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เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
ปี 2556 นับเป็ นปี ที่อุตสาหกรรมการการท่องเที่ยวของประเทศไทยฟื้ นตัวต่อเนื่องจากปลายปี 2555
ตั้ง แต่เดื อนมกราคม ถึ ง กันยายนนัก ท่องเที่ ย วจากต่า งประเทศเพิ่ม ขึ้ นเฉลี่ ย ร้ อยละ 23.16 อย่า งไรก็ตาม
จากการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีนรวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่เริ่ มก่อตัว
ในเดือนตุลาคม และทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ ส่ งผลให้อตั ราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10.70
บริ ษทั ได้กาหนดกลยุทธ์ ข ยายธุ รกิ จไปยังต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ ยง จึงลงทุ นในกิ จการ
โรงแรมดุสิตธานี มัลดี ฟส์ ซึ่ งเปิ ดดาเนิ นการอย่างเป็ นทางการตั้งแต่เดื อนกันยายน 2555 ต่อมาได้เล็งเห็ น
โอกาสการขยายธุ รกิจไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่ งมีศกั ยภาพการท่องเที่ยวสู ง แต่การที่จะเข้าไปทาธุ รกิจ
โดยลาพังนั้นเป็ นไปได้ยาก ดังนั้น ในเดือนมกราคม 2556 จึงได้ตดั สิ นใจลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทุนกับนักลงทุน
ท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการรับบริ หารโรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยบริ ษทั ถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 45
และในเดือนมิถุนายน 2556 ได้เข้าลงนามสัญญาร่ วมทุนที่ประเทศสิ งคโปร์ และเปิ ดบริ ษทั ร่ วมทุนสิ งคโปร์
เพื่อ พัฒ นาโรงแรมซึ่ ง เป็ น Golf Resort ในประเทศสิ งคโปร์ โดยบริ ษ ทั ลงทุน ในอัต ราร้ อยละ 25.01
และเป็ นผูร้ ับบริ หารโรงแรมดังกล่าวด้วย การที่บริ ษทั มีโรงแรมในต่างประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากจะเป็ นการสร้าง
ฐานลูกค้าของ “ดุสิต” แล้ว ยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ของ “ดุสิต” ให้เป็ นที่รู้จกั ในตลาดโลกมากยิง่ ขึ้น
ส่ วนธุ รกิจด้านการศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานีเปิ ดดาเนินการตั้งแต่ปี 2539 และได้ขยายงานโดยการเปิ ด
วิทยาเขตพัทยาในปี 2554 รวมถึงการร่ วมลงทุนในโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต
เมื่อปี 2550 ล้วนประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดี ในปี 2551 ยังได้ลงนามกับสถาบันการศึกษา Lyceums of the
Philippines University ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่ อร่ วมมือทางวิชาการในหลักสู ตรการบริ หารการโรงแรม
ซึ่ งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาในประเทศนั้น จากความสาเร็ จดังกล่าว รวมทั้งศักยภาพของทีมบริ หาร
ด้านการศึกษา บริ ษทั จึงได้กาหนดกลยุทธ์การขยายธุรกิจด้านการศึกษาควบคู่กบั ธุรกิจโรงแรมด้วย
ผลประกอบการปี 2556 ในงบการเงินรวมบริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การ 4,700 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 443 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.41 มีกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จานวน 90
ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้ นจากก าไรสุ ท ธิ ปี ก่ อนที่ ไ ม่รวมก าไรจากการขายทรั พ ย์สิน 34 ล้านบาท ผลประกอบการ
โดยรวมเพิ่มขึ้น ปั จจัยหลักเกิดจากโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ที่ในปี นี้ มีผลประกอบการเต็มปี แต่สถานการณ์
ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไตรมาสสุ ดท้ายซึ่ งเป็ นฤดูการท่องเที่ยว (High Season) ทาให้ลูกค้ายกเลิกการจอง
ห้องพัก การจัดประชุ ม สัมมนา และงานจัดเลี้ ยงขณะที่ยอดจองใหม่ชะลอตัว โดยเฉพาะโรงแรมดุ สิตธานี
กรุ งเทพฯ ที่เป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางการชุ มนุ มทางการเมืองได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่ าวมากที่สุด
ส่ งผลให้ไม่สามารถสร้างรายได้และกาไรได้ตามเป้ าหมาย
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีอุปการคุณ
ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุ นการดาเนิ นงานของโรงแรมในเครื อบริ ษทั ด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งขอขอบคุณ
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทุกระดับที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทางานสร้างสรรค์บริ การที่ดี
มีคุณภาพเพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั เติบโตและก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) หนึ่ งในผูน้ าธุ รกิจด้านการโรงแรมและการบริ การ ยึดมัน่ ในการนาเสนอ
คุ ณค่าความงดงามในแบบไทยสู่ สายตานานาอารยะประเทศ ตลอดปี 2556 บริ ษทั ได้พฒั นาและขยายธุ รกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก และเอเชี ยกลาง ซึ่ งเป็ นตลาด
ธุ รกิ จการท่องเที่ ย วขนาดใหญ่เป็ นอันดับ หนึ่ ง ของโลก ควบคู่ไ ปกับ การพัฒนาและเติบ โตอย่า งต่อเนื่ อ ง
ของธุ ร กิ จ การศึ ก ษา ด้ว ยเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสาคัญ ของการพัฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ศ กั ยภาพสู่ ธุ ร กิ จ โรงแรม
และการบริ การ ซึ่ งจะเป็ นธุ รกิ จที่ มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากิ จการโรงแรม
อย่า งไรก็ ดี การพัฒ นาและการขยายตัว ของบริ ษ ทั ไม่อ าจเป็ นตัว ชี้ ว ดั ความสาเร็ จ ที่ แ ท้จ ริ ง ได้
หากประกอบการโดยไม่คานึ ง ถึ ง การดารงอยู่อ ย่า งยัง่ ยืน ของธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ ง แวดล้อ ม
บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงถือเป็ นหนึ่ งในพันธสัญญาที่จะดาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม กาหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการดารงอยู่อย่างยัง่ ยืนร่ วมกัน รวมถึงติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบ
จากการประกอบกิจการในแง่มุมต่างๆ ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ได้มี ม ติ อ นุ ม ตั ิ ก ารเข้า ร่ ว มการประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ ว มปฏิ บ ตั ิ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น นับ เป็ นอี ก ย่า งก้า วเพื่อ บรรลุ จุ ด มุ่ง หมาย
ในการประกอบธุ รกิจอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม
ในด้า นการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม กลุ่ม โรงแรมในเครื อดุ สิ ต ได้เ ข้า ร่ ว มโปรแกรม EarthCheck
จัดขึ้นโดย EC3 Global ซึ่ งเป็ นคณะที่ปรึ กษาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ โ ปรแกรมดัง กล่า วยัง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการปฏิ บ ตั ิก ารตามมาตรฐานระบบคุ ณภาพ ISO9000
บนพื้ น ฐานตามพิ ธี ส ารเกี ย วโต (Kyoto Protocol) ว่า ด้ว ยเรื่ อ งการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก (GHG)
ผลจากการดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม ทาให้ปี 2556 บริ ษทั มีปริ มาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้ าในการประกอบการลดลงร้อยละ 18 ปริ มาณการใช้น้ าลดลงร้อยละ 14 ปริ มาณของเสี ย
ที่ ก าจัดด้วยการฝั ง กลบลดลงมากกว่า ร้อ ยละ 25 และปริ ม าณการปล่อ ยก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ล ดลง
มากกว่าร้ อยละ 10 ซึ่ งเป็ นตัวเลขการลดลงที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่ องอย่างมีนัยสาคัญ
ยิ่ ง ไปกว่า นั้ น จากการดาเนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อ งของโครงการดุ สิ ต สไมล์ หนึ่ ง ในโครงการ
ด้า นความรั บ ผิดชอบต่อสั ง คมซึ่ ง เริ่ ม ขึ้ น ในปี 2553 จนถึ ง ปั จ จุ บ นั มี ย อดเงิ น บริ จ าครวมทั้ง สิ้ น ประมาณ
4 ล้านบาท โดยในปี 2556 มีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ท้ งั สิ้ น 100 คน
โครงการดังกล่าวจะยังคงดาเนิ นต่อไปด้วยความมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้ จะสามารถเติบโตต่อไปได้
อย่างแข็งแรงและมีคุณภาพชี วิตที่ดีต่อไป
ในฐานะที่ เ ป็ นบริ ษ ทั ของคนไทย บริ ษ ทั ถื อ เป็ นหน้า ที่ แ ละความภาคภูมิ ใ จที่ จ ะดาเนิ น กิ จ การ
โดยคานึ ง ถึ ง ผลกระทบโดยรอบและตอบแทนคื น สู่ ชุ ม ชนและสัง คมของคนไทย ซึ่ ง จะเป็ นรากฐาน
แห่ งการเจริ ญเติ บ โต และการดารงอยู่อย่า งยัง่ ยืนของบริ ษ ทั ธุ รกิ จ ท่องเที่ย ว รวมถึ ง เศรษฐกิ จและสัง คม
ของประเทศไทยในอนาคต
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ผลการดาเนินงาน และการจัดสรรกาไรประจาปี 2556
คณะกรรมการขอเสนอผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ที่ปรากฏในงบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556 มี กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรต้นงวดจานวน 1,266,368,018 บาท เมื่อหักเงิ นปั นผลจ่าย
ประจาปี 2555 จานวน 85,000,000 หุ ้นๆ ละ 1.00 บาท เป็ นเงิ น 85,000,000 บาท คงเหลื อ กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรรจานวน 1,181,368,018 บาท
คณะกรรมการขอเสนอการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นเงินปันผลประจาปี 2556 ดังนี้
บาท
1,181,368,018

กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา เป็ นเงิน
บวก กาไรสุ ทธิ ประจาปี 2556

90,184,944

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

133,668,283

หัก โอนผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2555
บันทึกผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี 2556

(31,256,329)
(1,816,866)

เงินปันผลประจาปี 2556ให้ผถู้ ือหุน้
จานวน 85,000,000 หุน้ ๆ ละ 1.00 บาท เป็ นเงิน
คงเหลือกาไรสะสมยังไม่ ได้ จัดสรรยกไปเป็ นเงิน

(85,000,000)
1,287,148,050

หากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิให้จดั สรรดังกล่าวได้ บริ ษทั จะทาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่
9 พฤษภาคม 2557
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์กรชั้นนาในธุ รกิจการให้บริ การของเอเชียสาหรับลูกค้า พนักงาน และ ผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกับบริ ษทั ”
“The Preferred Asian Hospitality Brand for Customers, Employees and Stakeholders”
 พันธกิจ
“สร้างประสบการณ์เหนือระดับความคาดหวังสาหรับทุกการบริ การ”
“Exceeding Customers’ Expectations with each and every experience”
 คุณค่ าหลักของดุสิต
ใส่ ใจ

จริ งใจ

เคารพ

อ่อนน้อม

CARE

SINCERE

RESPECT

MODEST

 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
กลุ่ มบริ ษทั มี เป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิ จโดยใช้นโยบายเชิ งรุ ก (Growth Strategy) ควบคู่ไ ปกับ
การบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริ หาร
โดยเพิ่ ม จานวนโรงแรมที่ รั บ บริ ห ารทั้ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ ปั จ จุ บ ัน ขยายการรั บ บริ ห าร
ในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ ยงหากเกิ ดเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ ย งกระทบต่อธุ รกิ จ ในขณะเดี ย วกัน
ยัง ได้ พิ จ ารณาช่ อ งทางการลงทุ น ในกิ จ การโรงแรมและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งควบคู่ ก ับ การขยายตัว
ในการรั บ บริ ห าร โดยมี เป้ าหมาย ในการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้ง จากการรับ บริ หารโรงแรม
และการลงทุ นในกิ จการโรงแรมในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่ วงเวลา
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ธุ ร กิ จ หลัก ของ บมจ. ดุ สิ ต ธานี คื อ ธุ ร กิ จ โรงแรม การรับ จ้า งบริ ห ารโรงแรม และการให้สิ ท ธิ
ในการดาเนิ นการภายใต้เครื่ องหมายการค้า (แฟรนไชส์ ) โดยธุ รกิ จอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องดาเนิ นการภายใต้ชื่ อ
บริ ษทั อื่ นๆ ดังนี้
บริษัท
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรมและรับจ้ างบริหารโรงแรม
บมจ. ดุสิตธานี
 เป็ นเจ้า ของและบริ หารโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
และดุสิตธานี พัทยา
 เป็ นเจ้า ของเครื่ อ งหมายการค้า ส าหรั บ โรงแรม ได้แ ก่ “ดุ สิ ตธานี ”
“ดุสิตปริ๊ นเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิเด้นซ์”
 เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าส าหรับสปา ได้แก่ “เทวารัณย์ สปา”
“น้ า สปา” “DVN Spa” “d v n urban” และ “dvn”
 รั บจ้า งบริ หารโรงแรมภายใต้บ ริ ษทั ย่อย 6 แห่ ง เป็ นโรงแรมภายใต้
บ.ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 3 แห่ง ได้แก่ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู
เชี ยงใหม่ และ ดุสิตธานี หัวหิ น และภายใต้ บมจ.ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
3 แห่ ง ได้แก่ ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช และ
รอยัลปริ๊ นเซส เชียงใหม่
 รับจ้างบริ หารโรงแรมภายในประเทศ 2 แห่ ง ได้แก่ ดุสิตไอส์แลนด์
รี สอร์ท เชียงราย และ ดุสิตดีทู บาราคูดา้ พัทยา
 รับจ้างบริ หารโรงแรมในต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ ดุสิตธานี อาบู ดาบี
 รับจ้างบริ หารโรงแรมที่จะเปิ ดในประเทศ ได้แก่ ดุสิตดีทู เขาใหญ่
Philippine Hoteliers, Inc.

 เป็ นเจ้า ของโรงแรมในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ คื อ ดุ สิ ต ธานี มะนิ ล า
ซึ่งบริ หารงานโดย บ.ดุสิต เวิลด์ วายด์
 รั บ จ้า งบริ ห ารโรงแรมที่จ ะเปิ ดในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ได้แ ก่ ดุ สิ ต
ปริ๊ นเซส ไนย่า การ์เด้นส์ มะนิลา

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์

 เกิ ด จากการควบรวมกิ จ การระหว่ า ง บมจ. รอยัล ปริ๊ นเซส และ
บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท จากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552
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บริษัท

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
 เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้า “รอยัลปริ๊ นเซส”
 เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
 เป็ นเจ้าของโรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส เชียงใหม่ ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
และ ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช
 ให้แ ฟรนไชส์ โ รงแรม 2 แห่ ง ได้แ ก่ ปทุ ม วัน ปริ๊ น เซส และ
รอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง

Dusit Overseas Co., Ltd.

