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� รายงานความยั
งยนื 
บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความย ั�งยืนขึ�นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสื�อสารนโยบาย การบริหารจดัการและ 

การดาํเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ� งแวดล้อม ระหว่างวนัที� 1 มกราคม ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2559   
ตามรอบเวลาในการปรับปรุงขอ้มูลรายปีที�บริษทักาํหนด ซึ� งจดัทาํขอ้มูลครั� งสุดทา้ยวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 โดย
การจดัทาํรายงานนี� อา้งอิงหัวขอ้ (GRI reference) ตามแนวทางการรายงานดา้นการพฒันาที�ย ั�งยืนของ Global 
Reporting Initiative (GRI) รุ่น G4 และเป็นการเก็บขอ้มูลในระหวา่งปี 2559 เท่านั�น และสามารถดูไดใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.dusit.com  

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ
มเติมได้ที
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง  
บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
อาคารพาณิชยดุ์สิตธานี 946 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ 10500  
โทร 02 200 9999  
www.dusit.com 
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ขอบเขตเนื,อหาของข้อมูล 

รายงานฉบบันี� ครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการดาํเนินงานเพื�อความย ั�งยืนของบริษทั ดุสิตธานี 
จาํกดั (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 12 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี  
ห ัวหิน ดุสิตธานี ลาก ูน่า  ภ ูเก ็ต  ดุสิตธานี พทัยา ดุสิตปริ[นเซส โคราช ดุสิตปริ[นเซส ศรีนครินทร์  
ดุสิตปริ[นเซส เชียงใหม่ ดุสิตดีทู เชียงใหม่  ดุสิตธานี มะนิลา ดุสิตธานี มลัดีฟ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร  สาํหรับ
ขอ้มูลนอกเหนือจากรายงานฉบบันี� จะแสดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2559  

บริษทัไดท้าํรายงานความย ั�งยืนโดยอา้งอิงหัวขอ้ตามแนวทางการรายงานดา้นการพฒันาที�ย ั�งยืนของ 
Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นG4 โดยมีคณะกรรมการบริหารจดัการสู่ความย ั�งยืนทาํหน้าที�กาํหนด
สาระสําคญั กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็นชอบประเด็นที�มีนยัสําคญัที�ส่งผลกระทบต่อความย ั�งยืน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็นระยะ ทั�งนี� เพื�อ 
ทาํให้มีการกาํหนดเนื�อหาอย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

ขอบเขตของขอ้มูลและวิธีการที�ใช้ในการรายงานครั� งนี� เป็นแบบเดียวกบัที�ใช้ในการจดัทาํรายงาน
ความย ั�งยืนประจาํปี 2558  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์กรคือ บุคคลหรือกลุ่มคนที�สร้างผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากการ
ดาํเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งขององค์กร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านี� ได้แก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ 
พนกังาน สังคมและหน่วยงานรัฐ ที�มีความเชื�อมโยงเกี�ยวกบัการสร้างผลกระทบ และ/หรือไดร้ับผลกระทบ
จากองคก์ร  

ความรับผดิชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน    � บริหารงานอยา่งโปร่งใส 
�  ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมกบัการลงทุน 
�  สร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บับริษทั 

2. ลูกค้า     
นกัท่องเที�ยว นกัธุรกิจ  
ผูม้าประชุมสัมมนา  
ผูม้ารับบริการของโรงแรม 

 

� มาตรฐานการบริการ 
� ความพึงพอใจและความปลอดภยั 
� สินคา้และบริการคุม้ค่ากบัราคา 
� ไม่เอาเปรียบลูกคา้ 
� รักษาความลบัของลูกคา้ 
� ส่งเสริมการพฒันาดา้นการบริการและหลงัการบริการ 
� การใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัการบริการผา่นช่องทางที�หลากหลาย 
� การใหบ้ริการอยา่งเตม็ที�โดยไม่ตอ้งรอใหมี้การร้องขอจาก

ลูกคา้ 
� รักษาความต่อเนื�องของธุรกิจและการใหบ้ริการในสถานการณ์

ฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษ  
� หากมีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้จะรีบดาํเนินการโดยเร็วที�สุด 

3. พนักงาน    
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 

� สวสัดิการและค่าตอบแทนที�ดี 
� ความมั�นคงและความเจริญเติบโตในหนา้ที�การงานของพนกังาน 
� โอกาสในการพฒันาและเข ้าฝึกอบรมเพื �อเพิ �มทกัษะ

อยา่งเท่าเทียมกนั 
� พิจารณาพนกังานปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรกเมื�อมีตาํแหน่ง

งานที�สูงขึ�น 
� จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มที�ดีในที�ทาํงาน 

4. สังคม  
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
สถาบนัการศึกษา    

� การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื�อสังคม 
� เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการที�คาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม 
� การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
� การกาํจดัของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 
� การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผดิชอบของบริษัท 

5. หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานราชการผูก้าํหนดนโยบาย 

� สนบัสนุนและปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งครบถว้นและ
เคร่งครัด 

� เผยแพร่เอกลกัษณ์และวฒันธรรมที�ดีงาม 
� สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล 

บริษทัไดก้าํหนดให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านี� เป็นหนึ� งในองค์ประกอบที�ตอ้งคาํนึงถึงและให้ความสาํคญั
ในกา รดํา เนินนโยบา ยดา้นควา มร ับผ ิดชอบต ่อส ังคม การดํา เน ินงา นของ บริษทั จะ เ ป็นไป อย า่ ง 
มีความรับผิดชอบ ซื� อสัตย์ โปร่งใส โดยให้ความสําคัญกับสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับ 
การมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังาน
และผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี�  คู่แข่งทางการคา้ สังคม
และสิ�งแวดลอ้ม ภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง อย่างเหมาะสม ทั�งสิทธิที�ให้ไวโ้ดยกฎหมาย หรือภายใต้
ขอ้ตกลงที�ทาํระหว่างกนั โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
พนกังาน ไวใ้นนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที�ดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และจรรยาบรรณ 
ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพื�อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ และได้สื�อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เพื�อสร้างความมั�นใจว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายจะไดร้ับ 
การปฏิบติัอย่างเป็นธรรม  
 

