
2 คร้ังๆ ละ 10 ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดอายุลง ที่ดิน อาคารและสิ่ง          
ปลูกสร้างทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า และหากผู้เช่าผิดข้อสัญญาใดๆ หรือไม่ช าระค่าเช่าตามที่
ตกลงไว้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ 

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

Hoteliers, Inc. (“ผู้เช่า”) มีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 25 ปี ซึ่งปัจจุบันผู้เช่าได้ต่อสัญญาเช่าไปอีก 25 ปีแล้ว          
ส่วนอัตราค่าเช่าปีที่ 1 และปีที่ 2 คิดร้อยละ 3 จากก าไรขั้นต้น แต่ไม่เกิน 800,000 เปโซ ส าหรับปีที่ 3 และ         
ปีต่อไป คิดร้อยละ 5 จากก าไรขั้นต้น แต่ไม่เกิน 1,000,000 เปโซ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดอายุลง ที่ดินเช่า
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ Ayala Corporation (“ผู้ให้เช่า”) และหากผู้เช่าผิดข้อบังคับในสัญญาหรือไม่ช าระ
ค่าเช่าตามที่ตกลงผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ 
 

4. เมื่ อวันที่  24  ธันวาคม  2553  บ ริษัท  ดุสิต  แมนเนจ เม้นท์  จ ากั ด  ซึ่ ง เป็นบ ริษัทย่ อยแห่ งหนึ่ ง  
ได้ท าสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิต   ดีทู 
เชียงใหม่ และเช่าช่วงสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิ ตธานี หัวหิน จากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่า 
และสัญญาเช่าช่วงได้อีก 6 คร้ัง ครั้งละ 3 ปี โดยบริษัทเป็นผู้รับประกันการช าระค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าช่วง
ขั้นต่ าที่บริษัทย่อยจะต้องช าระให้แก่กองทุนรวม โดยก าหนดอัตราค่าเช่าดังนี้ 

1. ค่าเช่าคงที่ ในอัตรารวม 205,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือนตามจ านวน 
ที่ระบุในสัญญา 

ส าหรับค่าเช่าในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค านวณเป็นสัดส่วนตาม
จ านวนวันจากอัตราค่าเช่าดังกล่าว 
 2. ค่าเช่าแปรผันช าระเป็นรายไตรมาส ค านวณในอัตราร้อยละของก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ของกิจการ
โรงแรม ซึ่งก าหนดอัตราร้อยละไว้ดังนี้ 

ปี 2554 ถึง ปี 2559 อัตราร้อยละ 90 
ปี 2560 ถึง ปี 2565 อัตราร้อยละ 85 
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 80 
ส าหรับค่าเช่าในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ค านวณเป็นสัดส่วน

ตามจ านวนวันโดยใช้อัตราร้อยละ 90 
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5. DMS Property Investment Private Limited 
จากการที่ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จํากัด (มหาชน) และ / หรือ DMS Property Investment Private 
Limited ได้กรรมสิทธิ์ในการเช่าที่ดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์  โครงการรีสอร์ท และสิ่งปลูก
สร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีค่าเช่าตามอายุ
สัญญาเช่าที่เหลือดังนี้ 
 

ครบก าหนด จ านวนเงิน   
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 1,000,000 เหรียญสหรัฐ 
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 4,000,000 เหรียญสหรัฐ 
ระยะเวลาที่เกินกว่าห้าปี 27,026,027 เหรียญสหรัฐ 

 

ทั้งนี้ DMS Property Investment Private Limited สามารถนําค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจํานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ 
มาหักได้ปีละ 500,000 เหรียญสหรัฐ เป็นระยะเวลา 10 ปี 
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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              
โดยบริษัทจะเข้าด าเนินการรับจ้างบริหารโรงแรม  และเมื่อสัญญาจ้างบริหารสิ้นสุดลง โรงแรมนั้นๆ จะไม่มีสิทธิ
ใช้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทต่อไป   

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

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในธุรกิจต่างๆ 

คือธุรกิจโรงแรม และรับจ้างบริหารโรงแรม มูลค่าราคาทุนรวม 2,151.75 ล้านบาท   

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

ปัจจุบันบริษัทมีคดีข้อพิพาทซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี  โดยที่คดีหรือข้อพิพาท              
ที่ยังไม่สิ้นสุด  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 หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและอุปกรณ์ควบให้กับ                
เจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ ดุสิตธานี ได้ปิดกิจการโรงแรมแกรนด์ พาเลส และได้เข้าท าการปรับปรุงตกแต่งโรงแรม             
และเปิดด 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 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
 

64 

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

ว่าการซื้อขายอาคารที่พิพาทเป็นโมฆะ ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) โดยให้เหตุผลว่ากรรมสิทธิ์            
ในอาคารยังเป็นของตน จพท. จึงจะเข้าปิดหมายยึดทรัพย์อาคาร วันที่ 26 มิถุนายน 2544 ดุสิตธานี จึงได้ช าระหนี้
จ านวน 44.25 ล้านบาท แทน เวิลด์ อินเตอร์เทรด ต่อ จพท. ต่อมา ดุสิตธานีได้มีหนังสือทวงถามให้ เวิลด์ อินเตอร์             
เทรด 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) ฟ้องคดีบริษัท  เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
สืบเนื่องจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้พิพากษาคดีให้ เวิลด์ อินเตอร์เทรดช าระเงิน จ านวน 45.78 ล้านบาท 

พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีแก่ดุสิตธานี  ในมูลหนี้ที่ดุสิตธานี ได้ช าระหนี้แทน เวิลด์ อินเตอร์เทรด           
และเวิลด์ อินเตอร์เทรดมิได้ช าระเงินคืนให้แก่ดุสิตธานี ต่อมาวันที่ 31 มกราคม 2548 ดุสิตธานีจึงได้ยื่นฟ้อง
ล้มละลายเวิลด์ 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  
ณ ปัจจุบัน จพท. ก าลังด าเนินการรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของ เวิลด์ อินเตอร์เทรดและเรียกประชุม

เจ้าหนี้ 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 รีสอร์ทได้ยื่นฟ้อง นายจีระพันธ์ กิติบุตรกับพวกเป็นจ าเลย           
ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทุนทรัพย์จ านวน 40.18 ล้านบาทในข้อหาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากกรณีที่มี
ข้อตกลงเร่ืองการขายที่โดยปลอดภาระผูกพันแต่ปรากฏว่าที่ดินที่ขายติดภาระจ ายอม  

วันที่  20 ธันวาคม 2550 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีค าสั่งยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่า ดุสิต โฮเต็ล แอนด์                  
รีสอร์ททราบมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าที่ดินของนายจีระพันธ์ กิติบุตรตกอยู่ภายใต้ภาระจ ายอม อีกทั้งในสัญญาจะซื้อจะ
ขายก็มิได้ระบุเงื่อนไขการปลดภาระจ ายอมไว้ให้ชัดเจน ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จึงไม่มีอ านาจฟ้อง 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าการปลดภาระจ ายอมเป็นหน้าที่ของ
นายจีระพันธ์ กิติบุตร เมื่อมิได้ด าเนินการนายจีระพันธ์ กิติบุตรจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องชดใช้ค่าเสียหายตาม
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  

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ยื่นฎีกา 
 วันที่ 14 มีนาคม 2554 นายจีรพันธ์ กิติบุตร ยื่นค าแก้ฎีกา คดีนี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
 
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”) 

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ได้ด าเนินการรังวัดแนวเขตที่ดินในบริเวณของโรงแรม
รอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 426 เลขที่ดิน 124 หน้าส ารวจ 179 ต าบลนางเลิ้ง อ าเภอดุสิต 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า อาคารบางส่วนและแนวร้ัวของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งตั้งอยู่บน
ที่ดินด้านทิศเหนือ โฉนดที่ดินเลขที่ 9802 ได้สร้างรุกล้ าเข้ามาในที่ดินของดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ คิดเป็นเนื้อที่
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ประมาณ 33 ตารางวา ทั้งนี้ ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับหน่วยงานราชการ                  
ที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้วในเดือนกรกฎาคมและตุลาคม 2552 แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ดังนั้น ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จึงได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการเป็นคดีแพ่ง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ในข้อหาหรือฐาน
ความผิดละเมิด เรียกค่าเสียหาย จ านวนทุนทรัพย์ 15,254,973.28 บาท  

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

ในวันที่ 24 -26 มีนาคม 2554 และนัดสืบพยานหน่วยงานราชการ ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2554 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ได้ขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส            

หลานหลวง พร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง ให้กับ บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด 
 วันที่ 31 มีนาคม 2554 ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ทําคําร้องคัดค้านการกําหนดประเด็นพิพาทเพิ่มเติม 
 วันที่ 22 เมษายน 2554 บริษัท แกรนด์หลานหลวง จํากัด ในฐานะที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง ยื่นคําร้องสอดขอเข้าแทนที่ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 
 วันที่  25 เมษายน 2554 ศาลยกคําร้องขอเข้าแทนที่ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ของ บริษัท แกรนด์                 
หลานหลวง จํากัด เนื่องจากศาลเห็นว่าเมื่อดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงแรม รอยัล
ปร๊ินเซส หลานหลวง ให้กับ บริษัท แกรนด์หลานหลวง จํากัด ไปแล้ว  สิทธิในการขอให้หน่วยงานราชการ              
ร้ือถอนร้ัวกําแพงของสํานักงานเขตป้อมปราบที่รุกล้ําเข้ามาในที่ดินและสิทธิในการได้รับชดใช้ค่าใช้ที่ดิน                 
จึงหมดไป บริษัท แกรนด์หลานหลวง จํากัดจึงไม่อาจเข้าแทนที่สิทธิของดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ได้ และให้
บริษัท แกรนด์หลานหลวง จํากัดไปฟ้องหน่วยงานราชการเป็นคดีใหม่ โดยศาลให้งดสืบพยานดุสิต ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์และพยานจําเลย และนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554  
 วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ศาลพิพากษายกฟ้องดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ เนื่องจากดุสิต ไทยพร็อพ                       
เพอร์ตี้ส์ ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินพิพาทสําหรับคดีนี้อีกต่อไป 
 วันที่ 27 มิถุนายน 2554 บริษัท แกรนด์หลานหลวง จํากัด ได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งศาลชั้นต้น ที่มีคําสั่ง              
ยกคําร้องขอเข้าแทนที่ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ของ บริษัท แกรนด์หลานหลวง จํากัด ต่อศาลอุทธรณ์ และ             
ศาลอุทธรณ์มีคําสั่งรับการอุทธรณ์  พร้อมทั้งได้ส่งสําเนาอุทธรณ์ของบริษัท แกรนด์หลานหลวง จํากัด ด้วยวิธีการ
ปิดหมาย ณ สํานักงานของดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ เพื่อให้ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ดําเนินการยื่นแก้อุทธรณ์ 
 อย่างไรก็ตาม ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ไม่ยื่นแก้อุทธรณ์ของบริษัท แกรนด์หลานหลวง จํากัด เนื่องจาก
ไม่ขัดข้องในการอุทธรณ์ของบริษัท แกรนด์หลานหลวง จํากัด และดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คดีนี้อีกต่อไปเนื่องจากศาลได้พิพากษายกฟ้องดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์แล้ว ดังนั้น จึงส่งผลให้กระบวนพิจารณา
ในชั้นศาลของดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์สิ้นสุดลง 
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6.4 คดีความของ Philippine Hoteliers, Inc. 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 Philippine Hoteliers, Inc. ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน

และคดีอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจํานวน 10  คดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
 

68 

6.  โครงการในอนาคต 
“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 
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7.  โครงสร้างเงินทุน 
7.1   หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 850 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 850 ล้านบาท    
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 85 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2546 บริษัทได้ทําการซื้อหุ้นคืน จํานวน 2,760,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด    
เป็นจํานวนเงิน 115,818,208 บาท โดยมีการกําหนดจําหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึง            
วันที่ 29 ธันวาคม 2549  

ณ วันที่ 10 เมษายน 2549 บริษัทมีจํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,018 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12,546,476 หุ้น          
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.76 ของทุนชําระแล้ว บริษัทได้ดําเนินการแก้ไขในเร่ืองดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะ          
กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี  คร้ังที่ 6/2549 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ได้มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นทุนซื้อคืน                
จํานวน 2,760,500 หุ้น ซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 41.96 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. รอยัล ปร๊ินเซส และ          
บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้ง          
2 บริษัทดังกล่าว ต้องชําระราคาค่าหุ้นทุนซื้อคืนด้วยหุ้นของ บมจ. รอยัล ปร๊ินเซส และ บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์           
รีสอร์ท ของผู้ถือหุ้นรายย่อย หากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ 2 บริษัทดังกล่าวซื้อหุ้นทุนซื้อคืนไม่ครบตามจํานวนหุ้น       
ทุนซื้อคืนของบริษัท ให้บริษัทจําหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนที่เหลือในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้จําหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนในราคาหุ้นละ 50 บาท จํานวน 728,005 หุ้น ให้แก่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบมจ. รอยัล ปร๊ินเซส จํานวน 217 ราย เป็นจํานวน 636,805 หุ้น และจําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น    
รายย่อยของบ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํานวน 56 ราย เป็นจํานวน 91,200 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 0.86 ของทุน
ชําระแล้ว คงเหลือหุ้นทุนซื้อคืนจํานวน 2,032,495 หุ้น ซึ่งได้ดําเนินการขายหุ้นทุนซื้อคืนที่เหลือดังกล่าว                 
ทั้งหมดแล้วในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ถึง             
วันที่ 8 ธันวาคม 2549 โดยขายจํานวนรวม 2,032,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 47-49 บาท  และขายจํานวน 95 หุ้น               
ในราคาหุ้นละ 45 บาท  ได้เงินสุทธิ 96.35 ล้านบาท  และมีกําไรจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจํานวนเงินรวม            
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 ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจากร้อยละ 4.94 เป็นร้อยละ 6.12 อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
แจ้งว่ากรณีนี้ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจาก Arisaig Asean Fund Limited เป็น Mutual Fund ในต่างประเทศ             
จึงไม่แน่ใจว่าควรจัดอยู่ในกลุ่มของ Free Float หรือ Strategic Shareholders จึงขอประชุมกันเป็นการภายในก่อน 
หากได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้บริษัททราบต่อไป ในกรณีนี้ หากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้นับรวมหุ้นของ Arisaig Asean 
Fund Limited อยู่ในส่วนของ Strategic Shareholders แล้ว Free Float  ของบริษัทก็จะต่ํากว่าร้อยละ 15 
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วันที่ 14 มิถุนายน 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งมายังบริษัทว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ           
ได้พิจารณาและเห็นว่าการถือหุ้นในบริษัทของ Arisaig Asean Fund Limited โดยผ่าน Somers (U.K.) Limited              
ซึ่งเป็น Nominee Company นั้นถือเป็น Non-Strategic Shareholders ในการนี้ บริษัทได้นําส่งแบบแสดงรายงาน
การกระจายการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ         
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 14/2550 และสิทธิในการรับเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ            
เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2549 อีกคร้ังหนึ่ง โดยนําการถือหุ้นของ Arisaig Asean Fund Limited ซึ่งเป็น 
Nominee Company มารวมอยู่ในส่วนของ Non-Strategic Shareholders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีหลักทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช่          
หุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ อีกทั้งบริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง        
ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน หรือกับบริษัทในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อ  
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2550 มีมติที่สําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบ         
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2550 ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550  มีมติ
อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท  และ/หรือ
ชําระหนี้บางส่วนของบริษัท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมี
หรือไม่มีประกัน  อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกําหนด มีจํานวน
เงินรวมหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  มีวิธีการจัดสรร เสนอขายภายในประเทศ              
และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ /หรือ             
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ วันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 18/2554 มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติขยายเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่ 29 เมษายน 2554 เน่ืองจากบริษัทยังมิได้
ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 
 วันที่ 1 เมษายน 2554 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คร้ังที่ 18/2554 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยร้อยละ 16.38 
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7.2  ผู้ถือหุน้ 

โครงสร้างและรายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น คร้ังหลังสุด 
วันที่  1 เมษายน 2554 มีดังนี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน % 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย และผู้เกี่ยวข้อง 
2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด  

 42,439,833 
9,920,500 

49.93 
11.67 

3. PIONEER INETWORK LIMITED 8,765,072 10.31 
4. บริษัท ไทยประกันชีวิต  จ ากัด และผู้เกี่ยวข้อง 5,029,508 5.92 
5. นายชาตรี  โสภณพนิช และผู้เกี่ยวข้อง 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 

4,372,939 
2,571,933 

5.14 
3.03 

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

1,950,000 
1,385,000 

834,900 
634,300 

2.29 
1.63 
0.98 
0.75 

รวม 77,903,985 91.65 
 ทุนจดทะเบียนรวม    850,000,000   บาท 

มูลค่าหุ้น  10    บาท/หุ้น 

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

 รวมจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 84,528,500      หุ้น 
                                  

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

บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด  และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บ.วีซี สมบัติ และนายวิญญู 
ไชยวรรณ 

  นายชาตรี โสภณพนิช และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางสาวิตรี รมยะรูป 
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7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกําไรสุทธิต่อหุ้นและไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งนี้  จะต้องพิจารณาถึง          
ผลการดําเนินงานและกําไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่า มีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิด
ข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด นอกจากนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการ 
คร้ังที่ 7/2554 มีมติเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่จ่ายปันผลระหว่างกาล 

ในปี 2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลโดยจัดสรรจากกําไรในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 42.50 ล้านบาท          
คิดเป็นร้อยละ 136 ของกําไรสุทธิ 
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8.  การจัดการ  
8.1  โครงสร้างการจัดการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 

 
 

  
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

 รองประธานอาวุโส 
- ฝ่ายปฏิบัติการ 
- ฝ่ายขายเเละการตลาด 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- สปา 
 
   
 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย 
- ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน  
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย์  
- ฝ่ายการเงิน 
    

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

 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

- สํานักงานเลขานุการบรษิัท  
- ฝ่ายกฎหมายและการจัดการ 
- ฝ่ายบัญชีเเละการเงิน 
- ฝ่ายบัญชีโรงเเรมเเละควบคุม 
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- ฝ่ายจัดซื้อกลาง 
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
- ฝ่ายอาคารสํานักงาน 
-  ฝ่ายบริการเทคนิค 
- ฝ่ายพัฒนาโรงเเรม 
 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ ธุรกิจบริหารโรงแรมและสปา ธุรกิจการศกึษา ส่วนส านักงาน 
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โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เเละคณะอนุกรรมการ จํานวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร 
โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะผู้บริหารโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย 
และนายบันเทิง ตันติวิท เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เเละคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 
ล าดับที ่ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ประธานกิตติมศักดิ์เเละกรรมการ 6 / 9 
2. นายชาตรี  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 8 / 9 
3. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต์ กรรมการ 8 / 9 
4. นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ 8 / 9 
5. นายเค็นเน็ท  กอศิริโสภณ กรรมการ 3 / 9 
6. นายชนินทธ์  โทณวณิก กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
9 / 9 

7. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ /  
เลขานุการบริษัท 

9 / 9 

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

9 / 9 

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

6 / 9 

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

8 / 9 

11. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ 8 / 9 
 

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. อนุมัติแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทน  กรรมการผู้จัดการหรือ CEO และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ

บริษัทย่อย 4 ลําดับนับจากกรรมการผู้จัดการหรือ CEO ลงมา 
2. ประเมินผลงานประจําปีของ CEO 
3. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
4. กําหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย  ทิศทาง นโยบายของกลุ่มบริษัท และนโยบายการลงทุน 
5. พิจารณาอนุมัติงบประมาณดําเนินงาน  งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจําปี และโครงการลงทุน ของบริษัท

และบริษัทย่อย 
6. ติดตามผลการดําเนินงาน  และฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
7. พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และอ่ืน ๆ  

ตามกฎหมายและข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

8. พิจารณาอนุมัติเร่ืองการก่อหนี้  ภาระผูกพัน  และการค้ําประกันของบริษัทและบริษัทย่อย 
9. พิจารณาเร่ืองข้อพิพาท  และคดีความต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย 
10. พิจารณาอนุมัติแผนกําลังคนประจําปี  วงเงินการจ่ายโบนัส  และการขึ้นเงินเดือนประจําปี ของบริษัทและ     

บริษัทย่อย 
11. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ การเช่า และการให้เช่าที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจําปี ในวงเงิน

เกินกว่า 5 ล้านบาท 
12. พิจารณาการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาท และการใช้จ่ายเกินกว่า

งบประมาณร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  
13. พิจารณาเร่ืองการเช่าและการให้เช่าสินทรัพย์  ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ป ี
14. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําไตรมาส ประจําปี แบบรายงานประจําปี 56-1 และ 56-2 ฯลฯ ตามกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต.   
15. พิจารณาแต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้าที่ของ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  

กรรมการที่เป็นตัวแทนในบริษัทย่อย  และคณะกรรมการบริหาร  
16. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และกําหนดค่าตอบแทน  ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
17. เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
18. เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม  และเงินบําเหน็จกรรมการ  รวมทั้งการจัดสรรเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
19.  พิจารณาอนุมัติเร่ืองที่คณะกรรมการบริหารนําเสนอ ตลอดจนเร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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20. คณะกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 4 คร้ังต่อปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมี
คณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

21. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลมีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ               
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร ยกเว้นรายการ
ได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยงจะต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกําหนดของ กลต . 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งการมอบอํานาจนั้น           
ต้องไม่เป็นรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
อ่ืนใดทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์              
ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว 

22. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ต้องลงมติให้งดออกเสียง  และออกจากที่ประชุม 
23. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง และต้องกระทําเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบ

ธุรกิจเช่นน้ันจะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน 
25. กรรมการต้องรายงานให้บริษัทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน

ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของ
บริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
(3)  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
(4) หน้าที่ความรับผิดชอบ นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามคําสั่งประธาน
กรรมการ 
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ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
คนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้คณะกรรมการ
มีอํานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว 

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสํานักงานภายใน 14 วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ในตําแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สํานักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ง (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 านวนกรรมการ          
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน 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 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัทมี 4 ท่าน ดังนี้  
1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า 
4. นายสรดิษ วิญญรัตน์ 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 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 
o ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ 

- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี 
- 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 ารายการในครั้งนี้ด้วย 

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

(ค) ก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
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(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 บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว               
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้  
ทั้งนี้  ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย                  

และบริษัทย่อยล 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 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระ             
การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554 ดังนี ้
ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง) 

1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12 / 12 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ 11 / 12 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า กรรมการตรวจสอบ 12 / 12 

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

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2552 มีมติอนุมัติให้ใช้กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีข้อความรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 นาย ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 นาย และกรรมการ
ตรวจสอบอีก 2 นาย ทุกนายต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด อย่างน้อย 1 นาย ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 ท่าน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร 
2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

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

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน                
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างแ ละพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี  และเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม           
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด            
ต่อบริษัท 

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ  4  คร้ัง 
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายง าน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ    

แต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม      

กฎบัตร (Charter) 
8.8 รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่  และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรั บปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภา ยในเวลาตาม       

วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ            
ในการดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบแ ละเพื่อดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า                   
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สํานักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติการณ์อันควร สงสัยที่            
ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด 
3. อ านาจหน้าท่ี 

1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคําถาม
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2. สามารถขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้          
หากมีความจําเป็น 
4. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  อยู่ในตําแหน่งได้ไม่ เกิน 3 วาระ เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ                   
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบ          
มีจํานวนครบตามที่กําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระ                   
ที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน 

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอ โดยได้รายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะ 
และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเร่ืองความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่ง ตั้ง   
ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของปี 2554 
คณะกรรมการสรรหา 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระการ            
ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาในปี 2554 ดังนี ้
ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 

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

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
หน้าท่ีเเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย 
2. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย 
3. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่ เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท และผู้บริหาร

ระดับสูง และหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 
ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2554 ดังนี ้
ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าเเหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 9 / 9 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 8 / 9 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 9 / 9 
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 

หน้าท่ีเเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน ส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อย 

ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
2. พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงิน  

และไม่เป็นตัวเงิน 
3. พิจารณานโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปี 
ในปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมสม่ าเสมอ และมีรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีดังนี้ 
 

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินส านักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ 
 
หน้าท่ีเเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. เร่ืองที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ เพื่อนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท 

ล าดับที่ 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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1.1.1 กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของกลุ่มบริษัท 
1.1.2 โครงการลงทุน งบประมาณดําเนินการ และงบประมาณการลงทุน 
1.1.3  แผนกําลังคนประจําปี 
1.1.4  การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจําปี 
1.1.5 การพิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะวิธีดําเนินการ 

1.2 ให้คณะกรรมการบริหารรายงานเร่ืองดังต่อไปนี้ พร้อมข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ          
บริษัททราบ 
1.2.1 ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท 
1.2.2 การตรวจสอบ จัดทํา และสรุปเร่ืองสําคัญต่างๆ 

2. เร่ืองที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 
   ให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

2.1 การแต่งตั้ง ปลด และกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับผู้อํานวยการ (Corporate/General 
Manager) 

2.2 โครงสร้างและการบริหารระดับคณะบริหารลงมา 
2.3 การพิจารณาและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโย บาย           

ของบริษัทและอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
2.4 การจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ ที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจําปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท   

ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการ 
2.5 การลงนามในสัญญารับจ้างบริหาร 
2.6 การซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท  และค่าใช้จ่าย          

ที่เกินกว่างบประมาณที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติต่อการพิจารณาใน 1 รอบ
การประชุมคณะกรรมการ 

2.7 การเช่าหรือการให้เช่าสินทรัพย์  ซึ่งเป็น ที่ดิน อาคาร สํานักงาน ร้านค้า ที่ไม่เป็นการ
ดําเนินงานโดยปกติและไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปี  โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมี
มูลค่าการเช่าหรือการให้เช่าภายในวงเงินไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทต่อราย 

2.8 เร่ืองต่างๆ ที่คณะบริหารนําเสนอ 
3. เสนอรายละเอียด  หลักเกณฑ์  การจ่ายเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จกรรมการ  รวมทั้งการจัดสรร

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

มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
1. พ้นจากต าแหน่งกรรมการ  และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท 
2. ยื่นใบลาออก 
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้าเป็น

กรรมการบริหารแทน 
นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษัทยังได้มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเร่ือง เพื่อท าหน้าที่        

ในการพิจารณาเเละจัดการในเร่ืองต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ           
เเละประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท ดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการจัดการของกลุ่มปฏิบัติการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารสปา 
 คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ 
 คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
 คณะกรรมการ IT 
 คณะกรรมการฝ่ายบัญชแีละการเงิน 
 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและออกแบบ 
 คณะกรรมการฝ่ายการตลาด 
 คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 คณะกรรมการฝ่ายการลงทุนและพัฒนา 

 
เลขานุการบริษัท 

วันที่  11 สิงหาคม 2551  ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 4/2551  มีมติแต่งตั้ง นางสินี เธียรประสิทธิ์           
เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่  11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่ดังนี ้

1. หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
1.1 จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
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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 

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

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่และมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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 
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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 
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 
ในกรณีที่ เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง

เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว 
ในช่วงเวลาดังกล่าว 
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รายชื่อคณะผู้บริหาร 
(ประวัติผู้บริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ) 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้บริหาร ต าเเหน่ง 
1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ประธานกิติมศักดิ์/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชนนิทธ์  โทณวณิก กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ กรรมการบริหาร /  เลขานุการบริษัท / รักษาการหัวหน้าฝ่าย

ปฏิบัติการทางการเงิน 
4. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต ประธานบริหารฝ่ายการศึกษา 
5. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินส านักงานใหญ่ 
6. นางสาววารุณี เอนกฤทธิ์มงคล รองประธานฝ่ายบัญชีโรงเเรม 
7. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ รองประธานส านักงานเลขานุการบริษัท 
8. นายอเล็ก โคลิน วิลลัทส์ ผู้จัดการโรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
9.  นายชัชวาล ศุภชยานนท์ ผู้จัดการโรงเเรมดุสิตธานี พัทยา 

10. นายออมสิน แม้นจักร รองประธานฝ่ายกฎหมายและการจัดการ 
หมายเหตุ : นายอเล็ก โคลิน วิลลัทส์ ด ารงต าแหน่งผู้จัดการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2554 แทนนายแดนน่ี แมคคัฟเฟอร์ตี้ส์ ที่สัญญาจ้างครบก าหนดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554  
 
หน้าท่ีเเละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. ด้านการบริหารงาน      

1.1 ก าหนดเป้าหมาย/(Goal)  นโยบาย/(Policy)  และแผนงาน/(Business plan) ของบริษัท น าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

1.2 ควบคุมดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
จากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้             
โดยสามารถเพิ่ม 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 ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารหากการประเมินผลของแต่ละเดือน             

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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1.6 บริหารงานภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

2. ด้านบัญชี และการเงิน 
2.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับ  CFO ตามความเหมาะสม และดูแล            

ให้มีการปฏิบัติตามแผน 
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   การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมตามงบประมาณ               

ที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว    
2.7 พิจารณาการซื้อสินทรัพย์ที่ เกินวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้วแต่ไม่เกิน            

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

ร่วมกับ CFO 
2.9 อนุมัตคิ่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการโดยตรงในส่วนที่เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ร่วมกับ CFO 
2.10 อนุมัติการซื้อสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาร่วมกับ  CFO ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน             

ในวงเงินที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี 
2.11 พิจารณาโครงการงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน การป้องกันความเสี่ยงโดย

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 
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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 

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 านาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใด               

ที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด
ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการ               
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ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติ รายการที่เป็น
ลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติของบริษัทที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว 
8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูงตั้งแต่ผู้จัดการโรงแรมขึ้นไป โดยพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการบริษัท
และผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 
8.3  ค่าตอบเเทนกรรมการเเละผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการที่เป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณา         
ค่าตอบเเทนท าหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบ                
ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทเเละเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยก าหนด          
ค่าตอบเเทนประจ าปี 2554 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 
- 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 าปีอนุมัตโิดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ในปี 2554 สรุปค่าตอบเเทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี ้ 
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* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน เเละคณะกรรมการบริหาร 
 

(1) ค่าตอบเเทนกรรมการ 

ค่าตอบเเทน* 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2553 ปี 2554 
ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายคร้ัง            3,952,500           3,762,500 
ค่าตอบเเทนรายปี       - 424,800 

รวม            3,952,500            4,187,300 
*ไม่รวมค่าตอบเเทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 
นอกจากนี้ยังมีวงเงินส าหรับใช้เป็นค่ารับรองท่านละ 120,000 บาทต่อปี โดยในปี 2554 ค่ารับรองที่ 

กรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจ านวน 975,334 บาท  
 
 
 
 
 

 
รายชื่อกรรมการ 

ปี 2554 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอื่น* รวมค่า

ตอบเเทน 
ค่าตอบเเทน 
รายเดือน 

ค่าตอบเเทน 
รายครั้ง 

ค่าตอบเเทน 
ประจ าปี 

ค่าตอบเเทน 

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 
2. นายชาตรี โสภณพนิช 
3.  ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ 
4. นางวรางค์ ไชยวรรณ 
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 
120,000 

120,000 
160,000 
120,000 
120,000 

45,000 
135,000 
135,000 
135,000 

90,000 
120,000 
120,000 

35,400 
70,800 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 
35,400 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

460,000 
307,500 
315,000 

- 

275,400 
410,800 
275,400 
275,400 
200,400 
290,400 
290,400 
750,400 
552,900 
590,400 
275,400 

รวม 1,380,000 1,300,000 424,800 1,082,500 4,187,300 
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       (2 ) ค่าตอบเเทนผู้บริหาร 
 

รายละเอียด จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
ปี 2553 ปี 2554 

เงินเดือนเเละโบนัส 
ค่าสวัสดิการอ่ืน 

40.00 
 2.30 

35.37 
 7.18 

รวม 42.30 42.55 
 
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 โดยครอบคลุมหลักส าคัญดังนี้ 
- การปฏิบัตต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 
- การด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
- คณะกรรมการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง    

เต็มความสามารถโดยก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง                
ทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระท าของตนเอง 

- การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้
วางรูปแบบและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

- บริษัทได้ประกาศจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ และพนักงานถือปฏิบัติในปี 2547 
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ในปี 2554 บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง หากมีเหตุการณ์ในระหว่างปีที่มีความจําเป็นจะต้อง

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่หากบริษัท                 
เข้าทํารายการใดๆ หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้            
ผู้ถือหุ้นเเละนักลงทุนอื่น ๆ ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดการประชุมที่โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ อันเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท 
เเละได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาะต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  
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ก่อน 14 วัน โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ บริษัทจัดให้มีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้         
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้เข้าประชุมเเละลงมติแทนได้ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการ 
และการส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็น
กรรมการที่ผ่านการเสนอจากผู้ถือหุ้นนั้น เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่า
เหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรบรรจุเป็นวาระ                 
การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกําหนดวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็นเร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น 
อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้           
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดังกล่าว 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองดังกล่าวโดยท าหนังสือ             
ถึงเลขานุการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ประกาศในเว๊บไซต์ของ                 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว๊บไซต์ของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในเเละภายนอก ตั้งเเต่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น  

เเละพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 พนักงาน บริษัทปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ค่าตอบแทนที่ เหมาะสม           

หากพนักงานมีเร่ืองที่ต้องการร้องเรียน บริษัทได้ตั้งกล่องรับเร่ืองไว้ให้ 
 เจ้าหนี ้ บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า 
 ลูกค้า บริษัทตระหนักดีว่าลูกค้าน ามาซึ่งรายได้ให้กับบริษัท จึงเอาใจใส่ต่อการให้บริการลูกค้า

รวมทั้งการรับผิดชอบต่อลูกค้า ไม่เอาเปรียบลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้า หากมีข้อร้องเรียน
จากลูกค้าจะรีบด าเนินการโดยเร็วที่สุด 

 คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัต ิ           
ในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

 ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
 ผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริหารงานเพื่อความโปร่งใส             

และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
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ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของ             
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะ             
สร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก าไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษัท 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นโดยปกติ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการมา                 

เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมจะก าหนดเวลาไว้อย่างเหมาะสม
ตามวาระการประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง มีประธานกรรมการเป็นประธาน
ในที่ประชุม โดยเเจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะเเนน การนับคะเเนน การใช้บัตรลงคะเเนน              
เเละเปิดเผยผลการนับคะเเนนในเเต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบ การด าเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเหมาะสม เเละพอเพียง  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวม 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 11 ท่าน ทั้งนี้กรรมการ 3 ท่าน ติดภารกิจส าคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทจัดส่งรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม เเละการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเเต่ละวาระอย่างละเอียด 
และน าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ภายในเวลาที่ก าหนด รวมถึงเผย เเพร่รายงานในเว็บไซต์ของบริษัทที่            
www.dusit.com 

5. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ 

การลงทุน และงบประมาณของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอมา ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ           
และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทมีก าไร และผลตอบแทนสูงสุด       
แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นหน้าที่คณะกรรมการ 

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

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี ้
- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ก าหนดมาตรการให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

http://www.dusit.com/
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ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอกและมีการเปิดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็นไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

- มีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลดังกล่าว 
ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
เเละห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หากฝ่าฝืน          
ถือว่าเป็นการกระท 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 
 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 
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กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย 
2. นายชนินทธ์  โทณวณิก 
3. นางสินี  เธียรประสิทธิ์ 
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่านประกอบด้วย 
1. นายชาตรี  โสภณพนิช 
2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย  บุณยะอนันต์ 
3. นางวรางค์ ไชยวรรณ 
4. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ 
กรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 
1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี 
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ 
3. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า 
4. นายสรดิษ วิญญรัตน์ 
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 2554 คณะกรรมการมีการประชุม 9 คร้ัง โดยประชุมรับรองงบการเงินประจ าไตรมาสและงบการเงิน

ประจ าปี 4 คร้ัง และเร่ืองอ่ืนๆ อีก 5 คร้ัง มีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า หากมีวาระพิจารณาเร่ืองพิเศษ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นคร้ังๆ ไป เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม              
พร้อมวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ             
ก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละคร้ังใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง มีการจดบันทึการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร          
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
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ในปี 2554 การเข้าประชุมของกรรมการเเต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ 
ล าดับที ่ รายชื่อคณะกรรมการ วาระ (ปี) การเข้าร่วมประชุม 

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

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

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

มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินส าคัญของ        
บริษัทว่าได้ด าเนินตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเเละจะได้รับการประเมินผลงาน                    
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

14.  การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และได้เร่ิมศึกษากรอบการบริหารความเสี่ยง

และดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งได้กําหนดเป็นนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร และจัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานนําไปใช้เป็นเเนวทางในการ
จัดการบริหารความเสี่ยงต่อไป  
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นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ต้นปี            
2549 เพื่อทําหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง               
ทั้งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) และด้าน
ทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงได้จัดทํารายงานการบริหาร            
ความเสี่ยงและนําเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา แผนกบริหารความเสี่ยงได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับโรงแรมที่บริษัท
เป็นเจ้าของและโรงแรมที่บริษัทรับบริหารที่ตั้งอยู่ในประเทศครบทั้งหมดแล้ว  

และหลังจากที่ได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงกับโรงแรม บริษัทย่อย และวิทยาลัยดุสิตธานีแล้ว แผนก
บริหารความเสี่ยงอยู่ระหว่างการทบทวน ติดตาม และวัดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับบริษัท 
ระดับโรงแรมและบริษัทย่อย  ซึ่งดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

นอกจากนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงยังได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสําหรับพนักงานระดับ
หัวหน้างานในโรงแรมต่างๆ  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

15. รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ             

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป             
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดระบบการควบคุมภายในให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า          
การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

บริษัทก าหนดให้กรรมการรายงานการซื้อขาย และ/หรือ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกคร้ังที่มี 
การเปลี่ยนแปลง เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ แต่ด้วยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการไม่ค่อย            
มีการเปลี่ยนแปลง จึงได้สรุปเร่ืองดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายปี โดยรายงานใน              
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบปีของคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และได้ส่ง
ส าเนารายงานส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท าการ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 
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16. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผล          

ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง โปร่งใส เเละทั่วถึง ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความส าคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด 
ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้นในขณะนี้บริษัทยังมิได้จัดตั้ง แต่ได้มอบหมายให้นายชนินทธ์ โทณวณิก  
หรือ นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐ          
ที่เกี่ยวข้อง 

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 
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจําทุกปี

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาผลงาน
และปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป 

18. การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจําปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด

ขององค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
19. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โครงการบริหาร

จัดการความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นหน่ึงในพันธกิจสําคัญของบริษัทและถูกผสานให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ที่พนักงานทุกคนต้องร่วมกันกระทําอย่างเต็มความสามารถ สิ่งเหล่านี้ถูกสะท้อนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เอิร์ธเช็ค ซึ่งถือเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้าของโลก  นอกจากนี้ 
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้แก่ โครงการ Mini MBA เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กับบุคลากรภายในองค์กร และโครงการหลักสูตรผู้บริหาร (Management Trainee) ที่เน้นสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมิติใหม่ของการบริหารที่มีคุณภาพในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมต่างๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
มากยิ่งขึ้น เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากรสําคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นําในธุรกิจ                             
ในขณะเดียวกัน ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ยังคืนคุณค่าสู่สังคมด้วยการมอบรอยยิ้มและชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยที่             
ด้อยโอกาสผ่านโครงการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากเพื่อการกุศล ภายใต้โครงการ ดุสิต สไมล์ โดยร่วมมือกับมูลนิธิ
สร้างรอยยิ้ม (Operation Smile)  

http://www.set.or.th/
http://www.dusit.com/
mailto:chanin@dusit.com
mailto:jongkonnee@dusit.com
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19.1  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เอิร์ธเช็ค (EarthCheck)  
หลักการและเหตุผล  

บริษัทต่างๆทั่วโลกมีบทบาทสําคัญในการแบ่งปันความรู้และสนับสนุนหลักความคิดของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ 
เนื่องจากที่ผ่านมาการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ตั้งแต่สภาพอากาศ 
สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของประชากร ล้วนมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมา
โดยตลอด ดังนั้นบริษัทต่างๆในธุรกิจการท่องเที่ยวจึงได้ตระหนักและเตรียมพร้อมด้านการบริหารงาน 
ในการตอบสนองความต้องการของผู้มาพักที่ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความคาดหวังที่จะใช้
บริการธุรกิจการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน โดย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ตระหนักถึง
ความสําคัญดังกล่าวจึงได้เข้าร่วมโครงการ เอิร์ธเช็ค ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม
สําหรับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมที่ครอบคลุมถึงธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว
โดยตรง 
ความเป็นมา 

เอิร์ธเช็ค เป็นโครงการที่จัดต้ังขึ้นเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางใน
แวดวงวิทยาศาสตร์ระดับโลก มีการประมาณค่าจากตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ อาทิเช่น การใช้น้ํา
และพลังงานอื่น ปริมาณการปล่อยของเสีย รวมทั้งสัญญาประชาคมว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการ
ประยุกต์หลักการเอิร์ธเช็คมาใช้นําภาคธุรกิจ ทางโรงแรมจะต้องทําข้อตกลงในการพัฒนาองค์กร               
โดยเปรียบเทียบกับสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และปัจจัยทางสังคม รวมทั้ง การอนุรักษ์สภาพชีววิทยา การ
ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.earthcheck.org 
วัตถุประสงค์  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะผู้นําด้านธุรกิจโรงแรมของเอเชีย เล็งเห็นถึงความสําคัญของ  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจของทางโรงแรมย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ทั้งนี้ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ยังมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ซึ่งโรงแรมแต่ละแห่งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่งดงาม จึงควรมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          
และการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสมเพื่อเป็นเสมือนแนวทางหนึ่งในการรักษาสภาพความงดงามของ
สถานที่นั้นๆให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน    
กลุ่มเป้าหมาย  

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในและต่างประเทศ  
 

http://www.earthcheck.org/
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การด าเนินงาน  
ปี 2552 นับเป็นก้าวสําคัญที่ทาง ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดําเนินงานสู่พันธกิจการเป็นองค์กร

ผู้นําด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดยการเข้าร่วม เอิร์ธเช็ค องค์กร
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล                        
ได้ผลักดันโรงแรมในเครือทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 10 แห่งให้เข้าร่วมโครงการ เอิร์ธเช็ค ได้แก่ 
 โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย:  

ดุสิตธานี กรุงเทพ 
ดุสิตธานี หัวหิน  
ดุสิตธานี พัทยา  
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  
ดุสิตดีทู เชียงใหม่  
ดุสิตปริ๊นเซส ศรนีครินทร์  
ดุสิตปริ๊นเซส โคราช  
รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่  

โรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ:  
ดุสิตธานี มะนิลา  
ดุสิตธานี ดูไบ  
ดุสิตธานี มัลดีฟส์ (เข้าร่วมโครงการปี 2554) 

โดยโรงแรมทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ เอิร์ธเช็ค จะต้องดําเนินงานภายใต้ข้อปฏิบัติสําหรับ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทาง เอิร์ธเช็ค กําหนดไว้ให้ เพื่อให้โรงแรมสามารถลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการ
ดําเนินการได้ถึงเกณฑ์ที่ทาง เอิร์ธเช็ค กําหนดไว้    โดยเมื่อผ่านการรับรองคุณภาพว่าสามารถวางแผน
ควบคุมมลพิษและมีการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสมก็จะได้รับการอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็นสมาชิกเอิร์ธเช็ค 
ทั้งนี้ หากมีการจัดการด้านพลังงานและการควบคุมมลพิษที่ดีก็จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อรับรองคุณภาพจาก
ทาง เอิร์ธเช็ค ซึ่งมี 3 ระดับ คือ ระดับเหรียญทองแดง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทอง ตามลําดับ 
ความส าเร็จ  

- โรงแรม ดุสิตธานี ดูไบ ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพระดับ
เหรียญเงินปี 2553  

- โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพ ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพระดับ
เหรียญเงินปี 2554 

- โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพระดับ
เหรียญเงินปี 2554 

- โรงแรม ดุสิตธานี มะนิลา ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพระดับ
เหรียญเงินปี 2554 
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- โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพระดับ
เหรียญเงินปี 2554 

- โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส โคราช ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพระดับ
เหรียญเงินปี 2554 

- โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพ
ระดับเงินปี 2554 

- โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพ
ระดับเงินปี 2554 

- โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพระดับเงิน
ปี 2554 

- โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เอิร์ธเช็ค รับรองคุณภาพ
ระดับเงินปี 2554 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
- สามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรผู้นําของเอเชียด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน 
- สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทในฐานะโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มลูกค้า  
- สามารถสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและประชาคมโลกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

19.2  ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้านเด็กและเยาวชน  
โครงการ ดุสิต สไมล์ (Dusit Smiles)  
หลักการและเหตุผล  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะผู้นําด้านธุรกิจโรงแรมระดับแนวหน้าของเอเชีย  ตระหนักถึง
ความสําคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ความร่วมมือ
ระหว่าง ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ทําให้เกิด โครงการ ดุสิต สไมล์ ขึ้นเพื่อพันธกิจ
เดียวกัน คือ การมอบรอยยิ้มและชีวิตใหม่ที่สดใสคืนให้แก่ผู้ป่วย   นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงเจตจํานง
ของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  ในการเป็นบริษัทที่ยึดมั่นในการกระทําประโยชน์เพื่อมอบคุณค่ าคืน               
แก่สังคม 
ความเป็นมา 

ในปัจจุบันมีกลุ่มของเด็กแรกเกิดมากมายในหลายประเทศทั่วโลกที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติ
ของช่องปาก (ปากแหว่งเพดานโหว่) ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวประสบปัญหาในการดําเนินชีวิต ทั้งทางด้าน
จิตใจและทางด้านร่างกาย อาทิ การหายใจ กา รกลืนอาหาร การออกเสียงพูด เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ป่วย                
กลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปาก ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิ            
สร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile (โอเปอร์เรชั่น สไมล์) จึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2525 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
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ปากแหว่งเพดานโหว่ ทั้งในด้านการสนับสนุนการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย            
โดยแพทย์ผู้ชํานาญการ รวมถึงการระดมเงินทุนเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอีกด้วย  โดยปัจจุบัน 
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มีเครือข่ายทั่วโลก  ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.operationsmile.com   
วัตถุประสงค์  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ริเร่ิมโครงการ ดุสิต สไมล์ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม 
โดยทางบริษัทจะมีส่วนรวมในการกระตุ้นให้แขก พนักงาน ในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล รวมทั้ง
หุ้นส่วนทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องได้รับการ
ผ่าตัด โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การอบรมให้ความรู้ การลงพื้นที่ปฏิบัติ การประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐบาล การทําสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมาย  

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือทุกแห่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  
การด าเนินงาน  

การดําเนินกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ 
 กิจกรรมที่ผลักดันให้แขกมีส่วนร่วม  
 กิจกรรมที่ผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วม  

กิจกรรมที่ผลักดันให้แขกมีส่วนร่วม  
ก. ซองรับบริจาค ในห้องพักแขก  

วัตถุประสงค์: เพื่อทําให้แขกตระหนักถึงความสําคัญของโครงการและมีส่วนร่วมในการระดมเงินทุน
เพื่อบริจาคแก่องค์กร  
กลุ่มเป้าหมาย: แขกของทางโรงแรมต่างๆ ในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
ระยะเวลาการดําเนินงาน: อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

ข. กล่องรับบริจาค ในห้องอาหารหรือบริเวณสาธารณะของโรงแรม  
วัตถุประสงค์: เพื่อทําให้แขกตระหนักถึงความสําคัญของโครงการและมีส่วนร่วมในการระดมเงินทุน
เพื่อบริจาคแก่องค์กร  
กลุ่มเป้าหมาย: แขกของทางโรงแรมต่างๆ ในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
ระยะเวลาการดําเนินงาน: อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

 
 
 

http://www.operationsmile.com/
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ค. ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ ดุสิต สไมล์  
วัตถุประสงค์: เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อและบุคคลทั่วไปรับทราบเกี่ยวกับ โครงการ ดุสิต สไมล์ ผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ Dusit News, Corporate e-newsletter, Dusit Magazine และเว็บไซต ์
 www.dusit.com/dusitsmiles  
กลุ่มเป้าหมาย: แขกของทางโรงแรมต่างๆ ในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล บุคคลทั่วไปและ
สื่อมวลชน และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ระยะเวลาการดําเนินงาน: อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

ง. กิจกรรมกีฬา เพื่อโครงการ ดุสิต สไมล์ 
วัตถุประสงค์: เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อและบุคคลทั่วไปรับทราบและมีส่วนช่วนในการระดมทุน  
เพื่อโครงการ ดุสิต สไมล์ ผ่านกิจกรรมกีฬาต่างๆ เช่นการแข่งโบว์ลิ่ง 
กลุ่มเป้าหมาย: แขกของทางโรงแรมต่างๆ ในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล บุคคลทั่วไปและ
สื่อมวลชน และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ระยะเวลาการดําเนินงาน: อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

 กิจกรรมที่ผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วม  
จ. กิจกรรม Dusit Weekly News 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงานเกี่ยวกับโครงการ Operation Smile และ 
เพื่อรายงานผลการบริจาคเงินของโครงการ รวมทั้งรายงานยอดเงินบริจาครวมล่าสุดให้พนักงานทราบ  
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การดําเนินงาน: บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงการ ดุสิต สไมล์ ลงใน Dusit Daily News  
ระยะเวลาการดําเนินงาน: ทุกวันจันทร์เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป  

ฉ. กิจกรรม โครงการผ่าตัดรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ให้กับเด็กและเยาวชน (Mission site)   
วัตถุประสงค์: โครงการผ่าตัดรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ mission site ทั้งยังเพิ่มพูนความเข้าใจของ
พนักงานเกี่ยวกับการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากมากยิ่งขึ้นและเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงิน
บริจาคให้กับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม  
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การดําเนินงาน: คัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วมชมการผ่าตัดจริง 
ระยะเวลาการดําเนินงาน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 และจะจัดอีกครั้งเดือน เมษายน 2555 

ช. กิจกรรม Wall of Smiles  
วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานข้อมูลล่าสุดของโครงการดุสิต สไมล์ และกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานทราบ
ผ่านบอร์ดพนักงาน 



          แบบ 56-1 

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
 

106 

กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การดําเนินงาน: รายงานสถานะข้อมูลปัจจุบันของโครงการ การบริจาคหรือการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในกิจกรรมให้คณะกรรมการทราบ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน: อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

ซ. กิจกรรม First Mile  
วัตถุประสงค์: เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรม รวมทั้งแนะนําและระดมทุน
บริจาคจากเพื่อนและครอบครัว โดยตั้งยอดเงินไว้ที่ 5,000 บาท           
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การดําเนินงาน: จัดทํา First Mile worksheet พร้อมตั้งยอดเงินเพื่อให้พนักงานช่วยระดมทุน             
5,000 บาท เพื่อให้พนักงานระดมทุนจากเพื่อนหรือครอบครัว เพื่อให้รวบรวมเงินได้ถึงยอดเงินที่ตั้งไว้ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน: อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

ฌ. กิจกรรม Final Mile  
วัตถุประสงค์: เพื่อระดมเงินทุนสําหรับช่วยเหลือเด็กในโครงการ  Operation Smile และเพื่อให้
พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ดุสิต สไมล์ ผ่านกิจกรรมการประมูลทรัพย์สิน 
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การดําเนินงาน: จัดทํา Final Mile worksheet พร้อมตั้งยอดเงินเพื่อให้พนักงานช่วยระดมทุนตั้งแต่ 
15,000 บาท เพื่อให้พนักงานระดมทุนจากเพื่อนหรือครอบครัว เพื่อให้รวบรวมเงินได้ถึงยอดเงินที่ตั้งไว้ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน: อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

ญ. กิจกรรม Auction  
วัตถุประสงค์: เพื่อระดมเงินทุนสําหรับช่วยเหลือเด็กในโครงการ Operation Smile และเพื่อให้
พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ดุสิต สไมล์ ผ่านกิจกรรมการประมูลทรัพย์สิน 
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การดําเนินงาน: เพื่อระดมเงินทุนแก่ Operation Smile ผ่านการประมูลทรัพย์สินที่ไม่ใช้งานของ
พนักงานและเปิดโอกาสให้มีการประมูลระหว่างพนักงานด้วยกัน 
ระยะเวลาการดําเนินงาน: อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

ฎ. กิจกรรม Dusit’s First Child  
วัตถุประสงค์: เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเล็งเห็นความสําคัญของเด็กคนแรกที่ได้รับการอุปการะโดย           
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากเงินบริจาคในกิจกรรมคร้ังแรกของโครงการ                
ดุสิต สไมล์ 
กลุ่มเป้าหมาย: แขกของทางโรงแรม และพนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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การดําเนินงาน: คัดเลือกเด็กคนแรกที่จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดจากโครงการ  Operation Smile 
ตรวจดูความคืบหน้าของการดําเนินงานของทาง Operation Smile 
ระยะเวลาการดําเนินงาน: เร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 2553 จนปัจจุบัน 

ฏ. กิจกรรม หักเงินจากเงนิเดือน Salary donation  
วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนโครงการ Operation Smile ในกิจกรรมต่างๆของดุสิตตลอดทั้งปีโดยการ          
หักเงินบริจาคจากเงินเดือนของพนักงาน 
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การดําเนินงาน: หักเงินบริจาคจากบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติจากการแสดงความจํานงบริจาคคร้ังดียว            
หรือจํานวนเท่าๆ กันทุกเดือนตลอด 1 ปี 
ระยะเวลาการดําเนินงาน: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป  

ความส าเร็จ 
ในเดือนตุลาคม 2553 ดุสิต สไมล์ เพื่อ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย) ได้บริจาคเงินจํานวน

หนึ่งล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งหมด 
72 คน ณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโครงการผ่าตัดคร้ังแรกที่ดุสิตได้จัดขึ้น โดยความสําเร็จในคร้ังนี้  
เกิดขึ้นจากแรงสนับสนุนโดยโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งธุรกิจต่างๆในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล         
ซึ่งได้ร่วมกันจัดทํากิจกรรมมากมายเพื่อระดมเงินบริจาคเข้าสู่โครงการ ตลอดทั้งปี  

ในเดือนตุลาคม 2554 ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้บริจาคเงินจํานวนสูงถึงหนึ่งล้านหกแสนบาท 
เพื่อสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย) 

 
19.3.  ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร  

ก) โครงการฝึกอบรมพนักงานการโรงแรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ        
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  

หลักการและเหตุผล  
ธุรกิจโรงแรมประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดับปฏิบัติ การเป็นจํานวนมาก           

เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานห้องอาหาร พนักงานแม่บ้าน ผู้ประกอบอาหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ภายใต้กระทรวงแรงงาน และ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เล็งเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
บุคลากรรองรับกับธุรกิจ จึงเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อให้เกิดการยกระดับ
ฝีมือและศักยภาพแรงงานใหม่ให้เข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนจึงเป็นภารกิจสําคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน       
กลุ่มท่องเที่ยวและบริการมาโดยตลอด  
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วัตถุประสงค์  
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จึงให้การสนับสนุน
งบประมาณวิทยาการ สถานที่ฝึกอบรมและอุปกรณ์สําหรับฝึกอบรม รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมโดย        
ให้ความเห็นชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการโดยการนําร่อง               
การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานการโรงแรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้เข้าสู่อาชีพพนักงาน           
การโรงแรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล และสามารถตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในระดับ
ปฏิบัติการที่ขาดแคลนได้ 
กลุ่มเป้าหมาย  
o นักศึกษาจบใหม่และยังว่างงาน 
o วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. และ ม.6 อายุระหว่าง 18-29 ปีบริบูรณ์  

การด าเนินงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและดุสิต  อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้น             

การฝึกอบรมทักษะฝีมือ โดยสรุปหลักสูตรโดยย่อได้ดังนี้  
หลักสูตรพนักงานการโรงแรม  

ประกอบด้วย 3 สาขา คือ สาขาแม่บ้านโรงแรม สาขาพนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม สาขา
ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหาร  
ระยะเวลาการฝึกอบรม  

จํานวน 12 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี 3 เดือน และภาคปฏิบัติ 9 เดือน  
สถานท่ีฝึกอบรมและวิทยากร  

ภาคทฤษฎี ดําเนินการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และภาคปฏิบัติ ดําเนินการโดยโรงแรมและ          
รีสอร์ทในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  
ผลการด าเนินโครงการความร่วมมือ  

เร่ิมดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานการโรงแรมตั้งแต่ปี  2550 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มอบหมายให้กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการจัดการฝึกอบรมร่วมกับโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จนถึงปัจจุบันได้ดําเนินการฝึกอบรมแล้วจํานวน             3 
รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จํานวน 88 คน  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

- สามารถพัฒนาบุคลากรกลุ่มแรงงานใหม่รองรับกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการทั้ง               
ในประเทศและต่างประเทศ  
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- สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับการแข่งขันภาคบริการ
และนโยบายการเปิดเสรีภาคบริการ  

- สามารถเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศ  
- สามารถสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

  ข) โครงการ Mini MBA เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรภายในองค์กร  
หลักการและเหตุผล  

ในระหว่างที่ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กําลังขยายตัวทางธุรกิจ ทางองค์กรจําเป็นต้องเตรียม
บุคลากรให้พร้อมเสมอสําหรับการแข่งขันในตลาดโลก และบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด
สําหรับธุรกิจโรงแรม ดุสิตจึงให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อผลักดัน
องค์กรให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด รวมทั้งยังเห็นคุณค่าของการศึกษาและยึดมั่นที่จะสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับพวกเขาเหล่านั้นให้มากที่สุด  
วัตถุประสงค์  

     วัตถุประสงค์หลักคือ การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรและองค์กร หลักสูตรนี้จะทําให้ผู้ที่เรียนได้เข้าใจถึงระบบการบริหารการโรงแรมอย่างลึกซึ้ง   
ทั้งด้านการฝึกฝนและการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น  นอกจากนี้ การเรียนการสอนยังมีเนื้อหาละเอียด            
และครบถ้วน และโครงการนีย้ังถือเป็นการเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในสายวิชาชีพให้แต่ละบุคคลอีกด้วย  
กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรและผู้บริหารในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีศักยภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
ขององค์กร  
การด าเนินงาน  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เห็นความสําคัญของการศึกษาพร้อมส่งเสริมศักยภาพ บุคลากรและ              
ได้ริเร่ิมโปรแกรม Mini MBA (Mini Master of Business Administration) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
สําหรับระยะเวลาการเรียนหกเดือน ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยดุสิตธานี และ บริษัท
ดุสิต เพื่อพัฒนาผู้บริหาร จํากัด (Dusit Executive Development Center Co., Ltd) โดยผู้บริหารที่มี
ความสามารถจากหลากหลายหน่วยงานขององค์กรได้ผ่านการคัดเลือกสําหรับเข้าอบรมหลักสูตรนี้           
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการเติบโตของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล สู่ธุรกิจระดับโลกในอนาคตอันใกล้ 

โปรแกรมการเรียนในคร้ังนี้ เป็นหลักสูตรใหม่ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อการส่งเสริมศักยภาพ
ให้กับผู้บริหารในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ประจําอยู่ในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับ
การคัดเลือกผ่านมาตรฐานที่องค์กรตั้งไว้อย่างเข้มงวด และมาจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ                 
แผนกห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม การขายและการตลาด การออกแบบ ฝ่ายกฏหมาย การศึกษา          
และการพัฒนาธุรกิจ      
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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  

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากโครงการนี้ จะสามารถใช้หน่วยกิตเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ด้าน MBA ตามกฎข้อบังคับของการโอนหน่วยกิตที่วิทยาลัยดุสิตธานี          
ค) โครงการหลักสูตรผู้บริหาร (Management Trainee)  
หลักการและเหตุผล  

จากการสนับสนุนของภาครัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ที่ได้ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในประเทศไทย ทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ขยายตัวอย่างรวดเร็ว               
และทําให้ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล มีการขยายตัวอย่างมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ                 
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เห็นควรในการพัฒนาบุคลากรขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดงาน
ทางด้านการโรงแรม โดยได้เปิดหลักสูตรบริหารการโรงแรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมทางด้านการบริหาร              
ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ร่วมปฏิบัติงานจริงกับโรงแรมในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  
วัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาบุคลากรไว้
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์
ผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ สําหรับ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ต่อไปในอนาคต  
กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพและมีใจรักในงานบริการและการโรงแรม  
การด าเนินงาน  

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทําการคัดเลือกอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  เพื่อเข้า
อบรมในหลักสูตรผู้บริหาร ซึ่งจะได้เข้าร่วมอบรม และปฏิบัติการจริงจากทั้งหมด 15 แผนก อาทิ ฝ่ายขาย
และการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ฝ่ายสํารองห้องพัก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล           
ฝ่ายจัดเลี้ยง และอ่ืนๆ โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับฟังการบรรยายและเรียนรู้รายละเอียดในการ
บริหารงานโรงแรมเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นอีก 9 เดือนจึงเข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับโรงแรมในเครือของ
ดุสิต เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากงานในแผนกต่างๆ  หลังจากนั้นผู้ที่มีความโดดเด่นจะได้รับ               
การคัดเลือกเข้าร่วมงานกับทางโรงแรมในเครือของดุสิต ในด้านที่ผู้เข้าอบรมมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
- ผู้ที่เข้าอบรมโครงการนี้จะได้ศึกษาและฝึกอบรมและได้ร่วมปฏิบัติงานจริงกับโรงแรมในเครือดุสิต 

อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 1 ปี  
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- ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากโครงการนี้จะได้เป็นส่วนหน่ึงของบุคลากรของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  
 
19.4.  บทสรุปข้อมูลการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล 

    ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะธุรกิจโรงแรมระดับแนวหน้าของเอเชีย ตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โครงการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม
จึงเป็นหนึ่งในพันธกิจสําคัญของบริษัทและถูกผสานให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่พนักงานทุกคน          
ต้องร่วมกันกระทําอย่างเต็มความสามารถ สิ่งเหล่านี้ถูกสะท้อนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การเข้าร่วม          
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เอิร์ธเช็ค ซึ่งถือเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้าของโลก 
นอกจากนี้ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้แก่ โครงการ Mini MBA  
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรภายในองค์กร และ โครงการหลักสูตรผู้บริหาร 
(Management Trainee) ที่เน้นสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง          
มิติใหม่ของการบริหารที่มีคุณภาพในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ทั้งนี้หลักสูตรการอบรมต่างๆ           
จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากร
สําคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นําในธุรกิจ ในขณะเดียวกัน  ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล          
ยังคืนคุณค่าสู่สังคมด้วยการมอบรอยยิ้มและชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ ป่วยที่ด้อยโอกาสผ่านโครงการผ่าตัด
ศัลยกรรมช่องปากเพื่อการกุศล ภายใต้โครงการ ดุสิต สไมล์  โดยร่วมมือกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม  
(Operation Smile) ด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นดังกล่าว ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จึงก้าวสู่ความเป็นผู้นําด้าน
ธุรกิจโรงแรมที่สามารถยืนหยัดด้านการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมมาได้อย่างมั่นคงมาเป็นเวลากว่า 60 ปี 

8.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ข้อมูลภายในที่ส าคัญจะถือเป็นเอกสารลับไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเร่ือง            
และในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น และห้ามผู้บริหาร กรรมการและพนักงานผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลลับภายใน
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด แต่ยังไม่ได้ก าหนดโทษไว้ชัดเจน 
จึงใช้วิธีพิจารณาเป็นกรณีไป หากมีข้อมูลที่ไม่โปร่งใสร่ัวไหลออกไป ส าหรับพนักงานสามารถ                
เเจ้งเบาะเเสได้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส าหรับบุคคลภายนอกสามารถเเจ้งได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารที่อยู่ 4 อันดับรองจากกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์         
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้มีการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ.ดุสิตธานีของกรรมการและผู้เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการ              
ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจ าทุกปี  
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8.6 บุคลากร 
จ านวนพนักงาน 

จํานวนพนักงานโรงเเรมที่เป็นเจ้าของ 9 เเห่ง พนักงานของบริษัทเเละบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 มีทั้งหมด 3,190 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ านวนพนักงาน ปี 2553 (คน) ปี 2554 (คน) 
1. พนักงานโรงเเรม 3,011 2,888 
2. พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย   288   302 

รวม 3,299 3,190 
 

ค่าตอบเเทนพนักงาน 
ค่าตอบเเทน ปี 2553 (ล้านบาท) ปี 2554 (ล้านบาท) 

เงินเดือน 
โบนัส 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเเละ
สวัสดิการ 

670.00 
  48.67 

 
188.92 

773.46 
58.84 

 
189.13 

รวม 907.59 1,021.43 
หมายเหต:ุ  สวัสดิการ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเคร่ืองแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน กองทุนประกันสังคม 
                 เป็นต้น 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
 บริษัทเชื่อมั่นว่าความเจริญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบาย  
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการบริหารให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรู้ของพนักงาน           
ทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ เเละสนับสนุนให้พนักงาน                 
ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เเละเติบโต                   
ไปพร้อม  ๆกับความส าเร็จของบริษัท  
พัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
 การพัฒนาพนักงานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจึงได้มุ่งเน้นให้พนักงาน   
ทุกระดับได้เข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ ดุสิตพัฒนาเพื่อผู้บริหาร (Dusit Executive Development Center)          
เเละหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีความรู้ ความช านาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการด าเนินธุรกิจ             
ในอนาคต โดยก าหนดงบประมาณการฝึกอบรมในเเต่ละระดับเเละจ านวนชั่วโมงที่ต้องฝึกอบรมดังนี ้
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บริษัทจะเป็นผู้ก าหนดเเนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้ งในรูปเเบบการฝึกอบรมที่ เหมาะสม                

การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความช านาญจากประสบการณ์
ใน  ต าเเหน่งหน้าที่ใหม่ เช่น หลักสูตร Mini MBA in Hospitality Management for Dusit International Executives 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้พนักงานระดับสูงของเครือดุสิตธานี ด้านวิชาการบริหารธุรกิจโรงแรม             
โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ตลอดจนการเเต่งตั้งเเละเลื่อนระดับ
พนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
พัฒนาองค์กรด้วยกลไก Dusit Weekly News 

เพื่อเตรียมตัวพร้อมรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษัทได้จัดให้มี Dusit Weekly News          
ในทุกช่วงเช้าวันจันทร์ก่อนเข้าท างาน เป็นรูปเเบบการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเข้าใจทิศทางของ
องค์กรจะได้บรรลุเป้าหมายไปในเเนวทางเดียวกัน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงข่าวสารในองค์กร ข้อคิดในการ
พัฒนาศักยภาพการท างาน รวมถึงวิสัยทัศน์ เเละทิศทางขององค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ
สามารถ    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) เพื่อที่พนักงานในเเต่ละสายงาน               
จะ ได้น าไปก าหนดวัตถุประสงค์เเละตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดรับกับ 
ทิศทางการด าเนินงานขององค์กร เเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน  ตัวชี้วัดนี้จะเป็นมาตรฐานประเมินผล
การปฏบิัติงานของพนักงานเเต่ละคน 
9.   การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่ง
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแล                   
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงาน               
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่

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. เจ้าหน้าที่   5,000 70 
5. พนักงานปฏิบัติการ  5,000 100 
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เหมาะสมและมีประสิทธิผล  สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ         
สอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ             
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทท าหน้าที่
ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการ 

ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้จัดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจ                    
อย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเร่ือง ต่อไปนี้   

 ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้  
 ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบัติงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริงและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี 
 การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ท า

การประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านคือ 
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
2. การบริหารความเสี่ยง  
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
4. การควบคุมระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล   
5. ระบบการติดตาม 
โดยประกอบกับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร  เห็นว่า           

บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ส่วนรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ปรากฏข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในที่เป็นนัยส าคัญ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส      
เอบีเอเอส (Price Waterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2554 ไม่ได้มีข้อสังเกต        
ในข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท  

 ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอที่จะป้องกัน 
รักษาสินทรัพย์จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้  หรือการจ าหน่ายโดยไม่ได้รับการอนุมัติ  และมีการติดตาม 
ดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่ผู้บริหาร
น าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผล                 
อย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้
บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการโดยเฉพาะเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน  ฝ่ายงานมีอัตราบุคลากรรวม                  
7 อัตรา มีประสบการณ์การตรวจสอบในช่วง 1-25 ปี โดยในปีที่ผ่านมาฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดท าแผน               
วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของปี 2554 ส าหรับโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานีท าการตรวจปีละ 2 คร้ัง 
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และดุสิตปริ๊นเซสท าการตรวจปีละ 1 คร้ัง แต่ละคร้ังได้ก าหนดแนวทางการตรวจสอบโดยให้น้ าหนักในด้านการ
ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) กว่าร้อยละ 60  ส่วนที่เหลือเป็นการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามแนว
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การตรวจสอบด้าน          
การด าเนินงาน (Operational Audit) และการสอบทานความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ส่วนการตรวจสอบฝ่ายงานต่างๆ ของส านักงานใหญ่ และบริษัทย่อยต่างๆ นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้คัดเลือก          
ฝ่ายงานส าคัญมาท าการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงินเป็นหลัก รวมถึงการสอบทานรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามความเหมาะสม  

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2549 บริษัทได้จัดตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อน าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ของ PriceWaterhouseCoopers FAS (“PwC”) ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร 
และระดับโรงแรม  ซึ่งจะช่วยเสริมให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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10.  รายการระหว่างกัน 

10.1   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2553 และปี 2554 ดังต่อไปนี้ 

 

บริษัท/บริษัทย่อยท่ีท ารายการ ลักษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 
ปี 2553 ปี 2554 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย  
กับ บ. แอคมี พรินต้ิง ซึ่งมี 
นางสินี เธียรประสิทธิ์  
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

จัดพิมพ์ปฏิทินประจําปี
และรายงานประจําปีของ
บริษัท 
 
 

1.93 / 2.26 1.93 / 2.54 บริษัทว่าจ้างให้ บ. แอคมี พรินติ้งโดยใช้วิธีประกวด
ราคาแข่งขันกับบริษัทอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและ
ราคาที่เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 
โดยผู้เกี่ยวโยงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย  
กับ บ. เดอะ เพนนิน ซูล่า ทราเวล 
เซอร์วิส ซึ่งมีกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์   
ปิยะอุย ถือหุ้นร้อยละ 20 
 

ซื้อตั๋วเคร่ืองบินสําหรับ
ผู้บ ริหารเพื่ อใช้ในการ
เดินทางประสานงานทาง
ธุรกิจ 
 

- / 0.48 - / 0.07 โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจ
ปกติ และมีเงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป 
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บริษัท/บริษัทย่อยท่ีท ารายการ ลักษณะของรายการ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 

 
รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2553 ปี 2554 
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
กับ บมจ. เอ็ม บี เค ซึ่งมี 
นายชนินทธ์  โทณวณิก          
และนางสินี เธียรประสิทธิ์ 
เป็นผู้ถือหุ้น 

รายได้ค่าบริหารโรงแรม
และอ่ืนๆ 

0.07 /12.43 0.07 /11.76 เงื่อนไขราคาและค่าบริการในด้านการขายและการตลาด 
คิดในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับโรงแรมอื่น 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหาร 

0.06 / 0.42 - / 0.14 เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
กับ บ.ปิยะศิริ ซึ่งมี 
กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์   
ปิยะอุย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

- / 0.73 - / 0.23 เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
กับ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมี 
นายชาตรี โสภณพนิช เป็น
ประธานกรรมการ 

เงินปันผลรับและดอกเบี้ยรับ - / 0.45 - / 0.35 เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหาร 

- / 0.75 - / 5.85 เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป 



         แบบ 56-1
   

118 

 

 

บริษัท/บริษัทย่อยท่ีท ารายการ ลักษณะของรายการ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจ าเป็น 

ปี 2553 ปี 2554 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ 
บมจ. ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล 
ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.74 

รายได้ค่าบริหารโรงแรม 
และอ่ืนๆ 

1.45 / 28.59 33.75 / - คิดในอัตราที่ใกล้ เคียงกับที่คิดกับกิจการโรงแรมมี
เงื่อนไขราคาแบ่งตามสัดส่วนที่ใช้จริง ไม่ได้บวกเพิ่ม
ราคา 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

- / 1.22 2.48 / - รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขราคา เป็นไปตามราคาซื้อขาย
กับบุคคลภายนอก 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ 
บ. เจทีบี ไทยแลนด์ ซึ่งมี           
นายชนินทธ์  โทณวณิก เป็นผู้ถือหุ้น 

รายได้ค่าบริหารโรงแรม
และอ่ืนๆ 

-/ - 0.50 /4.31 บริษัททําสัญญาการจําหน่ายห้องพัก กับ บจก.เจทีบี ไทย
แลนด์ เพื่อดําเนินการจัดจําหน่ายห้องพักโรงแรมโดย
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจปกติ 
และมีเงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป 

บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ 
บ. นวกิจประกันภัย ซึ่งมี
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เป็น
กรรมการ 

ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย -/ 0.55 - /0.33 เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 2/2555 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและ

เงื่อนไขเป็นไปตามการค้าโดยปกติทั่วไป 
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10.2 รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

นอกจากรายการที่เป็นการทําธุรกรรมตามปกติซึ่งได้เปิดเผยไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วนั้น 
บริษัทได้กําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้เกี่ยวข้อง ที่ เป็นรายการที่ได้ มา                 
และจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนําเสนอแจ้งเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีการทํารายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และ รายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่              
บริษัทย่อยนั้นมีเงื่อนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการเปลี่ยนแปลงของ          
ยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกู้ยืมได้ดังนี้ 

บริษัทย่อย ยอดเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) ยอดคงค้าง (ล้านบาท) รายละเอียดของรายการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 
1. บ. เทวารัณย์ สปา  (1.30) - 0.50 - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น 

0.01 - 0.001 - ดอกเบี้ยรับของบริษัท 
2. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต  (8.00) (10.00) 22.00 12.00 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น 

2.49 (0.61) 0.18 0.79 ดอกเบี้ยรับของบริษัท 
3. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 1.33 - 1.33 - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น 

0.001 - 0.001 - ดอกเบี้ยรับของบริษัท 

10.3 มาตรการหรือขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกันบริษัทกําหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังน้ี                           
1. ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ   

2.  รายการเกี่ยวโยงที่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทํา               
การสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายใน
ว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว  

3. บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อ  
จัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน           
และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเร่ืองดังกล่าว 

4.   ในการเข้าทํารายการระหว่างกันบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคา โดยให้
ได้ราคาที่ยุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ /หรือ            
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผย
สารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนดไว้ 

10.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการข้างต้น ซึ่งรวมถึงรายการ
ระหว่างกันกับ บ. แอคมี พรินต้ิง บ.เดอะเพนนินซูล่า ทราเวล เซอร์วิส และบมจ.ดุสิตไทยพร๊อพเพอร์ตี้ส์ (เดิม บมจ. 
รอยัล ปริ๊นเซส/บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท) และ/หรือ บริษัท ซึ่งอื่นอาจมีความขัดแย้ง 

 

11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี :   ส านักงานไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส โดย 

นางญฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3430 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
จากรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2554 ได้รายงานอย่าง 

ไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
ข.  สรุปงบการเงินรวม 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 – 2554  (ตามเอกสารแนบ 3) 
 