Dusit Bird Hotels Private Limited

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
DMS Property Investment Private
Limited

 รับจ้างบริ หารโรงแรมในต่างประเทศได้แก่ ดุสิตธานี ดูไบ รวมถึ ง
อพาร์ ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ ดุ สิตธานี ดูไบ เพิร์ลโคสต์ พรี เมียร์
โฮเต็ล อพาร์ทเม้นท์ และ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร
 ให้แฟรนไชส์โรงแรม 1 แห่ง ได้แก่ ดุสิตเรสซิเด้นซ์ ดูไบ มารี น่า
 รับจ้างบริ หารโรงแรมที่จะเปิ ดในต่างประเทศ ได้แก่ ดุสิตธานี หลิงสุ่ ย
ไห่ ห นาน ดุสิ ต เดวาราณา เป่ าถิง ไห่ ห นาน ดุสิ ต ดีทู ไนโรบี และ
ดุสิตเรสซิเด้นซ์ แอนด์ สวีท โดฮา
 กิจการร่ วมทุนระหว่าง บมจ. ดุสิตธานี และ Bird Hospitality Services
Private Limited ประเทศอินเดีย ดาเนิ นธุ รกิจรับจ้างบริ หารโรงแรม
ในประเทศอินเดีย
 รับจ้างบริ หารโรงแรม ได้แก่ ดุสิตเดวาราณา นิวเดลี
 รั บ จ้า งบริ หารโรงแรมที่ จะเปิ ด ได้แก่ ดุสิตดีทู เออร์บานา กูรกาวน์
 เป็ นนิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ ที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ นเพื่ อ ประกอบกิ จ การโรงแรม
ดุ สิ ต ธานี ลากูน่ า ภูเ ก็ต ดุ สิ ต ดี ทู เชี ย งใหม่ และ ดุ สิ ต ธานี หัว หิ น
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
 เป็ นเจ้า ของโรงแรม 2 แห่ ง ได้แ ก่ ดุ สิ ต ธานี ลากูน่ า ภู เ ก็ ต และ
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
 เป็ นเจ้าของสิ ทธิการเช่าที่โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน
 เป็ นเจ้ า ของโรงแรมดุ สิ ตธานี มั ล ดี ฟ ส์ ซึ่ งบริ หารงานโดย
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
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บริษัท
Dusit USA Management Inc.

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
 เป็ นนิ ติบุค คลที่จ ดั ตั้ง ขึ้ น ที่ม ลรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริ ก า
เพื่อรับจ้างบริ หารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริ กา
 รั บ จ้า งบริ หารโรงแรมที่จะเปิ ด ได้แ ก่ ดุ สิ ตธานี กวม และดุ สิ ตดี ทู
พาซาดี น่า

Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd.

 รับจ้างบริ หารโรงแรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ดุสิตดีทู ฟูดู
บินฮู ฉางโจว
 รับ จ้า งบริ หารโรงแรมที่จะเปิ ดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แ ก่
ดุ สิตธานี เส้าซิ ง และดุ สิตเดวาราณา เตือนฉื อ เลค คุ นหมิง

Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd.  เป็ นเจ้าของโรงแรมที่จะเปิ ดในประเทศสิ งคโปร์ คือ ดุสิตธานี ลากูน่า
ธุรกิจอืน่ ที่เกีย่ วข้ อง
บมจ. ดุสิตธานี

 เป็ นเจ้า ของและประกอบธุ รกิ จให้เช่ า สานัก งานชื่ อ อาคารพาณิ ช ย์
ดุสิตธานี

บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์

 ลงทุนในบริ ษทั ต่างๆ

(เดิมชื่อ บ. ดุสิตธานี อินเตอร์ เนชัน่ แนล)
บ. เทวารัณย์ สปา

 ประกอบธุรกิจสถานบริ การด้านสุ ขภาพ (Spa)

วิทยาลัยดุสิตธานี

 สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยด้านการบริ หารและการจัดการโรงแรม

บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

 โรงเรี ยนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรั่งเศส

บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์

 เป็ นสานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค ให้บริ การบริ หารโรงแรมแก่วิสาหกิจ
ในต่างประเทศเช่น ดุสิตธานี มะนิลา ดุสิตธานี มัลดีฟส์ และโรงแรม
ภายใต้การบริ หารของ Dusit Oversea Co.,Ltd.
 ให้ บ ริ ก ารด้า นการตลาดทั้ง โรงแรมในประเทศและต่ า งประเทศ
สาหรับวิสาหกิจในเครื อ

บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
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 ถือหุน้ ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
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15 ก.พ. 2551

Dusit Fudu
Hotel
Management
(Shanghai)
Co., Ltd.

45.00%

บ. ดุสิต ไชน่า
แคปปิ ตอล

99.99%

Dusit
Overseas
Co., Ltd.

100 %

บ. ดุสิต
เวิลด์ วายด์

99.99%

Dusit Thani
Laguna
Singapore
Pte. Ltd.

25.01%
บ. เทวารัณย์
สปา

99.99%
บ. เลอ
กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต

49.99%

10

Dusit Bird
Hotels Private
Limited

50.00%

บมจ. ดุสิตธานี

55.00 %

30.02%

กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่า
ดุสิตธานี

100 %

100%

Dusit USA
Management
Inc.

DMS Property
Investment Private
Limited

วิทยาลัยดุสิตธานี

บ. ดุสิต
แมนเนจเม้นท์

99.99%

0.55%

โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

84.05%

88.01%

บมจ. ดุสิต
ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

Philippine
Hoteliers, Inc.

บ. ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ต้ ีส์

99.99%

2.75%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุ รกิจในปี ที่ผ่านมา
 วันที่ 18 มกราคม 2556 เปิ ดบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย คือ บริ ษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล จากัด ด้วยทุน
จดทะเบียน 68,000,000 บาท เพื่อให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวร่ วมลงทุนในอัตราร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน
30,000,000 หยวน ในบริ ษทั ร่ วมทุ น Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบกิจการรับบริ หารโรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลงนาม
ในสัญญาร่ วมทุ นเมื่ อวันที่ 20 มกราคม 2556 และจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556
 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 20/2556 วันที่ 29 เมษายน 2556 มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนางปราณี ภาษีผล
เป็ นกรรมการอิ ส ระเพิ่ ม โดยมี ผ ลตั้ง แต่ ว นั ที่ 29 เมษายน 2556 เป็ นต้น ไป ทาให้ ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท
มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน
นอกจากนี้ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง
นางปราณี ภาษีผล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกท่านหนึ่ ง โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม
2556 จนถึง เมษายน 2559 ทาให้ปัจจุบนั บริ ษทั มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน
 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 มีมติอนุมตั ิการลงทุน และลงนาม
ในสัญญาร่ วมทุน รวมทั้งจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนที่ประเทศสิ งคโปร์ คือ Dusit Thani Laguna Singapore
Pte. Ltd. เพื่อขยายฐานธุ รกิจด้านโรงแรมและรี สอร์ ทของบริ ษทั ไปสู่ ประเทศสิ งคโปร์ มีจานวนเงิน
ลงทุน 115.2 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ บริ ษทั ร่ วมทุนดังกล่าวจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 โดยบริ ษทั
ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด ถือหุ ้นร้อยละ 25.01
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 9 สิ งหาคม 2556 มีมติอนุมตั ิ
1. จัดตั้ง คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) โดยให้
คณะกรรมการสรรหาเดิมเป็ นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. เข้าร่ วมแนวร่ วมปฏิ บ ตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้า นการทุ จ ริ ต
และการลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
โดยมอบหมายให้คุณชนิ นทธ์ โทณวณิ ก เป็ นผูล้ งนาม
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมตั ิ
1. แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม คุ ณ สมบัติข องกรรมการอิ ส ระ กฎบัตรและอานาจหน้าที่ ข องคณะกรรมการชุ ดย่อย
2. จัดตั้งสานักงานสาขาของ Dusit Oversea Co., Ltd. ณ เมืองไนโรบิ ประเทศเคนยา เพื่อ รับบริ หารโรงแรม
dusitD2 Nairobi ที่จะเปิ ดดาเนิ นการประมาณเดือนมิถุนายน 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของ
ประเทศเคนยาที่กาหนดให้บริ ษทั ต่างชาติที่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศเคนยาต้องดาเนินการ
จัดตั้งบริ ษทั หรื อสานักงานสาขาในประเทศเคนยา
 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน
Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. จากบริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด มาเป็ นบริ ษทั โดยตรง
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 รางวัลทีด่ ุสิต อินเตอร์ เนชั่ นแนล ได้ รับในปี 2556
1. Asia Pacific's Hotel of the Year
โรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดีฟ ส์ ได้รับรางวัล Asia Pacific's Hotel of the Year จากงานประกาศรางวัล
The Budgie$ & Travel Awards โดยได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกทัว่ โลกผ่านระบบออนไลน์ให้เป็ นหนึ่งเดียว
จาก 5 โรงแรมสุ ดท้ายที่ เข้ารอบและรั บรางวัล อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็ นแบบอย่า งในเรื่ องการบริ ก าร
ที่ ไ ด้ม าตรฐานและเหนื อ ความคาดหมาย สถานที่อนั น่ า ประทับ ใจ สิ่ งอานวยความสะดวกที่โดดเด่นทันสมัย
และใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม
2. Silver Accreditation
โรงแรมดุสิ ต ธานี ดูไ บ เป็ นโรงแรมเดีย วในตะว นั ออกกลางและเอเซี ย ที ่ไ ด้ร ับ รางว ลั Silver
Accreditation จาก Investor in People (IIP) ในฐานะที่พฒั นาผลิตผลทางธุ รกิจ การดาเนินงานและความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กรจากการบริ หารบุคลากรตามหลักปฏิบตั ิที่ดี
3. Excellence in Resort Hotel Tourist Accommodation (80 rooms and over) : Eastern Region/
Outstanding Performance in Resort Hotel Tourist Accommodation (80 rooms and over) : Southern Region
โรงแรมดุสิต ธานี พัทยา ได้รับ รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทโรงแรมตากอากาศ ภาคตะวันออก (ห้องพัก
มากกว่า 80 ห้อง) ในขณะที่ โรงแรมดุสิ ต ธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับ รางวัล ดีเด่น ประเภทโรงแรมตากอากาศ
ภาคใต้ (ห้องพักมากกว่า 80 ห้อง) จากงานการประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ประจาปี
2556 (Thailand Tourism Awards 2013) จัดโดยการท่องเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย เป็ นการประกาศผลรางวัล
ที่จดั ขึ้นทุก 2 ปี โดยตัดสิ นจากผูป้ ระกอบการจากทัว่ ทุกภูมิภาคที่ผา่ นการพิจารณาให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย
4. Best 5-Star Hotel in Greater Cairo
โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ได้รับรางวัลโรงแรมห้าดาว ที่ดีที่สุดในไคโร (Best 5-Star Hotel in
Greater Cairo) จากพิธี ม อบรางวัล การท่องเที่ย วแห่ ง ประเทศอียิป ต์ (Egypt Tourism Authority’s Awards)
เป็ นรางวัล ที่ ม อบให้แ ก่โรงแรมที่ มี ก ารปฏิ บ ตั ิตามมาตรฐานการบริ ก ารรู ป แบบใหม่ที่กาหนดโดยกระทรวง
การท่องเที่ยวอย่างเคร่ งครัดและส่ งมอบการบริ การที่ดีที่สุดให้แก่ทุกผูม้ าเยือน
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5. Asia’s Leading Beach Resort/Thailand's Leading Beach Resort/Thailand's Leading Golf Resort
โรงแรมดุสิ ต ธานี ลากูน่ า ภูเ ก็ต ได้รับ รางวัล ผู น้ าโรงแรมตากอากาศกีฬ ากอล์ฟ ในประเทศไทย
(Thailand’s Leading Golf Resort) รางวัลผูน้ าโรงแรมตากอากาศริ มทะเลในประเทศไทย (Thailand’s Leading
Beach Resort) และรางวัล ผูน้ าโรงแรมตากอากาศริ มทะเลในภูมิภาคเอเชี ย (Asia’s Leading Beach Resort)
จากงานการประกาศผลรางวัลการท่องเที่ยวโลกประจาปี 2556 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6. Travel Entrepreneur of the Year 2013 and The Best New Beach Resort Hotel in Asia
คุ ณ ชนิ น ทธ์ โทณวณิก กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้า หน้า ที่บ ริ ห าร ดุ สิ ต อิน เตอร์ เ นชัน่ แนล
ได้รับรางวัลผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยวประจาปี 2556 (Travel Entrepreneur of the Year 2013) จากงาน
ประกาศผลรางวัลการท่องเที่ยวของ TTG ครั้งที่ 24 ประจาปี 2556 (24th Annunal TTG Travel Awards 2013)
ซึ่ งรางวัลนี้ จะมอบให้แก่ผบู ้ ริ หารองค์กรที่มีความสามารถในการขยายศักยภาพขององค์กร มีความกล้าที่จะเสี่ ยง
ในเชิ ง ธุ ร กิ จ มี ก ารตั้ง มาตรฐานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ องค์ก ร และมี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ บุ ค คลหรื อ องค์ก ร
ในขอบข่า ยต่า งๆ เช่ น การจัด ฝึ กอบรมเพื่อ พัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของบุค คลในองค์ก ร หรื อการศึก ษา
เพื่อความยัง่ ยืนของบุคคลหรื อสิ่ งแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กร
นอกจากนี้ ในงานเดี ย วกัน โรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดีฟ ส์ ยัง ได้รั บ รางวัล โรงแรมตากอากาศแห่ ง ใหม่
ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย (The Best New Beach Resort Hotel in Asia) อีกด้วย
7. World Luxury Diplomatic Hotel 2013
โรงแรมดุ สิ ต ธานี หั ว หิ น ได้รั บ รางวัล World Luxury Diplomatic Hotel 2013 (โรงแรมสาหรั บ
การประชุมองค์กรนานาชาติและเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประเทศยอดเยี่ยมของโลกประจาปี 2556) จากงาน
World Luxury Hotel Awards 2013 โดยเป็ นการเข้ารับรางวัล 5 ปี ติดต่อกัน
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รวมรายได้ ค่าอาหารและเครื่องดืม่
1.3 รายได้อื่นๆ

รวมรายได้ ค่าห้ องพัก
1.2 รายได้ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม

1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม
1.1 รายได้ค่าห้องพัก

ผลิตภัณฑ์ /บริการ

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. Philippine Hoteliers, Inc.
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. Philippine Hoteliers, Inc.
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
4. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
5. DMS Property Investment Pvt. Ltd.

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. Philippine Hoteliers, Inc.
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
4. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
5. DMS Property Investment Pvt. Ltd.

ดาเนินการโดย
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100.00
88.00
86.79

100.00
88.00
86.79
99.99
47.72

100.00
88.00
86.79
99.99
47.72

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)

โครงสร้างรายได้และโครงสร้างการถือหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยในระยะ 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

 แยกตามสายผลิตภัณฑ์

 โครงสร้ างรายได้

668,551
481,997
184,543
625,364
1,960,455
547,295
232,834
136,142
332,316
1,248,587
41,837
24,220
13,942

รายได้

ปี 2554
รายได้

17.05 747,939
12.29 540,510
4.70 210,798
15.94 688,399
- 180,195
49.98 2,367,841
13.95 645,102
5.94 268,109
3.47 159,987
8.47 365,196
88,764
31.83 1,527,158
1.07
40,959
0.62
23,516
0.36
15,521

%

ปี 2555

15.75
11.38
4.44
14.50
3.79
49.86
13.58
5.65
3.37
7.69
1.87
32.16
0.86
0.49
0.33

%

ปี 2556

814,009
509,703
240,717
777,892
421,008
2,763,329
628,165
254,982
166,958
356,297
155,264
1,561,666
38,281
21,331
14,983

รายได้

(หน่วย: พันบาท)

15.96
9.99
4.72
15.25
8.26
54.18
12.32
5.00
3.27
6.98
3.05
30.62
0.75
0.42
0.29

%
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4. บ. เทวารัณย์ สปา
5. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หาร
6. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
7. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
8. DMS Property Investment Pvt. Ltd.