 

ประเด็นสําคัญและความเกี
ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

ความสําคัญต่อดุสิต 
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สําคัญ สําคัญมาก 
� ทาํใหลู้กคา้พึงพอใจและรู้สึกปลอดภยั

เมื�อเขา้มารับบริการ และรู้สึกคุม้ค่า 
� ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมกบั        

ยอดกาํไรสุทธิ 
� การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน                    

อยา่งถูกตอ้ง 
� การประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ

ก่อนและหลงัการขายอยา่งรับผดิชอบ 

� มาตรฐานของสินคา้และการบริการ  
� การใหบ้ริการอยา่งเตม็ที�โดยไม่ตอ้งรอ

การร้องขอจากลูกคา้ 
� การเป็นบริษทัธรรมาภิบาล 
� การสรรหาผลิตภณัฑแ์ละบริการที�รักษา    

สิ�งแวดลอ้ม 
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บริบทของธุรกิจ 

บริษัทและโรงแรมในเครือมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่ง เน้นการเพิ �มจาํนวนโรงแรมที�รับบริหารทั�งในประเทศและต่างประเทศ 
มากขึ�น ในขณะเดียวกนั ยงัไดพ้ิจารณาเพิ�มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา เพื�อดาํรงมูลค่า
ของธุรกิจในระยะยาวบนพื�นฐานการเผยแพร่วฒันธรรมความเป็นไทย และเพื�อขยายธุรกิจที�มีบทบาท
ต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่า ร่วม (CSV) บริษ ัทเล็ง เห็นว่า ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ปัจจุบ ันประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถในการดาํเนินงาน ขณะเดียวก ัน
โอกาสทางการศึกษาและสถาบ ันการศึกษาด ้านธุรกิจการโรงแรมในประเทศไทยย งัไม่เพียงพอ 
ต่อความต ้องการของนัก เ รียนนักศึกษาในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2558 จึงได้จดัตั�งโรงเรียนดุสิตธานี 
การโรงแรมภายใตบ้ริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จาํกดั ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี และบริษทัมีนโยบาย
ที�จะขยายโรงเรียนที�มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี� ในภูมิภาคอื�นๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน  เนื�องจาก
เล็งเห็นว่าเป็นการช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน ตอบสนองความต้องการของเยาวชนในประเทศและระด ับภูมิภาค และผล ักด ัน 
การยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาชีพการโรงแรมของไทย ทั� งยงัเป็นการช่วยเพิ�มบุคลากร 
ที�มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการโรงแรมโดยตรงออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ� งจะช่วยให้บริษัทมีโอกาส
สรรหาบุคลากรที�มีความรู้โดยตรงในสาขาวิชาชีพการโรงแรมมากขึ� น ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
ในธุรกิจกา รโรงแรม โดยรวมใ นอนา คต นอกจากนี�  เพื �อใ ห้การบริหารงานของบริษทัดํา เนินไป 
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจึงมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทาํหน้าที�พิจารณาและจดัการในเรื�องต่างๆ  
ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ยิ�งไปกว่านั�นเพื�อให้เกิดความย ั�งยืนทางสังคม บริษทัไดด้าํเนินการพฒันา
ศกัยภาพพนกังานเพื �อให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที �การงานและมีความมั �นคงในอาชีพอนัจะนําไปสู่ 
ความมั�นคงของครอบครัวรวมถึงสังคม ตลอดไปถึงการให้ความสําคญักบัชุมชนที�อยู่โดยรอบของโรงแรม 
การให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐและช่วยเหลือสังคมเมื�อมีโอกาส การให้ความรู้เ รื�องสิ�งแวดลอ้ม 
กบัพนกังาน ลูกคา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเลือกใช้อุปกรณ์เครื�องใช้ในโรงแรมที�เป็นมิตรกบัสิ� งแวดล้อม 
และการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าทุกกระบวนการ เพื�อให้อนุชนรุ่นหลงัไดมี้ทรัพยากรที�อุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป 

 

 

 

สํา
คัญ

 

� การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็น
พลเมืองที�ดีในการกาํกบัดูแลกิจการ  
ต่อสังคมและในชุมชนใกลเ้คียง 

� การป้องกนัอุบติัเหตุและภยัพิบติั         
ที�อาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต 

� การตอบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

� การดูแลพนกังาน และการให้ความมั�นคง
และความเจริญเติบโตในหนา้ที�การงาน 

� การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
� การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ 

 



  รายงานความยั�งยนื 

 

6 

 

ความยั
งยืนทางเศรษฐกิจ 

เพื�อบรรลุตามเป้าหมายของบริษทั ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงสังคมโดยรวม 
และดาํรงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว บนพื�นฐานของการเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกบัการขยายไปสู่
ธุรกิจที�มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) มากยิ�งขึ� น ตามที�ได้กล่าวไวข้้างต้น 
โครงการโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เป็นกิจการที�จะเผยแพร่ความรู้ พฒันามาตรฐานธุรกิจและการบริการ
ดา้นการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึงเพิ�มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ทั� งในประเทศ
และในระดับภูมิภาคอาเซียน การขยายกิจการด้านการศึกษาเป็นการสร้างความย ั�งยืนทางเศรษฐกิจทั�ง 
ต่อธุรกิจของบริษทัและต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นการตอบสนองความตอ้งการของสังคม
โดยรวม 