11.1  ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

  สืบเนื่องจากระหว่างปี 2553 และปี 2554 บริษัทได้เข้าทําธุรกรรมที่ไม่ใช่การดําเนินงานตามปกติของ
บริษัทหลายรายการ จึงมีผลทําให้งบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กับปีสิ้นสุดวันที่                    
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31 ธันวาคม 2553 มีฐานข้อมูลต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2553 บริษัทได้เข้าซื้อโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
ก่อนที่จะดําเนินการจัดต้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) โดยโอนขายโรงแรม
ดังกล่าวเข้ากองทุนรวม พร้อมกับโอนขายโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ รวมทั้งให้สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
ระยะเวลา 30 ปี และขายเฟอร์นิเจอร์ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหินให้แก่กองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 
กองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าทั้งสิ้น 4,094 ล้านบาท โดยบมจ. ดุสิตธานี ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30 และต่อมา               
ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554  ซึ่งการดําเนินการ
ขายทรัพย์สินให้กับกองทุนรวมดังกล่าวมีผลขาดทุนจากการขายโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ จํานวน 22.41 ล้านบาท 
และมีกําไรจากการขายเฟอร์นิเจอร์โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน จํานวน 53.56 ล้านบาท นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 4            
ปี 2553 บริษัทได้มีการขายโรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง ทําให้มีกําไรจากการขาย จํานวน 467.47 ล้านบาท 
และยังมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช และที่ดิน
ที่จังหวัดเชียงใหม่ของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จํานวน 86.29 ล้านบาท  
 สําหรับปี 2554 บริษัทได้ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หอพักรมณีย์คอร์ทที่เชียงใหม่ ปรากฏผลกําไร        
จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 39 ล้านบาท และบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ได้ลงทุนในโครงการ
โรงแรมระดับ 5 ดาว ขนาด 100 วิลล่าในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo โดยได้จัดตั้งบริษัทใหม่
ชื่อ DMS Property Investment Private Limited (DMS) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนและจดทะเบียนในสาธารณรัฐ          
มัลดีฟส์ มีทุนจดทะเบียน 38.50 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ ลงทุน        
ร้อยละ 55 บริษัทย่อยของบมจ. เอ็ม บี เค ลงทุนร้อยละ 30 นายชาตรี โสภณพนิช ลงทุนร้อยละ 10 และที่เหลืออีก
ร้อยละ 5 ลงทุนโดย Coastline Investment Private Limited ซึ่ง DMSได้ทําสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 
40 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายค้ําประกันตามสัดส่วนการลงทุน ในขณะนี้โรงแรมอยู่ระหว่าง               
การตกแต่งให้เสร็จสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 สามารถเปิดดําเนินการได้ก่อนจํานวน 30 วิลล่า และคาดว่า           
จะสามารถเปิดดําเนินการครบ 100 วิลล่าภายในเดือนมีนาคม 2555  ซึ่งงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่                
31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้นํางบการเงินของ DMS มารวมด้วย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายระหว่างการดําเนินงานจํานวน              
65 ล้านบาท 
 
 ผลการด าเนินงานของกิจการโรงแรมในรอบปี 2554  
 สําหรับผลประกอบการ 3ไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทมีรายได้รวม 2,966.19 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 37.53 มีกําไรสุทธิ 95.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 145.58 
 ไตรมาสสุดท้ายปี 2554 ซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว รายได้ของกิจการโรงแรมจะสูงกว่า          
ไตรมาสอ่ืน แต่กิจการโรงแรมได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์มหาอุทกภัย ทําให้ต้องสูญเสียรายได้กว่า 200 ล้านบาท 
 ในขณะที่บริษัทยังคงต้องแบกรับภาระต้นทุนคงที่ นอกจากนี้ วิกฤตการณ์มหาอุทกภัยยังเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้        
การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ล่าช้า และไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ทันตามกําหนดเวลา  
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เน่ืองจากวัสดุอุปกรณ์ที่สั่งซื้อจากประเทศไทยนําส่งไปล่าช้ากว่ากําหนด นอกจากนี้ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์บางรายการ
ไม่สามารถทําการผลิตได้ จึงต้องสั่งซื้อจากประเทศอ่ืนแทน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น        
และทําให้ไตรมาสสุดท้าย บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานมาดึงกําไรของไตรมาสก่อนลง 
  ดังนั้นในปี 2554 ผลประกอบการของบริษัทมีกําไรสุทธิ 31.04 ล้านบาทคิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.37 บาท 
    ในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจโรงแรม และการรับบริหารโรงแรม ซึ่งบริษัทและบริษัท
ย่อยเป็นเจ้าของทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งสิ้น 9 แห่งและรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
ดุสิตธานี ดุสิตดีทู และดุสิตปร๊ินเซส รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมและการรับบริหารโรงแรม        
ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาธุรกิจอ่ืนเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้และ/หรือสนับสนุนธุรกิจ
โรงแรมอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 

1. ธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่า ซึ่งบริษัทได้ท าการปรับปรุงและตกแต่งอาคารดังกล่าวเพื่อเพิ่มอัตรา          
ค่าเช่า รวมไปถึงการวางผังพื้นที่ให้เช่าใหม่ให้แต่ละชั้นมีพื้นที่ให้เช่ามากขึ้น 

2. ธุรกิจสถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปา) โดย บริษัทย่อยมีสถานบริการเพื่อสุขภาพ 5 แห่ง ได้แก่ที่
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมอิลซัลวาติโน่ ฟลอเร็นซ์ อิตาลี  โดยได้รับรางวัล           
จากหลายสถาบันในระดับชั้นน า ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพ 

3. ธุรกิจด้านการศึกษา ประกอบด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพและวิทยาเขต ชลบุรี 

ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน           
พ.ศ.2522 บริษัทจึงไม่ได้น ามารวมกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี                     
มีผลประกอบการการเติบโตในอัตราที่สูง 

4. ธุรกิจฝึกอบรมส าหรับหน่วยงานของบริษัทและบุคคลทั่วไป คือบ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร  

5. ธุรกิจสอนการประกอบอาหาร คือ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากัด 
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11.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

11.2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

ผลประกอบการของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่                   
31 ธันวาคม 2553 สรุปได้ดังนี้ 
 

รายการ 
หน่วย : ล้านบาท 

2554 2553 ผลต่าง % 
รายได้จากการขายและให้บริการ 3,492.41 2,797.30 695.11 24.85 
ต้นทุนขายและให้บริการ (2,358.22) (1,755.45) (602.77) 34.34 
% 67.52 62.76   
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (352.45) (476.61) 124.16 26.05 
ก าไรขั้นต้น 781.74 565.24 216.50 38.30 
% 22.38 20.21   
รายได้อื่น 225.02 240.67 (15.65) 6.50 
ค่าใช้จ่ายรวม (1,167.55) (1,160.35) (7.20) 0.62 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (160.79) (354.44) 193.65 54.64 
ดอกเบี้ยรับ 4.07 2.06 2.01 97.57 
เงินปันผลรับ 24.26 13.89 10.37 74.66 
รับรู้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า 25.44 0.56 24.88 - 
กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39.55 504.15 (464.60) - 
รายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย - 34.80 (34.80) - 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 111.81 6.88 104.93 - 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 44.34 207.90 (163.56) - 
ภาษีเงินได ้ (37.27) (72.28) 35.01 - 
ก าไรสุทธ ิ 7.07 135.62 (128.55) - 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 23.97 (27.52) 51.49 - 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัท 31.04 108.10 (77.06) - 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม และการให้บริการรับจ้างบริหารโรงแรมซึ่ง
เป็นรายได้หลัก และ รายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่าร้านค้าในโรงแรม ค่าสิ่งพิมพ์โฆษณา ค่าบริการการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารโรงแรม  เป็นต้น สัดส่วนของรายได้รวมของบริษัท และบริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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                                       หน่วย: ล้านบาท 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2554 ปี 2553 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 
1. รายได้จากการขายและการให้บริการ     

- รายได้จากกิจการโรงแรม 3,432.53 87.51 2,737.13 76.03 
- รายได้จากธุรกิจอาคารให้เช่า 59.88 1.52 60.17 1.67 
รวม  3,492.41 89.03 2,797.30 77.70 

2. รายได้ค่าบริหารโรงแรม  62.75 1.60 82.03 2.28 
3. ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39.55 1.01 504.15 14.00 
4.รายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย - - 34.80 0.96 
5.ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 111.81 2.85 6.88 0.19 
6. รับรู้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า 25.44 0.65 0.56 0.02 
7. ดอกเบี้ยรับ 4.07 0.10 2.06 0.06 
8. เงินปันผลรับ 24.26 0.62 13.89 0.39 
9. รายได้อื่น 162.27 4.14 158.64 4.40 

รวมรายได้ 3,922.56 100.00 3,600.31 100.00 
 รายได้รวมปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 322.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.95 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจ 

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ 

1.1 จากกิจการโรงแรม 

 -   กลุ่มโรงแรมดุสิตธานี รายได้เพิ่มขึ้น 184.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ประกอบด้วยรายได้จาก
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เพิ่มขึ้น 112.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เพิ่มขึ้น 53.08 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 12 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา เพิ่มขึ้น 19.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3  
 -   กลุ่มโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส รายได้ลดลง 84.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 เนื่องจากปี 2553 บมจ. ดุสิต
ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ได้ขายโรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง ประกอบกับโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์            
มีรายได้ลดลง 14.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8  ในขณะที่รายได้ของโรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส เชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 
15.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 และโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส โคราช เพิ่มขึ้น 10.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 
 -  กลุ่มโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม) รายได้เพิ่มขึ้น 
570.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 137 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ที่รวมเข้ามา         
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ในปีแรกจํานวน 505.41 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 35.40 ล้านบาท         
คิดเป็นร้อยละ 11 และโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ 29.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 

1.2 จากรายได้กิจการอื่น 

- รายได้จากธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่า ธุรกิจสปา การศึกษา ฝึกอบรม และอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 24.77 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 16 

2. รายได้อื่น 

 บริษัทมีรายได้อ่ืนลดลงจากปี 2553 จํานวน 15.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.50 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้
จากการรับบริหารงานโรงแรมที่ลดลง เนื่องจากปี 2553 บริษัทมีรายได้ค่าบริหารจากโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า 
ภูเก็ต แต่ในปี 2554 รายการนี้จะอยู่ภายใต้บริษัทย่อย จึงเป็นรายการระหว่างกันที่ต้องตัดออก นอกจากนี้                    
ยังมีการยกเลิกสัญญารับบริหารโรงแรม 1 แห่งในตะวันออกกลางโดยเปลี่ยนมาเป็นสัญญาแฟรนไชส์ และมีการ
ยกเลิกสัญญารับบริหารโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เกาะช้าง  ทําให้โดยรวมในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการ                  
รับบริหารงานลดลง 

3. ต้นทุนขายและการให้บริการ 

 บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 67.52 ของรายได้จากการขายและ               
การให้บริการเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 62.76 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ 
ทั้งนี้ต้นทุนในปี 2554ได้รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารของ 3 โรงแรมจากกองทุนรวม และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกัน
ค่าเช่ารายปีของบริษัทให้แก่กองทุนรวมจํานวน 87 ล้านบาทด้วย  

หลังจากหักต้นทุนขายและการให้บริการ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายแล้ว บริษัทมีกําไรขั้นต้น 781.74 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 38.30 

4. ค่าใช้จ่าย 

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 7.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 ได้แก่  
  - ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2554 มีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นในส่วนของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต จํานวน 16.16 ล้านบาท  และจากโรงแรม
และกิจการอ่ืนจํานวน 7.76 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากการขายโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง
ในปี 2553 จํานวน 5.70 ล้านบาท จึงทําให้มีค่าใช้จ่ายด้านการขายเพิ่มขึ้น 18.22 ล้านบาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 107.49 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร       
ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต จํานวน 73.63 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนก าร              
เปิดดําเนินการของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ จํานวน  64.52 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงแรม         
และกิจการอ่ืนโดยรวมลดลง 33.16 ล้านบาท  
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 -  ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 84.35 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2553 บริษัท
ได้บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นส่วนใหญ่แล้ว 
 -  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ลดลง 7.84 ล้านบาทจากทรัพย์สินที่ใช้ในส่วนการบริหารบางรายการที่
มีการตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว 
 -  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 26.32 ล้านบาท  เน่ืองจากการชําระคืนเงินต้นในระหว่างงวด   
 

5. ก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน  

บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานในปี 2554 จํานวน 160.79 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 มีจํานวน 
354.44 ล้านบาท ขาดทุนจากการดําเนินงานลดลง 193.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.64 

6. รายได้ และก าไรอื่นๆ 

บริษัทมีรายได้ และกําไรอ่ืนๆ จํานวน 205.13 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจํานวน 4.07 ล้านบาท 
เงินปันผลรับจํานวน 24.26 ล้านบาท รับรู้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้าจํานวน 25.44 ล้านบาท กําไรจากการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หอพักรมณีย์คอร์ท ที่เชียงใหม่และอุปกรณ์โรงแรมอ่ืนๆ จํานวน 39.55  ล้านบาท และรับรู้
ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในกองทุนรวม จํานวน 111.81 ล้านบาท  

7. ภาษีเงินได้ 

    บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 37.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 35.01 ล้านบาท 

8. ก าไรสุทธ ิ

    บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 31.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 77.06 ล้านบาท สรุปรายการดังนี ้
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                     ล้านบาท 

รายการ จ านวนเงิน 
ก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 216.50 
รายได้เพิ่มขึ้น 
- รับรู้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัทลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอัตราร้อยละ 30) 
 -รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล 

 
24.88 

 
104.93 
16.01 

รายได้ลดดลง  
- รายได้ค่าบริหารโรงแรม (ปี 2553 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นรายการ
ระหว่างกันที่ตัดออกจํานวน 28.43 ล้านบาท) 
- ก าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปี 2554 จากรมณีย์ คอร์ท ปี 2553
จากโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ) 
- รายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย (จากโรงแรมดุสิต ลากูน่า ภูเก็ต ระหว่าง
วันที่ 12 ตุลาคม -23 ธันวาคม 2553) 

 
 

(19.28) 
 
 

(464.60) 
 

(34.80) 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 
(125.70) 

ค่าใช้จ่ายลดลง 
- ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
- ดอกเบี้ยจ่าย 

 
84.35 
7.83 
26.32 

ภาษีเงินได้ลดลงจากปี 2553 35.01 
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 51.49 
ก าไรสุทธิลดลง (77.06) 

 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2553 และปี 2554 เท่ากับร้อยละ 2.78 และร้อยละ 
0.79 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิต่อหุ้น แม้ว่าปี 2554 มีก าไรน้อยกว่า ปี 2553 บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องโดย
จัดสรรจากก าไรสะสม เป็นจ านวนเงิน 42.50 ล้านบาท  
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11.2.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์รวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 6,095.48 ล้านบาทและ 
8,341.34 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 2,245.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.84 ประกอบด้วยดังนี้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 334.25 ล้านบาทประกอบด้วย 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 377.42 ล้านบาทและ 590.23 

ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2533 จ านวน 212.81 ล้านบาท จากเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 86.81          
ล้านบาท เงินฝากระยะสั้นเพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท  

ลูกหน้ีการค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีลูกหนี้การค้า - สุทธิ เท่ากับ 255.39 ล้านบาท 

และ 262.62 ล้านบาท ตามล าดับ ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 7.23 ล้านบาท  
 
ลูกหนี้แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระสรุปได้ดังนี้ 

                    หน่วย: ล้านบาท 

ยอดหน้ีท่ีค้างช าระ 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 
- ต่ ากว่า 3 เดือน 157.01 251.00 256.71 
- มากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป 20.36 19.15 20.14 
รวมลูกหนี้การค้า 177.37 270.15 276.85 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9.44) (14.76) (14.23) 
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 167.93 255.39 262.62 

 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ตามจริง 

โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ การวิเคราะห์ฐานะของลูกหนี้แต่ละราย รวมถึงความคืบหน้าในการ
ติดตามหนี้ดังกล่าว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้ที่ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 
20.14 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย (Agents) บริษัทและบริษัทย่อยมีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจ านวน 14.23 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน  
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สินค้าคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 69.68 ล้านบาท              

และ 73.12 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 3.44 ล้านบาท โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาหาร                    
และเคร่ืองดื่ม วัสดุแผนกช่างและวัสดุอ่ืนๆ  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เท่ากับ 11.00 ล้านบาท และ 6.00 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 5.00 ล้านบาท เนื่องจากปี 2554 บริษัทได้รับคืนเงินกู้
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า เท่ากับ 

74.07 ล้านบาท และ 89.82 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 15.75 ล้านบาท เป็นค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าของ
บริษัทที่เช่ากับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ านวน 74.07 ล้านบาท และDMS Property Investment Private 
Limited จ านวน 15.75 ล้านบาท 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เท่ากับ 47.25 ล้านบาท 

เป็นของ DMS Property Investment Private Limited  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิเท่ากับ 241.75 

ล้านบาท และ 294.52 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 52.77 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์
ตกแต่งก่อนเปิดด าเนินการของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 1,911.61 ล้านบาทประกอบด้วย 
เงินลงทุนเผื่อขาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีการลงทุนเผื่อขาย เท่ากับ 305.07 ล้านบาท 

และ 266.29 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง 38.78 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ ระยะยาว  ณ วันสิ้น
งวดลดลง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีการลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 1,235.08 ล้าน

บาท และ 1,302.78 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 67.70 ล้านบาท จากการลงทุนเพิ่มและรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก
กองทุนรวมจ านวน 67.70 ล้านบาท บริษัทมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
(กองทุนรวม) ในอัตราร้อยละ 30 ในเดือนธันวาคม 2553  
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เท่ากับ 311.63 

ล้านบาท และ 297.71 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 13.92 ล้านบาท เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารพาณิชย์ให้เช่า  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 

2,482.03 ล้านบาท และ 4,314.58 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1,832.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากที่ดินเช่าโครงการ
รีสอร์ทระดับห้าดาว สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการตกแต่งก่อนเปิดด าเนินการของโรงแร ม             
ดุสิตธานี มัลดีฟส์ 1,924.67 ล้านบาท การตัดค่าเสื่อมราคาจ านวน 196.14 ล้านบาทและในปี 2554 มีการปรับปรุง
ตกแต่งโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 104.02 ล้านบาท เน่ืองจากมีการตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาเช่า  

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า – สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเช่าที่ดิน และอาคารจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ 

เท่ากับ 462.92 ล้านบาท และ 530.61 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 67.69 ล้านบาท เกิดจากค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าของ 
DMS Property Investment Private Limited จ านวน 157.51 ล้านบาท สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาเช่าของ
บริษัทเป็นค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าของบริษัทที่เช่ากับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ านวน 74.07 ล้าน
บาท และ DMS Property Investment Private Limited จ านวน 15.75 ล้านบาทแล้ว 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน- สุทธิ เท่ากับ 45.07 ล้านบาท 

และ 42.86 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 2.21 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน- สุทธิ เท่ากับ 6.67 

ล้านบาท และ 5.24 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 1.42 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาของสิทธิ          
การเช่า เงินมัดจ า และอ่ืนๆ  

หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,893.00 ล้านบาท และ 3,768.59 

ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1,875.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 99.08 ประกอบด้วยดังนี้ 
หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 876.23 ล้านบาทประกอบด้วย 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินเท่ากับ 197.00 ล้านบาท และ 822.40 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 625.40 ล้านบาท จากการเงินกู้ยืม
เของบริษัทเพิ่มขึ้น 639.40 ล้านบาท และบริษัทย่อยกู้ยืมลดลงจ านวน 14.00 ล้านบาท 
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เจ้าหนี้การค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 151.51 ล้านบาท และ 