ดาเนินการโดย

1. บมจ. ดุสิตธานี
2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
3. บ. เทวารัณย์ สปา
4. บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
5. Dusit Overseas Company Limited
6. Dusit Fudu Management (Shanghai)
Company Limited
รวมรายได้ จากบริการรับจ้ างบริหารโรงแรม
3. รายได้จากธุรกิจอาคารให้เช่า
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
1. บมจ. ดุสิตธานี
รวมรายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ
4. รายได้อื่น ๆ
1. บมจ. ดุสิตธานี **
2. Philippine Hoteliers, Inc.
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

รวมรายได้ อื่น ๆ
รวมรายได้ จากธุรกิจโรงแรม
2. รายได้จากการรับจ้าง
บริ หารโรงแรม

ผลิตภัณฑ์ /บริการ

15

57,791
57,791
297,504
15,591
37,511

100.00
100.00
88.00
86.79

62,754

รายได้
21,785
2,515
93,708
27,573
225,580
3,434,622
10,294
4,600
1,022
1,236
45,602

ปี 2554

44.99

100.00
86.79
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
49.99
99.99
47.72

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)

1.47
1.47
7.59
0.40
0.96

1.60

61,621
61,621
340,514
14,685
49,744

61,035

%
รายได้
0.55
22,096
0.06
2.39
96,833
0.70
28,167
73,730
5.75 300,822
87.56 4,195,821
0.26
11,354
0.12
4,600
0.03
0.03
1.16
45,081

ปี 2555

1.30
1.30
7.17
0.31
1.05

1.29

%
0.47
2.04
0.59
1.55
6.33
88.35
0.24
0.10
0.95

66,511
66,511
239,583
17,769
46,686

471
65,059

1.30
1.30
4.70
0.35
0.92

0.01
1.28

รายได้
%
22,953 0.45
111,237 2.18
25,250 0.50
74,963 1.47
308,998 6.06
4,633,993 90.86
8,575 0.17
3,000 0.06
53,013 1.04

ปี 2556

16

99.99
99.99
99.99
49.99
99.99
50.00
99.99
47.72
99.99
99.99

4. บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์
5. บ. เทวารัณย์ สปา
6. บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หาร
7. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
8. บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
9. Dusit Bird Hotels Private Limited
10. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
11. DMS Property Investment Pvt. Ltd.
12. Dusit Overseas Company Limited
13. บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
14. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)
Company Limited
44.99

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)

ดาเนินการโดย

367,400
3,922,567

รายได้
256
949
31
379
4,094
91
10,994
-

ปี 2554

58
482
53
539
9,270
13,656
1,107
-

รายได้

9.37 430,108
100.00 4,748,585

%
0.01
0.02
0.00
0.01
0.10
0.00
0.28
-

ปี 2555

9.06
100.00

%
0.00
0.01
0.00
0.01
0.20
0.29
0.02
-

%
0.01
0.01
0.02
0.12
0.01
0.30
0.06
0.04
0.00
1,064 0.02
334,975 6.56
5,100,538 100.00

601
574
1,167
6,266
296
15,421
3,238
2,167
143

รายได้

ปี 2556

** สาหรับปี 2554, 2555 และ 2556 รวมส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมในอัตราร้อยละ 30.02 จานวน 111.81 ล้านบาท 106.93 ล้านบาท และ
88.57 ล้านบาทตามลาดับ และปี 2554 รวมกาไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หอพักรมณี ยค์ อร์ท ที่เชียงใหม่และอุปกรณ์โรงแรมอื่นๆจานวน 39.55 ล้านบาท
ปี 2555 รวมกาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 101.11 ล้านบาท

รวมรายได้ อนื่ ๆ
รวมรายได้ ท้งั หมด

ผลิตภัณฑ์ /บริการ

17

(หน่วย : พันบาท)

ดาเนินการโดย

100.00
100.00
100.00
88.00
86.79
86.79
86.79
86.79
86.79
99.99
99.99
99.99
47.72

17

% การถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้ อม)

ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี พัทยา
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี หัวหิ น
บมจ. ดุสิตธานี
ดุสิตธานี มะนิลา
Philippine Hoteliers, Inc.
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
รอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
รอยัลปริ๊ นเซส เชียงใหม่
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
ดุสิตธานี หัวหิ น
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิตดีทู เชียงใหม่
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
ดุสิตธานี มัลดีฟส์
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
รายได้ รวมจากการดาเนินธุรกิจโรงแรมทีบ่ ริษัทในกลุ่มดุสิตธานีเป็ นเจ้ าของ

โรงแรม

ปี 2555

ปี 2556

รายได้ รวม ร้ อยละ รายได้ รวม ร้ อยละ รายได้ รวม ร้ อยละ
799,053 23.61
951,232
22.81
895,596
19.56
493,863 14.59
526,696
12.63
620,065
13.54
295
0.01
824
0.02
754,643 22.30
847,302
20.31
803,785
17.56
134
0
791
0.02
78,849
2.33
85,582
2.05
113,640
2.48
164,347
4.85
187,428
4.49
191,032
4.17
96,749
2.86
133,172
3.19
125,153
2.73
354,479 10.47
378,804
9.08
428,720
9.36
549,844 16.25
605,815
14.53
621,019
13.56
91,608
2.71
110,169
2.64
124,782
2.74
344,162
8.25
654,474
14.30
3,384,655 100.00 4,171,186 100.00
4,578,266
100.00

ปี 2554

โครงสร้ างรายได้รวมจากการดาเนิ นธุ รกิ จโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี (ซึ่ งเป็ นรายได้รวมของแต่ละโรงแรม โดยไม่ได้รับรู้ รายได้ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั )
ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม และรายได้อื่นๆ จากธุรกิจโรงแรม ในระยะ 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

 แยกตามโรงแรม

 การประกอบธุรกิจของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจโรงแรม
ปั จจุบนั บริ ษทั ประกอบธุ รกิจด้านโรงแรมและให้บริ การอื่นๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมดังนี้
ภายใต้ บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
- โรงแรมดุสิ ตธานี กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีห้องพักจานวน 517 ห้อง แบ่ง เป็ น
Superior 232 ห้อง Deluxe 138 ห้อง Executive Suite 71 ห้อง Club Executive Suite 36 ห้อง Junior Suite
(Thai Heritage Suite) 23 ห้อง Club King 12 ห้อง Dusit Two Bedroom Suite (Princess Suite) 2 ห้อง
Rattanakosin Suite 2 ห้อง และ Majesty Suite 1 ห้อง นอกจากนี้ ยัง ให้บ ริ ก ารด้า นอาหารและเครื่ องดื่ ม
ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุ มและสัมมนา และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ า ศูนย์บริ หารร่ างกาย
ชื่อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” Dusit Shop ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และ
สิ นค้านานาชนิด รวมทั้งสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี่ ชื่อ “Dusit Gourmet” บริ การรถ
Limousine ระหว่า งโรงแรมและสนามบิน บริ ก ารจัด ทัว ร์ น อกสถานที่ บริ ก ารรับ แลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศ บริ การรับเลี้ยงเด็ก บริ การตัดผม บริ การซักอบรี ด รับส่ งไปรษณี ย ์ ให้บริ การโทรศัพท์ เป็ นต้น
ลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างประเทศ มีท้ งั นักท่องเที่ยว และนักธุ รกิจ มีการจัดประชุมสัมมนา
จากบริ ษทั ในประเทศไทยและการจัดประชุมนานาชาติ ส่ วนใหญ่ลูกค้านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาในระหว่าง
เดื อนตุ ล าคมถึ ง มี นาคม ของปี ถัดไปซึ่ ง เป็ นช่ ว ง High Season ส่ ว นระหว่า งเดื อ นเมษายนถึ ง สิ ง หาคม
เป็ นช่ วง Low Season จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาน้อย
โรงแรมตั้ง อยู่บ นที่ ดิ น ซึ่ ง เช่ า จากสานัก งานทรัพ ย์สิ น ส่ ว นพระมหากษัต ริ ย ์ โดยมีสัญ ญาเช่ า
ในช่ วงแรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2516 ถึ ง วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริ ษ ทั ได้รับสิ ทธิ
ในการต่อสัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ได้อี ก 2 ครั้ ง ครั้ ง ละ 15 ปี โดยบริ ษ ทั ได้ต่อ สัญญาเช่ า สาหรับ ช่ วง 15 ปี แรก
โดยสัญญามีอายุต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดชลบุรี เป็ นโรงแรมแบบรี สอร์ ท มีห้องพักจานวน 457 ห้อง
แบ่งเป็ น Deluxe 304 ห้อง Club Room 58 ห้อง Club Grand Room 42 ห้อง Family Suite 24 ห้อง One
Bedroom Suite 15 ห้อง Cabana Room 9 ห้อง Dusit Suite 3 ห้อง Royal Princess Suite 2 ห้อง นอกจากนี้
ยังให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม ห้องจัดเลี้ ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ
เช่น สนามเทนนิ ส สระว่ายน้ า ศูนย์บริ หารร่ างกายชื่อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์
สปา” Dusit Shop ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และสิ นค้านานาชนิด รวมทั้งร้านค้าย่อยขายสิ นค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี่ ชื่อ “Dusit Gourmet” บริ การรถ Limousine บริ การจัดทัวร์ นอกสถานที่
บริ การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การรับเลี้ ยงเด็ก บริ การตัดผม บริ การซักอบรี ด รับส่ งไปรษณี ย ์
ให้บริ การโทรศัพท์ เป็ นต้น
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โรงแรมตั้งอยู่บนที่ดินซึ่ งเช่ าจากบริ ษทั สิ ริพทั ยา จากัด โดยสัญญาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2537 ถึ งวันที่ 30 กันยายน 2560 อนึ่ ง ในเดื อนมกราคม 2549 บริ ษ ทั ได้ทาการต่อสัญญาเช่ า ที่ดินล่ วงหน้า
เป็ นเวลาอีก 10 ปี โดยได้ยกเลิ กสัญญาเช่ าที่ดินฉบับเดิมและทาสัญญาเช่ าฉบับใหม่ ซึ่ งได้ทาการจดทะเบียน
ที่สานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 สัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
ภายใต้ บริ ษัท ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ตีส้ ์ จากัด (มหาชน)
- โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชี ยงใหม่ ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นโรงแรมระดับ
4 ดาว มีหอ้ งพักจานวน 198 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและบริ การจัดเลี้ยง
- โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมระดับ
4 ดาว มีห้องพักจานวน 198 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและบริ การจัดเลี้ยง
- โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดนครราชสี มา เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพัก
จานวน 186 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและบริ การจัดเลี้ ยง มีสปาในเครื อ
โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ภายใต้ชื่อ “น้ าสปา”
ภายใต้ บริ ษัท ดุสิต แมนเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษ ทั ดุสิ ต แมนเนจเม้น ท์ จากัด เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของบริ ษ ทั โดยบริ ษ ทั ถือ หุ ้น ร้อ ยละ 99.99
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการจัด ตั้ง บริ ษ ทั ขึ้ น เพื่อประกอบกิ จ การโรงแรมเพื่อ รองรับ การบริ หารจัด การทรัพ ย์สิ น
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เช่าโรงแรม 3 แห่ ง ได้แก่
โรงแรมดุสิ ตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิ ตดีทู เชี ยงใหม่ และโรงแรมดุสิ ตธานี หัวหิ น จากกองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิตธานี ที่เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ (Freehold) ของโรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า
ภูเก็ต และโรงแรมดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่ และสิ ทธิ การเช่า (Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี
หัวหิ น มาเพื่อดาเนินการ
ภายใต้ กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
วัน ที่ 21ธัน วาคม 2553 บริ ษ ทั ได้จ ดั ตั้ง กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ดุ สิ ต ธานี
ซึ่ งมีขนาด 4,094 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้ลงทุ นในกองทุนรวมโดยถื อหน่ วยลงทุนร้ อยละ 30.02 เมื่ อวันที่
24 ธัน วาคม 2553 บริ ษ ทั ได้โ อนกิ จ การของโรงแรมดุ สิ ต ธานี ลากูน่ า ภูเ ก็ต โรงแรมดุ สิ ต ดี ทู เชี ย งใหม่
และจดสิ ทธิ การเช่าโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ให้กบั กองทุนรวม
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- โรงแรมดุ สิต ธานี ลากูน่า ภู เก็ต ตั้ง อยู่ที่ อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็ นโรงแรมตกแต่ง แบบไทย
ร่ ว มสมัย มีห้อ งพัก จานวน 226 ห้อ ง และวิล ล่า ส่ ว นตัว จานวน 28 หลัง ให้บ ริ ก ารห้อ งพัก อาหารและ
เครื่ องดื่ม ห้องประชุ มและการจัดงานสาหรับแขกผูเ้ ข้าพักในโรงแรม บริ ษทั ได้เข้าซื้ อกิจการโรงแรมดุสิตธานี
ลากูน่า ภูเก็ต โดยวิธีการประมูลจากบริ ษทั ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเต็ล จากัด (มหาชน) เป็ นเงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้ นมูลค่า 2,715 ล้านบาท และได้โอนกิจการดังกล่าวให้กองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
- โรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่ ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ มีห้องพักทั้งสิ้ น 131 ห้อง
ภายใต้บรรยากาศและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัย แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทย
- โรงแรมดุ สิ ต ธานี หั ว หิ น (สิ ท ธิ ก ารเช่ า ) ตั้ง อยู่ที่ อาเภอชะอา จัง หวัด เพชรบุ รี เป็ นโรงแรม
แบบรี สอร์ ท มีห้องพักจานวน 296 ห้อง ให้บริ การห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงาน
สาหรับแขกผูเ้ ข้าพักในโรงแรม และแขกทัว่ ไป
ภายใต้ Philippine Hoteliers, Inc.
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มะนิล า
ตั้ง อยู่ก ลางกรุ ง มะนิ ล าในเขต Makati City มี ห้อ งพัก จานวน 538 ห้อ ง แบ่ง เป็ น Deluxe 406 ห้อ ง
Grand Room 62 ห้อง Club Room 44 ห้อง Corner Room 23 ห้อง Ambassador Suite 2 ห้อง Presidential Suite
1 ห้อง นอกจากนี้ ยงั ให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ่ งอานวย
ความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ า ศูนย์บริ หารร่ างกายชื่อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์
สปา” ร้านค้าย่อยขายสิ นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี่ ชื่อ “Dusit Gourmet” บริ การรถ
Limousine ระหว่า งโรงแรมและสนามบิน บริ ก ารจัด ทัว ร์ น อกสถานที ่ บริ ก ารรับ แลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ต่า งประเทศ บริ ก ารรับ เลี้ ย งเด็กทารก บริ ก ารตัดผม บริ การซัก อบรี ด รับ ส่ ง ไปรษณี ย ์ ให้บริ ก ารโทรศัพ ท์
บริ การดูแลรถ (Valet Service) บริ การทางการแพทย์ (Medical Clinic) เป็ นต้น
ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็ นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
ตั้งอยู่ ที่เกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีวิลล่า จานวน 94 วิลล่า แบ่งเป็ น Beach Villa 36 หลัง Water
Villa 29 หลัง Ocean Villa 20 หลัง Family Beach Villa 5 หลัง Ocean Pavilion 2 หลัง และ Beach Residence
2 หลัง นอกจากนี้ ยงั ให้บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ ม และสิ่ ง อานวยความสะดวกอื่นๆ เช่ น สระว่า ยน้ า
ศูนย์กีฬาทางน้ า ศูนย์บริ หารร่ างกายชื่ อ “DFiT” สถานบริ การสุ ขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” ร้านค้าย่อย
ขายสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึ ก บริ การเครื่ องบินน้ า (Seaplane) ระหว่างสนามบินมาเล่และโรงแรม
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2. ธุรกิจรับบริหารโรงแรม
โรงแรมและรี สอร์ ทที่รับบริ หาร มีดงั นี้
1. “ดุสิตธานี ” โรงแรมระดับ 5 ดาว ภายใต้ชื่อ “ดุสิตธานี ” ธุ รกิจดังกล่าวรวมถึงการให้ใช้ชื่อ
เครื่ องหมายการค้า “ดุสิตธานี ” ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริ การของบริ ษทั (Franchise) โดยสัญญา
รับจ้างบริ หารโรงแรมและการให้ใช้ชื่อเครื่ องหมายการค้าภายใต้ชื่อ “ดุสิตธานี” ทั้งหมดอยูภ่ ายใต้ บมจ. ดุสิตธานี