 

 

การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ  

บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที�สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัททั� ง 
ในระยะสั� นและระยะยาว โดยถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั�นตํ�าซึ� งกําหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื�นที�ตั� ง 
ของโรงแรมเป็นแนวทางค่าจ้างสําหรับพนักงานแรกเข้าทั� งเพศชายและหญิง ซึ� งในทางปฏิบติั ค่าจ้างของ
พนกังานแรกเขา้จะสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจา้งของโรงแรมในระดบัเดียวกนัในทอ้งถิ�น
เดียวกนั และเพศไม่ไดมี้ผลต่อการกาํหนดเกณฑค์่าจา้งแต่อยา่งใด 

ในระยะสั� น บริษัทมีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี  
โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการในแต่ละปี  
ส่วนในระยะยาว มีการวดัผลการปฏิบติังานตามหลกั Balanced Score Card โดยมีตวัชี�วดัดว้ยระบบ KPIs ดงันั�น 
พนักงานทุกเพศ ทุกระดบั จะไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี�  ยงัได้
กาํหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสมโดยเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั   

นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสัประจาํปี และ เงินกองทุน
สํารองเลี� ยงชีพ (ค่าตอบแทนที�ไม่ใช่ตวัเงิน) ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ อาหารและขนมหวานรวมถึง
เครื�องดื�ม 2 มื�อต่อวนั วนัหยดุพกัร้อน วนัลาป่วย รวมถึงวนัหยดุพิเศษอื�นๆ เช่น Wedding Leave, Paternity Leave 
ประกนัชีวิตแบบกลุ่มและสวสัดิการการรักษาพยาบาลระบบประกนัสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง    ประกนัการเดินทางกรณีที�ตอ้งเดินทางเพื�อปฏิบติัหนา้ที� เงินช่วยเหลือและพวงหรีด
แสดงความเสียใจเมื�อบิดามารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีไดรั้บผลกระทบ 
จากภยัพิบติั สวสัดิการค่าหอ้งพกัโรงแรมในเครือในราคาพนกังานและสามารถใหเ้ครือญาติเขา้พกัในราคาพิเศษ 
สิทธิลดหยอ่นค่าเล่าเรียนบุตรในวทิยาลยัดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซกัรีด ส่วนลดจดังานแต่งงานของพนกังาน
หรือบุตรที�โรงแรมในเครือ สวสัดิการการกู้เงินอตัราดอกเบี� ยพิเศษกับธนาคารที�เขา้ร่วม และเงินค่าชดเชย
เกษียณอาย ุเป็นตน้ 
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ทางด้านสวสัดิภาพของพนกังาน บริษทัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยให้
บุคลากรจากโรงพยาบาล มาให้บริการตามสถานที�ที�จดัไวต้ามความเหมาะสมรวมถึงจดัแพทยม์าให้คาํแนะนาํ
เมื�อพนกังานมีขอ้สงสัยหรือขอ้สอบถามเรื�องสุขภาพ  พร้อมทั�งจดัการอบรมเพื�อให้ความรู้กบัพนกังานในเรื�อง
การรักษาสุขภาพและการป้องกนัโรคต่างๆ 

 

 

ความยั
งยนืทางสิ
งแวดล้อม 

ความย ั �งยืนทางสิ� งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสําค ัญของการบริหารจ ัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต 

โรงแรมภายใต้การบริหารทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพฒันาด้านสิ� งแวดล้อมและสังคมที�ย ั�งยืน

จากเอิร์ธเช็ค โดยบริษทัและโรงแรมในกลุ่มให้คาํมั�นสัญญาที�มีสาระสําคญัว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อม

และสังคมอย่างต่อเนื�องโดยใช้เครื�องมือวดัที�ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการอนุรักษ์

และการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรนํ� า การอนุรักษ์และการจดัการสภาพแวดลอ้ม 

การจดัการด้านสังคมและวฒันธรรม การวางแผนและการจดัการการใช้พื�นที� การป้องกนัคุณภาพอากาศ

และการควบคุมเสียง การจ ัดการนํ� าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บวตัถุที�มีพิษต่อสิ� งแวดล้อม 

ทั�งนี� บริษทัไดด้าํเนินการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มให้ตรงตามมาตรฐานที�เอิร์ธเช็คกาํหนด และไดป้ฏิบติัตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม และจะพยายามอย่างที�สุดเพื�อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

บริษทัได ้แต่งตั�งผู อ้ ํานวยการด ้านเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื �อให้ผู ป้ระสานงานเอิร์ธ เช็ค  และ 

ทุกโรงแรมมีคณะทาํงานทีมสีเขียว ทาํหน้าที�ติดตามการทาํงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม ประเมินความเสี�ยง บนัทึก

และติดตามผลกระทบรวมทั�งกาํหนดมาตรการเพื�อการพฒันาสภาพแวดลอ้มและสังคมอย่างย ั�งยืน รวมทั�ง

พิจารณาจา้งพนกังานและผูรั้บเหมาที�มีภูมิลาํเนาในทอ้งถิ�น จดัซื�อและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการจากชุมชน

ทอ้งถิ�นที�คาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้มเป็นหลกั นอกจากนี� ไดก้ระตุน้ให้พนกังานนาํเสนอต่อแขกที�มาพกั ผูส่้งสินคา้

และบริการ ผูร้ับเหมาและตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ ถึงพนัธสัญญาที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาสิ�งแวดลอ้มและ

สังคมที�ย ั�งยืน รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใตกิ้จกรรมเอิร์ธเช็คอีกดว้ย  

