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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุ่ม

ท่ีดุสิต เราเช่ือม่ันว่าเรามีความรับผิดชอบในการดูแล
ชุมชน ดังน้ันเราจึงมุ่งม่ันลดการเกิดของเสียใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำาเนินงานท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมในธุรกิจ เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงบวกต่อท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อมในทุกๆ พ้ืนท่ีท่ีเรา
เข้าไปดำาเนินธุรกิจ

เราเช่ือม่ันว่าการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน
เร่ิมต้นจากผู้บริหาร ดังน้ัน ในปี 2561 จึงได้
จัดต้ังคณะกรรมการบรหิารจัดการความย่ังยืน
โดยมีตัวแทนผู้บรหิารจากหลายหน่วยงานเข้ามา
ทำาหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการฯ เพ่ือผลักดัน
การดำาเนินงานด้านความย่ังยืนให้เกิดข้ึนท่ัว
ท้ังองค์กร เราเร่ิมจากการกำาหนดนโยบาย 
การยกระดับกระบวนการดำาเนินงาน ตลอดจน
การพัฒนาข้ันตอนการดำาเนินงานให้แก่กลุ่ม
ดุสิต เรามุ่งหวังให้ผู้บริหารเป็นกำาลังสำาคัญ
ในการผลักดัน ขยายผล และผนวกแนวทาง
การดำาเนินงานด้านความย่ังยืนเข้ากับการ
ดำาเนินงานในทุกระดับ

นโยบายการบริหารจัดการความย่ังยืนเปรียบ
เสมือนกรอบการดำาเนินงานท่ีมุ่งสู่ความย่ังยืน
โดยนำาไปสู่การกำาหนดเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม
ท่ีครอบคลุมถึึง การใช้พลงังาน การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การลดการใช้นำ้า และการลดของ
เสียจากอาหาร นอกจากน้ีเรายังมีแผนลดการ
ใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง ควบคู่กับแผน
งานการเพ่ิมปริมาณการนำาผลิตภัณฑ์์ท่ีมีอยู่
ในท้องถ่ิึนและแบบอินทรีย์เข้ามาใช้ในการ
ดำาเนินงานของเรา ตัวอย่างโครงการท่ีผ่านมา 
ได้แก่ การลดการใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว
ท้ิง โดยเลิกใช้หลอดพลาสติกในห้องพักแขก
และห้องอาหารของโรงแรม การลดการปล่อย
คาร์บอนโดยการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
(เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีโรงแรม ดุสิตธานี 
มัลดีฟส์) และการส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถ่ิึน
และสินค้าเกษตรอินทรีย์ในธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจอาหารของเรา

นอกจากน้ี ในฐานะผู้ให้บริการเราให้ความสำาคัญ 
อย่างมากกับการพัฒนาคน โดยเรามุ่งม่ันท่ีจะ
จัดหาเคร่ืองมือ การฝึึกอบรมและระบบท่ีจะ
ช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานของเรามีความ
เป็นเลิศและประสบความสำาเร็จในสายอาชีพ
ได้อย่างดีท่ีสุด

สำาหรับประเด็นด้านสังคม เรามุ่งม่ันท่ีจะมี
ส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนท่ี
เราอาศัยและทำางานอยู่ โครงการดุสิต สไมล์ 
เป็นหน่ึงในโครงการท่ีเราทำามาอย่างต่อเน่ือง 
ซ่ึงโครงการน้ีได้ช่วยให้เด็กจำานวนหน่ึงมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน พร้อมกนัน้ีเราจัดหลกัสูตรฝึึกอบรม
แบบเร่งรัดให้กับพนักงานของเรา เพ่ือร่วม
เป็นส่วนหน่ึงของการแก้ไขปัญหาการแสวง
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว

สุดท้ายน้ี เราตระหนกัว่าการกำากับดูแลท่ีดีเป็น
รากฐานสำาคัญในการบรรลุความย่ังยืนท่ีแท้จริง 
เราจึงส่งเสริมในเร่ืองของความรับผิดชอบ 
ความโปร่งใส และหลกันิติธรรมให้แก่พนักงาน
ทุกคน เพ่ือให้ม่ันใจว่าเม่ือเราเตบิโตไปสู่ธุรกิจ
ท่ีหลากหลายและขยายธุรกิจไปยังประเทศ
ต่างๆ ท่ัวโลก เราจะยังคงสร้างมูลค่าท่ีย่ังยืน
สำาหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝึ่าย

ศุภจี สุธรรมพันธ์ุ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม
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ในปี 2561 บริษัทฯ จัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
จัดการความย่ังยืน (Sustainability Committee)
โดยแต่งต้ังนายศิรเดช โทณวณิก กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาศัย โฮลด้ิง จำากัด ผู้นำาโครงการการปฏิรูปธุรกิจ 
(Business Transformation) และรองประธานฝ่ึาย
พัฒนาธุรกิจและโครงการ กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำากัด 
(มหาชน) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซ่ึงในปัจจุบัน 
นายศิรเดชมุ่งขับเคล่ือนองค์กรสู่การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 

คำาถาม: บริษััทฯสนับสนุนการพััฒนาด้้าน
ส่ิงแวด้ล้้อม ชุุมชุน แล้ะสังคมอย่างไร

คำาตอบ: ในฐานะบริษัทท่ีดำาเนินธุรกิจโรงแรม
และการบริการ (Hospitality) มายาวนาน
กว่า 70 ปี เราตระหนักดีว่าเร่ืองความย่ังยืน
น้ันไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือก แต่เป็นความ
รับผิดชอบท่ีสำาคัญของเรา และเราต้องแสดง
ความรบัผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังคำานึง
ถึึงคนอ่ืนท่ีต้องพ่ึงพาส่ิงแวดล้อมเช่นเดียวกบัเรา
ดังน้ัน ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม
น้ีจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจองค์กร ซ่ึง
เรายึดถืึอปฏิบัติตามท้ังในชีวิตประจำาวัน 
และการดำาเนินธุรกิจในแต่ละวัน

สำาหรับภายในองค์กร ความมุ่งม่ันในการขับ
เคล่ือนความย่ังยืนจะนำาพาเราไปสู่การสร้าง
คุณค่าในระยะยาว ตลอดจนก่อกำาเนิดเป็น
วิสัยทัศน์ท่ีเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์สำาหรับ
ทุกๆคนท่ีร่วมงานกับเรา ความมุ่งม่ันดังกล่าว
ถืึอเป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีกำาหนดวัฒนธรรม
ขององค์กร และผนึกกำาลังของพวกเราเพ่ือ
สร้างคุณค่าและความก้าวหน้าร่วมกัน นอกจากน้ี 
ยังกระตุ้นให้เราตระหนักถึึงอนาคตของธุรกิจ 
และร่วมหาทางช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน
ท่ัวท้ังองค์กร นำามาซ่ึงแรงผลักดันให้เรามอง
กว้างกว่าแค่การดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักรู้ถึึงผลกระทบของการดำาเนิน

ธุรกิจของเราต่อชุมชนโดยรวมและส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดสำาหรับเรา คือ แรงสนับสนุน
จากลูกค้าท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปัจจุบัน
ลูกค้าให้ความสำาคัญกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ท่ีขับเคล่ือนด้วยค่านยิมมากกว่าบริษัทท่ีดำาเนิน
ธุรกิจซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้าและบริการตาม
ปกติ  ดังน้ัน การบูรณาการการสร้างรายได้
กับความมุ่งม่ันดังกล่าวจึงเป็นกุญแจสำาคัญ
ในการเร่ิมต้นเดินหน้าบนเส้นทางของความ
ย่ังยืน

คำาถาม: อะไรคือส่ิงท่่คุณภููมิใจท่่สุด้ในปี 
2561/ 2562

คำาตอบ: ผมภาคภูมิใจในความสำาเร็จท่ีเราได้
ทำามาตลอด โดยบริษัทฯได้ดำาเนินโครงการ
สำาคัญในหลายๆ ด้าน อาทิ โครงการลดการ
ใช้พลาสตกิประเภทใช้คร้ังเดียวท้ิง ซ่ึงโครงการ
น้ีแสดงให้เห็นถึึงความต้ังใจของเราอย่างชัดเจน
ในการลดปัญหาพลาสตกิจากการดำาเนินธุรกิจ
ของเรา ในการน้ี ผมต้องขอบคุณประธาน
เจ้าหน้าท่ีฝึ่ายปฏิบัติการโรงแรม (Chief
Operating Officer) ท่ีช่วยสนับสนุนการ
ลดการใช้หลอดพลาสตกิซ่ึงถืึอว่าเป็นจุดเร่ิมต้น
ท่ีดี ท้ังน้ี เราอยู่ระหว่างการขยายผลโครงการ
ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์์พลาสติกประเภทใช้
คร้ังเดียวท้ิงชนิดอ่ืนๆ ต่อไป

พูดคุยกับประธานคณะกรรมการ
บริหารจัดการความย่ังยืน
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โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์



อีกหน่ึงโครงการสำาคัญ คือ โครงการจัดซ้ือจัดหาผลิตภัณฑ์์ข้าวออร์แกนิกจากเกษตรกรท้องถ่ิึน
ท่ีอยู่รอบโรงแรม เน่ืองจากประเทศไทยถึือเป็นหน่ึงในผู้ผลิตข้าวรายใหญ่และเราเป็นบริษัทไทย
เราจึงต้องการสนับสนุนชุมชนท้องถ่ิึนในประเทศไทย เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์์ข้าวท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด
ให้แก่บุคลากรและลูกค้าของเรา

ท่ีสำาคัญ เราตระหนักดีว่าการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ันจะไม่สามารถึประสบความสำาเร็จได้ถึ้าไม่
ปรบัเปล่ียนทัศนคต ิวัฒนธรรมองค์กรและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โรงแรมดุสิตธานี หัวหินเป็น
หน่ึงในตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่า เรามุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และส่ิงแวดล้อม โดยพนกังานของโรงแรมดุสิตธานีหัวหิน ร่วมมือกนัสร้างและปลูกสวนผกัอินทรีย์
ภายในบริเวณโรงแรมฯ เพ่ือนำาผักสดเหล่าน้ันมาใช้เป็นวัตถุึดิบคุณภาพเย่ียมและดีต่อสุขภาพ
มาปรุงอาหารให้พนักงานรับประทานทุกๆวัน

นอกจากน้ี การท่ีบรษัิทฯได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารจัดการความย่ังยืนข้ึนในระดบัองค์กร
น้ัน ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของแนวทางการดำาเนินงานและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยให้เราสามารถึปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงาน
ได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้แนวทางการดำาเนินงานของเราสอดคล้องกบัแนวโน้มท่ีสำาคัญของ
โลกและความคาดหวังของลูกค้าขณะเดียวกันการดำาเนินงานในปัจจุบันของเรายังสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 12 ประการขององค์การสหประชาชาติ ซ่ึงเรามีความยินดี
อย่างย่ิงท่ีได้สนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวไปพร้อมกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจการ
บริการอ่ืนๆ ท่ัวโลก