ความสง่ างามตามแบบประเพณี ไทย มรดกอันสู งค่ า และการบริ การอันเลื่องชื่ อในระดับสากล
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อดุสิตธานี เป็ นเครื อโรงแรมสาหรับตลาดระดับสู งพร้อมด้วยบริ การครบครัน
ที่แสดงถึงประเพณี และความมัง่ คัง่ ของวัฒนธรรมไทย
ดุ สิตธานี เปรี ยบประดุ จสัญลักษณ์ อนั น่าเชื่ อถือของค่านิ ยมไทย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สุขสงบ
มีกลิ่นอายและมีสีสัน ทุกๆ รายละเอียดล้วนสร้ างสรรค์ข้ ึนเพื่อยกระดับจิตวิญญาณ และสร้างความสุ นทรี ย ์
ในการเข้าพักทุกครั้งและทุกช่วงเวลาผูม้ าเยือนจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น การให้เกียรติ และความทุ่มเทเอาใจใส่
ของพนักงานอย่างแท้จริ ง
โรงแรมและรี ส อร์ ท ในเครื อ ดุ สิ ต ธานี ตั้ง อยู่ใ กล้ก บั ย่า นใจกลางธุ รกิ จ และสถานที่สาคัญ ต่า งๆ
ของจุดหมายปลายทางแต่ละแห่ ง มีสิ่งอานวยความสะดวกและบริ การที่เหนื อระดับไว้ให้บริ การอย่างพร้อมสรรพ
สาหรับทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมที่สาคัญ
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตธานี มีดังนี้
 โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ประเทศไทย*
 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย
 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ประเทศไทย**
 โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
 โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียปิ ต์
 โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รี สอร์ท เชียงราย ประเทศไทย
หมายเหตุ : * เป็ นสิ ทธิ การเช่าภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
** เป็ นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
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โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตธานีที่กาลังจะเปิ ด มีดังนี้
 โรงแรมดุสิตธานี กวม ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 โรงแรมดุสิตธานี หลิงสุ่ ย ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 โรงแรมดุสิตธานี เส้าซิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. “ดุ สิตดีทู” โรงแรมระดับ 5 ดาว นาเสนอไลฟ์ สไตล์ที่เปี่ ยมด้วยสี สัน เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความปรารถนาของนัก เดิ น ทางรุ่ น ใหม่ใ นปั จ จุบ นั ด้ว ยการผสมผสานกัน อย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่น
ระหว่างการออกแบบที่ทนั สมัย เทคโนโลยีแห่งอนาคต ความสะดวกสบาย และบริ การอันไร้ที่ติ

สี สันแห่ งความร่ วมสมัย เต็มไปด้ วยความสนุกสนานและมีชีวิตชี วา
ดุสิตดีทู ตั้งอยูใ่ นทาเลสาคัญที่เป็ นย่านธุ รกิจการค้าและย่านบันเทิงหลัก ที่พกั ของดุสิตดีทูลว้ นแต่เป็ น
จุดหมายอันพึงปรารถนา ที่ผูม้ าเยือนจะได้สัมผัส กับประสบการณ์ที่ให้ความตื่นตาตื่นใจและความรื่ นรมย์
ดุ สิตดี ทู คือสถานที่เพื่อการพบปะสังสรรค์ ภายใต้ความคลาสสิ กแบบใหม่ในยุคสมัยปั จจุบนั เป็ นสถานที่
ที่มอบบรรยากาศแห่งความร่ วมสมัย ความหรู หราในสไตล์สบายๆ และมนต์สะกดที่เปี่ ยมด้วยสี สัน
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตดีทู มีดังนี้
 โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ประเทศไทย*
 โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูดา้ พัทยา ประเทศไทย
 โรงแรมดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมายเหตุ : * เป็ นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตดีทูทกี่ าลังจะเปิ ด มีดังนี้
 โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย
 โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนย่า
 โรงแรมดุสิตดีทู พาซาดีน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 โรงแรมดุสิตดีทู เออร์บานา กูรกาวน์ ประเทศอินเดีย
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3. “ดุสิตปริ๊ นเซส” โรงแรมระดับ 4 ดาว นาเสนอที่พกั พร้อมบริ การที่ครบครันสาหรับตลาดระดับกลาง
ภายใต้บ รรยากาศที่ ส ะท้อ นถึ ง เมื อ งหรื อ ย่า นที่ เ ป็ นทาเลที่ต้ ัง ของโรงแรม แต่ล ะโรงแรมหรื อ รี ส อร์ ท
ล้วนมี เอกลัก ษณ์ โดดเด่ นเป็ นของตนเองและมอบความหรู ห ราอย่า งมี ร ะดับ ผสานกับ ประโยชน์ใ ช้ส อย
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท่ า มกลางกลิ่ น อายของวัฒ นธรรมและลัก ษณะเฉพาะตัว ของท้อ งถิ่ น ที่ แ วดล้อ ม
ดุสิตปริ๊ นเซสพร้ อมให้การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง จึงเหมาะอย่างยิ่งสาหรับนักเดินทางที่เรี ยบง่าย

ความเป็ นเลิศที่ ครอบครองได้ ในทาเลหลักที่ แสนสะดวกสบาย เพื่อความลงตัวที่ สุดในทุกการเดินทาง
ความรอบรู ้ เ กี่ ย วกับ ท้ อ งถิ่ น ที่ เ ข้า ไปดาเนิ น ธุ ร กิ จ ทาให้ ดุ สิ ตปริ๊ นเซสสามารถมอบบริ การ
ได้อ ย่า งเหนื อ ระดับ ความสัม พัน ธ์อ นั ยาวนานของดุสิ ต ปริ๊ น เซสที ่มีใ นแต่ล ะท้อ งถิ ่ น ช่ว ยยกระดับ
ประสบการณ์ของผูม้ าเยือน ในขณะที่สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของดุสิตปริ๊ นเซสพร้อมให้บริ การและ
สร้ า งความผ่อนคลาย บรรยากาศอันทันสมัย และการบริ ก ารที่น่า ประทับ ใจจึง เป็ นคาตอบที่ล งตัวสาหรับ
ทั้งนักธุ รกิจและนักท่องเที่ยว
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อดุสิตปริ๊ นเซส ตั้งอยูใ่ นทาเลใจกลางเมืองท่าและเมืองหลักสาคัญต่างๆ
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศ จึงเหมาะสาหรับนักเดินทางที่มองความสะดวกสบายจากทาเลที่ต้ งั และ
บริ ก ารอันเป็ นเลิ ศ นอกจากนี้ ดุสิ ตปริ๊ นเซสยัง มอบประสบการณ์ ด้า นการรับ ประทานอาหารที่มีคุ ณภาพ
สิ่ ง อานวยความสะดวกที่จาเป็ นเพื่อการติดต่อธุ รกิจและสันทนาการ บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีคุณค่า
อย่างแท้จริ ง
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตปริ๊นเซส มีดังนี้
 โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
 โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช ประเทศไทย
 โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย
 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส ประเทศไทย*
 โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง ประเทศไทย*
หมายเหตุ : * เป็ นโรงแรมภายใต้แฟรนไชส์ ของ บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตปริ๊นเซสทีก่ าลังจะเปิ ด มีดังนี้
 โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ไนย่า การ์เด้นส์ มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
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4. “ดุ สิ ต เดวาราณา” โรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว ดุ สิ ตเดวาราณามอบความมีชี วิตชี วาและโดดเด่น
ด้วยรสนิ ยมชั้นเลิศสาหรับตลาดเฉพาะกลุ่มโดยนามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่า ผสานกับการบริ การที่เป็ นเลิศ
ซึ่ งมีประวัติยาวนาน เพื่อส่ งมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่หรู หราและมีความเป็ นส่ วนตัว

สถานที่พิเศษเป็ นส่ วนตัวที่พรั่ งพร้ อมด้ วยความประณี ตละเอียดอ่ อนสาหรั บนักเดินทางที่มีความพิถีพิถนั
ดุ สิ ต เดวาราณาสะท้อ นถึ ง ความหรู เ ลิ ศ และรสนิ ย มชั้น เยี่ ย ม ในการมอบประสบการณ์ ช้ ั น เลิ ศ
ด้วยการดูแลปรนนิบตั ิอย่างมีระดับและมีศิลปะ อีกทั้งมีความทันสมัย และงดงามตลอดกาล ด้วยความเป็ นส่ วนตัว
และการบริ การที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เอาใจใส่ และสมบูรณ์ไร้ที่ติ ดุสิตเดวาราณาจึงเหมาะสาหรับการหลีกเร้น
จากโลกอันสับสนวุน่ วาย เพื่อมาเติมเต็มความสดชื่นและฟื้ นฟูพลังให้แก่จิตใจ
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อดุสิตเดวาราณา พัฒนาขึ้นในทาเลชั้นนาต่างๆ และเป็ นที่พกั ที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่น ซึ่ งเพิ่มคุณค่าให้จุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง เป็ นสถานที่ส่วนตัวที่มีความเงียบสงบ และพรั่งพร้อม
ด้วยความสมบูรณ์แบบ คุณสมบัติเหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นความปรารถนาของกลุ่มนักธุ รกิจและนักเดินทางชั้นสู ง
ทัว่ โลกในปั จจุบนั
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตเดวาราณา มีดังนี้
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี ประเทศอินเดีย
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตเดวาราณาทีก่ าลังจะเปิ ด มีดังนี้
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา เป่ าถิง ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 โรงแรมดุสิตเดวาราณา เตือนฉือ เลค คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. “ดุสิตเรสซิเด้ นซ์ ” บริ การห้องชุดพักอาศัยระยะยาว พร้อมบริ การในมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว
โดยกลุ่ มลู กค้าของเครื่ องหมายการค้านี้ คือ ผูท้ ี่สรรหาที่พกั อาศัยระยะยาวอันได้แก่ นักธุ รกิ จ นักท่องเที่ย ว
ระยะยาว และชาวต่างชาติ ผูพ้ านักในประเทศนั้นๆ
การออกแบบ และการบริ ก ารจะเน้นถึ ง การสร้ างบรรยากาศความอบอุ่ นให้เปรี ย บเสมื อนบ้านพัก
อาศัยที่ มีส่ิ งอานวยความสะดวก และการบริ การที่ตอบสนองความต้องการของผูพ้ กั อาศัยอย่างแท้จริ ง
ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตเรสซิเด้ นซ์ มีดังนี้
 เพิร์ลโคสต์ พรี เมียร์ โฮเต็ล อพาร์ทเม้นท์
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 อพาร์ทเม้นท์ (Unfurnished) ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 ดุสิตเรสซิ เด้นซ์ ดูไบมารี น่า*
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หมายเหตุ : * เป็ นโรงแรมภายใต้แฟรนไชส์ ของ บมจ.ดุสิตธานี
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือดุสิตเรสซิเด้ นซ์ ทกี่ าลังจะเปิ ด มีดังนี้
 ดุสิตเรสซิเด้นซ์ แอนด์ สวีท โดฮา ประเทศกาตาร์
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3. ธุรกิจให้ เช่ าสานักงาน
บมจ. ดุ สิ ตธานี ดาเนิ น ธุ รกิ จอาคารพาณิ ช ย์ใ ห้เ ช่ า เป็ นส านัก งาน โดยอาคารตั้ง อยู่บ นพื้น ที่ ซ่ ึ ง เช่ า
จากส านัก งานทรั พ ย์สิ น ส่ ว นพระมหากษัต ริ ย ์ ติ ดกับ อาคารของโรงแรมดุ สิ ตธานี กรุ งเทพฯ เป็ นอาคาร
สานักงานขนาด 11 ชั้น ผูเ้ ช่าเป็ นบริ ษทั ต่างๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพ้ืนที่ภายในอาคาร
ทั้งหมด 13,245.54 ตารางเมตร และพื้นที่ช้ นั ใต้ดิน 336 ตารางเมตร
4. ธุรกิจอืน่ ๆ
4.1 สถานบริการด้ านสุ ขภาพ (สปา)
ธุรกิจสปา อยูภ่ ายใต้การดาเนินงานของบริ ษทั เทวารัณย์ สปา จากัด ดาเนินกิจการด้านสปาเพื่อสุ ขภาพ
เปิ ดดาเนินการในประเทศไทย 4 แห่ง ต่างประเทศ 2 แห่งดังนี้
ธุ รกิจสปาในประเทศ จานวน 4 แห่ง
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
2. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
3. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
4. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ธุ รกิจสปาในต่างประเทศ จานวน 2 แห่ง
1. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
2. โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
ผลิตภัณฑ์เทวารัณย์สปา มุ่งเน้นการกลับคืนสู่ ธรรมชาติ เทวารัณย์ สปาจึงได้คดั สรรนาสมุนไพรและ
น้ ามันหอมระเหยหลากหลายชนิ ดมาผสมผสานให้เป็ นผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย์ เช่น
น้ ามันนวด แชมพู สบู่ เจลอาบน้ าและครี มบารุ งผิว โดยเน้นความบริ สุทธิ์ ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและ
สารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารกันเสี ย ซี ลิโคน และ SLS เป็ นต้น จึงมีความอ่อนโยน และไม่ทาให้แพ้หรื อระคายเคือง
นอกจากนี้ ยังได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรที่ปลูกแบบออร์ แกนิคตั้งแต่ร้อยละ
70 - 95 ขึ้นไป โดยมีวตั ถุ ประสงค์หลักคือการไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ข้ นั ตอนการเพาะปลูก
รวมถึ งกระบวนการผลิ ตทั้งหมด
เทวารัณย์ สปา ยังได้เลื อกใช้เวชสาอางที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสอย่าง Algotherm
มาเป็ นส่ วนสาคัญในการดู แลผิวหน้า ผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่า วเป็ นหนึ่ ง ในผูน้ าด้า นเวชสาอางที่มีส่ วนผสมหลัก
จากท้องทะเล มาตั้งแต่ปี 2505 และได้รับรางวัลผลิ ตภัณฑ์สปายอดเยี่ยมจากนิ ตยสาร AsiaSpa ในปี 2552
สาหรับการบริ การ เทวารัณย์ สปา มีพนักงานนวดที่มีประสบการณ์และความชานาญคอยให้บริ การ
ทรี ตเมนต์ที่มีให้เลื อกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการนวดแบบต่างๆ เช่ น นวดแบบเทวารัณย์ ซึ่ งเป็ นการนวด
ที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของเทวารัณย์ นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบ
ตะวันตกและแบบตะวันออก รวมไปถึง ทรี ตเมนต์เพื่อการดูแลสุ ขภาพผิว เช่น ทรี ตเมนต์เพื่อการทาความสะอาด
ผิวหน้าอย่างล้ าลึ ก การอบไอน้ าด้วยสมุนไพรไทย เมนูขดั ผิว นอกจากนี้ ยงั มีชุดผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ
ที่ออกแบบมาเพื่อสร้ างความรู ้ สึกผ่อนคลายให้แก่ผมู้ าใช้บริ การอย่างสู งสุ ด