153.06 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1.55 ล้านบาท  
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปีเท่ากับ 36.52 ล้านบาท และ 20.61 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 15.91 ล้านบาทเป็นการคืนเงินกู้ยืมของ
บริษัทย่อย 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เท่ากับ 15.00 ล้านบาท และ 6.00 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 9.00 ล้านบาทเป็นการคืนเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆเท่ากับ 613.61 ล้านบาท 

และ 887.80 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 274.19 ล้านบาท ประกอบด้วย 
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์ส าหรับงานตกแต่งโรงแรมและเจ้าหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น 92.47 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เพิ่มขึ้น 32.61 ล้านบาท เงินมัดจ ารับ และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 65.20 ล้านบาท มีภาระหนี้สินจากการ            
ค้ าประกันค่าเช่าต่อกองทุนรวมเป็นปีแรกจ านวน 87.70 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 3.79 ล้านบาท 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 999.36 ล้านบาทประกอบด้วย 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน และเงินกู้

ยืมระยะยาวเท่ากับ 120.21 ล้านบาท และ 1,017.06 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 896.85 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้           
ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 0.79 ล้านบาท ตามสัญญาเช่าลิสซิ่ง และเงินกู้ยืมระยะยาว
ของ DMS Property Investment Private Limited 964.26 ล้านบาท และ Philippine Hoteliers, Inc. ลดลงจากการช าระคืน
เงินกู้ 68.20 ล้านบาท 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า เท่ากับ 737.01 ล้านบาท 

และ 711.58 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 25.43 ล้านบาท จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกองทุนรวมเป็นรายได้ใน
ระหว่างปี  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยเร่ิมมีการบันทึกรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

เท่ากับ 129.26 ล้านบาท 
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หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน เท่ากับ 15.23 ล้านบาท 

และ 13.92 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 1.32 ล้านบาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายละเอียดของเงินกู้ยืม สรุปได้นี้  

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

- บมจ. ดุสิตธานี 300.00      - ตามธนาคารก าหนด 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 
- บมจ. ดุสิตธานี 

450.00 
150.00 
300.00 
800.00 

- 
- 

116.00 
534.00 

MMR 
MMR 

ตามธนาคารก าหนด 
MMR 

- บมจ. ดุสิตธานี 350.00 172.40 MMR 
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 200.00 -       MMR 
- DMS Property Investment Private 

Limited                                            (1)                     
 

47.25 
 
- 

LIBOR                      
6 เดือน+3.425% 

3. เงินกู้ยืมระยะยาว    
- Philippine Hoteliers, Inc.                   (2) 
- DMS Property Investment Private 

Limited                                              (1) 

364.32 
 

1,212.75 

51.50 
 

964.26 

4.1615% 
LIBOR                      

6 เดือน+3.425% 
รวม 4,174.32 1,838.16  

 

(1) DMS Property Investment Private Limited มีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินกู้ยืมระยะยาว เท่ากับ 1.50              
ล้านเหรียญสหรัฐ และ 38.50 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ โดยท าสัญญากู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาขายและซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินงาน เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สิน
ติดตรึงและอุปกรณ์เพื่อการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการและอ่ืนๆ โดยวงเงินกู้ยืมระยะสั้นและ
วงเงินกู้ยืมระยะยาว มีหลักทรัพย์ใบหุ้นของ DMS Property Investment Private Limited จ านวน 38.50 
ล้านหุ้น วางเป็นหลักประกัน และมีการค้ าประกัน โดยบริษัทและผู้ถือหุ้นอ่ืนอีก 3 ราย ซึ่งวงเงินกู้ยืม
ระยะสั้นยังไม่มีการเบิกเงินกู้ยืม และวงเงินกู้ยืมระยะยาวมีการเบิกใช้แล้วจ านวน 30.61 ล้านเหรียญสหรัฐ 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,202.48 ล้านบาท และ 4,572.75 ล้านบาท 
ตามล าดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 1,159.45 ล้านบาท มีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 0.82 ต่อ 1 และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 3,876.60 ล้านบาท มีมูลค่า            
ตามบัญช ี(Book Value) เท่ากับ 45.86 บาทต่อหุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หุ้นสามัญซื้อคืนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นหุ้นที่ บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี้ส์           ถือหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจ านวน 471,500 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 15.74 ล้านบาท 
กระแสเงินสด 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้  
                                                                                                                                            หน่วย:ล้านบาท 

 2552 2553 2554 
กระแสเงินสดสุทธิได้จากการด าเนินงาน 654.09 463.43 402.77 
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) การลงทุน (279.65) 342.62 (2,058.99) 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการจัดหาเงิน (301.10) (820.51) 1,864.80 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด (1.93) (4.30) 4.24 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 71.41 (18.76) 212.82 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบส าหรับปี 2553 กับปี 2554 ได้ดังนี ้
กระแสเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 402.77 ล้านบาท ลดลงจ านวน 60.66 ล้านบาท             

เกิดจากก าไรจากการด าเนินงานลดลง 109.03 ล้านบาท มีการจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าโดย DMS Property Investment 
Private Limited 47.25 ล้านบาท ค่าปรับปรุงตกแต่งโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 115.59 ล้านบาท เงินสดรับจากลูกหนี้
การค้าเพิ่มขึ้น 89.05 ล้านบาท เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าขายโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 30.00  ล้านบาท ภาระ
หนี้สินจากการค้ าประกันค่าเช่าให้กับกองทุนรวม 87.70 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 4.46 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนใช้ไปจ านวน 2,058.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2,401.61 ล้านบาท 
เกิดจากการใช้ลงทุนซื้อ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์และโรงแรมอ่ืน 1,717.58 ล้านบาท                  
เงินสดจ่ายส าหรับค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าของ DMS Property Investment Private Limited 149.96 ล้านบาท ได้รับ
เงินปันผลจากกองทุนรวม 45.11 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หอพักรมณีย์คอร์ท ที่เชียงใหม่ 
48.46 ล้านบาท และเงินสดรับจากอ่ืนๆ 3.33 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 มีเงินสดรับจากรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 
จากกองทุนรวม 763.00 ล้านบาท เงินสดรับจากการท าธุรกรรม 3 แห่งคือการโอนขายโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่            
ขายเฟอร์นิเจอร์ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหินให้แก่กองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 และขายโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส 
หลานหลวงได้เงินสดรับ 1,095.17 ล้านบาท และใช้เงินลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนบริษัทร่วม 1,227.20 ล้านบาท  
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กระแสเงินสดสุทธิจากในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 1,864.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2,685.31 ล้านบาท 
เกิดจากในระหว่างปี 2554 มีเงินกู้ยืมของ DMS Property Investment Private Limited 918.06 ล้านบาท  เงินค่าหุ้น
ของ DMS Property Investment Private Limited ในส่วนที่บริษัทไม่มีอ านาจควบคุม 519.61 ล้านบาท กู้ยืมเงินระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นสุทธิ 675.40 ล้านบาท เงินสดช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท              
และบริษัทย่อย 588.55 ล้านบาท เงินสดเพิ่มจากการจ่ายดอกเบี้ยลดดลง 25.97 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มขึ้น 37.13 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมของบริษัทที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ 5.15 ล้านบาท 

  

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  2552 2553 2554 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 1.16 1.02 0.72 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 0.71 0.64 0.45 

 

จากอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทปี 2554 ลดลงจากปี 2553 เนื่องจาก
บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 212.82 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 7.23 ล้านบาท        
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันของ DMS 47.25 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2554 
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 625.40 ล้านบาท ภาระหนี้สินจากการค้ าประกันค่าเช่าให้กับกองทุนรวม 87.70 
ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์เป็นค่าตกแต่ง อุปกรณ์โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และโรงแรมของบริษัทและ
บริษัทย่อย 88.29 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องลดลง หากบริษัทจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนบริษัทยังสามารถ
ใช้เงินกู้ยืมเพิ่มได้ เนื่องจากบริษัทมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของในอัตราค่อนข้างต่ า 
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้สิน 
  2552 2553 2554 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                เท่า 0.39 0.27 0.66 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย               เท่า (1.04) 5.48 3.21 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.66 เท่า และ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 0.27 เท่า (ส่วนหน้ีสินไม่รวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า) สาเหตุที่อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
เกิดจากส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเนื่องจากมีเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนปรับปรุงตกแต่งโรงแรมดุสิต
ธานี มัลดีฟส์ และโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 1,858.80 ล้านบาท ซึ่งได้มีการช าระ
บางส่วนในระหว่างปีแล้ว มีเจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์เป็นค่าตกแต่ง อุปกรณ์โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และโรงแรม
ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 88.29 ล้านบาท มีภาระหนี้สินจากการค้ าประกันค่าเช่าให้กับกองทุนรวม 87.70 
ล้านบาท และมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 129.26 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวมี     
อัตราต่ ากว่าเงื่อนไขที่ต้องคงไว้ตามสัญญาเงินกู้ซึ่งก าหนดให้ด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ให้เกิน
อัตราส่วน 1.75 : 1 และความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเท่ากับ 3.21 เท่าลดลงจากปี 2553  เนื่องจากในปี 2554 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย         
ได้ตามก าหนด 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

    2552 2553 2554 
อัตราก าไรสุทธิ  ร้อยละ (3.54) 3.00 0.79 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)  ร้อยละ (2.80) 2.78 0.79 

    

         อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร ในปี 2554 มีอัตราก าไรสุทธิ (Net profit margin) เท่ากับร้อยละ 
0.79 ของรายได้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 0.79 ลดลงจากปี 2553 เนื่องจากปี 2554 บริษัท
และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิลดลง  จากการรวมค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ในขณะที่
ปี 2553 มีก าไรจากการขายทรัพย์สินให้กับกองทุนรวม และก าไรจากการขายโรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง 
ส่งผลให้อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร ในปี 2554 ลดลงจากปี 2553 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

    2552 2553 2554 
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ (0.93) 4.35 0.89 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 12.51 20.91 12.17 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ร้อยละ 0.53 0.62 0.54 

 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานปี 2554 มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ
ร้อยละ 0.89 ลดลงจากปี 2553 เน่ืองจากปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิลดดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคง
มีการลงทุนสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น ได้แก่ การตกแต่งโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ การปรับปรุงตกแต่งโรงแรม และ
ห้องอาหารของโรงแรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินทรัพย์ที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการสร้าง
รายได้ซึ่งน ามาสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในปีต่อๆ ไป 

 
ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

1. ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อธุรกิจโรงแรม 
ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรม             

การท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกตางๆ ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เชน 
เหตุการณ์ก่อการร้าย ปัญหาการเมืองในประเทศ ภัยธรรมชาติตางๆ หรือ การเกิดโรคระบาด เป็นต้น  ในอดีต             
ปัจจัยภายนอกดังกลาวนั้นมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทแต่เพียงระยะสั้นเท่านั้น แต่นับตั้งแต่ในปี 2551 
ต่อเนื่องถึงปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศ             
และในช่วงเดือนกันยายน 2554 ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์มหาอุทกภัย จากปัจจัยดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรมในประเทศทําให้ยากต่อการฟื้นตัว ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจ            
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การโรงแรม โดยมีรายได้จากโรงแรมในประเทศร้อยละ79 ของรายได้จากการดําเนินงาน จึงมีผลกระทบต่อ               
ผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการท า
ประกันภัยคุมครองความเสี่ยงทุกประเภท (All risks) และคุมครองการขาดรายไดจากการหยุดด าเนินธุรกิจ 
(Business Interruption) คุมครองภัยจากการกอการราย เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งได้ก าหนด 
กลยุทธ์การบริหาร โดยการขยายการลงทุนและการรับบริหารโรงแรมไปยังต่างประเทศในหลายๆ ภูมิภาค 

2. ธุรกิจรับจ้างบริหาร 
โครงการรับจ้างบริหารโรงแรมใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อยได้เลื่อนการเปิดโครงการจากก าหนดการเดิม

ที่ ก าหนดไว้  ประกอบกั บภาวะเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้ นกั บธุ รกิ จโรงแรมในประเทศสหรั ฐอาหรับเอมิ เรสต์ 
ในปลายปี 2552 ใน ท าให้รายได้ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  บริษัทคาดว่าผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนี้
จะมีผลกระทบต่อไปในอีก 1-2 ปี 

3. การด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จากสภาวะการแข่งขันที่สูงประกอบกับการท่องเที่ยวที่ถดถอยลง ในขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง         

อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม โดย ให้ 
ผู้ประเมินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดส่วนลดของโรงแรมภายใต้บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด            
หากมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าประเมินตามวิธีกระแสเงินสดส่วนลด 
บริษัทต้องรับรู้การด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย 

 
ค. อัตราส่วนทางการเงิน 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.16 1.02 0.72 1.11 0.43 0.41 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.71 0.64 0.45 0.58 0.21 0.20 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.70 0.51 0.28 0.57 0.19 0.20 
อัตรส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 15.12 12.93 13.48 14.51 11.64 10.43 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 24.14 28.23 27.07 25.15 31.35 35.01 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลอื เท่า 22.76 26.03 33.03 22.49 31.39 32.84 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 16.04 14.02 11.05 16.23 11.63 11.12 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 13.18 12.52 15.49 15.47 13.54 12.66 
ระยะเวลาชําระหนี ้ วัน 27.69 29.16 23.57 23.59 26.96 28.82 
ระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสด วัน 12.48 13.09 14.55 17.79 16.02 17.30 
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 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อัตรากําไรขั้นต้น % 26.41 20.21 22.38 28.68 17.11 22.67 
อัตรากําไรสุทธิ % (3.54)       3.00       0.79 (0.98) (3.53) 9.67 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (2.80)       2.78       0.79 (0.57) (2.08) 6.04 

 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  % (0.93) 4.35 0.89 0.06 (0.87) 4.74 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 12.51 20.91 12.17 19.49 18.84 45.12 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.53 0.62 0.54 0.45 0.42 0.42 

 

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่า 0.39 0.45 0.82 0.27 0.56 0.41 
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย เท่า (1.04) 5.48 3.21 0.13 (1.45) 7.10 
อัตราการจ่ายเงินปันผล % (39.15) 39.10 136.15 (238.66) (65.47) 22.48 
        
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

ต่อหุ้น   ปี 2552    ปี 2553  ปี 2554   ปี 2552    ปี 2553    ปี 2554 
มูลค่าหุ้น บาท 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
มูลค่าตามบัญช ี บาท 45.05 46.88 45.86 36.73 36.55 37.04 
กําไรต่อหุ้น บาท    (1.28) 1.28 0.37 (0.21) (0.76) 2.22 
เงินปนัผลต่อหุ้น บาท 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

 

 อัตราส่วนการเติบโต 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อัตราส่วนการขาย % (13.13) 0.72 24.85    (15.08) (4.96) (9.39) 
อัตราส่วนต้นทุนขาย % (8.72) 9.21 21.44 (11.77) 10.46 (15.47) 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร % (8.87) 4.55 12.79 (20.01) (6.04) 7.47 
อัตราส่วนกําไรสุทธิ % (149.84) (200.13) (71.28) (106.95) (264.55) 391.26 
อัตราส่วนสินทรัพย์รวม % (5.61) 8.71    36.84 (3.82) 22.32 (8.44) 
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11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปี 2554 บริษัทช าระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ คือ บ . ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3.51 ล้านบาท 

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

3. ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน – ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและภาษีก่อนการลงทุนส าหรับโครงการใน
ต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,300 ปอนด์สเตอร์ลิง 

 

12.  ข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
บริษัทไม่มีข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
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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 เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว 

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว                 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชี 
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บริษัทได้มอบหมายให้  นางสินี เธียรประสิทธิ์  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใด            
ไม่มีลายมือชื่อของ  นางสินี  เธียรประสิทธิ์  ก ากับไว้  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษั ทได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

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

 
ชื่อ   ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ     นางสินี เธียรประสิทธิ์  กรรมการ/เลขานุการบริษัท ........................................... 
 
 



      

 
 



      

  



      

 
 



      

  



      

  



      

  



      

 

 



      

  



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม    
กรรมการ              ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
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 
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- 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 
 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

 
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 

78 - อาชีวศึกษาชั้นสูง  มหาวิทยาลัย 
Kwang Tai High Accountancy 
College สาธารณรัฐฮ่องกง 

- อุดมศึกษาจาก London Regent 
Street Polytechnic ประเทศสหราช
อาณาจักร 

- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร 
จาก Institute of Bankers ประเทศส
หราชอาณาจักร 

- นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
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  
 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

 
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 
 

79 - 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  
2537 - ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2549 – 2551 
 

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

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



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

 
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 
 
 
 
 

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

- บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

- Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 60  

- Certified Financial Planner (CFP) 
รุ่นท่ี 1 ของสมาคมนักวางแผน
การเงินไทย (Thai Financial 
Planners Association) 

- The Invitaion Life Insurance Top 
Executives Seminar 2008, FALIA, 
JAPAN 

- นักศึกษาโครงการวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รุ่นท่ี 5  

5.40 ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2550-2552 
ปี 2549 -ปัจจุบัน 
 
ปี 2544-2549 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
Vice President  

บมจ. ดุสิตธานี 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 
บ.  ฟิทช์ เรทติ้ง ประเทศไทย 
บ. แสงโสม 
บ.กาญจนสิงขร 
บ.เฟื่องฟูอนันต์ 
บ.ธนภักดี  
บ.มงคลสมัย 
บ. ไทย จินเนบรา  เทรดดิ้ง จ ากัด 
บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอรี่ 
บ. ไทยประกันชีวิต 
บ. ไทยประกันสุขภาพ  
บ. ไทยประกันชีวิต 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (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 
 
 
 
   

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

10.31 2551 – ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
 
2543 - 2549 
2541 - ปัจจุบัน 
 
2537 - ปัจจุบัน 
2537 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Cape  Nga Development Ltd. 
Gaw Capital Partners 
Dusit Thani Plc. 
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd. 
Siam Food Products Plc. 
Mandalay Pioneer (Siam) Ltd. 
Pioneer Global Group Ltd. 
Strand Hotels International Ltd. 
Myanmar Hotel International Pte. Ltd. 
 