คำาถาม: ในมุมมองของคุณ อะไรคือส่ิงท่่น่าต่ืนเต้นท่่สุด้สำาหรับอนาคตของธุุรกิจ 

คำาตอบ: ความย่ังยืนยังคงเป็นประเด็นสำาคัญสำาหรับบริษัทฯ ดังน้ันผมรู้สึกดีใจอย่างมากท่ีจะ
ได้เห็นเราดำาเนินการเพ่ือสร้างความย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังจะขยายผลความสำาเร็จไปสู่ผู้มี
ส่วนได้เสียต่อไป ในปี 2563 น้ี บรษัิทฯ จะขยายผลด้วยการผนวกประเด็นด้านความย่ังยืน
เข้าไปในธุรกิจการศึกษาและอาหาร โดยเรามีวิทยาลัยธุรกิจโรงแรมท้ังในประเทศไทยแลประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซ่ึงเราต้องการบ่มเพาะแนวคิดด้านความย่ังยืนให้กบันักเรียนของเรา และนักเรียน
เหล่าน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจและโลกใบน้ี

แน่นอนว่ายังมีอีกหลายส่ิงท่ีเราสามารถึทำาเพ่ิมเติมได้ ซ่ึงเราม่ันใจว่า การสร้างผลกระทบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมในเชงิบวกน้ัน ต้องอาศยัการมีส่วนร่วมและการส่ือสารอย่างมีประสทิธิภาพ
ในขณะเดียวกัน เราจะต้องกำาหนดให้ความย่ังยืนเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินธุรกิจและใน
กระบวนการมีส่วนร่วมกบัลูกค้า โดยจะมุ่งผลักดันการพัฒนาเน้ือหาและโครงการท่ีเน้นประเด็น
เก่ียวกบัการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี แนวคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการพัฒนา
ในระดับโลก เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและย่ังยืนของพวกเราทุกคน 

สุดท้ายน้ี การจัดทำารายงานความย่ังยืนของบริษัทฯ ถึือเป็นโอกาสของเราในการบอกเล่า
เร่ืองราวความคืบหน้า และผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมาอย่างซ่ือสัตย์และโปร่งใส อีกท้ังยัง
ส่ือสารถึึงความท้าทายต่างๆ ท่ีเรายังต้องเผชิญต่อไป นอกจากน้ี รายงานฉบับน้ียังเป็นอีก
ช่องทางหน่ึงท่ีสามารถึสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายศิรเดช โทณวณิก 
ประธานคณะกรรมการการ
บริหารจัดการความย่ังยืน

รายงานความย่ังยืน
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ภาพรวมธุรกิจดุสิต ดุสิต อินเตอร์เนช่ันแนล เป็นหน่ึงในบริษัทช้ันนำาด้านธุรกิจบริการ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 
5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท กลุ่มการศึกษา กลุ่มอาหาร 
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบริการอ่ืนๆ ซ่ึงธุรกิจท้ัง
5 กลุ่มน้ีมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างแต่ยังส่งเสริมซ่ึงกันและกัน

สำาหรับรายละเอียดเก่ียวกับผลประกอบการ กลุ่มลูกค้าในแต่ละตลาด 
รายได้ และข้อมูลทางการเงิน สามารถึศึกษาได้ท่ีรายงานประจำาปี 
2562 ของบริษัทฯ 

14

37 270

2
ภูฏาน จีน อียิปต์ อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น เคนยา 
มัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ กาตาร์ ศรีลังกา ไทย 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา
(เกาะกวม) และเวียดนาม

โรงแรมและรีสอร์ทดุสิต วิลล่าหรูกลุ่มแบรนด์อีลีท ฮาเวน

ดำาเนินวิทยาลัยการศึกษา
ธุรกิจโรงแรมช้ันนำาในประเทศไทย

และฟิลิปปินส์

ประเทศ

แห่ง แห่ง

วิทยาเขต

Dusit Hospitality 
Services

ขยายจาก 2 สู่ 5 ธุุรกิจหล้ัก

ธุรกิจโรงแรม 
และรีสอร์ท

ธุรกิจการศึกษา
ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริการของโรงแรม
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ด้วยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วของโลก บริษัทจึงต้อง
กำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ในปี 2562 บริษัทยังคง
ดำาเนินการภายใต้กลยุทธ์ “สร้างสมดุล สร้างความเติบโตและกระจาย
ความเส่ียง” โดยนอกจากจะมุ่งสร้างความสำาเร็จทางธุรกิจ แล้วบริษัทยัง
มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ความหลากหลาย
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และ
การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือสร้างคุณค่าท่ีย่ังยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ึาย

จากความมุ่งม่ันท้ัง 4 ประการ บริษัทได้กำาหนดนโยบายการบริหารจัดการความย่ังยืน (Sustainability Management Policy)
ข้ึนต้ังแต่ปี 2561 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนและเป็นกรอบการดำาเนินงานและแนวปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร 

ท้ังน้ี สามารถึศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ขององค์กร ภายใต้แถึบความย่ังยืน 

แนวทางการดำาเนินงาน
ด้านความย่ังยืน

ความมุ่งม่ันของเรา

การกำากับดูแล
ต้ังม่ันบนพ้ืนฐานของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ส่ิงแวดล้อม
สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
และลดการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

อันเน่ืองมาจากการดำาเนินงาน

บุคลากร
ให้คุณค่าและเคารพในความแตกต่าง

รวมถึึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้เติบโตในสายอาชีพ

การกำากับดูแล
ร่วมการสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวก

ให้แก่ชุมชนและสังคมโดยใช้ทักษะ 
ความรู้และความสามารถึท่ีมี

รายงานความย่ังยืน
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ห่วงโซ่คุณค่าของดุสิต

กลุ่มโรงแรม และ รีสอร์ท
ดำาเนินธุรกิจให้บริการโรงแรมและท่ีพักท่ีตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า
ในแต่ละการเดินทาง ครอบคลุมต้ังแต่ ไลฟ์สไตล์โฮเทล โรงแรมหรู
ครบวงจรจนถึึงวิลล่าหรูระดับไฮเอนด์ 

ผนวกความย่ังยืนเข้าไปต้ังแต่หลักการดำาเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติ ข้ันตอน
การดำาเนินงาน การดูแลและรักษาพนักงาน และการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ึาย

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผนึกกำาลังกับผู้ประกอบการช้ันนำาของประเทศในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างโครงการขนาดใหญ่และสร้างรายได้ท่ีสมำา่เสมอ

กำาหนดมาตรการท่ีเข้มข้นเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อม
และชุมชนรอบข้าง 
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กลุ่มบริการอื่นๆ 
สปา (Devarana Spa)/ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT)/บ้านดุสิตธานี (Baan Dusit Thani) 
/เว็บไซต์สำาหรับการจองท่ีพัก (FAVSTAY)

กลุ่มการศึกษา
สร้างบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีคุณภาพ พร้อมท้ัง
ผนึกกำาลังกับสถึาบันท่ีมีช่ือเสียงช้ันนำาระดับโลกเพ่ือขยายการเติบโตไป
ในระดับภูมิภาค

ปลูกจิตสำานึกและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากร ให้เพ่ิมความใส่ใจเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
กับชุมชนท้องถ่ิึน

กลุ่มอาหาร
ลงทุนในธุรกิจอาหารท่ีมีแนวโน้มการเติบโตสูงหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีทางอาหาร เพ่ือนำารสชาติอาหารไทยและเอเชียไปสู่
ระดับสากล

ดำาเนินงานภายใต้ 4 หลักการ คือ เพ่ือสุขภาพท่ีดี มาจากธรรมชาติ 
ปลอดสารเคมี และสนับสนุนชุมชนในท้องถ่ิึน

การให้บริการจัดเล้ียงนอกสถึานท่ี งานแม่บ้าน งานทางวิศวกรรม 
งานรับทำาความสะอาด และให้คำาปรึกษาและรับเปิดโรงแรม (Dusit 
Hospitality Services Co., Ltd.)

รายงานความย่ังยืน
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12

การสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การเกษัตรอย่างย่ังยืน
เราซ้ือข้าวและผลผลิตอินทรีย์โดยตรงจาก
เกษตรกรรายย่อยท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุน
ให้เกษตรกรดำารงวิถีึเกษตรอินทรีย์ต่อไป

การศึกษัา
นอกเหนือจากการสร้างทักษะที่จำาเป็นใน
การทำางานให้แก่คนรุ่นใหม่แล้ว เรายัง
สนับสนุนด้านการศึกษาผ่านวิทยาลัยดุสิต
ธานี และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต รวมท้ังยังส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับพนักงานของ
เราทุกคน

นำ�า
เป้าหมายการลดการใช้ทรัพยากรนำ้า 
(Water Intensity) จะส่งผลให้โรงแรม
และการดำาเนินงานของเราใช้นำ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

พัลั้งงานสะอาด้
เรามุ่งม่ันท่ีจะลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์โดย
การเพ่ิมการใช้พลังงานสะอาดในการดำา
เนินธุรกิจ

ความเป็นอยู่ท่่ด่้ของพันักงาน
สุขภาพท่ีดีและความเป็นอยู่ท่ีดีเป็นส่วนสำาคัญ
ในการสร้างความผูกพันของพนักงานและ
ประสิทธิภาพขององค์กร เราจึงให้ความสำาคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมที่ช่วยในการสร้างสภาพ
แวดล้อมการทำางานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง

ผู้หญิงแล้ะเด็้ก
เราส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถึให้แก่
พนักงานสตรีของเรา และส่งเสริมให้พนักงาน
ของเรามีโอกาสทางอาชีพเท่าเทียมกันทุกคน 
ขณะเดียวกัน เรายังต่อต้านการฉวยประโยชน์
การค้าทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเท่ียว

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนของดุสิตมุ่งเน้นท่ีการนำาความรู้ ความสามารถึ และความเช่ียวชาญท่ีเรามีอยู่มาสร้างประโยชน์และคุณค่าเชิงบวก
ในทุกพื้นที่ที่เราดำาเนินธุรกิจ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมายนี้เปรียบเสมือน “พิมพ์เขียว” ของเราใน
การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ทุกฝึ่าย ซึ่งเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับขีดความสามารถึและศักยภาพการ
ดำาเนินงานของเราจำานวน 12 เป้าหมายดังนี้
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การเติบโตทางเศรษัฐกิจ
เราเล็งเห็นคุณค่าของความแตกต่างโดย
สร้างเสริมโอกาสการเติบโตในสายงาน
ที่ชัดเจน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
และผสมผสานความหลากหลายต่างๆ 
อย่างลงตัว เพื่อให้เปิดโอกาสพนักงาน
สามารถึดำาเนินงานได้อย่างเต็มความ
สามารถึซึ่งจะนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