นอกจากนี�  บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในเรื�องการคดัเลือกวสัดุเครื�องใช้ในโรงแรมและห้องพกัที�เป็น

มิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม อาหารที�สดสะอาด  ผ่านการคดักรองคุณภาพจากแผนกจดัซื�อ เพื�อให้ลูกคา้มั�นใจใน

คุณภาพ ทุกครั� งเมื�อมาใช้บริการ 

*หม า ย เหต ุ*จา ก ปี 2560 เ ป็ นตน้ไ ป  บ ริษ ทั ไ ด เ้ป ลี �ย นก า รร ับ รอง คุณ ภา พ ด า้ นสิ�ง แวดล อ้ ม 
จาก EarthCheck ไปสู่ ISO 14001 ซึ� งเป็นมาตรฐานดา้นสิ�งแวดลอ้มสากลที�ไดร้ับการยอมรับจากทั�วโลก 
ทั�ง 12 โรงแรม โดยมุ่งเน้นการพฒันาระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มควบคู่ไปกบัระบบควบคุมคุณภาพใน
ปัจจุบนัซึ� งไดแ้ก่ ISO 9001 ทั�งนี� การดาํเนินการจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ เช่น 
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มลพิษทางอากาศ คุณภาพนํ� า  การจดัการของเสีย การปนเปื� อนของทรัพยากรดิน การเปลี�ยนแปลง 
ของสภาพอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัมีความมุ่งหวงัที�จะพฒันาดา้นการจดัการ
สิ�งแวดลอ้มอย่างต่อเนื�องในอนาคต 

พลงังานไฟฟ้า   

เพื�อเป็นการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าที�มีประสิทธิภาพและย ั�งยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการ 

ที�ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงไดเ้ริ�มดาํเนินการเปลี�ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยดัไฟฟ้าและ

รักษาสิ�งแวดลอ้มแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี 

นับแต่ปี 2555 นอกจากนี� ยงัได้ติดตั� งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั�งระบบตรวจจบัเมื�อเปิดประตูและตั�งเวลา

อตัโนมติั วางระบบเครื�องทาํนํ� าเยน็ชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที�เพิ�มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและ

เปลี�ยนพลงังานความร้อนมาใช้สําหรับเครื�องปั[มความร้อน มีระบบโซลาร์เซลล์สําหรับทาํนํ� าร้อน เครื�องทาํ 

ความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนนํ�ามนัเชื�อเพลิงดีเซลสาํหรับทาํนํ� าร้อน เปลี�ยนมอเตอร์และระบบควบคุม

หรือเปลี�ยนอุปกรณ์ตวัใหม่ สําหรับการซักอบรีด ครัวทาํอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงาน

เพื�อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและสามารถนาํมาปฎิบติัได ้

นอกจากนี� ยงัมีการรณรงค์ให้พนกังานร่วมกนัลดการใช้พลงังานดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ใชบ้นัไดแทนลิฟต์ 
ปิดเครื�องคอมพิวเตอร์ขณะพกัเที�ยง หรือขณะไม่ใชง้าน ใชแ้สงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั�งเวลาปิดเปิดเครื�อง
ทาํความเยน็อตัโนมตัิ  รวมทั�งเชิญชวนให้ลูกคา้และพนกังานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour) ซึ� ง
จดัเป็นประจาํทุกปี สําหรับปี 2559 ค่าเฉลี�ยการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อแขกเขา้พกั 1 คน จาํนวน 53.24 กิโลวตัต-์
ชั�วโมง ลดลงร้อยละ 2.16 จากปี 2558 
นํ,า    

เนื�องจากธุรกิจโรงแรมมีความจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรนํ� าเป็นจาํนวนมาก ดงันั�นการใชน้ํ� าอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงตอ้งใช้วิธีบริหารจดัการนํ� าเป็นอย่างดี ทุกโรงแรม
มีมาตรการจดัการลดการใชน้ํ� าอยา่งเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ ตรวจสอบความเสื�อมโทรมของท่อประปา มาตรวดันํ�า และ
ดาํเนินการเปลี�ยนท่อที�ชาํรุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภณัฑ์ ก๊อกนํ� า และฝักบวัชาํระแบบประหยดันํ� า 
ใช้เกลือคลอรีนสําหรับสระว่ายนํ� า และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื�อความเขา้ใจถึงหลกัการในการใช้นํ� า
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั� งนี� โรงแรมในกลุ่มมี เป้าหมายการใช้นํ� าอย่างมีประสิทธิภาพเพื�อลดปริมาณ 
การใชท้รัพยากรนํ� าในทุกกิจกรรมอยา่งต่อเนื�อง สําหรับปี 2559 ค่าเฉลี�ยการใช้นํ� าต่อแขก 1 คน จาํนวน 910.74  
ลิตร ลดลงร้อยละ 8.52 จากปี 2558 

 

 

 



  รายงานความยั�งยนื 

 

9 

 

สรุปผลการปฏิบัติการด้านสิ
งแวดล้อมปี 2559 
กระบวนการใชปี้ 2558 เปรียบเทียบปี 2559 จาํนวนเปอร์เซ็นต ์: จาํนวนแขกเขา้พกั  
ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า                                                   2.16 % 
ดา้นการใชน้ํ�า                                                                                           8.52 %                                    
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การใช้พลงังานไฟฟ้า

จาํนวนต่อการบริการแขกเขา้พกั 1 
คน 

2557 2558 2559 เป้าหมายของแต่ละปี 

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  
(กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

60.17 54.41 53.24 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                   +5.0% -7.73% -2.16% 