25

25

4.2 ธุรกิจด้ านการศึกษา
เพื่อให้ทรั พยากรบุ ค คลมี การพัฒนาและเติบ โตอย่างมัน่ คง และเป็ นการเตรี ยมบุค ลากรที่มี คุณภาพ
สาหรั บ รองรั บ การขยายตัว ของโรงแรมกลุ่ ม ดุ สิ ต ธานี แ ละอุ ต สาหกรรมโรงแรมและการบริ ก ารทัว่ โลก
บริ ษ ทั ดุ สิ ตธานี จากัด (มหาชน) จึ ง ได้จดั ตั้ง ฝ่ ายการศึก ษาขึ้ นโดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์มุ่ง เน้นที่จ ะขยายธุ รกิ จ
ด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมไปยังจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีโรงแรมดุสิตธานีต้ งั อยู่
ทั้ง นี้ เ พื่อ เป็ นการผลิ ต แรงงานที่ มี คุ ณ ภาพเข้า ทางานในโรงแรมโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง โรงแรมในกลุ่ม ดุ สิ ต
ปั จจุบนั ธุ รกิจด้านการศึกษาของกลุ่มได้รับการยอมรับและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2557 ฝ่ ายการศึกษามีแผนงานที่จะเปิ ดสถานศึกษาในระดับอาชี วะ เพื่อให้รองรับงานบริ การ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผสู้ นใจหรื อผูท้ ี่ทางาน
อยู่แล้วได้มีวุฒิบตั รเพื่อการประกอบอาชี พและมีความก้าวหน้าในหน้าที่
ธุ รกิจด้านการศึกษาประกอบด้วย
(1) วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุ สิตธานี มีรากฐานมาจากโรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานี ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2536 ด้วยปณิ ธานของท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย ซึ่ งในขณะนั้นดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชี พ
ด้านอุตสาหกรรมบริ การอันเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาธุ รกิ จโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยเปิ ดสอนหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรภาคภาษาอังกฤษ จานวน 2 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรด้านการปฏิ บตั ิ การ
โรงแรม (Diploma in Hotel Operations) และหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รด้า นศิ ล ปะการประกอบอาหาร
(Professional Chef Diploma)
นับตั้งแต่เปิ ดดาเนินการสอนเป็ นต้นมา โรงเรี ยนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการ
และการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี คุณภาพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิด้วยความทุ่ม เทและความมุ่ง มัน่
ในการพัฒ นาการศึ ก ษาด้า นการโรงแรมและการท่อ งเที ่ ย วจนเป็ นที ่ ย อมรั บ ของสัง คมโดยทัว่ ไป
โรงเรี ยนการโรงแรมดุ สิ ต ธานี จึ ง ได้พ ัฒ นาหลัก สู ต รด้า นอุ ต สาหกรรมบริ การในระดับ ปริ ญญาตรี
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยได้รับอนุมตั ิจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จดั ตั้งเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539
ปั จ จุ บ ั น วิ ท ยาลั ย ดุ สิ ตธานี ได้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ดังนี้
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี จานวน 5 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ท
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
4. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา
5. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเวนท์
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หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (หลักสู ตรนานาชาติ) จานวน 2 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ ท ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่ได้รับ
การรับรองจากโรงเรี ยนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์
2. หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าศิ ล ปะการประกอบอาหารและการจัด การภัต ตาคาร
(หลักสู ตรปริ ญญาร่ วมระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี)
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์ ) จานวน 2 สาขาวิชา ได้ แก่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ท
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
หลักสู ตรระดับปริญญาโท จานวน 1 สาขาวิชา ได้ แก่
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
นอกจากนี้ วิทยาลัยดุ สิตธานี ยังได้เปิ ดสอนหลักสู ตรฝึ กอบรมและให้บริ ก ารวิช าการแก่ ผูท้ ี่ส นใจ
ในอุตสาหกรรมบริ การหลายหลักสู ตร เช่น หลักสู ตรอุตสาหกรรมระยะสั้น 3 เดือน (Hospitality Access Program)
หลักสู ตรการประกอบอาหารไทยมืออาชี พ หลักสู ตรเบเกอรี่ และกาแฟสาหรับการเปิ ดร้านเบื้องต้น หลักสู ตร
Mini-MBA in Hospitality Management และหลักสู ตร Executive Program in Hotel Management เป็ นต้น
จากการที่วิทยาลัยดุสิตธานี ได้มุ่งเน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ สังคม
จึง ได้รับ อนุ ญาตให้เป็ นสถานที่ ท ดสอบฝี มื อคนหางาน เพื่อไปทางานในต่ า งประเทศ จากกรมพัฒนาฝี มื อ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ใน 5 สาขาวิช าชี พ ได้แ ก่ พนัก งานประกอบอาหาร พนัก งานผสมเครื่ อ งดื่ ม
พนักงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า และพนักงานทาความสะอาด
ในปี 2552-2553 วิ ท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี ไ ด้ รั บ คัด เลื อ กจากกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ให้จ ัด ท า
หลักสู ตรระดับ ประกาศนี ยบัตร เพื่อพัฒนาสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชี พ ท่องเที่ย ว
ของภูมิภาคอาเซี ยน ในกลุ่ มสาขาวิชาชี พการให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม การจัดการงานส่ วนหน้า และ
งานแม่บา้ น
ด้วยประสบการณ์จากการบริ หารจัดการการศึกษาในด้านของอุตสาหกรรมบริ การให้ประสบความสาเร็ จ
มากกว่าทศวรรษ วิทยาลัยดุสิตธานีจึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ ภูมิภาคอื่น ด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยาขึ้น ณ ถนนสุ ขุมวิท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในเดือน มิถุนายน 2554 โดยเปิ ดหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและรี สอร์ ท 2. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 3. สาขาวิชาการจัดการไมซ์
และอิเวนท์ รวมถึงการเปิ ดหลักสู ตรระยะสั้นเพื่อให้บริ การวิชาการแก่ผทู้ ี่สนใจในอุตสาหกรรมบริ การอีกด้วย
ด้านความร่ วมมื อกับสถาบันในต่างประเทศ วิทยาลัยดุ สิ ตธานี มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นสากล ด้วยการลงนามทาความร่ วมมือด้านต่างๆกับสถาบันชั้นนาในต่างประเทศ อาทิ
 ASO COLLEGE GROUP, JAPAN – โครงการแลกเปลี่ ย นทางวัฒ นธรรมและภาษาญี่ ปุ่ น
ณ เมืองฟูกโู อกะ และการเปิ ดสอนภาษาญี่ปุ่นที่วทิ ยาลัยดุสิตธานี
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 ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE, SWITZERLAND – รับรองหลักสู ตรปริ ญญาตรี
(หลักสู ตรนานาชาติ) บริ หารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและรี สอร์ท
 LE CORDON BLEU, FRANCE – หลักสู ตรปริ ญญาตรี ร่วม (หลักสู ตรนานาชาติ) บริ หารธุ รกิจ
บัณฑิ ต สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคารระหว่างวิทยาลัยดุ สิตธานี และ
สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ
 LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY (MANILA, CAVITE, BATANGAS AND
LAGUNA) – วิท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี ดารงฐานะที่ ป รึ ก ษาทางด้า นการศึ ก ษา ควบคุ ม ดู แ ลคุ ณ ภาพ
การเรี ย นการสอนและพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนให้ไ ด้ม าตรฐาน จนประสบความสาเร็ จ
มีผเู้ ข้าศึกษาปั จจุ บนั รวมแล้ว 19,000 คน
 THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, HONG KONG – ร่ วมมือกันเปิ ดหลักสู ตร
ระยะสั้นสาหรับผูบ้ ริ หารด้านการโรงแรม
 TSUJI CULINARY INSTITUTE, JAPAN –ร่ วมมือกันเปิ ดสอนหลักสู ตรการประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นสาหรับบุคคลทัว่ ไป และบรรจุเป็ นวิชาเลือกสาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี
 GAMBERO ROSSO, ITALY – เปิ ดสอนหลักสู ตรการประกอบอาหารอิตาเลี่ยนสาหรับบุคคล
ทัว่ ไป และบรรจุเป็ นวิชาเลือกสาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี
 UNIVERSITY COLLEGE BIRMINGHAM, ENGLAND – โครงการเปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญาโทร่ วม
(หลักสู ตรนานาชาติ) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริ การ
 BALI INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE, INDONESIA –
วิทยาลัยดุสิตธานีให้คาปรึ กษาในการบริ หารสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริ การ
 HOSEO TECHNICAL COLLEGE, KOREA – โครงการส่ งนักศึกษาเกาหลีมาอบรมด้านการ
ประกอบอาหารไทยและการบริ หารจัดการสปาในประเทศไทย
กว่า 20 ปี ของความสาเร็ จ วิท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี ไ ด้รับ การยอมรับ ว่า เป็ นหนึ่ ง ในสถาบัน การศึก ษา
ด้านอุ ตสาหกรรมบริ ก ารชั้นนาที่ ได้รับมาตรฐานระดับสากล ด้วยหลักสู ตรการเรี ย นที่มีคุ ณภาพ ผนวกกับ
คณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงสาขา และกิจกรรมเสริ มทักษะต่างๆ ทาให้วิทยาลัยดุสิตธานีสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความรู ้ความสามารถในทักษะทั้งทางด้านการปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการ
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ ปั จ จุ บ ัน วิ ท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี มี นัก ศึ ก ษาทั้ง สิ้ น กว่า 3,200 คน และผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถสู่ สังคมไปแล้วกว่า 3,000 คน
วิทยาลัยดุ สิตธานี ต้ งั อยู่บนถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ บนเนื้ อที่ 12 ไร่ ประกอบด้วย
อาคารเรี ยน 2 อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้ น 14,083 ตารางเมตร โดยมีห้องเรี ยน ห้องฝึ กปฏิบตั ิ ห้องสาธิ ต และ
ห้องครัวที่ทนั สมัยและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนครบครัน
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(2) โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จากัด)
บริ ษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จัดตั้งขึ้นโดยการร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) กับ
เลอ กอร์ ดอง เบลอ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล ภายใต้บริ ษทั ร่ วมทุนนี้ ได้จดั ตั้ง โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต ขึ้น และเปิ ดดาเนิ นการอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2551 โดยมีหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ปั จจุบนั โรงเรี ยนมีนกั เรี ยนและผูส้ นใจทัว่ ไปเข้าศึกษาประมาณ 1,200-1,500 คน ต่อปี ในหลักสู ตร
การประกอบอาหารคาวและขนมอบแบบฝรั่ งเศส (หลักสู ตรคลาสสิ ค ไซเคิล – Classic Cycle Programme)
ซึ่ ง ถื อ ได้ว ่า เป็ นหลัก สู ต รหลัก ที่สาคัญ ของโรงเรี ย น ปี 2553 โรงเรี ย นเล็ง เห็น ความสาคัญ ในการพัฒนา
หลัก สู ตรอาหารไทยเพื่ อส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ อาหารไทยสู่ ต่า งประเทศ จึ ง เปิ ดหลัก สู ต รวิช าการครั ว ไทย
(Professional Thai Cuisine Programme - 540 ชัว่ โมง) ขึ้ น นอกจากนี้ หลัก สู ต รการทาขนมปั ง (The Art
of Bakery - 240 ชัว่ โมง) ที่เปิ ดรับสมัครในปี เดียวกันนั้น ได้รับความสนใจและการตอบรับจากทั้งนักเรี ยนไทย
และชาวต่างชาติเป็ นอย่างดี และเมื่อเมษายน 2556 โรงเรี ยนได้เปิ ดหลักสู ตรความรู้ เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies
Course - 45 ชัว่ โมง) เพื่อตอบสนองการขยายตัวของภาคธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ ม รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การและผูส้ นใจทัว่ ไปให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการผลิตไวน์
การคัด เลื อ ก การเก็ บ รั ก ษา และการจัด เสิ ร์ ฟ ไวน์ ซึ่ งได้รั บ ความนิ ย มจากนัก เรี ย นและผูป้ ระกอบการ
ทาให้มีนักเรี ยนเต็มจานวนทุ กภาคเรี ย น อี ก ทั้ง ยัง ได้รับ ความร่ วมมือจากบริ ษ ทั ห้า งร้ า น และผูน้ าเข้า ไวน์
ทั้งในและต่างประเทศเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ โรงเรี ยนมี ก ารนาเสนอหลัก สู ตรระยะสั้น การฝึ กภาคปฏิ บตั ิต่างๆ ให้กบั ผูส้ นใจทัว่ ไป
บริ ษทั และองค์กรต่างๆ รวมทั้งผูผ้ ลิตและจาหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารต่างๆ สาหรับงานกิจกรรมไม่ว่าจะ
เป็ นกิ จกรรมการส่ งเสริ มการขาย กิ จกรรมตอบแทนลู กค้า และกิ จกรรมพิเศษอื่ นๆ ท าให้โรงเรี ยนสอนการ
ประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต เป็ นที่ รู้จกั อย่า งกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่ม พูนความรู้ ให้แก่
นักเรี ยนและศิษย์เก่าของโรงเรี ยนอีกด้วย
ในปี 2557 โรงเรี ยนจะเปิ ดหลักสู ตรสาหรับเด็ก (Les Petit Cordon Bleus) สาหรับช่ วงปิ ดภาคเรี ยน
ทั้งโรงเรี ยนสามัญศึกษา โรงเรี ยนเอกชน และโรงเรี ยนนานาชาติ ซึ่ งคาดว่าจะได้รับความสนใจเป็ นอย่างดี
จากเด็กๆ ที่มีความชอบด้านการทาอาหารและความใฝ่ ฝั นที่อยากเป็ นเชฟ นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังวางแผน
ที่จะพัฒนาและนาเสนอหลัก สู ตรระยะสั้ นที่ เ กี่ ย วกับ การบริ หารจัด การ รวมทั้ง เทคนิ ค ด้า นการทาอาหาร
แนวใหม่ๆ อีกด้วย
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เลอ กอร์ ดอง เบลอ เป็ นสถาบันที่สอนการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับทัว่ โลก
เปิ ดดาเนิ นการสอนมานานกว่า 118 ปี ปั จจุ บนั มีสาขาทั้งหมดมากกว่า 40 โรงเรี ยน ใน 20 ประเทศทัว่ โลก
อีกทั้งยังได้รับรางวัลอีกมากมาย และโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต ถูกจัดอันดับ
ให้เป็ น 1 ใน 3 โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการประชุมสุ ดยอดของโลกทางด้านอาหาร
ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 ณ ประเทศสิ งค์โปร์ นอกจากนี้ หนังสื อ “ส้มตา” (Cookbook: Somtum A Meeting of
Tastes, Flavours & Cultures) ยังได้รับรางวัลชนะเลิศตาราอาหารที่ดีที่สุดประเภทอาหารเอเชีย จากการเข้าร่ วม
ประกวดตาราอาหารนานาชาติ (International Gourmand Book Awards) ซึ่ งเป็ นการประกวดตาราอาหาร
ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด ณ เมืองปารี ส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2555
โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสนับสนุ น
งานมูลนิ ธิโครงการหลวง “เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง” ณ จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่โรงเรี ย นเข้า ร่ วม
มาโดยตลอดทุกปี ซึ่ งเหล่าบรรดาเชฟและผูช้ ่วยเชฟต่างพากันเดินทางสู่ ยอดดอยเพื่อเตรี ยมอาหารทั้งมื้อเช้า
กลางวัน และเย็น สาหรับผูร้ ่ วมเดินทางระดับ VIP ของโครงการตลอด 2 คืน 3 วัน
ในปี 2556 โรงเรี ยนได้รับความสาเร็ จจากผลดาเนินการที่สูงกว่าทุกๆ ปี ที่ผา่ นมา และมุ่งมัน่ ที่จะสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้นกั เรี ยนต่างชาติเดินทางเข้ามาเรี ยนได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
รายละเอียดหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
 หลักสู ตรคลาสสิ ค ไซเคิล (Classic Cycle) เป็ นหลักสู ตรประกาศนียบัตร เปิ ดรับสมัครทั้งแบบหลักสู ตร
วันธรรมดา (Weekday Class) และหลักสู ตรวันเสาร์ (Saturday Class)
o หลักสู ตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine)
o หลักสู ตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie)
o หลักสู ตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Grand Diplôme)
 หลักสู ตรวิชาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine Programme)
 หลักสู ตรการทาขนมปัง (The Art of Bakery)
 หลักสู ตรความรู ้เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies Course)
 หลักสู ตรระยะสั้นต่างๆ (Culinary Discovery Programme (Short Courses))
โรงเรี ย นสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ด อง เบลอ ดุ สิ ต ตั้ง อยู่ที่ อาคารพาณิ ช ย์ดุ สิ ต ธานี
ชั้น 1 เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ มี พ้ื น ที่ โ ดยประมาณ 2,000 ตารางเมตร
โรงเรี ยนได้ รั บ การออกแบบเป็ นอย่ า งดี แ ละมี เ ครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ใ นการเรี ยนการสอนที่ ท ัน สมัย
โดยแบ่งเป็ นห้องครัวประกอบอาหารคาว ห้องครัวประกอบอาหารหวาน ห้องครัวเอนกประสงค์ ห้องครัว
ประกอบอาหารนานาชาติ ห้อ งสาธิ ต ประกอบอาหาร ห้อ งเรี ย นสาหรับ หลัก สู ต รความรู ้ เ กี่ ย วกับ ไวน์
ห้องเรี ยนทากาแฟ และห้องสมุด เป็ นต้น
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 การตลาดและการแข่ งขัน
การบริ หารจัดการรายได้
1. ให้การสนับสนุ นแบบลงพื้นที่สาหรับโรงแรมเปิ ดใหม่ในการวางระบบ กาหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานในการบริ หารจัดการรายได้ที่เหมาะสมกับพื้นที่น้ นั ๆ
2. บริ หารจัดการรายได้ในส่ วนการจัดเลี้ยงให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน
3. ฝึ กอบรมพนัก งานในเรื่ องการกาหนดราคาโดยประเมิน จากตัวชี้ ว ดั ด้า นคุ ณ ค่า เพื่อนาไปใช้
ในการกาหนดราคาห้องพักแบบ Dusit Best Available Rates ที่เหมาะสม
4. ให้การสนับสนุ นแบบลงพื้นที่ เพื่อช่ วยวางระบบ กาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิง าน
ในการบริ หารจัดการรายได้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ สาหรับโรงแรมที่เปิ ดดาเนินการแล้ว
5. ตรวจสอบการกาหนดฐานข้อ มู ล ในระบบของฝ่ ายขายและฝ่ ายจัด เลี้ ยงของทุ ก โรงแรม
ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ได้ดียิง่ ขึ้น
E-Business
1. ดาเนินการแก้ไขหัวข้อย่อยในเว็บไซต์ www.dusit.com ให้มีความสอดคล้องกับเว็บไซต์รูปแบบใหม่
2. จัดทาเว็บไซต์ E-Learning สาหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารรายได้
3. พัฒนาเว็บไซต์ในส่ วนการจองห้องพักให้สามารถใช้งานได้หลายภาษา
4. ปรับปรุ งระบบการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์และจดหมายยืนยันการจองห้องพักให้สอดคล้อง
กับรู ปแบบใหม่ของเว็บไซต์ www.dusit.com
5. จัดทาเว็บไซต์ภายนอกที่มี รูปแบบเหมือนกับเว็บไซต์ใหม่ เพื่อใช้ในกรณี ที่ไม่สามารถเชื่ อมต่อ
กับ Server ได้ ซึ่ งจะช่ วยให้การโฆษณาหรื อเชื่ อมหน้าเว็บไซต์ไปยังภายนอกมีความยืดหยุ่นและลดต้นทุน
จากการใช้บริ การบุคคลที่ 3 ได้
ฝ่ ายขายระดับนานาชาติ
1. รัก ษาและขยายฐานลูก ค้าที่มีอยู่เดิ ม ให้ค รอบคลุม ทุกกลุ่มโดยการจัดตั้ง และพัฒนาสานักงาน
ฝ่ ายขายส่ วนภูมิภาค (RSO)
2. ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มจานวนการเข้าพัก
3. ผลักดันการเป็ นพันธมิตรกับสายการบิน สถาบันการเงินและผูค้ า้ ส่ งรายใหญ่ เพื่อสร้างโอกาส
ในการเพิ่มจานวนการเข้าพักและส่ งเสริ มให้แบรนด์ดุสิตเป็ นที่รู้จกั ในทุกภูมิภาค
4. ค้นหาตลาดและโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ อง
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การทาการตลาดเพื่อส่ งเสริ มความภักดีในแบรนด์
1. เป้ าหมายหลัก ของปี 2557 คือการสร้างแบรนด์สาหรับโรงแรมระดับ กลาง และวางตาแหน่ง
ของแบรนด์ (Brand Positioning) ที่มีอยู่แล้วให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึง
มีการสื่ อสารเรื่ องแบรนด์อย่างจริ งจังกับโรงแรม พนักงาน คู่คา้ และลูกค้า
2. การโฆษณาสาหรับปี 2557 จะส่ งเสริ มการสร้างรายได้และสร้างการรับรู้ ในแบรนด์ นอกจากนี้
จะมีการทาโฆษณาสาหรับโรงแรมเปิ ดใหม่ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในแบรนด์อีกด้วย
3. เป้ าหมายการสร้างความภักดีในแบรนด์ของปี 2557 คือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบฐานข้อมูล
และพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนโปรแกรมดุสิตไวน์
แอนด์ไ ดน์ไ ปสู ่ ร ะดับ โรงแรมอื่น ๆ ในเครื อ และเพิ่ม ปริ ม าณการใช้สิ ท ธิ ต ามโปรแกรมดุสิ ต โกลด์ใ หม่
ภายใต้ Preferred Hotel Group (PHG) และเพิ่มกิจกรรมส่ งเสริ มโปรแกรมดุสิตสตาร์ ซ่ ึ งเป็ นโปรแกรมสะสม
คะแนนสาหรับสมาชิ กผูจ้ องที่พกั ให้กบั บริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย สถานทูต และองค์กรรัฐต่างๆ
เพื่อนามาแลกรับของรางวัลหลากหลายประเภท นอกจากนี้ ยังได้วางแผนเกี่ ยวกับโปรแกรมการสร้างความภักดี
และการฝึ กอบรมสาหรับตัวแทนการท่องเที่ยว (Dusit Travel Agent Academy) และผูจ้ ดั งานประชุ ม (Meeting
Planners) ซึ่ งอยู่ระหว่างการประเมินแผน
4. ปี 2557 มุ่งเน้นการขยายเครื อข่ายการเป็ นพันธมิตร ได้แก่ การเป็ นพันธมิตรโดยตรงกับสายการบิน
และสถาบันการเงินในตลาดเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการขยายเครื อข่ายของดุสิตที่คาดว่าจะมีการเติบโต
อย่างมากในปี 2557
สื่ อใหม่ และการติดต่ อสื่ อสาร
1. สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับสื่ อในตลาดหลักๆ เช่น ไทย ตะวันออกกลาง สหราชอาณาจักร
รัสเซี ย และญี่ปุ่น
2. ขยายการใช้สื่อออนไลน์ และสร้างโอกาสสู งสุ ดในการเพิ่มรายได้ โดยเน้นการสื่ อสารระหว่าง
ผูป้ ระกอบการกับผูบ้ ริ โภค
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ปริ มาณการให้บริ การห้องพักและอัตราการเข้าพักแต่ละโรงแรม มีดงั นี้
โรงแรม