การปล่้อยก๊าซเรือนกระจก
เราบริหารการใช้พลังงานในทุกมิติโดยผ่าน
การสร้างความตระหนักรู้ด้านการประหยัด
พลังงานให้แก่พนักงาน ในปัจจุบันเรามีการ
ดำาเนนิงานลดการใช้พลงังานและการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก (ทางตรงและทางอ้อมจาก
การใช้พลังงาน) เพื่อลดการเกิดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ความหล้ากหล้ายทางชุ่วภูาพั
เราสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์์จากป่าที่มีการ
จัดการอย่างมีความรับผิดชอบและต่อต้าน
ผลิตภัณฑ์์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

ความร่วมมือเพ่ืัอการพััฒนาท่่ย่ังยืน
เราร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
เพ่ือนำาความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
จากทุกภาคส่วน ไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลร่วมกัน

การบริโภูคอย่างม่ความรับผิด้ชุอบ
เราลดการสร้างขยะโดยลดการใช้ทรัพยากร 
การรีไซเคิล และการนำากลับมาใช้ซ้ำา นอก
จากนี้เรายังค้นหาแนวทางใหม่ที่จะลดขยะ
อาหารอีกด้วย

มหาสมุทร
เราบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือลดมลภาวะทาง
ทะเลซ่ึงรวมถึึงการลดการใช้พลาสติกแบบ
ใช้คร้ังเดียวท้ิงและการบริหารจัดการนำ้าเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยปกป้องส่ิงมีชีวิต
ในทะเล

รายงานความย่ังยืน
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โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

การดำาเนินงานของเรา
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การกำากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมบริหารจัดการความย่ังยืน 
(Sustainability Committee)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความย่ังยืน

เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านความย่ังยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพท่ัวท้ังองค์กร คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการความย่ังยืนขึ้นเมื่อปี 2561 โดยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน
ร่วมกันทำาหน้าที่ผลักดันการดำาเนินงานให้สอดคล้องตาม กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ รวมถึึงเป้าหมายและแนวทางการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารจัดการความย่ังยืนจัดการประชุมทุกไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดำาเนินงานท่ีต่อเน่ืองมาจาก
ปีท่ีผ่านมา และกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความตระหนักให้แก่พนักงานในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งผลการดำาเนินงานได้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอีกด้วย

1. วางกลยุทธ์และกำาหนดนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดสำาคัญขององค์กรด้านความยั่งยืน
2. ผลักดันให้เกิดการบูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อยู่ในแผนธุรกิจ
3. ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนที่จำาเป็นสำาหรับกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจในประเด็นความยั่งยืนสำาคัญ
4. ติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
5. สร้างให้เกิดการรับรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม บริษัทจึงวางรากฐานของการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และ
ขับเคล่ือนการดำาเนินงานตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ค่านิยมพ้ืนฐานของดุสิต 
และจริยธรรมสำาหรับพนักงาน (Code of Conduct) เพ่ือให้การบริหารจัดการ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถึตรวจสอบได้ 

โรงแรมดุสิตสวีท ราชดำาริ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

รายงานความย่ังยืน

15



การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ชุ่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเร่ยนเม่ือพับพัฤติกรรมท่่ไม่เหมาะสมหรือขัด้ต่อจรรยาบรรณธุุรกิจ 
แล้ะชุ่องทางรับฟังข้อเสนอแนะจากพันักงาน 

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบตามที่ได้ประกาศอย่าง
ชัดเจนในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึึงได้รับการรับรองการเป็น
สมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถึยกระดับ
กระบวนการดำาเนินงานให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว และลดความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตระหนักและให้
ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยกำาหนด
นโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน (Whistle- Blowing 
Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกำาหนดช่องทางการรับ
แจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือ
ข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และข้อปฏิบัติ
สำาหรับการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับให้จำากัดเฉพาะ
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้นที่จะ
สามารถึเข้าถึึงข้อมูลได้

บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระทำาที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
โดยสามารถึติดต่อได้ที่ whistleblowing@dusit.com หรือคณะกรรมการรับแจ้งการกระทำาความผิด หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถึนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330

โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียิปต์

16

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)



การบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลส่วนบุคคล

จากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทจึงเตรียมความพร้อมอย่าง
รัดกุม เพื่อให้สามารถึรับมือต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะ
สม รวมถึึง สามารถึค้นหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว 

สำาหรับการดำาเนินงาน บริษัทจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่าง
เป็นระบบ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission: COSO โดยดำาเนินการประเมิน
ปัจจัยความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง รวมถึึงการนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
ส่วนสำาคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานและการเก็บ
ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถึเข้าถึึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ ซึ่งยังช่วยให้บริษัท

สามารถึตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลและนำามาวิเคราะห์ปัจจัยสำาคัญ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้ง
องค์กร คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้น ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วย
ธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย
และแนวทางการดำาเนินงาน กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
ติดตามความก้าวหน้า และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ตระหนักถึึง
ความเสี่ยงให้เกิดขึ้น พร้อมทั้ง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงแยกตามสายธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานอีกด้วย
หมายเหตุ: สามารถึศึกษารายละเอียดของคณะกรรมการและ
นโยบายต่างๆ ได้ที่ รายงานประจำาปี 2562 และเว็บไซต์ของบริษัท 
(dusit-international.com/th)

ผลจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ
ในข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำาคัญ
ต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และ
พนักงานทุกคนเพิ่มยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทยกระดับมาตรการการ
ดำาเนินงานและระบบข้อมูลภายใน เริ่มตั้งแต่วางกลยุทธ์การดำาเนินงาน 
แต่งตั้งคณะทำางาน ดำาเนินการวิเคราะห์และประเมินแหล่งที่มาของข้อ
มูลจากส่วนต่าง ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 
ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึึงฝึึกอบรมพนักงานท้ังหมดให้รับทราบถึึงผลกระทบ
และปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะสื่อสารให้ลูกค้าและ
คู่ค้าต่อไป เพ่ือให้การดำาเนินงานสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับล่าสุด) และกฏหมายข้อบังคับในทุกประเทศที่
บริษัทเข้าไปดำาเนินกิจการกำาหนดไว้

โรงแรมดุสิต ปริ้น เซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ ประเทศไทย

รายงานความย่ังยืน
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บุคลากร จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทในการมอบบริการจากใจ สร้างความประทับใจทั่วโลก
และส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถึเกิดขึ้นได้เลยหาก
ขาดพนักงาน ผู้เป็นกำาลังสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ  บริษัทจึงให้ความสำาคัญอย่างย่ิงในเร่ือง
ของการดูแลพัฒนาและรักษาพนักงานทุกคน รวมถึึงส่งเสริมให้พนักงานรักและผูกพันต่อ
องค์กร เพื่อให้พนักงานของเราสามารถึเติบโตได้ในสายอาชีพและร่วมกันพัฒนาองค์กรไป
สู่ความยั่งยืนต่อไป เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สามารถึเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทกำาหนด
กลยุทธ์การบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ 4 Cs เป็นกรอบในการดำาเนินงาน
ครอบคลุมในเรื่อง

“การสร้างวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
ท่ีส่งเสริมการทำางานท่ีมุ่งเน้นผลงาน”

“การส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพผ่านการโยก
ย้ายและเปล่ียนตำาแหน่งภายในองค์กร”

พนักงานทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศและฝึึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจถึึง
Brand Identity วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร 
สำาหรับการประเมินผลงานนั้น บริษัทประเมินผลงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การทำางาน รวมถึึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถึทำางานด้วยวิธีการ
ทำางานใหม่ด้วยตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาคอยให้คำาปรึกษาและเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในการแก้ปัญหาและเพิ่มคุณภาพในการ
ทำางานที่ดีกว่าเดิม

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำาคัญเรื่องของความชัดเจนในการประเมิน
ผลการดำาเนินงานของพนักงานและการส่ือสารท่ีชัดเจน บริษัทจึงกำาหนด
แนวทางการประเมินผลงาน ดังนี้ 

KPI Setting: การกำาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในระดับองค์กรและ
ถึ่ายถึอดจากระดับบนสู่ระดับปฏิบัติการ (Top Down) 

Mid-year Review: การทบทวนผลการปฏิบัติงานระหว่างปี โดย
ให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับคอยติดตาม ให้คำาปรึกษาตลอดช่วงระยะ
เวลาในการปฏิบัติและดำาเนินงาน(Coaching & Feedback) 
และสามารถึทบทวนแผนการดำาเนินงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดได้

Year-end Review: การทบทวนผลการปฏิบัติงานสิ้นสุดปี โดย
ผู้บังคับบัญชาและพนักงานจะร่วมพูดคุย ทบทวนและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเทียบต่อเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งร่วมกำาหนดเป้าหมาย
ที่ท้าทายในปีถึัดไป

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานสามารถึเติบโตในสายอาชีพโดยเปิดโอกาส
ให้มีการเลื่อนหรือโยกย้ายตำาแหน่งภายในองค์กรหรือระหว่างบริษัท
ในเครือฯ และการจัดทำาแผนงานประจำาปี เพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถึเติบโตในตำาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการ
สำาคัญที่สนับสนุนเรื่องการเติบโตในสายอาชีพ อาทิ 

โครงการ D-Star: ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพสำาหรับผู้บริหารร
ะดับกลางขึ้นไปเพื่อเตรียมพร้อมก้าวขึ้นในตำาแหน่งที่สูงขึ้นในโรงแรม
ภายในเครือฯ ทั้งในและต่างประเทศ

โครงการ LEAD Y: ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานปัจจุบัน
ในระดับปฏิบัติการของโรงแรมในเครือ ฯ ที่มีศักยภาพและต้องการ
เติบโตภายในองค์กร และ/ หรือผู้ที่เพิ่งสำาเร็จการศึกษาจากสถึาบัน
ต่างๆ และมีความสนใจในธุรกิจโรงแรมเข้ารับการฝึึกงานโรงแรม
ในเครือฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือเรียนรู้ถึึงการปฏิบัติงานแบบองค์รวม
และสามารถึเข้าทำางานกับบริษัทในฝึ่ายที่มีความถึนัดและสนใจ
หลังจากจบโครงการฯ

Culture Career
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“การผนวกรวมเป็นหน่ึงเดียวกันภาย
ใต้แนวทางการดำาเนินงานของดุสิต”

“การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้นำา”

จากการสำารวจความผูกพันของพนักงานประจำาปี 2562 นั้น พบว่า 
พนักงานร้อยละ 94 ของพนักงานทั้งหมดได้เข้าร่วมสำารวจความ
ผูกพัน ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2560 และปี 2561 ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัท
ทำาการปรับรูปแบบและข้อคำาถึามของแบบสำารวจให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรง
ประเด็นและสอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินงานบริษัทวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของความต้องการและข้อวิตกกังวลของพนักงาน 
โดยจำาแนกผลแบ่งตามเพศ อายุ ระดับงาน พื้นที่ปฏิบัติงานและ
ปัจจัยสำาคัญที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และจัดทำาแผนงานปรับปรุงประเด็น
ปัญหาดังกล่าวต่อไป 

นอกจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้
ด้านความยั่งยืนแล้ว ในปีที่ผ่านมา โรงแรมดุสิตธานี 
ดูไบ ได้เริ่มผนวกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
เข้าไปในการฝึึกอบรมของพนักงาน ประเด็นท่ีกล่าวถึึง
อาทิ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของความยั่งยืน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำาลังเผชิญ แนวทาง
การปฏิบัติที่ดี (Best Practice)แนวทางที่บริษัท
ดำาเนินงานเป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โรงแรมฯ กำาลังอยู่ระหว่างการ
ขยายผลหลักสูตรการฝึึกอบรมไปยังระดับผู้บริหาร
ระดับสูงต่อไป

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเสริมสร้างความสามารถึในการ
แข่งขันให้แก่องค์กร บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง รวมถึึงพัฒนาภาวะผู้นำาในทุกระดับ ให้สามารถึปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทกำาหนดให้พนักงาน
ทุกคนจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Develop-
ment Plan: IDP) เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 
สำาหรับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำา บริษัทได้ดำาเนินโครงการพัฒนา
ภาวะผู้นำา (Leadership Development Program : LDP) ซึ่งมี
วัตถึุประสงค์เพื่อค้นหาและยกระดับทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการเป็น
ผู้นำาและการบริหารทีมต่อไป

Climate

การสร้างความตระหนักด้้านความยั่งยืน

Capability

รายงานความย่ังยืน
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บรษัิทเคารพในความแตกต่างและยึดม่ันต่อหลกัการด้านสิทธิมนุษยชน
และมาตรฐานแรงงานตามกฎหมายในทุกพ้ืนท่ีท่ีบรษัิทดำาเนินกิจการ 
รวมถึึงไม่ยนิยอมให้เกิดการคุกคามทางเพศภายในองค์กรไม่ว่าใน
รูปแบบใด ซ่ึงบริษัท ได้แสดงแนวนโยบายและการบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการใน HR Policy and Operation Manual และประกาศอย่าง
เป็นทางการให้พนกังานรับทราบท่ัวกนั เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมดิ
สิทธิข้ันพ้ืนฐานและประเด็นด้านสทิธิมนุษยชนต่างๆ อาท ิการเลือกปฏบัิติ 
การล่วงละเมิด การใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็กอิสรภาพของ
แรงงาน ค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์ เวลาการทำางาน การเลิกจ้าง 
สภาพแวดล้อมข้ันพ้ืนฐานของการทำางาน เสรีภาพของการรวมกนัเป็น
สมาคมหรือสหภาพ เป็นต้น 

นอกจากน้ี บริษัท รับฟัง ตดิตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนในประเด็น
ด้านแรงงานผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ระบบงานทรพัยากรบุคคล หรือ 
ช่องทางรบัเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น และรกัษาความลบัของผู้ร้องเรียน
ระหว่างการตรวจสอบ พร้อมท้ัง จัดการฝึึกอบรมประเด็นด้านสทิธิมนุษยชน
ให้แก่พนกังานปัจจุบันท่ีทำางานกบัองค์กรและพนกังานใหม่เป็นประจำา
ทุกปี 

ด้วยตระหนักถึึง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางานของเพ่ือนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้รับเหมา บริษัทจึง
ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นระบบและสอดคล้องตามมาตรฐาน 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึึงดำาเนินการตรวจติดตามผลการดำาเนิน
งานอย่างต่อเน่ือง  

บริษัทส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างย่ังยืน ผ่านการฝึึก
อบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ท้ังในระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ รวมถึึงจัดต้ังคณะ
กรรมการความปลอดภัยในการทำางาน ทำาหน้าท่ีพิจารณานโยบายและ
แผนงานด้านความปลอดภัยในการทำางาน รายงานและเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบและติดตามการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบิตเหตุ การประสบอันตราย 
การเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการทำางาน

ความปลอดภัยจากอัคคีภัยเป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีบริษัทให้ความสำาคัญ
อย่างย่ิง เพ่ือป้องกันเหตุสุดวิสัยท่ีไม่คาดคิดท่ีจะเกิดข้ึนกับแขกและ
ป้องกันเหตุการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ บริษัทจึงวาง
แผนการดำาเนินงานอย่างเคร่งครัดและรัดกุม จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน 
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง และกล้องวงจรปิด ติดต้ัง
สัญญาณเตือนไฟไหม้และไฟสำารองฉุกเฉิน จัดซ้อมหนีไปประจำาปี 
รวมถึึงตรวจตราความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม่ำาเสมอ เป็นต้น 

ด้วยตระหนักถึึงหน้าท่ีของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
และยึดม่ันในหลักจริยธรรมของบริษัท บริษัทจึงกำาหนดให้พนักงาน
ทุกคนต้องได้รับการปลูกฝัึงและส่งเสริมเร่ืองพฤติกรรมท่ีถูึกต้องในการ
ทำางาน การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง และคงไว้ซ่ึงภาพ
ลักษณ์ท่ีเหมาะสมของบริษัท พนักงานทุกคนจะได้รับ การฝึึกอบรม
เร่ืองแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
และนโยบายการไม่รับของขวัญ 

หมายเหตุ: สามารถึศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณของพนักงาน 
ได้ท่ี รายงานประจำาปี 2562 และเว็บไซต์ของบริษัท 
(dusit-international.com/th)

สิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

จรรยาบรรณของพนักงาน
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สืบเน่ืองมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ึายทำาให้โรงแรมฯ สามารถึกลับ
มาดำาเนินธุรกิจอีกคร้ังในวันท่ี 28 มกราคม 2562 พร้อมกันน้ี บริษัท
ได้นำาระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูงท่ีได้รับการรับรองในระดับ
สากลมาใช้เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน
 
“เราดีใจเป็นอย่างมากท่ีโรงแรมกลับมาดำาเนินการตามปกติ ซ่ึง
กำาลังใจและการสนับสนุนมากมายท้ังจากหน่วยงานรัฐและเอกชน 
รวมถึึงชุมชนรอบๆ ช่วยเป็นแรงขับเคล่ือนให้เราย่ิงพร้อมกลับมา
เปิดให้บริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกคน” มร. ไมเคิล 
เมกตาซัส ผู้จัดการท่ัวไปของโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี 

“แม้ว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อโรงแรม แต่พนักงาน
ของโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ทุกคนต่างร่วมใจกันอย่างเต็มท่ีเพ่ือเตรียม
ความพร้อมต้อนรับลูกค้าอีกคร้ัง อย่างไรก็ดี ความปลอดภัยของลูกค้า
และพนักงานทุกคนของโรงแรมถืึอเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุดของเรา และเรา
จะนำาระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูงที่ได้รับการรับรอง
ในระดับสากลมาใช้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน” 
มร. ลิม บุน ควี ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ึายปฏิบัติการ ดุสิตอินเตอร์เนช่ันแนล

Nairobi in our heart 
จากสถึานการณ์การก่อความไม่สงบท่ีโรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2562 อนัก่อให้เกิดการสูญเสีย
สมาชกิครอบครวัดุสิตผู้สละชีวิตตวัเองเพ่ือให้ผู้อ่ืนปลอดภยั เพ่ือนพนกังานทุกคนรู้สึกเสียใจอย่างสุดซ้ึงสำาหรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
และในวนัครบรอบ 1 ปีของเหตุการณ์ สำานักงานกลาง ดุสิต อินเตอร์เนช่ันแนล ได้จัดพิธีรำาลึกเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีกรุ๊ปซีอีโอ 
คุณศุภจี และเหล่าผู้บรหิารระดบัสูงของดุสิต อนิเตอร์เนช่ันแนล มาร่วมกนัแสดงความรำาลึกและไว้อาลัยเพ่ือนผู้กล้าหาญ 

รายงานความย่ังยืน
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ส่ิงแวดล้อมและ
ชุมชน

บรษัิทผนวกเร่ืองการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจและกระบวนการดำาเนินธุรกิจ รวมถึึงการปรบัเปล่ียนแนวทางดำาเนิน
งานตามความจำาเป็น โดยมีวัตถุึประสงค์เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมแก้ไขปัญหาทางส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ในปี 
2561 บรษัิทกำาหนดเป้าหมายส่ิงแวดล้อมสำาหรับปี 2563 สำาหรับการดำาเนินงานด้านการลดการใช้พลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลงังาน (ขอบเขตท่ี 1 และขอบเขตท่ี 2) การลดการใช้นำา้ และการลดการเกิดขยะอาหาร เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
และแนวทางสำาหรับการพฒันาการดำาเนินงานต่อไป

การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

บรษัิทให้คุณค่าต่อการร่วมเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะแก้ไขปัญหาทางสังคมและส่ิงแวดล้อม
เสมอมา บริษัทจึงกำาหนดแผนการดำาเนินงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ โดยเร่ิมต้ังแต่กำาหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกับ
มาตราฐานสากล วางรูปแบบการดำาเนินงานแบบบูรณาการท้ังด้านพลงังาน อากาศ 
นำ้า ของเสีย และผู้มีส่วนได้เสีย ผลักดันการดำาเนินงานผ่านคณะกรรมการ
บริหารจัดการความย่ังยืน คณะทำางานในแต่ละโรงแรม และผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ตลอดจนตรวจตดิตามผลการดำาเนินงานจากหน่วยงานภายใน และ/ หรือภายนอก
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่าทุกการดำาเนินงานท่ีส่งผลต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
น้ันจะได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงท่ีสุด

โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ประเทศไทย
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หมายเหตุ:

1. ข้อมูลจากโรงแรมดุสิตธานี พัทยา, โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต, โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ, 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

2. ข้อมูลปีฐานคือ ปี 2561

3. ข้อมูลความเข้มข้นของการเกิดขยะอาหารต่อหน่วยธุรกิจจะแสดงในรายงานฉบับถัึดไป

ลดความเข้มข้นของการใช้พลงังานร้อยละ 10 
ต่อหน่วยธุรกิจ1,2 
ในปี 2562 บริษัทดำาเนินโครงการต่างๆ เพ่ือลดการใช้พลังงาน อาทิ การปรับปรุงและตรวจสอบ
ระบบและเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และการเปล่ียนหลอดไฟมาใช้เป็นหลอดประเภท
แอลอีดี เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทสามารถึลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงได้ร้อยละ 4.43 
ต่อหน่วยธุรกิจ

ลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ขอบเขตท่ี 1 และขอบเขตท่ี 2) ร้อยละ 10 
ต่อหน่วยธุรกิจ1,2 