ดา้นการใชน้ํ�า  (ลิตร) 1010.11 995.56 910.74 
ลดลง 8 % 

%  การผนัแปรจากปีก่อน                                                                      -1.02% -3.72% -8.52% 
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ในปี 2559 บริษทัและโรงแรมทั�ง 12 แห่งไดด้าํเนินการดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เป็นรูปธรรม โดยดาํเนินการ

ดงันี�  

1.  ติดตั�งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื�อประหยดัพลงังาน ณ ปัจจุบนัดาํเนินการเสร็จสิ�นมากกว่าร้อยละ 77 

ของโรงแรมที�เขา้ร่วมโครงการ 

2.  ติดตั�งอุปกรณ์การประหยดันํ� า ณ ปัจจุบนัดาํเนินการเสร็จสิ�นมากกวา่ร้อยละ 60 ของโรงแรมทั�ง 12 แห่ง และ

ตรวจเช็คระบบอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใหร้ะบบทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.  ตรวจเช็คบาํรุงรักษาและติดตั�งเครื�องทาํนํ�าร้อนมากกวา่ร้อยละ 90 ของโรงแรมทั�ง 12 แห่ง 

4.  แผนกแม่บ้านตั� งอุณหภูมิห้องที�  26 องศา เมื�อไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพกัและประหยดันํ�าหรือใช้ผา้ม่าน

ที�ลดการถ่ายเทความร้อนไดง่้าย 

5. ในการซกั รีด เนน้การประหยดัการใชน้ํ�า และลดการใชส้ารเคมีและใชร้ะบบอบโอโซนทดแทน รวมทั�งการนาํ

นํ�าซกัลา้งผา่นการบาํบดัและนาํกลบัมาใชใ้หม่ เช่น นาํมารดตน้ไม ้เป็นตน้ 

6.  เปลี�ยนเครื�องทาํนํ�าเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซึ� งเชื�อมกบัระบบหมุนเวียนความเย็นภายในอาคาร  

7.  ติดตั�งอุปกรณ์เกี�ยวกบัการควบคุมระบบพลงังานไฟฟ้าและเปลี�ยนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ 

การทาํงานที�ดีกว่าและประหยดัพลังงาน ณ ปัจจุบนัดาํเนินการเสร็จสิ�นมากกว่าร้อยละ 70 ของโรงแรม

ทั�ง 12 แห่ง 
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8. เลือกใช้ผลิตภณัท์อนุรักษ์พลงังาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ� งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อสิ�งแวดลอ้มที�ย ั�งยืน 

สาํหรับแผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ และแผนกซกัรีด โดยพฒันาระบบและใชผ้ลิตภณัทซ์กัลา้งสาํหรับนํ� าเยน็

ในการซกัเครื�องแทนนํ�าร้อนเพื�อประหยดัพลงังาน 

9. เปลี�ยนระบบฆ่าเชื�อในสระว่ายนํ� าด้วยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื�อลดการใช้สารเคมี ปัจจุบนัดาํเนินการ   
เสร็จสิ�นมากกวา่ร้อยละ 80 ของโรงแรมทั�ง 12 แห่ง 

 
ความยั
งยนืทางสังคม 

ด ้วยปณิธานของท่านผูห้ญิงชน ัตถ ์ ปิยะอุย  ผู ก้ ่อตั�งดุสิตธานี และวิทยาลยัดุสิตธานี ที �เห็น
ความสําคญัของการพฒันาสังคมที�ย ั�งยืนดว้ยการศึกษา ทาํให้ ณ วนันี� บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) เป็น
เพียงบริษทัเดียวที�บริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษาควบคู่กนัและสร้างบุคลากรที�มีคุณภาพเขา้ สู่ 
สายอาชีพการโรงแรมและการบริการดว้ยความภูมิใจ นอกจากนี�บริษทัยงัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาทั�วไปเขา้มา
ฝึกงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิตเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการเรียนรู้อีกดว้ย  

พนักงานเป็นทรัพยากรสําคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ั�งยืนของสังคม ดงันั�นพนักงาน 
ทุกคนจึงไดรั้บการพฒันาเพื�อเตรียมพร้อมสาํหรับการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรั้บการ
พฒันาท ักษะการทาํงาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี� บริษ ัทได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee 
Program เพื�อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเลื�อนตําแหน่งที�สูงขึ� น หรือเข้าทํางานในโรงแรมในเครือ 
ทั�งในประเทศและต่างประเทศ หรือแมแ้ต่บณัฑิตจบใหม่ที�สนใจงานดา้นโรงแรม โดยจดัโครงการ Management 
Trainee Program เพื�อเปิดโอกาสให้ผูที้�เพิ�งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเขา้รับ
การฝึกงานโดยจะไดร้ับการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลกัของบริษทั เพื�อเรียนรู้ถึงการปฏิบติังานในบริษทั
แบบองคร์วม และสามารถเขา้ทาํงานกบับริษทัและโรงแรมในเครือในฝ่ายที�มีความถนดัและสนใจ  

การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหนึ� งที�สาํคญั ซึ� งบริษทัได้จดักิจกรรมและปฏิบติัต่อเนื�อง
เป็นประจาํทุกปี อาทิ  

- การจดัใหพ้นกังานบริจาคโลหิตและมอบใหก้บัสภากาชาดไทย 
- การจดักิจกรรมใหก้บัเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม 
- การรณรงคเ์รื�องความสะอาดและทาํความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม 
- การรณรงคอ์นุรักษพ์ลงังานโลก 

 

 

การพฒันาบุคลากร   
 พนกังานเป็นทรัพยากรสําคญัของการสร้างความเขม้แข็งและย ั�งยืนของสังคม ดงันั�นพนกังานทุกคนจึง