อัตราการเข้ าพัก (%)

จานวน

บริษัทผู้ประกอบธุรกิจ

ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ

บมจ. ดุสิตธานี

ห้ องพัก
517

ดุสิตธานี พัทยา

บมจ. ดุสิตธานี

457

58.34

61.05

65.18

74.87

ดุสิตธานี มะนิลา

Philippine Hoteliers, Inc.

538

78.14

76.40

75.29

70.35

ดุสิตธานี มัลดีฟส์

DMS Property Investment Private Limited

94

-

-

35.30

60.03

รอยัลปริ๊ นเซส เชียงใหม่

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

198

46.95

58.34

63.66

83.72

ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

198

68.93

63.30

71.17

73.35

ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์

186

51.87

62.59

71.19

72.65

ดุสิตธานี หัวหิ น

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

296

56.47

64.23

66.90

68.24

ดุสิตดีทู เชียงใหม่

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

131

37.43

54.53

63.79

71.73

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์

254

60.03

75.08

81.21

75.79

2553
53.37

2554
62.82

2555
64.42

2556
66.43

ปี 2556 โรงแรมส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี อ ัต ราการเข้า พัก เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2555
เป็ นผลจากการปรั บปรุ งตกแต่งโรงแรมในประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดิ นทางมาประเทศไทย
ในปี 2556 ขยายตัว ร้ อ ยละ 19.60 เมื่ อ เที ย บกับ ปี ที่ ผ่า นมา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง โรงแรมรอยัล ปริ๊ น เซส
เชี ย งใหม่ มีอตั ราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากปี 2555 กว่าร้อยละ 20 สาหรับโรงแรมในต่างประเทศ 2 โรงแรม ได้แก่
ดุสิตธานี มัลดีฟส์ ที่เปิ ดดาเนิ นการแบบเต็มปี เป็ นปี แรก ทาให้มีอตั ราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากปี 2555 กว่าร้อยละ
24 และดุสิตธานี มะนิ ลา มีอตั ราการเข้าพักลดลงจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 5
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สภาพการแข่ งขัน
นัก ท่ องเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เดิ นทางมาประเทศไทยในปี 2556 มี จานวน 26,735,583 คน ขยายตัว
ร้อยละ 19.60 เมื่ อ เที ย บกับ ปี ที่ ผ ่า นมา จากการเติ บ โตอย่า งต่อ เนื่ อ งของนัก ท่อ งเที่ ย วโดยเฉพาะในช่ ว ง
มกราคม - กันยายน ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 23 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจีนเป็ นตลาดที่มีการขยายตัวสู งสุ ดร้อยละ 93

ที่ มา : สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ ยว

สรุ ปจานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มกราคม - ธันวาคม 2555 และ 2556
จาแนกตามสัญชาติ