ลดความเข้มข้นของการใช้นำา้ร้อยละ 5 
ต่อหน่วยธุรกิจ1,2

ลดความเข้มข้นของการเกิดขยะอาหารร้อยละ 5 
ต่อหน่วยธุรกิจ2,3

จากความมุ่งมั่นที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้
เริ่มเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำามาวิเคราะห์ พัฒนาแผนการดำาเนินงาน และดำาเนินโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการดำาเนินงาน ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัท
สามารถึลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2) 
ลงได้ร้อยละ 9.52 ต่อหน่วยธุรกิจ 

ในปี 2562 บริษัทดำาเนินการตรวจสอบการใช้ในนำ้าส่วนต่างๆ เช่น สระว่ายนำ้า ห้องครัว 
ห้องซักรีด และอ่ืนๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีการร่ัวไหลของนำ้า พร้อมท้ังบำารุงรักษาเคร่ืองจักรท่ีมี
อัตราการใช้นำ้าสูง เช่น หอผ่ึงเย็น เป็นต้น ส่งผลให้สามารถึลดความเข้มข้นของการใช้นำ้าลงได้
ร้อยละ 5.73 ต่อหน่วยธุรกิจ

โรงแรมหลายแหล่งดำาเนินโครงการลดการเกิดขยะอาหารอย่างต่อเน่ือง อาทิ โรงแรมดุสิตธานี 
เลควิว ไคโร ประเทศอียิปต์ ร่วมมือกับองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกำาไร Egyptian Food Bank 
บริจาคอาหารท่ียังคงสภาพดีจากงานแต่งงานหรืองานอีเว้นท์ขนาดใหญ่ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง 
หรือโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน นำาเทคโนโลยีด้านจัดการอาหารจากบริษัท Winnow มาใช้ผนวก
กับการบริหารจัดการภายใน ซ่ึงช่วยให้โรงแรมฯ สามารลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 168,394 
บาทต่อปี

รายงานความย่ังยืน
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การเปล้่่ยนแสงแด้ด้มาเป็นพัล้ังงานไฟฟ้า

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ หมู่เกาะมัลดีฟส์ ตดิต้ังแผลโซล่าร์
เซลล์พีวีจำานวนกว่า 800 แผ่นบนหลังคาของอาคารหลกั 
ซ่ึงสามารถึเปล่ียนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ได้ราว 854 กิโลวตัต์ต่อวนั แม้จะไม่มากเม่ือเทียบกบัปรมิาณ
ของพลงังานไฟฟ้าท่ีโรงแรมฯ ต้องใช้วันละ 16,000 กิโลวัตต์
 
แต่พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้น้ี สามารถึนำาไปใช้ได้หลากหลายทาง 
ต้ังแต่ผลิตไฟฟ้าสำาหรับห้องพักประเภทวลิล่า กล่ันนำา้ทะเล
ให้เป็นนำา้จืดสำาหรับการซกัรีดเส้ือผ้า หรือจะใช้ชาร์จไฟ
รถึบักก้ีสำาหรับใช้งานในรีสอร์ต ซ่ึงช่วยให้โรงแรมฯ ประหยดั
การใช้นำา้มันดีเซลได้กว่า 86,500 ลติร หรือเท่ากบัการเดนิ
ทางจากกรุงลอนดอนถึึงมลัดีฟส์จำานวน 173 เท่ียว คิดเป็น
การช่วยลดการเกิดไอเสียได้ประมาณ 229 ตนั

การลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้น อาทิ 
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์์ที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีในประเทศไทยจำานวน 6 แห่ง และวิทยาลัยดุสิตธานีทั้ง 
2 วิทยาเขตเลือกใช้กระดาษทิชชูและกระดาษถ่ึายเอกสารท่ีได้รับการรับรองการปลูกป่าอย่างย่ังยืน
ของ Forest Stewardship Council (FSC) ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยันว่า กระดาษท่ีบริษัทใช้น้ันมา
จากกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

การนำากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซำา้ อาทิ 
การใช้กระดาษพมิพ์ท้ังสองหน้า การนำา
บรรจุภัณฑ์์มาใช้ใส่บรรจุเคร่ืองใช้หรือ

ส่ิงของต่างๆ

การนำาขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
โดยให้มีการคัดแยกและรวบรวมขยะใน
สำานักงานท่ีสามารถึนำาไปใช้รีไซเคิล อาทิ 

แก้วกระดาษ และพลาสติก ออกจำาหน่ายให้
ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องต่อไป

สำาหรับการบริหารจัด้การขยะ บริษััทแล้ะโรงแรมในเครือได้้ส่งเสริม
ให้พันักงานล้ด้ปริมาณขยะภูายใต้แนวคิด้ 3Rs ด้ังน่�

Reduce

ชุ่วยล้ด้การตัด้ไม้ล้ง

594 
ต้น 

ล้ด้การใชุ้นำ�าในการผลิ้ต
ล้งได้้กว่า

977,793 
ล้ิตร

ล้ด้การปล่้อยสารคาร์บอน
ได้ออกไซด์้ล้งได้้ 

1,004 
กิโล้กรัม

ล้ด้การใชุ้ไฟได้้สูงถึง 

3,677,141 
วัตต์

องค์การจัด้การด้้านป่าไม้ 
(Forest Stewardship Council: FSC)

Reuse Recycle

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
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11 โรงแรมท่่ได้้รับรองมาตฐาน
ตามระบบ ISO 9001: 2015 
ประกอบด้้วย

โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร 
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 
โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี 
โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ 
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพมหานคร 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซสเชียงใหม่
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

9 โรงแรมท่่ได้้รับรองมาตฐาน
ตามระบบ ISO 14001: 2015 
ประกอบด้้วย

โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร 
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 
โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ 
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพมหานคร 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

3 โรงแรมท่่ได้้รับรองมาตฐาน
ตามระบบ ISO 20121: 2012 
ประกอบด้้วย
 
โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร 
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพมหานคร 

ในฐานะองค์กรชั้นนำาในธุรกิจการให้บริการ บริษัทให้ความสำาคัญ
อย่างยิ่งต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น บริษัทได้นำาระบบ
บริหารคุณภาพ (ISO 9001: Quality Management System) 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001: Environmental 
Management System) และระบบมาตราฐานด้านการจัดงานอย่าง
ยั่งยืน (ISO 20121: Event Sustainability Management 

System) เข้ามาประยุกต์ใช้ภายใต้การกำากับดูแลของผู้บริหารของ
แต่ละโรงแรม ซึ่งครอบคลุมโรงแรมที่ดุสิตบริหารงานเอง (Owned 
Hotels) และโรงแรมที่ดุสิตรับมาบริหาร (Managed Hotels) 
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ทุกการดำาเนินงานนั้น
สอดคล้องกับข้อกำาหนดและมาตรฐานคุณภาพต่างๆ อันจะนำาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมถึึง
ก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

รายชุื่อโรงแรมท่่ได้้รับการรับรองมาตฐานตามระบบ 
International Organization for Standardization

การยกระดับคุณภาพการบริการ 

โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ประเทศไทย

รายงานความย่ังยืน
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การลดการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง 

การลดการใช้พลาสติกพลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียวท้ิงน้ันเป็นส่วนหน่ึงของความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะลดผลกระทบที่เกิดแก่สิ่งแวดล้อม  
เราเริม่จากก้าวเล็กๆ แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยต้ังแต่ปี 2561 โรงแรมในเครือดุสิตเร่ิมให้บริการเคร่ืองด่ืมโดย
ไม่มีหลอดพลาสติก และเปล่ียนมาใช้หลอดท่ีทำาจากวัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ในปี 2562  ท่ีผ่านมา บริษัทได้เข้าเป็นส่วนหน่ึงโครงการต่ออายุหลอดพลาสตกิของมูลนธิิพลังท่ีย่ังยืน ด้วยการบรจิาคหลอดพลาสตกิท่ีไม่ใช้แล้วจาก
โรงแรมภายในเครือจำานวน 66,525 ช้ิน เพ่ือนำาไปใช้ทำาหมอนสำาหรับผู้ป่วยติดเตียงมอบให้กับโรงพยาบาลต่อไปซ่ึงคาดว่าสามารถึสร้างหมอนได้
กว่า 40 ใบ

สำาหรับห้องพักแขกในโรงแรมในเครือในประเทศไทยท้ังหมด บริษัทเปล่ียนจากการให้บริการนำ้าด่ืมในขวดพลาสติกมาเป็นขวดแก้ว และกำาลังอยู่ใน
ระหว่างการดำาเนินการขยายผลไปยงัโรงแรมในต่างประเทศต่อไป  นอกจากน้ี บรษัิทยังคงเดนิหน้าสู่หนทางสร้างความย่ังยืนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงบริษัทอยู่
ระหว่างการดำาเนินงานหาผลิตภณัฑ์์ทางเลือกท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม มาใช้ทดแทนพลาสตกิประเภทใช้คร้ังเดียวท้ิงในผลิตภัณฑ์์ต่างๆ ของโรงแรม
อาทิ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์์สำาหรับสบู่เหลว แชมพู และครีมนวดเป็นขวดทรงสูง การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์์ของแปรงสีฟัน มีดโกน หวี และสำาลีก้าน
เป็นผลิตภัณฑ์์ท่ีย่อยสลายได้ง่าย การลดพลาสติกห่อหุ้มรองเท้าสลิปเปอร์ และการเปล่ียนบรรจุภัณฑ์์สำาหรับอาหารเป็นวัสดุท่ีย่อยสลายได้โดย
ธรรมชาติ เป็นต้น ท้ังน้ี บริษัทเร่ิมดำาเนินการนำาร่องแล้ว และกำาลังอยู่ระหว่างการขยายผลต่อไป

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลาสติกที่
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยสมาคมโรงแรมภูเก็ตและ
สถึานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถึุประสงค์เพื่อลดการใช้
พลาสติกท่ีใช้คร้ังเดียวแล้วท้ิงอย่างมีนัยสำาคัญในโรงแรมพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 
การดำาเนินโครงการน้ีนับเป็นก้าวสำาคัญในการลดและกำาจัดมลพิษขยะ
พลาสติกทางทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลใน
วงกว้างและเป็นภัยคุกคามต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทยและในภูมิภาค

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์์ทางเลือกท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต นำามาใช้ ได้แก่ การใช้หลอดกระดาษและไม้สำาหรับคนกาแฟ
(Wooden Stirrer) สำาหรับเคร่ืองด่ืมบางประเภท การใช้บรรจุภัณฑ์์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสำาหรับอาหารแบบส่ังกลับ การเปล่ียนมาใช้ขวดแก้ว
สำาหรับน้ำาด่ืมในห้องพักแขก เป็นต้น

ภูเก็ตรักส่ิงแวดล้อม 
“Great Big Green” 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ประเทศไทย
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การจัดหาผลิตภัณฑ์์เกษตรอินทรีย์และผลผลิตท้องถึิ่น

หรือโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ท ฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม ท่ีนำาวัสดุจากในท้องถ่ิึนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ใบมะพร้าว
และใบกล้วย มาใช้ประดับตกแต่งโต๊ะหรือผนังภายในห้องประชุมและห้องจัดงาน เม่ือมีอีเว้นท์ฉลองเทศกาลพิเศษ

ชีวิตที่ดีเริ่มด้วยการกินที่ดี ดังนั้น คุณภาพของวัตถึุดิบที่นำามาปรุง
อาหารเป็นส่ิงท่ีบริษัทให้ความสำาคัญอย่างย่ิงและพิถีึพิถัึนในทุกข้ันตอน
ของกระบวนการคัดสรรวัตถึุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี 
และตรงตามมาตรฐานของโรงแรม เพื่อที่จะให้บริการอาหารที่มี
มาตรฐานสูงสุดในโรงแรมและรีสอร์ทของเรา

ขณะเดียวกัน บริษัทพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเกษตกรในท้องถ่ิึนท่ีเพาะปลูก
ตามวิถีึเกษตรอินทรีย์และไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตให้สามารถึ
เติบโตได้อย่างย่ังยืน บริษัทจึงมีแผนงานและเป้าหมายท่ีจะซ้ือข้าว ผัก 

และ/ หรือผลไม้ท่ีปลูกแบบอินทรีย์และปราศจากสารเคมีโดยตรงจาก
กลุ่มเกษตกรภายใต้โครงการ สามพรานโมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ดำาเนินธุรกิจแบบครบวงจรท่ีต้ังม่ันบนพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์และ
การค้าท่ีเป็นธรรม

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทเร่ิมนำาร่องท่ีโรงแรมดุสิตธานี พัทยาและโรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน เพ่ือท่ีจะศึกษาและขยายผลการรับซ้ือข้าวออร์แกนิค
และผลิตภัณฑ์์อ่ืนโดยตรงจากเกษตรไปยังทุกโรงแรมในประเทศต่อไป

นอกจากการนำาวัตถึุดิบท่ีมาจากท้องถ่ิึนมาใช้ในเมนูอาหารต่างๆ แล้ว 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซสและโรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม่ ยงัจัดซ้ือจดัหา
ผลิตภัณฑ์์จากคู่ค้าท้องถ่ิึนมาใช้ในช่วงการบรกิารเตรียมเตียงให้ผู้เข้าพัก
ในช่วงหัวคำ่า (Turn Down Service) เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับ
ประสบการณ์ความทรงจำาที่สื่อถึึงจังหวัดเชียงใหม่ และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการขนส่งผลิตภัณฑ์์อีกด้วย 

การจัดซ้ือจัดหาผลิตภัณฑ์์จากท้องถ่ิึน

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย

โรงแรมดุสิตปร้ินเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ต ฟู้โกว๊กประเทศเวียดนาม

รายงานความย่ังยืน
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การปลูกสวนเกษตรอินทรีย์ 

การต่อต้านผลิตภัณฑ์์ผิดกฎหมายใน
ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 

จากความใส่ใจในแหล่งท่ีมาและคุณภาพของวัถุึดิบท่ีนำามาใช้ปรุงอาหารในแต่ละจาน บริษัทจึงเร่ิมนำาแนวคิดจาก แปลงผักสู่จานข้าว หรือ Farm to 
Table มาประยุกต์เข้ากับการดำาเนินงานในโรงแรม โดยเชฟและพนักงานของเราเร่ิมสำารวจความเป็นไปได้ของการทำาสวนผักอินทรีย์ภายในบริเวณ
โรงแรมและรีสอร์ท และวางแผนการปลูกท่ีสอดคล้องตามฤดูกาลและรายการอาหาร ซ่ึงผลจากการเร่ิมนำาร่องในโครงการดังกล่าวน้ี บริษัทเช่ือม่ันว่า
จะเป็นการช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน พร้อมท้ังยังสามารถึควบคุมรสชาติและคุณภาพของวัตถุึดิบได้ดีย่ิงข้ึน ท้ังน้ี เราหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่าแขกผู้ท่ีมาใช้บริการจะได้ล้ิมรสและช่ืนชอบผักสดจากสวนหลังครัวของเรา

บริษัทร่วมแสดงเจตนารมณ์ลงนามคำาประกาศว่าด้วยการป้องกัน
การลักลอบค้าสัตว์ป่าของสภาการเดินทางและการท่องเท่ียวโลก 
เพ่ือต่อต้านการแสวงหาประโยชน์จากชนิดพันธ์ุท่ีมีแนวโน้มใกล้
สูญพันธ์ุ (Vulnerable Species) และป้องกันชุมชนและสัตว์ป่า 
นอกจากน้ี บริษัทไม่ให้บริการอาหารท่ีทำาจากหูฉลาม และสัตว์ท่ี
ได้มาด้วยวิธีการท่ีผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชน

ขณะเดียวกัน บริษัทยังส่งเสริมให้โรงแรมและรีสอร์ทหลีกเล่ียงการ
บริการอาหารท่ีทำามาจากสัตว์น้ำาท่ีอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธ์ุ หรือ
ถูึกจับมาด้วยวิธีท่ีไม่ย่ังยืน

ผักสดใหม่ส่งตรงถึึงผู้บริโภค
 

ในปีท่ีผ่านมา มีหลายโรงแรมท่ีเร่ิมปลูกผักสวนครัว
ท่ีปราศจากสารเคมี อาทิ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน,
 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ,
 โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียิปต์,
 โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์, โรงแรมดุสิตธานีมักตัน เซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์, หรือโรงแรมดุสิตดีทู ยาร์เก ทิมพู 
ประเทศภูฏาน เป็นต้น ซ่ึงผักสดเหล่าน้ันถูึกนำามาใช้
ในห้องอาหารของพนักงาน และ/ หรือห้องอาหาร
ของโรงแรม

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ประเทศไทย

โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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การส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองเด็ก 

การตอบแทนสังคมด้วยรอยยิ้ม 

การบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณี
ในเด็กเป็นส่ิงท่ีบริษัทมิอาจยอมรบัให้
เกิดข้ึนได้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีโรงแรม
ของเรา ในปี 2561 บรษัิทลงนาม
ในหลกัการปฏิบัติเพ่ือปกป้องเด็กจาก
การถูึกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในการเดนิทางและท่องเท่ียว 
(The Code of Conduct for 
the Protection of Children 
from Sexual Exploitation in 
Travel and Tourism: The 
Code) เพ่ือแสดงจุดยืนของบรษัิท
ท่ีจะป้องกนัการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชงิพาณิชย์จากเด็กใน
การเดินทางและท่องเท่ียวท่ัวโลก
หลังจากการร่วมลงนามดงักล่าว 
บรษัิทเร่ิมดำาเนินการสร้างความ
ตระหนกัรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร 
ผ่านการกำาหนดนโยบายการปกป้อง
เด็กจากการถูึกแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศในอุตสาหกรรมเดนิทางและการ
ท่องเท่ียว และการฝึึกอบรมพนกังาน
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง

บริษัทภูมิใจท่ีร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการส่งมอบทุนสำาหรับการผ่าตัดรักษาโรคปาก
แหว่งเพดานโหว่และความพิการอ่ืนๆ ให้แก่เยาวชน โดยบริษัทร่วมมือกับ
มูลนิธิสร้างรอยย้ิมแห่งประเทศไทย (Operation Smile Thailand) เป็น
องค์กรระดับโลกท่ีระดมพลังผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์และการดูแลเอาใจใส่
เพ่ือให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำาหรับผู้ท่ีต้องการมากท่ีสุด
ในปี 2562 โครงการดุสิต สไมล์ ได้รวบรวมเงินบริจาคจำานวน 619,193.41 
บาท และทีมปฏิบัติการ Operation Smile ได้ดำาเนินการช่วยเหลือผู้ป่วย
แล้วจำานวน 758 รายในประเทศไทย

รายงานความย่ังยืน
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สรุปผลการดำาเนินงาน
ข้อมูลส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ:

1. ข้อมูลจากโรงแรมดุสิตธานี พัทยา, โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต, โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพมหานคร, โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่, โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

2. ปีฐานคือปี 2561

GRI ข้อมูล หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562
พลังงาน
302-1 พลังงานที่ใช้ภายในองค์กร กิโลวัตต์-ชั่วโมง 27,709,980 27,709,265 26,860,490

302-3 ค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยธุรกิจ กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ต่อหน่วยธุรกิจ

31.93 28.04 26.80 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า
19,769.22 19,727.79 19,158.18 

305-1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

557.89 516.96 535.81 

305-2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

19,211.33 19,210.83 18,622.38 

305-4 ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยธุรกิจ ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหน่วยธุรกิจ

0.023 0.021 0.019 

นํ้า
303-5 ปริมาณการนําน้ํามาใช้ทั้งหมด ลูกบาศก์เมตร 521,444 543,297 550,019 

- ปริมาณการนําน้ํามาใช้ทั้งหมดต่อหน่วย
ธุรกิจ

ลูกบาศก์เมตรต่อหน่วย
ธุรกิจ

0.60 0.58 0.55 
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ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

หมายเหตุ: 

1. ข้อมูลจากโรงแรมดุสิตสวีท ราชดำาริ กรุงเทพมหานคร, โรงแรมดุสิตธานี พัทยา, โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต, 
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร, โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่, โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

2. การบาดเจ็บจากการทำางาน เป็นกรณีท่ีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำางานและต้องหยุดงานอย่างน้อย 1 วันข้ึนไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บ
      ในระดับปฐมพยาบาล
3. วันทำางานท่ีสูญเสีย คือ จำานวนวันท่ีเสียไปเน่ืองจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการทำางาน โดยจะเร่ิมนับต้ังแต่หยุดงานในวันถัึดไป
4. การขาดงาน คือ จำานวนวันท่ีพนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ท้ังท่ีสืบเน่ืองจากการทำางานและนอกการทำางาน แต่ไม่รวมถึึงวันหยุดตาม
      ประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ

GRI ข้อมูล หน่วย ปี 2561 ปี  2562
- อัตราการเจ็บปอัเอาจากการาา กรณี 0 0

อัตราการบาดเจ็บอัเอาจากการาา กรณี 20 89
อัตราการบาดเจ็บจากการาา (Total recordable 
work-related injury rate: TRIR)

กรณ/ี 200,000 
ชัโการาา

0.84 5.30

อัตรา�ั�าาีสูญเสี (Lost day rate) �ั�/ 200,000 
ชัโการาา

2.95 11.19

อัตราการขาดา (Absentee rate) �ั� / จา�ั�าา
ขอพ�ั�กาั้หด

0.16 0.17

อัตราการเสีช�ิี�ตอัเอาจากการาา กรณี 0 0

รายงานความย่ังยืน
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แนวทางการจัดทำา
รายงานฉบับน้ี

โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ีแนวทางการจัดทำา
รายงานฉบับน้ี บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน) หรือ ดุสิตอินเตอร์เนช่ันแนล จัดทำารายงานความย่ังยืนประจำาปี 2561/ 2562 เพ่ือนำาเสนอผลการดำาเนินงาน

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาล ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึึง 31 ธันวาคม 2562 โดยข้อมูลครอบคลุมแนวทางและ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทดังรายช่ือท่ีปรากฎในตารางด้านล่าง

รายงานฉบับน้ีสอดคล้องตามมาตราฐานการรายงานด้านความย่ังยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting 
Standards 2016 โดยมีความสมบูรณ์ของเน้ือหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์์ “In accordance” ระดับครบถ้ึวนตามตัวช้ีวัดหลัก (Core) 
พร้อมท้ังมีการพิจารณาการดำาเนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs)

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
แนวทางการดำาเนินงานเพ่ือความย่ังยืนของบริษัท ครอบคลุมธุรกิจโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของและรับบริหารโรงแรม รวมถึึงธุรกิจการศึกษา
ดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง

หมายเหตุ: สามารถึศึกษาแนวทางและผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจได้ในรายงานประจำาปี 2562 ของบริษัท

รายชื่อโรงแรม / สถานศึกษา นโยบาย

ผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม
พลังงาน น้ํา ของเสีย ทรัพยากร

บุคคล
ความ

ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

ประเทศไทย
1. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา � � � � � �
2. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน � � � � � �
3. โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต � � � � � �
4. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร � � � � � �
5. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ � � � � � �
6. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ � � � � � �
7. โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ � - - - � -
8. โรงแรมดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบี � - - - � -
9. โรงแรมดุสิตสวีท ราชดําริ กรุงเทพมหานคร � - - - � �
10. วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร � - - - - -
11. วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี � - - - - -
ต่างประเทศ
12. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา (ฟิลิปปินส์) � - - - � -
13. โรงแรมดุสิตธานี มัคตัน เซบู (ฟิลิปปินส์) � - - - � -
14. โรงแรมดุสิตธานี ลูบิแพลนเทชั่น รีสอร์ท (ฟิลิปปินส์) � - - - � -
15. โรงแรมดุสิตธานี เรซิเดนซ ์ดาเวา(ฟิลิปปินส์) � - - - � -
16. โรงแรมดุสิตดีทู ดาเวา (ฟิลิปปินส์) � - - - � -
17. โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ (มัลดีฟส์) � - - - � -
18. โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) � - - - � -
19. โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) � - - - � -
20. โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร (อียิปต์) � - - - � -
21. โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท (สหรัฐอเมริกา) � - - - � -
22. โรงแรมดุสิต โดฮา (กาตาร์) � - - - - -
23. โรงแรมดุสิตปริ้นเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ต ฟูโกวก 
(เวียดนาม) � - - - - -

24. โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี (เคนย่า) � - - - � -
25. โรงแรมดุสิตดีทู ยาร์เก ทิมพู (ภูฏาน) � - - - � -
26. สถาบันศึกษาด้านการจัดการโรงแรม: Dusit 
Hospitality Management College (ฟิลิปปินส์) � - - - - -

โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
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ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความสำาคัญต่อการดำาเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทาอ้อม
บริษัทจึงได้เเบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 6 กลุ่มหลักประกอบด้วย 
1. ผู้ถืึอหุ้นและนักลงทุน 2. ลูกค้า 3. พนักงาน 4. คู่ค้า 5.หน่วยงานภาครัฐ NGO และองค์การ
ระหว่างประเทศ และ 6. ชุมชนและสังคม

โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจ
ถึึงประเด็นสำาคัญต่างๆ ได้อย่างชัดเจน รวมถึึงบริษัทจะได้รับข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียมาวิเคราะห์ก่อนท่ีจะตอบสนองด้วยแนวทางท่ีสามารถึบริหารจัดการประเด็นท่ี
มีความสำาคัญท้ังต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ึายอย่างเหมาะสม

สำาหรับรายละเอียดของช่องทางการมีส่วนร่วม และตัวอย่างประเด็นและการตอบสนองต่อผู้มีส่วน
ได้เสียแสดงดังต่อไปน้ี

กระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถึือหุ้นและนักลงทุน

ลูกค้า

• การจัดประชุมสามัญผู้ถืึอหุ้นประจำาปี
• การจัดประชุม Analyst Meeting   
• การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อย
 (Opportunity Day) 
• การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายไตรมาส 
• วารสารของบริษัท Dusit Pulse
• เว็บไซต์ของบริษัท

• เว็บไซต์ของบริษัท
• ส่ือสังคมออนไลน์
• การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าขณะให้บริการ
• การเข้าพบปะเยี่ยมชม/ ประชุม
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
• แบบสอบถึามหลังการเข้าใช้บริการ

• การขยายและการเติบโตทางธุรกิจ
• ปัจจัยภายนอกท่ีกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ  
 เช่น ภาพรวมของการท่องเท่ียวท้ังในและ
 ต่างประเทศ ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนอย่าง
 ต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
 จำานวนประชากร และการเปล่ียนแปลงของ
 รูปแบบการเรียนการสอน เป็นต้น
• การบริหารความเส่ียงอย่างรัดกุมและ
 รอบคอบ

• การบริการท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
• ความพร้อมและความรวดเร็วต่อ
 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• การช่วยแก้ บรรเทา และเยียวยาในกรณี
 ท่ีลูกค้ามีปัญหาเกิดข้ึน
• การรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 ของลูกค้า

• การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการ
 กำากับดูแลกิจการท่ีดี
• การดำาเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์การเติบโต
 ระยะยาว ปี 2559 – 2568  
• การประเมินและบริหารจัดการความเส่ียง
 อย่างรอบคอบและรัดกุม

• ฝึึกอบรมพนักงานเพ่ือรักษามาตรฐาน
 คุณภาพการให้บริการ
• ส่งมอบบริการท่ีตรงตามความต้องการ
 ของลูกค้า
• ดำาเนินการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ 
 ของบริการ 
• สำารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
 ลูกค้าและตอบคำาถึามผ่านช่องทางการติดต่อ 
 ส่ือสารต่างๆ เป็นประจำา
• ส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และพัฒนา
 ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง
• ทบทวนโปรแกรมการส่งเสริมการขายและ
 ราคาขายอย่างสมำา่เสมอ
• พัฒนาและปรับปรุงระบบอยู่เสมอเพ่ือ
 ป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลของลูกค้า

ชุ่องทางการติด้ต่อส่ือสาร

ชุ่องทางการติด้ต่อส่ือสาร

ตัวอย่างความสนใจแล้ะความคาด้หวัง

ตัวอย่างความสนใจแล้ะความคาด้หวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาด้หวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาด้หวัง
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พนักงาน

คู่ค้า

หน่วยงานภาครัฐ NGO และ องค์การระหว่างประเทศ

ชุมชนและสังคม

• อีเมลล์, การประชุม, CEO Townhall
• เว็บไซต์ของบริษัท
• การจัดปฐมนิเทศการฝึึกอบรมและ
 กิจกรรมต่างๆ 
• ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
• การสำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ 
 องค์กรประจำาปี 
• การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี

• เว็บไซต์ของบริษัท
• อีเมลล์
• โทรศัพท์
• การเข้าพบปะ/ ประชุม/ เยี่ยมพื้นที่

• การเข้าร่วมสัมนา/ ประชุม/ กิจกรรมต่างๆ
• การส่งรายงานหรือข้อมูลท่ีจำาเป็นแก่ภาครัฐ
• การรับฟังและแสดงความคิดเห็นผ่าน
 ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท

• การมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านโครงการและ
 กิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
• การลงพื้นที่ของพนักงานจิตอาสา 
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

• ทิศทางธุรกิจ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ
• ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
• การเติบโตภายในสายอาชีพ
• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
• กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีโปร่งใส
• การปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลง
 อย่างเคร่งครัด

• ปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบอย่าง
 ครบถ้ึวนและเคร่งครัด
• สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล
• สนับสนุนการทำางานเป็นเครือข่าย 
• การตอบสนองและบทบาทของบริษัทต่อ
 กระแสการเปล่ียนแปลงของโลก

• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม
• เผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท่ีดีงาม
• เลือกใช้ผลิตภัณฑ์์และบริการท่ีคำานึงถึึง
 ส่ิงแวดล้อม
• การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการ
 มลพิษ
• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
 ส่ิงแวดล้อม

• กำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติของฝ่ึาย
 ทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติตาม
 กฎหมายแรงงาน
• สำารวจความพึงพอใจของพนักงานและ
 ประเมินผลงานประจำาปี เพ่ือปรับปรุงและ
 ยกระดับความผูกพันในองค์กร
• ส่งเสริมความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 สำาหรับพนักงาน
• จัดหลักสูตรฝึึกอบรมท่ีสอดคล้องกับ
 พนักงานในสายงานและในระดับต่างๆ 

• มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าและกระบวนการ
 ตรวจสอบท่ีชัดเจน
• ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกันไว้อย่าง
 เคร่งครัด

• พัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างกันของ
 ภาครัฐ และเอกชน
• ให้ความรู้ในเร่ืองวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
 แก่หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
• ทำางานร่วมกับผู้เก่ียวข้อง รวมถึึงรับฟัง
 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน
 อิสระจากภายนอก

• ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถ่ิึนในโครงการ
 อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่างๆ
• ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างในท้องถ่ิึน
• ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและกำาจัดของเสีย
 อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุ่องทางการติด้ต่อส่ือสาร

ชุ่องทางการติด้ต่อส่ือสาร

ชุ่องทางการติด้ต่อส่ือสาร

ชุ่องทางการติด้ต่อส่ือสาร

ตัวอย่างความสนใจแล้ะความคาด้หวัง

ตัวอย่างความสนใจแล้ะความคาด้หวัง

ตัวอย่างความสนใจแล้ะความคาด้หวัง

ตัวอย่างความสนใจแล้ะความคาด้หวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาด้หวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาด้หวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาด้หวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาด้หวัง

รายงานความย่ังยืน
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เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านความย่ังยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทจึงได้ทบทวนประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีครอบคลุมโอกาสและความเส่ียง
อันมีนัยสำาคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลัก 4 ประการ 
จากมาตรฐานการรายงานด้านความย่ังยืนของ GRI Sustainability
Reporting Standards 2016 ซ่ึงประกอบด้วย บริบทความย่ังยืน 
(Sustainability Context) ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ (Materiality) 
ความครบถ้ึวนสมบูรณ์ (Completeness) การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) โดยมีกระบวนการ
ประเมินประเด็นความย่ังยืนท่ีมีนัยสำาคัญ ดังน้ี

กระบวนการกำาหนดเนื้อหา
ในรายงาน

การระบุประเด็้นสำาคัญขององค์กร
แล้ะผู้ม่ส่วนได้้เส่ย

บริษัทพิจารณาประเด็นในแต่ละด้าน
โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์