ไดรั้บการพฒันาเพื�อเตรียมพร้อมสําหรับการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรั้บการพฒันาทกัษะ

การทาํงาน และ ด้านภาษาองักฤษ นอกจากนี� บริษทัได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee Program เพื�อพฒันา
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ศกัยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเลื�อนตาํแหน่งที�สูงขึ� น หรือเข้าทาํงานในโรงแรมในเครือทั�งในประเทศและ

ต่างประเทศ หรือแมแ้ต่บณัฑิตจบใหม่ที�สนใจงานดา้นโรงแรม โดยจดัโครงการ Management Trainee Program 

เพื�อเปิดโอกาสให้ผูที้�เพิ�งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเขา้รับการฝึกงานโดยจะ

ได้รับการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลกัของบริษทั เพื�อเรียนรู้ถึงการปฏิบติังานในบริษทัแบบองค์รวม และ

สามารถเขา้ทาํงานกบับริษทัและโรงแรมในเครือในฝ่ายที�มีความถนดัและสนใจ 

การพฒันาทกัษะพนักงานอย่างต่อเนื
อง 
 การพฒันาพนกังานถือเป็นหวัใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัจึงไดมุ้่งเนน้ให้พนกังาน
ทุกระดบัไดเ้ขา้ฝึกอบรมอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มีความรู้ ความชาํนาญสูงสุดในสายอาชีพเพื�อรองรับทิศทางการ
ดาํเนินธุรกิจในอนาคต และเพื�อให้พนกังานระดบัผูบ้ริหารและระดบัปฏิบติัการไดพ้ฒันาคุณภาพในการทาํงาน
อย่างต่อเนื�อง ทางบริษทัจึงส่งเสริมให้พนกังานไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมตามความตอ้งการโดยอิงจากแบบประเมิน
ความตอ้งการฝึกอบรมซึ�งจดัทาํเป็นประจาํทุกปี 
 บริษทัจะเป็นผูก้าํหนดเเนวทางในการพฒันาพนักงาน ทั�งในรูปเเบบการฝึกอบรมที�เหมาะสม เพื�อ
เพิ�มพูนความรู้ ความสามารถให้พนกังานระดบัสูงของบริษทั เช่น หลกัสูตรผูน้าํสําหรับผูบ้ริหารระดบักลางถึง
ระดบัสูง รวมถึงการหมุนเวียนเปลี�ยนหนา้ที�ความรับผดิชอบเพื�อให้พนกังานสามารถพฒันาทกัษะความชาํนาญ
จากประสบการณ์ในตาํเเหน่งหนา้ที�ใหม่ เป็นตน้ ตลอดจนการเเต่งตั�งเเละเลื�อนระดบัพนกังานให้เหมาะสมกบั
หนา้ที�ความรับผดิชอบ 
 เพื�อให้มั�นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนได้รับการพฒันาที�ต่อเนื�องและครอบคลุมทุกด้าน บริษัทจึง
กาํหนดให้มีการทาํแผนการฝึกอบรมเป็นประจาํทุกปี เพื�อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนักงาน และเป็น
เครื�องมือที�ช่วยยืนยนัไดว้า่ การฝึกอบรมพนกังานของบริษทัไดถู้กจดัทาํอยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์มีการวาง
แผนการไวล่้วงหนา้ เป็นระบบ โดยบริษทักาํหนดเป้าหมายวา่โรงแรมต่างๆ จะตอ้งจดัการฝึกอบรมให้สาํเร็จตาม
แผนการฝึกอบรมประจาํปีไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 70 ของแผนการที�วางไว ้ในการกาํหนดแผนการฝึกอบรมประจาํปี
นั�น ทางบริษทัจะให้ความสําคญักบัผลของการฝึกอบรมที�ช่วยพฒันาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ มากกว่า
จาํนวนชั�วโมงในการฝึกอบรมของพนกังาน ดงันั�นบริษทัจึงไดมี้แนวทางในการกาํหนดโครงการสร้างฝึกอบรม 
ดงันี�  
- พนกังานระดบั 1-3 (ระดบับริหาร) จะให้ความสําคญักบัการอบรมเฉพาะบุคคลที�ช่วยพฒันาทกัษะของ

พนกังานแต่ละคน ดว้ยการเขา้อบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมหลกัของบริษทั และหลกัสูตรการฝึกอบรม
ที�จดัโดยสาํนกังานใหญ่ดว้ยการเชิญผูเ้ชี�ยวชาญมาเป็นวทิยากร หรือการเขา้รับการอบรมที�จดัโดยบริษทั
ฝึกอบรมภายนอก เป็นตน้ 

- พนกังานระดบั 4-5 (ระดบัปฏิบติัการ) ที�เป็นพนกังานส่วนหนา้จะมุ่งเนน้ความสาํคญัไปที�การฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการโดยกาํหนดใหมี้ชั�วโมงการฝึกอบรมต่อคนไม่นอ้ยกวา่ 2 ชั�วโมงต่อเดือน ขณะที�พนกังาน
ฝ่ายสนบัสนุนนั�นจะให้ความสาํคญักบัการฝึกอบรมในแผนกที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�ความรับผดิชอบ และ
หลกัสูตรหลกัของบริษทั 
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ตารางแสดงหลกัสูตรของดุสิต 

ระดับ 
NSO DTG DSS FLL OPT HG PA MD 

18 ชั
วโมง 3 ชั
วโมง 18 ชั
วโมง 30 ชั
วโมง 12 ชั
วโมง 3 ชั
วโมง 6 ชั
วโมง 6 ชั
วโมง 