 
 
 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (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  
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบรษิัท 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- บุตรท่านผู้หญงิชนัตถ์ ปิยะอุย 
- พี่ชายนางสินี  เธียรประสิทธ์ิ 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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/      
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
สมาชิก 
กรรมาธิการ 
 
นายกสมาคม 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 
บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ 
บ. เทวารัณย์ สปา 
บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบ้ริหาร 
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 
บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท ์
Philippine Hoteliers, Inc. 
Dusit Enterprises Co., Ltd. 
Dusit Overseas Co., Ltd. 
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
วิทยาลัยดุสิตธานี 
บ. ชนัตถ์และลูก/ บ. นิวแอตแลนติค  
บ.ปิยะศริ/ิ บ.ธนจิรัง 
สภานิติบัญญัติเเห่งชาต ิ
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละการ
ท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติเเห่งชาต ิ
สมาคมโรงแรมไทย 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (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 

53 - 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 
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท ์
Philippine Hoteliers, Inc. 
Dusit Enterprises Co., Ltd. 
Dusit Overseas Co., Ltd. 
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. 
DMS Property Investmen Pvt. Ltd. 
บ. แอคมี พรินติง้ 
บ. ชนัตถ์และลูก/บ. นิวแอตแลนติค 
บ. ปิยะศิริ/ บ.ธนจิรัง 
 
 
 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (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 

82 - 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
ผู้สอบบญัชีภาษีอากร 
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 จํากัด (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 
 
 
 
 
 
 

85 - 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 จํากัด (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 
 

76 - บัญชีบัณฑิต  พาณิชย์ศาสตร์บณัฑิต 
และนิติศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- Executive Program Stanford 
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 จํากัด (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 

 

72 - อบรมการธนาคาร City of London 

College of Banking ประเทศอังกฤษ 

- Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่น CP/2005 

- ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระและกรรมการ 
ตรวจสอบ 
 
กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ 

 
 

 

 

บมจ. ดุสิตธานี  

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์

 

บ. สรชัยวิวัฒน์  

บ. เอ็ม. วี. เอส. โฮลดิ้ง 

บ. พีเอช. ดี เชียงราย 

บ. ไพร์ม แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด)์ 

 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (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. นายชนินทธ์  โทณวณิก รายละเอียดปรากฏอยู่ใน  ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
3. นางสินี  เธียรประสิทธ์ิ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน  ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
4. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

- ไม่มี 

 

67 

 

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. 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

บ. เวิล์ดคลาสเร้นท์อะคาร์ 

 

 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

5.นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 
 
 

58 
 
 
 
 
 
 
 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน 
 

 
 
 
 

 

รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงิน

ส านักงานใหญ่  

กรรมการ 

 

 
 

 

บมจ. ดุสิตธานี 

 

บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บ. เทวารัณย์ สปา 

บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 

บ. ดุสิตเวิล์ดวายด์ 

 

6. นางสาววารุณี เอนกฤทธ์ิ
มงคล 
      
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 

55 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- บัญชีบัณฑิต            
มหาวิทยาลัยรามค าเเหง 

 
 

ไม่มี 2548 – ปัจจุบัน รองประธานฝ่ายบัญชีโรงเเรม       บมจ. ดุสิตธานี 
 

 

 

 

 

 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

7. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
- ไม่มี 
 
 

54 
 
 
 
 
 

- บัญชีมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพ  
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

2551-ปัจจุบัน 
 
2549-2551 
 
2540-2549 
 

รองประธานสํานักงานเลขานุการ
บริษัท 
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกฎหมาย
และบริหารจัดการส่วนกลาง 
Group Director of Treasury 
 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
 
 
 
 

 
8. นายอเล็ก โคลิน วิลลัทส์ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-  ไม่มี 
 
 
 
 
 

 
40 

 
- ปริญญาตรี Southbank 

University, London , Hotel 
Management  

 

 
ไม่มี 

 
พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน 
พฤษภาคม 2554-ตุลาคม 2554 
ตุลาคม 2553-เมษายน 2554 
ตุลาคม 2551-กันยายน 2553 
มกราคม 2551-กันยายน 2551 
มิถุนายน 2548-ธันวาคม 2550 
 

 
ผู้จัดการโรงเเรม 
รักษาการผู้จัดการโรงเเรม 
Resident Manager 
Executive Assistant Manager 
Hotel Manager 
Executive Assistant Manager 
 

 
โรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 
 
Diplomate Radisson BLU Hotel, Bahrain 
Claridge’s Hotel, UK 
The Ritz London, UK 
 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท (%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

9. นายชัชวาล  ศุภชยานนท์ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
-   ไม่มี 

59 ประกาศนียบัตรอนุปริญญา (ปวส.) 
โรงเรียนพัฒนาพาณิช 

ไม่มี 2536 – ปัจจุบัน 
 
 

ผู้จัดการโรงเเรม 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
 
 
 
 

12. 10. นายออมสิน แม้นจักร 51 ปริญญาโท University of Miami, 
School of Law, USA. 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 

ไม่มี 2554-ปัจจุบัน 
 

2553-2554 
 

2549-2553 
 

รองประธานฝ่ายกฎหมายและ
การจัดการ 
รองประธานฝ่ายกฎหมาย 
 
ผู้จดัการฝ่ายกฎหมายและ
เลขานุการบริษัท 

บมจ. ดุสิตธานี 
 
บ. คิงส์เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
 
บ. เชฟรอน (ไทย) ในเครือของ
เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น 
 
 
 

 
 
 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                              
 บมจ. 

ดุสิตธานี 
บริษัทย่อย บ. ดุสิต 

เวิล์ดวายด์ 
บริษัทย่อย ของ บ. ดุสิตธานี พร็อพ

เพอร์ตี้ส์ 
บริษัทย่อยของ 

บมจ. ดุสิต 
ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ 

บมจ. ดุสิต 
ไทยพร็อพ

เพอร์ตี้ส์ เป็น
ผู้รับอนุญาต 

รายชื่อ บ. ดุสิต
ธานี 

พรอ็พ
เพอร์ตี้ส์ 

บ. 
เทวารัณย์ 

สปา 

บ. ดุสิต
เพื่อ

พัฒนา
ผู้บริหาร 

บ. เลอ   
กอร์ดอง

เบลอ 
ดุสิต 

บ. ดุสิต
เวิล์ด
วายด์ 

Dusit 
Bird 
Hotel  

Pvt. Ltd. 

บ. ดุสิต  
แมนเนจ

เม้นท์ 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ.ดุสิต  
ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

Dusit 
Enterprises 

Co.Ltd. 

DMS Property 
Investment 
Pvt. Ltd. 

วิทยาลัย 
ดุสิตธานี 

 % การถือ
หุ้น 

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            X  
3. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ /, //          X   / 
4.นางวรางค์  ไชยวรรณ /         /     
5.นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ /              
6.นายชนินทธ์  โทณวณิก /, // / X,// X,// / / / / / /, // / / / / 
7.นางสินี  เธียรประสทิธิ์ /, // / /, // /, // / / / / / /, // / / /  
8.ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี /              
9.ศาสตราจารย์สรรเสริญ  ไกรจิตติ /              
10.นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า /              
11. นายสรดิษ วิญญรัตน์ /              
12. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต  / / / /     /, // /   / 
13.นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ   /, // /, //  /    /, //     
14.นางสาววารุณี เอนกฤทธิ์มงคล               
15.นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ               
16.นายอเล็ก โคลิน วิลลัทส ์               
17.นายชัชวาล  ศุภชยานนท ์               
18.  นายออมสิน  แม้นจักร               

หมายเหต:ุ 1.   / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบรหิาร 
 2.   บมจ. ดุสิตธาน ีถอืหุ้นในบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส้์ ร้อยละ 2.15  
  

 
 

 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บ. เทวารัณย์ 
สปา 

บ. ดุสิต     
เพื่อพัฒนา
ผู้บริหาร 

บ.  เลอ   กอร์
ดองเบลอ 

ดุสิต 

บ. ดุสิต 
เวิล์ดวายด์ 

Dusit Bitd  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจ

เม้นท์ 
 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ 

 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

Dusit 
Enterprises 
Co., Ltd. 

DMS 
Property 

Investment 
Pvt. Ltd. 

วิทยาลัยดุสิต
ธานี 

 99.99% 99.99% 
 

99.99% 49.999% 
 

99.99 % 50% 99.99% 100% 
(indirect) 

84.65% 
(indirect) 

88.01% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

55% 100% 
(indirect) 

0. 1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์   ปิยะอุย         X     
1. 2.นายชาตรี โสภณพนิช            X  
2. 3. นายชนินทธ์  โทณวณิก / X, // X, // / / / / / /, // / / / / 
3. 4. นางสินี  เธียรประสิทธิ ์ / /, // /, // / / / / / /, // / / /  
4. 5. นายคัมภีร์  สุวรรณรัต / / / /   /  /, // /   / 
5. 6. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์          /,//   / 
6. 7. นางจงกลนี  ฉันทวรกิจ  /, // /, //  /  /  /, //     
7. 8. นางสาววิภาวดี  ศิริมงคลเกษม  /            
8. 9. นางทองทา  สินาดโยธารักษ์         /     
9. 10. นางวรรณวิมล  ศุภประเสริฐ         /     
10. 11.. นางวรางค์  ไชยวรรณ         /     
11. 12. นางสาวรัตนา  ปรีชาวุฒ ิ   /           

13.  นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย             X 
14. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร             / 
15. ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่  ทองใหญ่             / 
16. ร.ศ. บุญศิริ อนันตเศรษฐ             / 
17. ร.ศ.วิชัย ธนรังสีกุล             / 
18. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง             / 
19. ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ํา             / 



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บ. เทวารัณย์ 
สปา 

บ. ดุสิต     
เพื่อพัฒนา
ผู้บริหาร 

บ.  เลอ   กอร์
ดองเบลอ 

ดุสิต 

บ. ดุสิต 
เวิล์ดวายด์ 

Dusit Bitd  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจ

เม้นท์ 
 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ 

 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

Dusit 
Enterprises 
Co., Ltd. 

DMS 
Property 

Investment 
Pvt. Ltd. 

วิทยาลัยดุสิต
ธานี 

 99.99% 99.99% 
 

99.99% 49.999% 
 

99.99 % 50% 99.99% 100% 
(indirect) 

84.65% 
(indirect) 

88.01% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

55% 100% 
(indirect) 

20.  นายภูวเรศ อับดุลสตา             / 
21. นางวีรา พาสพัฒนพาณิชย์             / 
22. นายศิริพงศ์ รักใหม่             / 
23. Mr. Ediberto V. Javier          /    
24. Mrs. Evelyn R. Singson          /    
25. Mr. Reynaldo O. Arcilla          /    
26. Mr. Washington  SyCip          /    
27.  Mr.  Francisco Licuanan, III          /    
28. Mr. Vicente Ayllon          /    
29. Mrs. Lorna Laurel          /    
30. นายอังเดร  คอยน์โทร     X          
31. นายโรเจอร์  กริฟฟิธ    /          
32. นายชาร์ลส คอยน์โทร    /          
33. นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธิ์     / / / / /,//  /   
34. Mr.  Eric Ng Yim On           /   
35. Yun Oy Pin Lun Leung           /   
36. Mr. Gaurav Bhatia      /        
37. Mr. Ankur Bhatia      /        
38. Mrs. Radha Bhatia      /        



     บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
             

 

 
 บริษัทย่อย 

 
รายช่ือ 

บ. ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

บ. เทวารัณย์ 
สปา 

บ. ดุสิต     
เพื่อพัฒนา
ผู้บริหาร 

บ.  เลอ   กอร์
ดองเบลอ 

ดุสิต 

บ. ดุสิต 
เวิล์ดวายด์ 

Dusit Bitd  
Hotels 

Pvt. Ltd. 

บ.ดุสิต 
แมนเนจ

เม้นท์ 
 

Dusit 
Overseas 
Co., Ltd. 

บมจ. ดุสิต  
ไทยพร็อพ
เพอร์ตี้ส์ 

 

Philippine 
Hoteliers, 

Inc. 

Dusit 
Enterprises 
Co., Ltd. 

DMS 
Property 

Investment 
Pvt. Ltd. 

วิทยาลัยดุสิต
ธานี 

 99.99% 99.99% 
 

99.99% 49.999% 
 

99.99 % 50% 99.99% 100% 
(indirect) 

84.65% 
(indirect) 

88.01% 
(indirect) 

100% 
(indirect) 

55% 100% 
(indirect) 

12. 39. Mr. Ahmed Umar Manik            /  
40. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์            /  

13. 41. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล            /  
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               
21.               
22.               
23.               
24.               
25.               

 
หมายเหตุ:  / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 
 



                                                        

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)     

           เอกสารแนบ 3 
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน         
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย ์

 (หน่วย : พันบาท) 
      2552        2553        2554 
      %       %        % 
สินทรัพย์หมุนเวียน            
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 156,286  3.94  180,844  3.73  126,179  2.84 
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 99,101  2.50  148,002  3.05  107,814  2.43 
    สินค้าคงเหลือ 34,594  0.87  25,162  0.52  25,793  0.58 
    เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บรษิทั            
         ที่เกี่ยวข้องกัน 31,800  0.80  23,829  0.49  12,000  0.27 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 74,067  1.87  74,067  1.53  74,067  1.67 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 156,081  3.94  288,180  5.95  148,202  3.34 
             รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 551,929  13.92  740,084  15.27  494,055  11.13 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
    เงินลงทุนเผื่อขาย 186,754  4.71  278,982  5.75  243,498  5.49 
    เงินลงทุนในบรษิัทย่อย 892,077  22.51  896,074  18.48  899,074  20.25 
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 19,999  0.50  23,470  0.48  23,470  0.53 
    เงินลงทุนในบรษิัทร่วม -  -  1,228,200  25.33  1,229,202  27.69 
    อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธ ิ 158,181  3.99  274,787  5.67  256,450  5.78 
   เงินลงทุนระยะยาวอื่น            
    ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ 1,500,749  37.87  898,712  18.54  861,136  19.40 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า            
         ส่วนที่เกินหนึง่ป ี- สุทธ ิ 536,983  13.55  462,917  9.55  388,850  8.76 
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 45,141  1.14  43,504  0.90  41,926  0.94 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 71,540  1.81  1,316  0.03  1,339  0.03 
              รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,411,424  86.08  4,107,962  84.73  3,944,945  88.87 
              รวมสินทรัพย์ 3,963,353  100.00  4,848,046  100.00  4,439,000  100.00 

          
 

 

     



   

 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (ต่อ) 

     หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

             (หน่วย : พันบาท) 
       2552         2553      2554 
 
หนี้สินหมุนเวยีน 

  %    %    % 

     เงินเบิกเกินบัญช ี            
          และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 247,000  6.23  183,000  3.77    822,400    18.52 
     เจ้าหนี้การค้า 57,882  1.46  80,656  1.66  51,471  1.16 
    ส่วนของหนี้สนิภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงนิ                                               
          ที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ป ี                                   687  0.02  19  0.00  254  0.01 
     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบรษิัทที่เกีย่วข้องกนั -    -  1,092,310  22.53  -  - 
     เจ้าหนีอ้ื่น 46,236  1.17  120,094  2.48  27,028  0.61 
     เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย ์ 16,241  0.41  59,429  1.23  27,639  0.62 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                 64,811  1.63  109,451  2.26  78,764  1.77 
     ภาระหนีส้ินจากการค้ําประกัน -  -  -  -   87,704  1.98 
     หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 63,780  1.61  74,026  1.53  112,213  2.53 
               รวมหนี้สินหมุนเวยีน 496,637  12.53  1,718,985  35.46  1,207,473  27.20 
หนี้สินระยะยาว            
     หนี้สนิระยะยาวภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 24  0.00  -  -  991     0.02 
     เงินกู้ยืมระยะยาว 330,000  8.33  -  -  -  - 
     กําไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือขาย 
           รอการรบัรู ้  

 
- 

  
- 

  
6,904 

    
        0.14 

  
6,904 

  
0.16 

     ภาระผกูพันผลประโยชน ์ -  -  -  -  60,926  1.37 
     หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 14,578  0.37  15,232  0.31  13,921  0.32 
          รวมหนีส้ิน 841,239  21.23  1,741,121  35.91  1,290,215  29.07 
ส่วนของผูถ้อืหุ้น            
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 850,000  21.45  850,000    17.53  850,000    19.15 
    ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามัญ 1,643,000  41.45  1,643,000    33.89  1,643,000    37.01 
    ส่วนเกินทุน - หุ้นสามัญซือ้คืน 16,950  0.43  16,950    0.35  16,950    0.38 
    กําไรสะสม            
          สํารองตามกฎหมาย 85,000  2.14  85,000    1.75  85,000    1.92 
          ยังไม่ได้จัดสรร 480,910  12.13  373,493    7.71  452,946    10.20 
    องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 46,254  1.17  138,482    2.86  100,889    2.27 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่                                                  3,122,114  78.77  3,106,925   64.09  3,148,785   70.93 
รวมหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,963,353  100.00  4,848,046   100.00  4,439,000   100.00 



   

 

งบกําไรขาดทุนของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

                             (หน่วย : พันบาท) 
  2552      2553      2554  
     %        %     %    

รายได ้            

   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,548,395  85.48  1,471,632  79.92  1,333,444  68.20 
   รายไดค้่าบริหารงาน 46,913  2.59  48,385    2.63  57,307    2.93 
   ดอกเบี้ยรับ 3,781  0.21  2,897    0.16  2,356    0.12 
   เงินปันผลรับ 32,138  1.78  12,425    0.67  313,163  16.02 
   เงินชดเชยค่าเสยีหายจากการยกเลิกสัญญา                      
          ก่อนกําหนด -  -  90,737         4.93  -       - 
   กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 268  0.01  4,953    0.27  39,362    2.01 
   รายไดสุ้ทธิจากสินทรัพย์ที่มีไวเ้พ่ือขาย -    -  34,802    1.89    -          - 
   รายไดอ้ื่น 179,870  9.93  175,554    9.53  209,552   10.72 
          รวมรายได ้ 1,811,365  100.00  1,841,385   100.00  1,955,184   100.00 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย            
   ต้นทุนขายและการใหบ้รกิาร 788,666  43.54  937,851  50.93  836,608  42.79 
   ต้นทุนบริการ-ค่าเสือ่มราคาและค่าตัด  

จําหน่าย 
 

315,669 
 

17.43 

  
281,945 

          
15.31 

  
194,521 

          
        9.95 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 197,280  10.89  192,493  10.46  209,201  10.70 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 481,144  26.56  444,938  24.16  475,826  24.34 

   ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจําหน่าย 25,991  1.43  22,552    1.23  18,980    0.97 
          รวมค่าใช้จ่าย 1,808,750  99.85  1,879,779    102.09  1,735,136    88.75 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 2,615  0.15  (38,395)   (2.09)  220,048   11.25 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 20,423  1.13  26,523  1.44  30,971  1.58 
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงินได ้ (17,808)  (0.98)  (64,918)  (3.53)  189,077  9.67 
ภาษีเงนิได ้ -                  -    -                  -                   -  - 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (17,808)  (0.98)  (64,918)  (3.53)  189,077  9.67 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                (บาท) 
จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 

 
(0.21) 

85,000,000 

    
(0.76) 

85,000,000 

    
2.22 

85,000,000 

  

 



   

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

                              (หน่วย : พันบาท) 
 

        2553      2554 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   (64,918)  189,077 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น      
   ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ      
      แปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย   -  - 
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย   92,229  (35,483) 
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก    

 
  

       คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ      
       ผลประโยชน์พนักงาน   -  (2,110) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น   92,229  (37,593) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม   27,311 

 
 151,484 

       
การปนัส่วนก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   27,311  151,484 
 - ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม    -  - 
   27,311  151,484 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

(หน่วย : พันบาท) 
   2552      2553     2554 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน      
    กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้     (17,808)  (64,918)  189,077 

    รายการปรับกระทบยอด      

          ดอกเบี้ยรับ (3,781)  (2,897)  (2,356) 

          เงินปันผลรับ (32,138)  (12,425)  (313,163) 

          หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 7,722  9,894  (8,205) 

          ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 327,624  290,969  207,929 

          ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,036  5,684  5,572 

          ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,000  7,844  - 

          ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -  -  (8,307) 

          ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจําหน่าย 74,067  74,067  74,067 

          ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 20,423  26,523  30,971 

          ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,997  (2,997)  - 

          เงินชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด -   (90,737)  - 

          กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (268)  (4,953)  (39,362) 

          ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,031  6,679  2,784 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      

          ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 396,905  242,733  139,007 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่ม) ลด      

     ลูกหนี้การค้า 3,804  (54,893)  41,214 

     สินค้าคงเหลือ 954  14,707  (631) 

     เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหนา้      -      24,934      7,776 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (2,833)  (155,831)  149,688 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 235  224  (23) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่ม (ลด)      

     เจ้าหนี้การค้า 13,810  22,774  (29,184) 

     เจ้าหนี้อื่น (27,059)  73,858  (93,066) 

     ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย  (5,945)  45,513  (32,540) 

     ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน -  -  87,704 

     จ่ายภาษีเงินได้ (9,929)  (5,146)  (9,033) 

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (15,171)  (210)  38,187 

     หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 829  654  (1,311) 

            เงินสดสุทธิได้จากกจิกรรมดําเนินงาน 355,600       209,317    297,787 



   

 

งบกระแสเงินสดของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)                                                                                                      (หน่วย: พันบาท) 

    2552      2553      2554 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      
     ดอกเบี้ยรับ 3,908  2,939  1,082 

     เงินปนัผลรับ 32,138  12,425  313,163 

     เงินสดรับคืนจากการใหบ้รษิัทที่เกี่ยวข้องกูย้ืม 62,700  9,800  58,429 

     เงินสดจ่ายให้บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกู้ยืม (31,800)  (1,829)  (46,600) 

     เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้หุ้นบรษิัทยอ่ย -  (1,000) 
 

 (3,000) 
      เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้หุ้นกิจการรว่มค้า -  (3,471) 

 
 - 

      เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้หุ้นบรษิัทร่วม -  (1,228,200)  (1,002) 

     เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้หุ้นบรษิัทยอ่ยบรษิัทร่วมและบรษิัทอื่น (40,754)  -  - 

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์ี่มีไว้เพ่ือขาย -  2,619,768  - 

     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 428  121,459  48,615 

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -          116          - 

     เงินสดรับจากการยกเลกิสญัญาเช่า -     441,000  - 

     เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย -  (2,611,581)  - 

     เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (177,366)  (169,745)  (194,301) 

     เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,085)  (4,163)  (3,994) 

            เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป ใน) กิจกรรมลงทุน (156,831)  (812,482)  172,392 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

     เงินเบิกเกินบัญชีลดลง (1,446)  -  -  

     เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 457,000  4,215,600  1,316,400 

     เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (447,000)  (4,279,600)  (677,000) 

     เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบรษิัททีเ่กี่ยวข้อง -  1,092,310  - 

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบรษิัททีเ่กี่ยวข้อง     (1,092,310) 

     เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ (2,322)  (691)  (316) 

     เงินสดจ่ายชําระคืนกูย้ืมระยะยาว (100,000)  (330,000)  - 

     จ่ายดอกเบีย้ (20,303)  (27,396)  (29,118) 

     เงินปนัผลจ่าย (42,500)  (42,500)  (42,500) 
              เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

                  จากกิจกรรมจัดหาเงิน 

(156,571)  627,723  524,844 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 42,198  24,558  (54,665) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 1 มกราคม 114,088  156,286  180,844 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 156,286  180,844  126,179 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 156,286  180,844  126,179 



   

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย ์

 (หน่วย : พันบาท) 
        2552         2553        2554 
       %        %   

 
 % 

สินทรัพย์หมุนเวียน          
 

 

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 396,175  7.06  377,415     6.19  590,234      7.08 
    ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 167,934  2.99  255,389  4.19  262,622  3.15 
    สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 65,189  1.16  69,683  1.14  73,116  0.88 
    เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บรษิทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 15,000  0.27  11,000  0.18  6,000  0.07 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 74,067  1.32  74,067  1.22  89,817  1.08 
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน -  -  -  -       47,252  0.56 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธ ิ 221,364  3.95  241,750  3.97  294,517  3.53 
              รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 939,729  16.75  1,029,305  16.89  1,363,558  16.35 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
   เงินลงทุนในบรษิัทร่วม -  -  1,235,075  20.26  1,302,780  15.62 
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธ ิ 188,416  3.36  188,416  3.09  297,708  3.57 
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น 421,259  7.51  522,786  8.58  484,009  5.80 
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,460,425  61.72  2,605,242  42.74  4,314,576  51.73 
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า            
         ส่วนที่เกินหนึง่ปี - สุทธ ิ 536,983  9.58  462,917         7.59  530,607         6.36 
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 48,029  0.86  45,070           0.74  42,865            0.51 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 12,207  0.22  6,670          0.11  5,240          0.06 
               รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,667,319  83.25  5,066,176         83.11  6,977,785         83.65 
              รวมสินทรัพย์ 5,607,048  100.00  6,095,481       100.00  8,341,343       100.00 

  
 
 
 
 
 
 



   

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (ต่อ) 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

     (หน่วย : พันบาท) 
 
 
หนี้สินหมนุเวียน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืม 

       2552 
% 

 

         2553 
% 

        2554 
% 

 

         ระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 247,389  4.41  197,000  3.23  822,400  9.86 
    เจ้าหนี้การค้า 128,987  2.30  151,508  2.49  153,056  1.84 
    ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน            
         ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ี 935  0.02  201  0.00  449  0.01 
    ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวที่ครบกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี 

 
84,049 

  
1.50 

  
36,519 

  
0.60 

  
20,611 

  
0.25 

    เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบรษิัทที่เก่ียวข้องกัน 17,499  0.31  15,000  0.24  6,000  0.07 
    ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบ            
         กําหนดภายในหนึง่ป ี -  -  25,433  0.42  25,433  0.30 
    เจ้าหนี้อื่น 43,855  0.78  58,619  0.96  62,792  0.75 
    เจ้าหนี้ค่าจดัหาสินทรัพย์ 28,591  0.51  78,466  1.29  166,758  2.00 
    ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน -  -  -  -  87,704  1.05 
    ภาษีเงนิไดค้้างจ่าย -  -  11,335  0.19  7,542  0.09 
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 164,916  2.94  253,444  4.16  286,049  3.43 
    หนี้สินหมนุเวียนอื่น 95,814  1.71  186,114  3.05  251,074  3.01 
              รวมหนี้สินหมุนเวียน 812,035  14.48  1,013,639  16.63  1,889,868  22.66 
หนี้สินระยะยาว            
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 24  0.00  477  0.01  1,273  0.01 
    เงินกู้ยืมระยะยาว 758,221  13.52  119,735  1.97  1,015,788  12.18 
    กําไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายรอ 
          การรับรู้ 
   รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 

 
- 
- 

  
- 
- 

  
6,904 

737,009 

 
0.11 

12.09 

  
6,904 

711,576 

 
0.08 
8.53 

    ภาระผูกพันผละประโยชน์พนกังาน -  -  -  -  129,261  1.55 
หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น 14,578  0.26  15,232  0.25  13,921  0.17 
              รวมหนี้สิน 1,584,858  28.26  1,892,996  31.06    3,768,591  45.18 

 



   

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (ต่อ)  

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  (ต่อ) 

(หน่วย : พันบาท) 
      2552       2553       2554  
   %      %    % 

ส่วนของผู้ถือหุน้            
       ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 850,000  15.16  850,000  13.95  850,000  10.19 
       ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,643,000  29.30  1,643,000  26.95  1,643,000  19.70 
       ส่วนเกินทุน - หุ้นสามัญซ้ือคนื 18,365  0.33  18,365  0.30  18,365  0.22 
       ผลกําไร (ขาดทนุ) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 138,551  2.47  240,079  3.94  201,302  2.41 
       ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลง                    
          ค่างบการเงินของบริษทัย่อย (129,671)  (2.31)  (142,294)  (2.33)  (80,516)        (0.97) 
       กําไรสะสม            
            สํารองตามกฎหมาย 85,000  1.52  85,000  1.39  85,000  1.02 
            สํารองอื่น 15,740  0.28  15,740  0.26  15,740  0.19 
            ยังไม่ได้จัดสรร 1,202,526  21.45  1,268,130  20.80  1,159,452  13.90 
       หุ้นสามัญซ้ือคืน (15,740)  (0.28)  (15,740)  (0.26)  (15,740)  (0.19) 
       รวมส่วนของบรษิัทใหญ ่ 3,807,771  67.92  3,962,280  65.00  3,876,603  46.47 
       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 214,419  3.82  240,205  3.94  696,149  8.35 
            รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,022,190  71.74  4,202,485  68.94  4,572,752  54.82 
            รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,607,048  100.00  6,095,481  100.00  8,341,343  100.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

งบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  

    (หน่วย : พันบาท) 
        2552        2553        2554 
รายได้            
    รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,777,382  91.05  2,797,305  77.70  3,492,413  89.03 
    รายได้ค่าบริหารงาน 87,120  2.86  82,033  2.28  62,755  1.60 
    ดอกเบี้ยรับ 2,246  0.07  2,063  0.06  4,071  0.10 
    เงินปันผลรับ 12,676  0.42  13,888  0.39  24,260  0.62 
    รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า -  -  557  0.01  25,433  0.65 
    กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 904  0.03  504,153  14.00  39,553  1.01 
    รายได้สุทธิจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย -  -  34,802  0.96  -  - 
    ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -  -  6,875  0.19  111,813     2.85 
    รายได้อื่น 169,880  5.57  158,637  4.41  162,269  4.14 
          รวมรายได้ 3,050,208  100.00  3,600,313  100.00  3,922,567  100.00 
ค่าใช้จ่าย            
    ต้นทุนขายและการให้บริการ 1,527,714  50.08  1,628,644   45.23  2,358,219  60.12 
    ต้นทุนบริการ-ค่าเสื่อมและค่าตัดจําหน่าย 516,090  16.92  476,610  13.24  352,456  8.99 
    ค่าใช้จ่ายในการขาย 325,859  10.68  323,994  9.00  342,213  8.72 
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 519,075  17.02  699,844  19.44  766,296  19.54 
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 61,603  2.02  86,287   2.40  1,935   0.05 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 58,397  1.91  44,898   1.25  37,064    0.94 
    ค่าตอบแทนกรรมการ 95,084  3.12  85,774   2.38  -  - 
         รวมค่าใช้จ่าย 3,103,822  101.75  3,346,051  92.94  3,858,183  98.36 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
        และภาษีเงินได้ 

 
(53,614) 

  
(1.75) 

  
254,262 

         
       7.06 

       
     64,384 

  
1.64 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 51,770  1.70  46,361  1.29  20,045    0.51 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (105,384)  (3.45)  207,901  5.77  44,339   1.13 
ภาษีเงินได้ 9,198  0.30  72,276  2.01  37,266  0.95 
กําไร (ขาดทุน) หลังหักภาษีเงินได้ (114,582)  (3.75)  135,625  3.76  7,073   0.18 
หัก กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
ไม่มีอํานาจควบคุม 

 
6,615  

 
0.21 

 
 

27,521 
  

0.76 
 

 
(23,969) 

 
 

(0.61) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่ (107,967)  (3.54)  108,104  3.00  31,042    0.79 
 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่          (บาท) (1.28)  1.28 0.37 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  (หุ้น) 84,528,500  84,528,500 84,528,500 

 



   

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

                              (หน่วย : พันบาท) 
 

          2553      2554 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   135,625  7,073 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น      
   ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ      
      แปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย   (14,359)  67,097 
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย   101,528  (38,777) 
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก    

 
  

       คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ      
       ผลประโยชน์พนักงาน   -  (4,018) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น   87,169  24,302 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม   222,794 

 
 31,375 

       
การปันส่วนก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
 - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   197,008  54,044 
 - ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม    25,786  (22,669) 

    222,794  31,375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม                 

                                                                                               (หน่วย : พันบาท) 
 2552  2553             2554 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
    กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (105,384)  207,901  44,339 
    รายการปรับกระทบยอด 
 
 

   
 

  
           รายได้จากการตัดจําหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า -           (557)  (25,433)         

(25,433)           ดอกเบี้ยรับ (2,246)  (2,063)  (4,071) 
          เงินปันผลรับ (12,676)  (13,888)  (24,260) 
          หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 8,004    14,115    (6,905) 
          คา่เส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 565,447  513,262  382,444 
          ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8,175  7,381              7,076 
          ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 865  865            - 
          ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -  -      2,268          

2,268           ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจําหน่าย 74,067  74,067  74,067 
          ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -  (6,875)  (111,813) 
          ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 51,770  46,361  20,045 
          กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (904)  (504,153)  (39,553) 
          ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 7,327  9,981  3,510 
          ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 61,603  86,287  1,935 
          ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 72  -  - 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      

          ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 656,120  432,684  323,649 
สินทรัพย์ดําเนนิงาน (เพิ่ม) ลด      
     ลูกหนี้การค้า 11,200  (94,659)  (5,608) 
     สินค้าคงเหลือ 3,518  274  (2,904) 

     เงินสดรับคืนภาษเีงินไดจ้่ายลว่งหน้า 11,878  22,059  10,045 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (17,037)  (63,388)  (94,414) 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (3,527)  4,491  6,097 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่ม (ลด)      

     เจ้าหนี้การค้า 27,603  24,743 
 

 321 
      เจ้าหนี้อืน่                                                                                                                                                                         12,569 (7,794 14,764  - 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (6,554)  92,726  28,621 

    ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน -  -  87,704 
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     จ่ายภาษีเงินได ้ (45,825)  (51,264)  (38,555) 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,318  80,344  89,129 

     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 829  654  (1,311) 

            เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมดําเนินงาน 654,092  463,428  402,774 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
     เงินลงทนุชั่วคราวลดลง 5,000  -  - 
     ดอกเบี้ยรับ 2,334  2,100  1,831 
     เงินปนัผลรับ 12,676  13,888  24,260 
     เงินปันผลรับจากบรษิัทร่วม -  -  45,112 
     เงินสดรับคืนจากการให้บรษิทัที่เกี่ยวข้องกู้ยืม -  4,000  5,000 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหน่วยลงทนุบริษทัร่วม -  (1,228,200)  (1,003) 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอื่น (505)  -  - 
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย -  2,619,768  - 
     เงินสดรบัจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,814  1,095,174  48,462 
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -             583  - 
     เงินสดรับรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า -      763,000  - 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ทีม่ีไว้เพื่อขาย -  (2,611,581)  - 
     เงินสดรับสําหรับค่าเช่าที่ดินจา่ยล่วงหน้า -  -  (149,960) 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (294,091)  (311,105)  (2,028,689) 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,883)  (5,005)  (4,006) 

            เงินสดสุทธิไดจ้าก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (279,655)  342,622  (2,058,993) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึน้ (ลดลง) (1,056)  (389)  - 

    เงินสดรบัจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 457,000      4,229,600      1,316,400 

    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (465,500)  (4,279,600)  (691,000) 

    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (2,500)  (2,500)  (9,000) 

    เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (3,024)  (1,456)  (498) 

    เงินสดรบัจากเงนิกู้ยืมระยะยาว -  -  918,058 
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เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (184,708)  (677,152)  (88,601) 

   เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -  -  519,613 

    จ่ายดอกเบี้ย (53,553)  (46,510)  (20,538) 

    เงินปนัผลจ่าย (47,760)  (42,500)  (79,633) 

              เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 

                  จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

(301,101)  (820,507)  1,864,801 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 73,336  (14,457)  208,582 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 1 มกราคม 324,764        396,175        377,415 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงินสด (1,925)  (4,303)  4,237 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม       396,175        377,415        590,234 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

เอกสารแนบ 4 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2554 

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

ในระหว่างปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 คร้ัง โดยมีรายละเอียดในการ         
เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ก ากับดูแล
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2554 
ดังต่อไปนี ้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญ

ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารมาร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรายงานแสดงความเห็น  ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ข้อสังเกตและข้อแนะน า
ของผู้สอบบัญชีได้รับการพิจารณาและน ามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ัง ผู้สอบบัญชีได้
ยืนยันว่า ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร 
เป็นอย่างดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชีส านักงานใหญ่ให้การยืนยันว่าระบบบัญชี
ของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิผล เชื่อมั่นว่าได้มีการรวบรวมและบันทึกรายการบัญชีครบถ้วน 
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน จากผลการสอบทานรายงานและค าชี้แจงของผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานงบการเงินของบริษัทได้จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเป็นที่เชื่อถือได้    

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งรายงาน           
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ และฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานโดยสรุปว่าระบบควบคุม
ภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันและค้นพบการทุจริตได้ รวมทั้งผู้สอบบัญชี
ภายนอกได้รายงานว่า ระบบการควบคุมภายในทางการเงินของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 



   

 

ส าหรับการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ายังอยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. การสอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ             
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท                 
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่า บริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติ             
ตามกฎหมาย  และข้อก าหนดต่างๆ ข้างต้นแล้ว มีการเปิดเผยรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ ก าหนด จากรายงานและค ายืนยันของผู ้บริหารที ่รับผิดชอบ          
และผลของการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติและมีการเปิดเผยรายการ         
ที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฏหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้โดยไม่ถูกจ ากัดขอบเขต สามารถ               
ขอข้อมูลได้โดยไม่จ ากัด คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้ว 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอ
แต่งตั้ง โยกย้ายผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและสอบทาน
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางณฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ หรือ นางอุณากร 
พฤฒิธาดา จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ          
ปี 2555 ต่อไป 

 
 
 

 (ศาตราจารย์หิรัญ รดีศรี) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

          เอกสารแนบ  5 

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2554 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ   

1 บมจ. ดุสิตธานี นางณฐพร พันธ์ุอุดม 1,140,000 บาท 
2 บมจ. ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ตี้ส์ นางณฐพร พันธ์ุอุดม 810,000 บาท 
3 บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์  นางณฐพร พันธ์ุอุดม   114,000 บาท 
4 บ. เทวารัณย์ สปา นางณฐพร พันธ์ุอุดม   95,000 บาท 
5 บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร นางณฐพร พันธ์ุอุดม   92,000 บาท 
6 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นางณฐพร พันธ์ุอุดม 169,000 บาท 
7 บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์ นางณฐพร พันธ์ุอุดม   160,000 บาท 
8 บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ นางณฐพร พันธ์ุอุดม 600,000 บาท 
9 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ   
 สิทธิการเช่าดุสิตธานี นางณฐพร พันธ์ุอุดม    330,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ 3,510,000 บาท 

             บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
    1.  Philippine Hoteliers, Inc.          PricewaterhouseCoopers,  
       Makati City, Philippines       665,500  Peso 
       รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในต่างประเทศ       665,500  Peso 
 

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

 
รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอื่น  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
    ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 
ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 บมจ. ดุสิตธานี ที่ปรึกษาทางการเงินและภาษี
ก่อนการลงทุนสําหรับโครงการ
ในต่างประเทศ 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส แอล แอลพี 
ประเทศอังกฤษ 

 
 

32,300 GBP 

 
 
- 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) 32,300 GBP - 



   

 

 

ข้อมูลข้างต้น 

 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอ่ืนที่บริษัท 
และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สํานักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น 

 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ          
         
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทน 
สอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สํานักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด               
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน  

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

 