ที่ มา : สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ ยว
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 ปี 2556 นักท่องเที่ยวที่เดิ นทางมาจากเอเชี ยตะวันออกและมีอตั ราการเติบโตเป็ นอันดับหนึ่ งคือ
จีน โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 68.83 ด้วยยอดผูม้ าเยือนกว่า 4.7 ล้านคน
 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากเป็ นอันดับ หนึ่ ง จากเอเชีย ใต้ คือ อินเดีย โดยมีย อดผูเ้ ดินทาง
เข้ามามากกว่า 1 ล้านคน หรื อมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 3.61
 รัสเซียเป็ นตลาดอันดับหนึ่งจากยุโรป ด้วยยอดผูม้ าเยือนกว่า 1.7 ล้านคน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.93
นัก ท่อ งเที ่ย วเดื อ นธัน วาคม ขยายตัว ต่ า ที ่สุ ด ในรอบปี ซึ่ ง เป็ นผลจากสถานการณ์ก ารเมือ ง
ภายในประเทศที ่ส่ ง ผลกระทบต่อ ความเชื ่ อ มัน่ ของนัก ท่อ งเที่ย วเอเชี ย ตะวัน ออกและเอเชี ย ใต้ที ่นิ ย ม
ท่องเที่ยวในกรุ งเทพ เช่ น ฮ่องกงที่ลดลงถึงร้อยละ 26.76 ขณะที่จีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.69 ไต้หวันเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.31 และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.20
การแข่ งขัน
 ปั จจัยภายใน
โรงแรมแต่ล ะแห่ ง ได้ก าหนดกลุ ่ม การแข่ง ขัน กัน ระหว่า งโรงแรมที่อ ยู ่ใ นประเภท และระดับ
เดียวกันและมีทาเลใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะได้ทาการวัดผลการดาเนิ นการในด้านอัตรารายได้ค่าห้องพักเฉลี่ย
ต่อจานวนห้องพักที่มีอยู่ในโรงแรมทั้งหมด (RevPAR) การเข้าถึงตลาดและราคาโดยเฉลี่ย
ตัว ชี้ วัด ผลการด าเนิ น งาน (KPI) ของแต่ ล ะโรงแรม คื อ การถู ก จัด ลาดับ ตามกลุ่ ม การแข่ ง ขัน
(Ranking) ภายใต้ตวั วัดผลสามตัวข้างต้นโดยเทีย บเป็ นจานวนเปอร์ เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
ซึ่ งต้องมีก ารติดตามผลแบบรายวันและรายเดื อนเพื่อรายงานต่อสานักงานส่ วนกลาง วิธีการดังกล่าวทาให้
การติ ดตามผลการดาเนิ นงานของแต่ล ะโรงแรมเป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใสและชัดเจน และผลการดาเนิ นการนี้
ได้ถูกรายงานไปยัง STR Global เช่ นกัน (STR Global คือหน่วยงานที่รายงานสถิติในธุ รกิ จโรงแรมทัว่ โลก
เป็ นสถาบันได้รับความเชื่ อถื อในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง)
 ปั จจัยภายนอก
การมี ห้ อ งพัก เกิ น ความต้อ งการในประเทศไทยส่ ง ผลกระทบถึ ง เขตกรุ ง เทพฯ เป็ นอย่า งมาก
ยิ่ง ไปกว่า นั้น โรงแรมที่เปิ ดใหม่มีการตกแต่งพร้ อมการออกแบบและอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่ทนั สมัย
และมีราคาไม่สูง
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทั้งประเทศเวียดนามและพม่า ยังคงได้รับ
ความสนใจอย่างต่อเนื่ องจากกลุ่ม นักท่องเที่ย วอิส ระ (FIT) ซึ่ ง ในท้า ยที่สุ ดจะส่ ง ผลกระทบต่อส่ ว นแบ่ง
การตลาดของการท่องเที่ยวไทย อย่างไรก็ตาม ราคาห้องเฉลี่ยต่อคืนที่สูงในสิ งคโปร์ และฮ่องกงจะถือเป็ น
โอกาสสาหรับตลาดการประชุ มสัมมนา (MICE) ในประเทศไทย
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 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
ธุ รกิ จโรงแรมและการให้บ ริ การอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง ต้องใช้บุค ลากรเป็ นหลัก ในการประกอบธุ รกิจ
นอกเหนื อไปจากการจัดสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ แขกผูม้ าใช้บริ การ
สาหรั บ โรงแรมในประเทศ บุค ลากรส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานภายในประเทศที่ไ ด้รับ การฝึ กอบรม
ด้านการให้บริ การต่างๆ เป็ นอย่างดี มีบางตาแหน่งเท่านั้นที่บริ ษทั จาเป็ นต้องว่าจ้างผูช้ านาญการชาวต่างประเทศ
ส่ วนโรงแรมในต่างประเทศ จะใช้บุคลากรในพื้นที่เป็ นหลักเพื่อตอบสนองและรู ้ถึงความต้องการของแขก
ในประเทศนั้นๆ แต่ยงั คงมาตรฐานการบริ การและเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
นอกจากนี้ ยัง มีโ ครงการที่จ ะพัฒ นานัก ศึก ษาของวิท ยาลัย ดุสิ ต ธานี ที่เ รี ย นจบแล้ว เข้า มาทางาน
ให้กบั โรงแรมในกลุ่มดุ สิตอีกด้วย
 การควบคุมโดยหน่ วยงานของรัฐ
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
กับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ด้านสุ ขอนามัย ทางบริ ษทั ปฏิบ ตั ิตามข้อบัญญัติสานักงานกรุ งเทพมหานคร หรื อ เทศบาลท้องถิ่น
นอกจากนี้ โรงแรมในเครื อส่ วนใหญ่ไ ด้เข้าร่ วมโครงการใบไม้เขีย ว ของมูล นิธิใ บไม้สีเขีย วซึ่ ง จัดตั้งโดย
คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจกรรมสิ่ งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (“ค.ส.ส.ท.”) ประกอบด้วยองค์กรที่มีวิสัยทัศน์
ด้านการพัฒนาธุ รกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม องค์กรที่กล่าวถึงนั้นคือ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย โครงการสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง สหประชาชาติ ป ระจาภูมิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ค สานัก งาน
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ า การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง ประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้อม และ
การประปานครหลวง ซึ่ ง โครงการใบไม้เขี ย วมีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการใช้พ ลังงาน และ
พัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของธุ รกิ จการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยจะวัดระดับ มาตรฐานโดยพิจารณา
ถึ งเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของโรงแรมเทียบได้กบั ISO 14000
ที่ผ่านมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทหรื อการถูกฟ้ องร้องเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ ยวเนื่ อง
กับเรื่ องผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม แต่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษามาตรฐานในด้านต่างๆ ตลอดจนการรักษาสิ่ งแวดล้อม
ของโรงแรมให้อยู่ใ นสภาพที่ ดี ซึ่ ง เป็ นค่า ใช้จ่า ยในการดาเนินงานตามปกติ
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ปัจจัยความเสี่ ยง