1 X X X   X X X 

2 X X X   X X X 

3 X X X X X X X X 

4 X X X X X    

5 X X X X     

 
NSO  หลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
DTG  หลกัสูตรความสง่างามอยา่งไทยในรูปแบบของดุสิต 
DSS  หลกัสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต 
FLL  หลกัสูตรพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน 
OPT  หลกัสูตรทกัษะการสอนงาน 
HG  หลกัสูตรการรับมือกบัความคบัขอ้งใจของพนกังาน 
PA  หลกัสูตรการประเมินผลการปฏิบติังาน 
MD  หลกัสูตรการรักษาวินยัของพนกังาน 

 

การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 

  ตามกฎกระทรวงที�กาํหนดให้โรงแรมตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั
ในที�ท ํางานและสถานประกอบการ ดังนั� นทุกโรงแรมในเครือดุสิตได้จัดให้พนักงานที� เกี�ยวข้องไดร้ ับ 
การฝึกอบรม 3 หวัขอ้อยา่งครบถว้น ดงันี�   

1. หลกัสูตรเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรับหวัหนา้งาน 
2. หลกัสูตรเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรับผูบ้ริหาร 
3. หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรับคณะกรรมการ  

ทั�งนี�  ทุกโรงแรมไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน ทาํหนา้ที�สํารวจความปลอดภยั 
การจดัทาํขอ้บงัคบั คู่มือและมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน การวางระบบการรายงานสภาพ  
การทาํงานที�ไม่ปลอดภยั การประเมินผลการดาํเนินงานด้านความปลอดภยัในการทาํงาน และการประชุม
การติดตามงาน เป็นตน้  
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สัดส่วนพนักงานทั,งหมดกบัคณะกรรมการความปลอดภัยในการทาํงาน ปี 2559 มีดังนี, 

ชื
อโรงแรม กรรมการ พนักงาน อตัราเฉลี
ย (%) 
1. ดุสิตธานี กรุงเทพฯ 13 628 2.07 
2. ดุสิตธานี พทัยา 25 489 5.11 
3. ดุสิตธานี หวัหิน 7 374 1.87 
4. ดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 7 381 1.84 
5. ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 7 134 5.22 
6. ดุสิตปริ[นเซส ศรีนครินทร์ 7 185 3.78 
7. ดุสิตปริ[นเซส โคราช 7 145 4.83 
8. ดุสิตปริ[นเซส เชียงใหม่ 7 133 5.26 

 

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการทาํงาน 

เพื�อให้พนกังานทาํงานอย่างปลอดภยั และลดการสูญเสียที�อาจเกิดขึ�น พนกังานจะไดรั้บการอบรม
เรื�องการทาํงานอย่างปลอดภยัอย่างสมํ�าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงานไดม้ีการเก็บขอ้มูล
สวสัดิภาพของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการทาํงาน วนัทาํงานที�สูญเสีย และ
การขาดงาน ไดด้งันี�   

หมายเหตุ: 1. การบาดเจ็บจากการทาํงาน เป็นกรณีที�พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทาํงานและต้องหยุด
งานอย่างน้อย 1 วันขึ&นไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล  

 2. วันทาํงานที�สูญเสีย คือ จาํนวนวันที� เสียไปเนื�องจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการทาํงาน 
โดยจะเริ� มนับตั&งแต่หยุดงานในวันถัดไป 

 3. การขาดงาน คือ จาํนวนวันที�พนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ทั&งที�สืบเนื�องจากการทาํงาน
และนอกการทาํงาน แต่ไม่รวมถึงวันหยดุตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ  

ที� ผลการดาํเนินงานดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
ปี 

2558 2559 
1 จาํนวนกรณีการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน (กรณี) 0 0 
2 จาํนวนกรณีการบาดเจบ็จากการทาํงาน (กรณี) 22 25 
3 จาํนวนพนกังานเสียชีวิตจากการทาํงาน (คน) 0 0 
4 อตัราการบาดเจบ็จากการทาํงาน ( Injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชั�วโมง) 0.73 0.89 
5 อตัราวนัทาํงานที�สูญเสีย (Lost Day Rate) (วนัต่อ 200,000 ชั�วโมง) 8.95 10.69 
6 อตัราการขาดงาน(Absent Rate) (วนัต่อจาํนวนวนัทาํงานของพนกังานทั�งหมด) 0.02 0.23 
7 จาํนวนพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม (คน) 2,465 2,469 
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คอร์รัปชั
นและสิทธิมนุษยชน   

บริษทัและโรงแรมในเครือสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานทุกคนไดม้ีความรู้เกี�ยวกบัสิทธิ
มนุษยชนขั�นพื�นฐานและการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น โดยไดก้าํหนดให้พนกังานทุกคนตอ้งผ่านการฝึกอบรม
เรื�องสิทธิมนุษยชนและการต่อตา้นการคอร์รัปชั �น ผูบ้ ริหารและพนกังาน ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมที�แตกต่างกนัในแต่ละประเทศและเชื�อชาติที�ดุสิตเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง 
เคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย ่างเคร่งครัดตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน รวมทั�ง 
ไม่สนบัสนุนกิจการที�ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2559 พนกังานทุกคนของโรงแรมและโรงเรียน
ในเครือไดผ้ ่านการอบรมหลกัสูตรต่อตา้นการคอร์รัปชั �นและสิทธิมนุษยชนซึ� งมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 
ชั�วโมง บรรลุตามเป้าหมายที�ตั�งไวเ้มื�อปีที�ผา่นมา 

 

การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า 

- Certificate of Excellence 2016 by Trip Advisor: โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้รับการคดัเลือกจาก 
Trip Advisor ใหรั้บประกาศนียบตัรยอดเยี�ยม นบัเป็นใบประกาศอนัทรงเกียรติประจาํปี 2559 โดยตดัสินจากการ
ลงคะแนน และบทความผา่นเวบ็ไซต ์www.tripadvisor.com ซึ� งเป็นเวบ็ไซตเ์กี�ยวกบัการท่องเที�ยวที�ใหญ่ที�สุดใน
โลก และสามารถยนืยนัความเป็นเลิศในการใหบ้ริการของโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 