ธุรกิจ กลยุทธ์ความย่ังยืน ความเส่ียง
ขององค์กร การสร้างคุณค่าแก่ผู้มี

ส่วนได้เสีย ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญของ
บริษัทในท่ีผ่านมา ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ
ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และแนวโน้มด้านความย่ังยืนของโลก
จากมาตรฐานความย่ังยืนระดับสากล 

ท้ังน้ีในปี 2562 บริษัทได้มีการทบทวน
ประเด็นของปีท่ีผ่านมาและระบุขอบเขต

ของความสำาคัญท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแต่ละประเด็นอีกด้วย

การประเมินระดั้บความสำาคัญ การทวนสอบประเด้็นสำาคัญ

ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน

โด้ยในปี 2561/ 2562 บริษััทสามารถสรุปประเด้็นท่่ผู้ม่ส่วนได้้เส่ยให้ความสำาคัญแล้ะประเด้็น
ท่่ม่ความเก่่ยวเนื่องกับการด้ำาเนินธุุรกิจของบริษััทได้้ด้ังประเด้็นต่อไปน่�

ชุ่องทางการติด้ต่อ

บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 29 ถึนนพญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  ประเทศไทย

โทร: +66 (0) 2 200 9999
อีเมล: sustainable@dusit.com

• การกำากับดูแลกิจการ
• การใช้พลงังานอย่างมีประสทิธิภาพ
• การบรหิารจัดการทรพัยากรนำา้
• การบรหิารจัดการขยะอาหาร
• การบรหิารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
• การปกป้องการร่ัวไหลของข้อมูล

• การเคารพสทิธิมนุษยชน
• การพัฒนา ดูแล และรกัษาพนักงาน
• ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
• การจัดซ้ือจดัหาอย่างรับผดิชอบ
• การมีส่วนร่วมกบัชุมชนและสงัคม
• การสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกค้า

1 2 3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความ
สำาคัญของประเด็นต่างๆ โดยพิจารณา
ใน 2 มิติ คือ ความสำาคัญของประเด็น

ท่ีมีต่อการดำาเนินธุรกิจและ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานฉบับนี้ได้มีการทบทวนและ
อนุมัติเนื้อหาสำาคัญโดยคณะกรรมการ
การบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อให้
มั่นใจว่านำาเสนอข้อมูลอย่างครบถึ้วน 

ถึูกต้อง โปร่งใสและเชื่อมั่นได้
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ตารางแสดงดัชน้ีช้ีวัด GRI
GGRRII  

SSttaannddaarrdd
DDeessccrriippttiioonn  PPaaggee  //  UURRLL  //  RReemmaarrkkss  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  PPrrooffiillee
GRI 102-1 Name of the organization 8, 33
GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 8
GRI 102-3 Location of headquarters Dusit’s headquarter is located in Bangkok, 

Thailand
GRI 102-4 Location of operations 8
GRI 102-5 Ownership and legal form Annual Report 2019 (Nature of Business

session)
GRI 102-6 Markets served Annual Report 2019 (Nature of Business 

session)
GRI 102-7 Scale of the organization 8
GRI 102-8 Information on employees and other 

workers
• Total number of employees by 

employment contract by gender and by 
region will be collected in the next 
reporting cycle.

• Total number of employees by employee 
type by gender will be collected in the next 
reporting cycle.

GRI 102-9 Supply chain 10 - 11
GRI 102-10 Significant changes to the organization 

and its supply chain
Dusit Thani Bangkok, a city icon famed for its 
striking modernist architecture, is closing its 
doors in 5 January 2019.

GRI 102-11 Precautionary principle or approach 17
GRI 102-12 External initiatives Forest Stewardship Council (p.24), Improving 

service quality management (p.25), Reducing 
single-use plastic consumption (p.26)

GRI 102-13 Membership of associations HHootteell:: Thailand Convention and Exhibition 
Bureau (TCEP), Thai Hotel Association, The 
Stock Exchange of Thailand (SET), The World 
Travel and Tourism Council (WTTC), etc.

EEdduuccaattiioonn:: https://dtc.ac.th/en/quality-
assurance/

SSttrraatteeggyy
GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 4 -7 
EEtthhiiccss  aanndd  IInntteeggrriittyy
GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms 

of behavior
Vision, Mission, Core Value can be found at 
Corporate website and Annual Report 2019

GGoovveerrnnaannccee  
GRI 102-18 Governance structure Annual Report 2019 (Management Structure) 
GRI 102-20 Executive-level responsibility for 

economic, environmental, and social 
topics

15

GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, 
environmental and social topics

15

GRI 102-22 Composition of the highest governance 
body and its committees

Annual Report 2019 (Management Structure)

รายงานความย่ังยืน
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GGRRII  
SSttaannddaarrdd

DDeessccrriippttiioonn  PPaaggee  //  UURRLL  //  RReemmaarrkkss  

GRI 102-23 Chair of the highest governance body Annual Report 2019 (Management Structure)
GRI 102-26 Role of the highest governance body in 

setting purpose, values, and strategy
Annual Report 2019 (Management Structure)

GRI 102-32 Highest governance body’s roles in 
sustainability reporting

36

SSttaakkeehhoollddeerr  EEnnggaaggeemmeenntt  
GRI 102-40 List of stakeholder groups 34 - 35
GRI 102-41 Collective bargaining agreements Not applicable
GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 34 - 35
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 34 - 35
GRI 102-44 Key topics and concerns raised 34 - 35
RReeppoorrttiinngg  PPrraaccttiicceess  
GRI 102-45 Entities included in the consolidated 

financial statements
33

GRI 102-46 Defining report content and topic 
boundaries

33

GRI 102-47 List of material topics 36
GRI 102-48 Restatements of information This report is the first report that align with GRI 

Sustainability Reporting Standards 2018. There 
is no restatement of information.

GRI 102-49 Changes in reporting This report is the first report that align with GRI 
Sustainability Reporting Standards 2018. There 
is no significant changes from previous 
reporting periods. 

GRI 102-50 Reporting period 33
GRI 102-51 Date of most recent report 33
GRI 102-52 Reporting cycle 33
GRI 102-53 Contact point for questions regarding the 

report
36

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with 
the GRI Standards

33

GRI 102-55 GRI content index 37 - 41
GRI 102-56 Report external assurance There is no external assurance for the 2018/ 

2019 report. 
GGRRII  220011::  EEccoonnoommiicc  PPeerrffoorrmmaannccee
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
Annual Report 2019 (Risk Factors)

GRI 103-2 The management approach and its 
components

Annual Report 2019 (Message from Group 
CEO)

GRI 201-1 Direct economic value generated and 
distributed

Annual Report 2019 (Significant Financial 
Information)

GGRRII  220033::  IInnddiirreecctt  EEccoonnoommiicc  IImmppaaccttss  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
27 - 28

GRI 103-2 The management approach and its 
components

27 - 28

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 27 - 28
GRI 203-2 Significant indirect economic impacts 27 - 28
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GGRRII  
SSttaannddaarrdd

DDeessccrriippttiioonn  PPaaggee  //  UURRLL  //  RReemmaarrkkss  

GGRRII  220044::  PPrrooccuurreemmeenntt  PPrraaccttiicceess
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
27 - 28

GRI 103-2 The management approach and its 
components

27 - 28

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 27 - 28
GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers 27 - 28,

Percentage of products and services 
purchased locally are consolidated and 
analysed within organization. 

GGRRII  220055::  AAnnttii--ccoorrrruuppttiioonn  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
16

GRI 103-2 The management approach and its 
components

16

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 16
GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and 

actions taken
16,
We do not have confirmed incidents of 
corruption.

GGRRII  330022::  EEnneerrggyy
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
22

GRI 103-2 The management approach and its 
components

22

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 22 - 23
GRI 302-1 Energy consumption within the 

organization
30

GRI 302-3 Energy intensity 23, 30
GRI 302-4 Reduction of energy consumption 23
GGRRII  330033::  WWaatteerr
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
22

GRI 103-2 The management approach and its 
components

22

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 22 - 23
GRI 303-5 Total water consumption 30
GGRRII  330055::  EEmmiissssiioonnss
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
22

GRI 103-2 The management approach and its 
components

22

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 22 - 23
GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG emissions 30
GRI 305-2 Energy indirect (scope 2) GHG emissions 30
GRI 305-4 GHG emission intensity 30
GGRRII  330077::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CCoommpplliiaannccee
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
16, 22

GRI 103-2 The management approach and its 
components

16, 22

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 16, 22
GRI 307-1 Non-compliance with environmental 

laws and regulations
There is no significant fines and non-monetary 
sanctions for non-compliance with 
environmental laws and/ or regulations.

รายงานความย่ังยืน
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GGRRII  
SSttaannddaarrdd

DDeessccrriippttiioonn  PPaaggee  //  UURRLL  //  RReemmaarrkkss  

GGRRII  440011::  EEmmppllooyymmeenntt
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
18 - 19

GRI 103-2 The management approach and its 
components

18 - 19

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 18 - 19

GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees Annual Report 2019 (Human Resources 
Management - wage, salary and benefit)

GGRRII  440033::  OOccccuuppaattiioonnaall  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
18 - 20

GRI 103-2 The management approach and its 
components

18 - 20

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 18 - 20

GRI 403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health 
and safety

18 - 20

GGRRII  440044::  TTrraaiinniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonn  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
18 - 19

GRI 103-2 The management approach and its 
components

18 - 19

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 18 - 19

GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills 
and transition assistance programs

18 - 19

GGRRII  440066::  NNoonn--DDiissccrriimmiinnaattiioonn
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
18 - 20

GRI 103-2 The management approach and its 
components

18 - 20

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 18 - 20

GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective 
actions taken

18 - 20

GGRRII  440088::  CChhiilldd  LLaabboorr
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
18 - 20, 29

GRI 103-2 The management approach and its 
components

18 - 20, 29

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 18 - 20, 29

GRI 408-1 Operations and suppliers at significant 
risk for incidents of child labor

18 - 20, 29

GGRRII  441188::  CCuussttoommeerr  PPrriivvaaccyy
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
17

GRI 103-2 The management approach and its 
components

17

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 17

GRI 418-1 Substantiated complaints concerning 
breaches of customer privacy and losses 
of customer data

17, 
There is no substantiated complaint concerning 
breaches of customer privacy and losses of 
customer data.
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GGRRII  
SSttaannddaarrdd

DDeessccrriippttiioonn  PPaaggee  //  UURRLL  //  RReemmaarrkkss  

GGRRII  441199::  SSoocciiooeeccoonnoommiicc  CCoommpplliiaannccee
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 

boundary
15 - 17

GRI 103-2 The management approach and its 
components

15 - 17

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 15 - 17

GRI 419-1 Non-compliance with laws and 
regulations in the social and economic 
area

There is no significant fines and non-monetary 
sanctions for non-compliance with laws and/or 
regulations in the social and economic area.

รายงานความย่ังยืน
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