- Thailand MICE Venue Standard Award by Thailand Conventiom Exibition Bureau: TCEB 

โรงแรมดุสิตธานี พทัยา และโรงแรมดุสิตธานี กระบี� บีช รีสอร์ท ได้รับรางวลัมาตรฐานสถานที�จดังานแห่ง
ประเทศไทย โดยสํานกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) หรือ ทีเส็บ ดว้ยบทบาท
ผูน้ําของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคที�พร้อมผลักดันสถานประกอบการไมซ์ไทยยกระดับคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน พร้อมให้บริการห้องประชุมที�มีอุปกรณ์พร้อมทั�งด้านภาพและเสียงเพื�อรองรับการเติบโตทางดา้น
ธุรกิจ 

- Thailand Tatler Best Restaurant 2016 by Thailand Tatler magazine: ห้องอาหารเบญจรงค์ และ
22 Kitchen & Bar โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ไดรั้บรางวลั “หอ้งอาหารยอดเยี�ยมแห่งปี 2559” จากนิตยสารไทย
แลนด ์แททเลอร์ ซึ� งเป็นนิตยสารเกี�ยวกบัไลฟ์สไตลข์องสังคมชั�นสูง 

- Best Thai Restaurant by FACT Abu Dhabi: หอ้งอาหารเบญจรงค ์โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ไดรั้บ
รางวลัห้องอาหารไทยที�ดีที�สุดของอาบูดาบี จากนิตยสารแฟคท ์อาบูดาบี เป็นปีที� 2 ซึ� งเป็นนิตยสารวฒันธรรม
มาตรฐานสากลของการออกแบบที�เหนือชั�นเล่มแรกของประเทศ 

- Cond Nast Traveller Readers’ Choice Award 2016: โรงแรมดุสิตธานี  มัล ดีฟส์  ได้รับรางว ัล  
Cond Nast Traveller Middle East Readers’ Choice Awards 2016 จา ก ผ ล โหวตผู ้อ่ า นนิตย ส า ร  Cond  Nast 
Traveller ทั�วโลก ให้เป็นโรงแรมที�ชื�นชอบมากที�สุด (Favourite Hotel) หรือ รีสอร์ทสําหรับครอบครัว (Resort 
for Families) ในภูมิภาคตะวนัออกกลาง 
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- Ranna Award by Baa Atoll Council: โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ได้รับรางวลั จากสภาบาอะตอล 
สาํหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนทอ้งถิ�น โดยรางวลัแรกที�ไดรั้บจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงของมลั
ดีฟส์ คือรางวลัสําหรับ “ความชื�นชมและขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือให้กับสภา
บาอะตอล” รางวลัที�สองที�ไดรั้บเป็น “รางวลัการบริการชั�นเยี�ยม” ให้สําหรับการสนบัสนุนอย่างต่อเนื�องเพื�อ
ชุมชนและสภาบาอะตอล รางวลันี� เป็นรางวลัสําหรับรีสอร์ทที�ทาํประโยชน์มากที�สุดและมีความทุ่มเทใน
กิจกรรมของชุมชน โดยโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ เป็นโรงแรมแห่งเดียวที�ไดรั้บรางวลันี�  
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ตัวบ่งชี,การดําเนินงาน 

ตัวชี,วดั รายละเอยีด หน้า 

เศรษฐกจิ 

G4-EC5 ระดบัมาตรฐานค่าจา้งโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานค่าจา้งขั�นตํ�าและค่าจา้งใน
ทอ้งถิ�นที�ปฏิบติังาน 

6-7 

สิ
งแวดล้อม 

G4-EN5 การประหยดัพลงังานเนื�องจากการอนุรักษแ์ละการปรับปรุงที�มีประสิทธิภาพ 8-9 

G4-EN8 การใชน้ํ�าตามแหล่งกาํเนิดนํ�า 8 

สังคม 

G4-SO4 อตัราส่วนพนักงานที�ได้รับการฝึกอบรมเรื�องนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและข้อ
ปฏิบติั 

15 

การปฏิบัติงานและการทาํงานที
ดี 

G4-LA5 อตัราส่วนร้อยละของลูกจา้งทั�งหมดเป็นตวัแทนในการจดัการสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน
ร่วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้คาํแนะนําด้านอาชีว 
อนามยัและโปรแกรมดา้นความปลอดภยั และการฝึกอบรมพนกังานที�เกี�ยวขอ้งในเรื�อง
การรักษาความปลอดภยั 

13-14 

G4-LA6 อตัราการบาดเจ็บ โรคที�เกี�ยวกับการทาํงาน พนักงานสูญเสียวนัลา เนื�องจากการ
เจบ็ป่วยเกี�ยวกบัการปฏิบติังาน การขาดงาน และจาํนวนอุบติัเหตุที�เกิดขึ�นเนื�องจากการ
ทาํงานเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

14 

G4-LA9 การฝึกอบรม ชั�วโมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดบัของพนกังาน 12-13 

สิทธิมนุษยชน 

G4-HR7 อตัราส่วนร้อยละของเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัที�ไดรั้บการอบรมตามนโยบายของ
องค์กรหรือวิธีการเกี�ยวกบัแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเรื� องของการปฏิบติัการ
รักษาความปลอดภยั 

13-15 

ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 

G4-PR5 การปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้รวมถึงผลของการสาํรวจการวดั
ความพึงพอใจของลูกคา้ 
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