ธุ ร กิ จ โรงแรม เป็ นธุ ร กิ จ ที ่ ต ้อ งเผชิ ญ ต่ อ ปั จ จัย ความเสี ่ ย งแล ะความไ ม่ แ น่ น อนต่ า งๆ
มากมายในการประกอบธุ ร กิ จ ทั้ง ความเสี่ ย งจากการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั เอง และความเสี่ ย งจาก
ปั จจัย ภายนอกซึ่ ง อยู่เ หนื อ การควบคุ ม ของบริ ษ ทั ปั จ จัย ความเสี่ ย งต่า งๆ เหล่ า นั้น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
การด าเนิ นธุ ร กิ จและผลประกอบการของบริ ษ ัท อย่า งมี นัย ส าคัญ และมี ผลท าให้บ ริ ษ ัท ไม่ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายในการดาเนิ นงานได้
อย่า งไรก็ตาม นอกเหนื อ จากความเสี่ ย งที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ในเอกสารฉบับ นี้ แ ล้ว ยัง มี ค วามเสี่ ย งและ
ความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยที่บริ ษทั ยังไม่ทราบหรื อระบุได้ในขณะนี้ หรื อ เป็ นความเสี่ ยงที่บริ ษทั
มีความเห็นในขณะนี้ วา่ ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการหรื อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
แต่ อ าจมี ค วามสาคัญ ต่ อ ไปในอนาคตได้ ดัง นั้ น ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ควรพิ จ ารณาปั จ จัย ความเสี่ ย งอื่ น ๆ
ตามที่เห็ นสมควรเพื่ อเป็ นข้อมูลประกอบด้วย
 ความเสี่ ยงหลักต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายใน
 ความเสี่ ยงจากการขยายธุรกิจรับจ้ างบริหารโรงแรม
ปี 2556 บริ ษทั ยังคงอยูใ่ นช่วงของการขยายธุ รกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนระยะยาว
ของบริ ษ ทั ทั้ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ม ศัก ยภาพในการแข่ง ขัน และลดความเสี่ ย งจากการที่ บ ริ ษ ทั มี ร ายได้ส่ ว นใหญ่
จากภายในประเทศ บริ ษทั จึ งเพิ่มขอบข่ายการดาเนิ นธุ รกิ จรับบริ หารโรงแรมออกไปยัง ตลาดต่า งประเทศ
มากขึ้ น ทั้ง นี้ เ พื่อ ขยายตลาดให้ก บั เครื่ อ งหมายการค้า ของบริ ษ ทั โดยเน้น ไปที่ภูมิภ าคตะวัน ออกกลาง
เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภ าคเอเชี ย ตะวันออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ภูมิภาคเอเชีย ใต้ เช่น
ประเทศอินเดีย รวมไปถึงทวีปยุโรป และแอฟริ กา เนื่องจากตลาดเหล่านี้ มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่มีกาลังซื้ อสู ง
และยังเป็ นตลาดที่ยงั มีศกั ยภาพในการเติบโตได้อีกมาก อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงพิจารณารับบริ หารโรงแรม
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่ องโดยมุ่งเน้นทาเลที่มีศกั ยภาพสู งเป็ นหลัก
ในปี 2555 และ ปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับจ้างบริ หารโรงแรมคิดเป็ นร้อยละ
1.29 และร้อยละ 1.28 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยสัญญารับจ้างบริ หารโรงแรมมีอายุสัญญาอยู่ระหว่าง
2-15 ปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงอาจมีความเสี่ ยงที่เกิดจากโรงแรมที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับบริ หารจะบอกเลิก
สัญญาก่อนกาหนด หรื อไม่ต่อสัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการจัดทาสัญญารับจ้างบริ หารที่มีเงื่อนไขรัดกุมมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงที่จะเกิด
ความเสี ยหายจากการที่คู่สัญญายกเลิกสัญญารับจ้างบริ หารก่อนกาหนด
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการรองรับนโยบายการขยายธุ รกิ จ บริ ษทั ได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์
รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการบริ หารจัดการทั้งด้านการตลาด ด้านการปฎิบตั ิการ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
กับโรงแรมคู่แข่ง และเพื่อสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั เครื่ องหมายการค้าให้เป็ นที่รู้จกั ในตลาดโลก
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 ความเสี่ ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
นอกเหนื อ จากการขยายการรั บ จ้า งบริ หารโรงแรม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยยัง มีนโยบายที่จ ะขยาย
การลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่มีผลตอบเเทนดี เพื่อเป็ นการสนับสนุ นกลยุทธ์ในการขยายธุ รกิจของบริ ษทั
และบริ ษ ัท ย่ อ ยให้ เ ติ บ โตยิ่ ง ขึ้ น ทั้ง นี้ ในปี ที่ ผ่า นมาบริ ษ ัท ได้มี ก ารศึ ก ษาการลงทุ น ในโครงการต่ า งๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้พิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ และอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุ น ควบคู่ก นั ไป เพื่อ ผลประโยชน์สู ง สุ ดของบริ ษ ทั อย่า งไรก็ต าม แม้จ ะมีก ารพิจารณาอย่า ง
รอบคอบแล้ว ในการลงทุ นดัง กล่ า วบริ ษ ทั ยัง มีค วามเสี่ ย ง เช่ น การยอมรับ จากลูก ค้า รายได้ที่ไ ม่เเน่ นอน
การเปลี่ยนเเปลงของค่าก่อสร้าง และกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้พยายามสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความชานาญ รวมทั้งว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาเอกชนที่มีชื่อเสี ยงและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้เข้ามาศึกษา
ข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ก่อนที่จะนาผลการศึกษา
มาประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในแต่ละโครงการโดยคณะกรรมการบริ หารผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการ
ลงทุนต่างๆ ให้ผลตอบเเทนอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจเเละสามารถเพิ่มมูลค่าโดยรวมให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
 ความเสี่ ยงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และพัฒนาโรงแรม
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ โรงแรม การปรั บ ปรุ ง อาคาร รวมถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ ภายในโรงแรม
(Renovation) มีความจาเป็ นอย่างมาก บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุ งและพัฒนาโรงแรมในเครื อของบริ ษทั
และบริ ษ ทั ย่อย อยู่เป็ นระยะๆ และมี ก ารวางแผนการปรับ ปรุ ง ครั้ ง ใหญ่ (Major Renovation) ทุก 5-7 ปี
ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงแรมให้อยูร่ ะดับ 5 ดาว และ 4 ดาว รวมทั้งเพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพของโรงแรม
ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุ รกิจระดับเดียวกันได้
บางครั้ งการปรั บ ปรุ งตกแต่งโรงแรมบางแห่ ง ไม่สามารถดาเนิ นการได้ตามแบบ เนื่ องจากข้อจากัด
ของโครงสร้ างเดิ ม ทาให้ตอ้ งมี การปิ ดปรั บปรุ งเป็ นส่ วนๆ ในขณะที่ ยงั มีการเปิ ดให้บริ การลู กค้า จึ งอาจเกิ ด
อุปสรรคต่อการทางานและทาให้งานแล้วเสร็ จล่าช้ากว่ากาหนด ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบทางด้านลบต่อการให้บริ การ
และชื่ อเสี ยงของโรงแรม นอกจากนี้ การที่ไม่สามารถควบคุมงบประมาณการปรับปรุ งให้เป็ นไปตามที่กาหนดได้
ยังเป็ นปั จจัยเสี่ ยงอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีผลทาให้ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้ น และมีผลทาให้กาไร
และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยลดลงในที่สุด อย่างไรก็ตาม หลัง จากที่บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย
ได้วางระบบและแผนการดาเนิ นงานอย่างเป็ นมาตรฐานสาหรับงานการปรับปรุ งโรงแรม ทาให้การดาเนินงาน
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สามารถลดปั ญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากงานปรับปรุ งโรงแรมได้มาก รวมทั้ง
ได้ผลงานที่มีคุณภาพและอยูภ่ ายใต้งบประมาณ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
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ในปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้งบประมาณลงทุนเพื่อปรับปรุ งภาพลักษณ์ของโรงแรมไปกว่า
156 ล้านบาท รวมทั้งยังคงให้ความสาคัญกับการปรับปรุ งระบบป้ องกันไฟและระบบรักษาความปลอดภัย
ในอาคาร รวมไปถึ ง งานปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ าและน้ า ประปาที่ มี ค วามจาเป็ นต่ อ การให้บ ริ ก ารลู ก ค้า
ส่ วนโครงการปรับปรุ งตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร งานปรับภูมิทศั น์โดยรอบอาคาร สามารถดาเนิ นการ
แล้ว เสร็ จ ได้ตามกาหนด ทั้ง นี้ ในการพิจ ารณาโครงการปรับ ปรุ ง ภาพลัก ษณ์ ข องโรงแรมแต่ล ะแห่ ง นั้น
บริ ษทั ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการ ภาวะตลาด และมูลค่าของผลตอบแทนที่จะได้รับควบคู่กนั ไป
ความเสี่ ยงด้ านความน่ าเชื่อถือและความมั่นคงทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระเงินกูร้ ะยะยาวกับสถาบันการเงินจานวน 1,092
ล้านบาท เป็ นวงเงินกูข้ องบริ ษทั Philippine Hoteliers, Inc. จานวน 510 ล้านเปโซ เพื่อใช้ปรับปรุ งโรงแรม
ดุ สิ ตธานี มะนิ ล า กาหนดชาระคื น ตั้ง แต่ กุม ภาพัน ธ์ 2552 ถึ ง กุม ภาพันธ์ 2558 และเป็ นเงิ นกู ้ร ะยะยาว
ของบริ ษทั ย่อยเพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ วงเงิน 41.50 ล้านเหรี ยญสหรัฐ กาหนดชาระคืน
ตั้งแต่ กันยายน 2556 ถึง มิถุนายน 2561
ในสัญญาเงิ นกู้ระยะยาวสกุลเปโซ และสกุลเหรี ยญสหรัฐ นอกเหนื อจากการชาระคืนเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ ยตามที่ กาหนดในสั ญ ญาแล้ ว ตลอดอายุ สั ญ ญาการกู้เ งิ น บริ ษัท จะต้อ งดารงอัต ราส่ ว นหนี้ สิ น
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ 1.75 ต่อ 1 ตามลาดับ ดังนั้นหากบริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ดังกล่าวในสัญญาได้ เจ้าหนี้ มีสิทธิ ระงับการให้กยู้ ืมเงินเเละถือว่าเงินกูท้ ้ งั หมดถึงกาหนดชาระทันที ซึ่งจะมีผล
ต่อสภาพคล่องและฐานะการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
อย่า งไรก็ ต าม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริ ษ ัท สามารถชาระคื น เงิ น ต้น และดอกเบี้ ย เงิ น กู้
ข้างต้นตรงตามกาหนด รวมทั้งดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของเจ้าของเพียง 0.79 ต่อ 1 ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไข
ในสั ญ ญาเงิ น กู้ และสอดคล้อ งกับ นโยบายของบริ ษ ัท ที่ จ ะดารงอัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของเจ้า ของ
ไม่เกิน 1 ต่อ 1
ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอก
 ความเสี่ ยงในด้ านการแข่ งขันและการเพิม่ ขึน้ ของคู่แข่ ง
ธุ ร กิ จ โรงแรมในทาเลที่ มี ศ กั ยภาพหลายแห่ ง มี ก ารแข่ง ขัน สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยกลุ่ ม บริ ษ ทั
ต้องแข่ ง ขัน กับ โรงแรมทั้ง ในระดับ นานาชาติ ระดับ ประเทศ รวมไปถึ ง ระดับ ท้อ งถิ่ น โดยเฉพาะคู่ แ ข่ง
ที่เป็ นกลุ่มโรงแรม ที่มีเครื อข่ายในต่างประเทศ (International Chain Hotels) ซึ่ งมีระบบการบริ หารจัดการ
ที่มีป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง รวมทั้ง ที ่มีต น้ ทุน ทางการเงิน ที่ต่ า กว่า นอกจากคู่แ ข่ง ที่เ ป็ นโรงแรมแล้ว เซอร์ ว ิส
อพาร์ตเมนท์ (Serviced Apartments) หรื อแม้กระทัง่ โรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แห่งได้ทาการเปลี่ยนรู ปแบบ
การให้บ ริ ก ารโดยจัดสรรห้องจานวนหนึ่ ง ไว้สาหรับ บริ ก ารผูท้ ี่ตอ้ งการพัก ระยะสั้ น ก็ถื อ ได้ว่า เป็ นคู่แข่ง
ของธุ รกิจโรงแรมเช่นกัน
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ดัง นั้น การเข้า มาของคู่แ ข่ ง ในแต่ล ะประเภทและในแต่ล ะทาเลพื้ น ที่ โดยเฉพาะหัว เมื อ งใหญ่
ทาให้จานวนอุปทานธุ รกิ จห้องพักเพิ่มมากขึ้ น ในขณะที่อุปสงค์หรื อความต้องการของตลาดอาจชะลอตัว
จากปั จ จัย ต่ า งๆ อัน มี ผ ลทาให้ก ารแข่ง ขัน ช่ ว งชิ ง ส่ ว นแบ่ง ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการเพิ่ ม มากขึ้ น
และจะส่ งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการในที่สุด
นอกเหนื อจากธุ รกิ จห้องพัก การแข่ ง ขันในธุ รกิ จร้ า นอาหารก็ สู ง เช่ นกัน ปั จจุ บ นั มีภตั ตาคารและ
ร้ า นอาหารทั้ง ที่ ต้ งั อยู่ใ นโรงแรมและไม่อยู่ใ นโรงแรมเกิ ดขึ้ น จานวนมาก โดยนาเสนอความหลากหลาย
ของประเภทอาหาร ระดับการบริ การ ราคา และบรรยากาศที่แตกต่างกัน ทาให้ผบู้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้น
เพื่ อ เป็ นการลดความเสี่ ย งด้า นการแข่ ง ขัน ดัง กล่ า วข้า งต้น บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยมี เ ป้ าหมาย
ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารแก่ ล ู ก ค้า อย่า งต่ อ เนื ่ อ ง โดยมี ก ารจัด การฝึ กอบรมและพัฒ นา
บุ ค ลากรให้ม ี ค วามรู ้ ด ้า นบริ ก ารอย่า งสม่ า เสมอซึ่ ง ถื อ เป็ นหัว ใจส าคัญ ของธุ ร กิ จ การปรั บ ปรุ ง
ภาพลัก ษณ์ โ รงแรมให้ มี ค วามทัน สมัย สวยงาม และสามารถอ านวยความสะดวกสบายให้ แ ก่ ลู ก ค้า
นอกจากนี้ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยยัง มี ก ารวางแผนกลยุท ธ์ท างการตลาดโดยเน้น จุดแข็ง ของโรงแรมและ
ร้ า นอาหารภายในโรงแรม (Unique Selling Points) และพัฒนาความได้เปรี ย บเชิ ง การแข่ง ขันทางธุ รกิ จ
(Competitive Advantage) เพื่อรั ก ษาและเพิ่ม ส่ วนแบ่ง ทางการตลาด ยิ่ง ไปกว่า นั้น บริ ษ ทั ยัง มีม าตรการ
ควบคุมต้นทุนการดาเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 ความเสี่ ยงจากความไม่ แน่ นอนด้ านเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ
ในปี 2556 แม้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างชะลอตัว โดยส่ วนใหญ่เป็ นผล
มาจากการบริ โภคและการลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ช ะลอตัว กว่า ที่ ค าดไว้ แต่ สาหรั บ ภาวะอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยว มีการขยายตัวต่อเนื่ องจากปี ที่ผา่ นมา ตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากเกือบทุก ภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนและรัสเซี ย เช่นเดียวกับจานวนเที่ยวบินมายัง
ประเทศไทยที่เพิ่มขึ้ น และยังมีการเปิ ดเส้นทางบินตรงไปยังจังหวัดท่องเที่ยวหลักในแต่ละภูมิภาคเพิ่มขึ้น
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่ งหลังของปี 2556 เริ่ มมีสัญญาณความไม่สงบทางการเมือง และทวีความรุ นแรง
ขึ้นในช่ วงไตรมาสสุ ดท้าย ต่อเนื่ องจนถึ งต้นปี 2557 ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่า งไรก็ ต ามบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยได้ต ระหนัก ถึ ง ความเสี่ ย งข้อ นี้ ดี และพยายามปรั บ กลยุท ธ์
ทางการตลาด รวมทั้ง หาแนวทางการกระจายความเสี่ ย งโดยการแสวงหาแหล่ง รายได้จ ากภูมิภ าคอื่น ๆ
เพื่อไม่ให้ธุรกิ จกระจุ กตัวอยู่ในประเทศหรื อเพียงภูมิ ภาคเดี ยวเท่ านั้น รวมทั้งได้เตรี ยมวางแผนสารองสาหรั บ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Contingency Plan) พร้อมด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนิน
ธุ รกิ จยังคงดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อง และเพื่อลดความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นให้น้อยที่สุด
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 ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ
การเกิ ดภัยธรรมชาติ เช่ น พายุ อุทกภัย และแผ่นดิ นไหว ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อธุ รกิ จโรงแรม
เเละการท่องเที่ ย ว โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในช่ ว ง 2-3 ปี ที่ผ่า นมา ภัย ธรรมชาติที่ เกิ ดทวีค วามรุ น แรงมากขึ้ น
และยากที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้พิจารณาทาประกันกับบริ ษทั ประกันภัยที่มีความมัน่ คง
และมีชื่อเสี ยง โดยจัดทาประกันภัยความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่เพิ่มเงื่อนไขความคุม้ ครองให้มีความครอบคลุม
มากขึ้ น รวมถึ ง ความเสี ย หายเมื่ อธุ รกิ จหยุดชะงัก (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายได้ที่ตอ้ งเสี ย ไป
ให้เพียงพอ นอกจากนี้ ยงั จัดทาประกันคุ ม้ ครองความเสี ยหายที่อาจเกิ ดกับลูกค้าหรื อบุคคลที่ 3 (Third Party
Liability) โดยปั จจุบนั จัดทาเป็ นกรมธรรม์ร่วมกันสาหรับโรงแรมในเครื อทัว่ โลก (Global Liability Insurance)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขและวงเงินประกันให้มีความเหมาะสมทุกปี รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดทาประกัน (Insurance Committee) เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ ยวกับ
การจัดทาประกัน ในอดี ตที่ผ ่า นมา บริ ษ ทั ได้รับ ค่า ชดเชยความเสี ย หายที่เกิ ดขึ้ น อย่า งพอเพีย งจากบริ ษ ทั
ประกันภัยจากเหตุ การณ์ ภยั ธรรมชาติ ที่ทาความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน และทาให้การดาเนิ นงานของโรงแรม
ต้องหยุดชะงัก
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีมาตรการลดความเสี่ ยงด้วยการวางแผนและซักซ้อมแผนฉุ กเฉิ น โดยออกเป็ น
นโยบายเพื่อถือปฏิ บตั ิสาหรับโรงแรมต่างๆ ในเครื อด้วย
 ความเสี่ ยงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก
สถานการณ์ เศรษฐกิ จโลกในช่ วงปี 2556 ยังคงชะลอตัวหรื อเติบโตเพีย งเล็ก น้อยโดยมีสัญญาณ
การฟื้ นตัว อย่า งช้า ๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ ของประเทศในกลุ ่ม สหภาพยุโ รปที่เ ริ ่ ม จะหลุด พ้น จากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่ตวั บ่งชี้ ทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
สหรั ฐ อเมริ ก าอย่า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ ดัช นี ร าคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และอัต ราการว่า งงานที่ ล ดลง
แต่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กายังคงมาตรการขยายปริ มาณเงิน (Quantitative Easing) เนื่องจากสถานการณ์
ด้านการคลังยังคงเปราะบาง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิ งคโปร์ และ ฮ่องกง ยังมีการขยายตัวที่แข็งแกร่ งและถูกมองว่า
เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้ฟ้ื นตัวต่อไป
 ความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระหนี้ สินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นเงิน 1,940
ล้า นบาท และอาจจะต้อ งมี ก ารกู้ยืม เงิ น เพื่ อ ใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง ภาพลัก ษณ์ ข องโรงแรม และการลงทุ น
ในโครงการใหม่ บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบ
ต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ได้
ในส่ วนของการจัดหาแหล่งเงินกู้ บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในการออกหุ ้นกูเ้ พื่อรองรับ
ไว้แล้วเป็ นวงเงิ นจานวน 5,000 ล้า นบาท โดยในการออกหุ ้นกู้ บริ ษ ทั สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ ย คงที่
ไว้ในกาหนดระยะเวลาของหุ ้นกู้ ซึ่ งจะสามารถลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้
อย่า งไรก็ ต ามบริ ษ ัท ควบคุ ม ความเสี่ ย งโดยกาหนดเป็ นนโยบายให้บ ริ ษ ัท มี อ ัต ราส่ ว นหนี้ สิ น
ต่อส่ วนของเจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้บริ ษทั มีภาระดอกเบี้ยจ่าย และภาระการคืนเงินต้นมากเกินไป
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 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นทีผ่ นั ผวน
บริ ษทั มีรายได้ส่วนหนึ่ งจากโรงแรมในต่างประเทศ เช่ นที่ ฟิ ลิปปิ นส์ และ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ รวมถึง
โรงแรมที่รับบริ หารที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่ งตามสัญญาการบริ หารและการตลาดที่บริ ษทั ได้ทาขึ้นนั้นระบุให้
การรั บ ค่า บริ ห ารเป็ นสกุล เงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรัฐ เพีย งสกุล เดี ย ว แต่ก ารทาสัญ ญาขายห้อ งและการรับ ชาระ
เงิ น ค่าห้องพักและค่าแพ็คเกจในบางกรณี อาจกาหนดให้ชาระเป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศอื่นอีก เช่ น ปอนด์
อังกฤษ เยน ยูโร ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีการขายผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ซึ่ งบริ ษทั จะกาหนดราคาห้องพัก
เป็ นสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ ดังนั้น หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศ จะมีผลให้บริ ษทั
มีความเสี่ ยงจากรายได้ที่ลดลงเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกลับมาเป็ นเงินบาท
อย่า งไรก็ต าม ปั จ จุ บ นั ผลกระทบดัง กล่ า วยัง มีไ ม่ม ากเนื่ องจากรายได้หลัก ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั
ย่อ ยเป็ นเงิ นสกุลบาท บริ ษทั จึงยังมิได้มีการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ หากบริ ษทั
พิจารณาเห็ น ว่า อัต ราแลกเปลี่ ย นมี ค วามผัน ผวนมาก หรื อ มี แ นวโน้ม ที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบกับ รายได้
ของบริ ษ ทั อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั จะพิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว
ในส่ วนของภาระเงิ นกูส้ กุลต่างประเทศ ซึ่ งอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ผนั ผวนนั้น
เนื่องจากแหล่งรายได้ที่จะนามาชาระคืนเงินกูเ้ ป็ นเงินสกุลเดียวกัน จึงไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
 ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
 ความเสี่ ยงจากการทีบ่ ริษัทมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้ อยละ 25
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ครั้งล่าสุ ด วันที่ 19 มีนาคม 2556 กลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ถือหุ ้นในบริ ษทั จานวน 42,439,833 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.93 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่า ยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั จึงทาให้เป็ นไปได้ที่มติของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่จะมีผลต่อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในเรื่ องต่างๆ
ยกเว้นเรื่ องกฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั ซึ่ งกาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ของบริ ษ ทั ได้ยึด หลัก ธรรมาภิบ าลอย่า งเคร่ ง ครัด เพื่อให้เกิ ด
ความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการอยู่เสมอ
 ความเสี่ ย งจากการที่หุ้ น มีก ารหมุ น เวีย นเปลี่ย นมือ (free float) น้ อ ย ส่ งผลให้ ส ภาพคล่ อ ง
ในการซื้อขายน้ อ ย
ณ วันปิ ดสมุ ดทะเบี ย นผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งล่า สุ ด วันที่ 19 มีนาคม 2556 หุ ้นของบริ ษ ทั ส่ วนใหญ่จานวน
70,298,610 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 82.70 ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นสามัญที่เป็ น Strategic Shareholders จานวน 26 ราย และ
เป็ นการถื อหุ ้นโดยผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย (Non-Strategic Shareholders) จานวน 1,410 ราย รวม 14,214,369 หุ ้น
คิดเป็ นร้อยละ 16.72 จึงอาจทาให้มีหุ้นของบริ ษทั ที่หมุนเวียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ (free float) ค่อนข้างน้อย
และมีการซื้ อขายเปลี่ยนมือของหุ ้นในตลาดรองไม่มากนัก ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นอาจมีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถซื้ อขายหุ ้น
ของบริ ษทั ได้ทนั ทีในราคาที่ตอ้ งการ
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บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุ ้นทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

ที่

รายชื่อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)

1 บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์
(เดิมชื่อ บ. ดุสิตธานี
อินเตอร์เนชัน่ แนล)
2

Philippine Hoteliers, Inc.
ถือหุน้ โดย
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์
หมายเหตุ * ไม่รวมหุน้
บุริมสิ ทธิ์ซ้ือคืน

%
ประเภท
การ
ธุรกิจ
ถือหุ้น
99.99 ลงทุนใน
บริ ษทั อื่น

2.75
84.05

4 บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์

99.99

7 บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

(ล้านบาท)

800

สามัญ

โรงแรม Peso 365 mn.* สามัญ
และ
88.01 รับจ้าง
บริ หาร

3 บมจ.ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
ถือหุน้ โดย
- บมจ. ดุสิตธานี
- บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์

5 Dusit Overseas Co., Ltd.
ถือหุน้ โดย
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
6 บ. เทวารัณย์ สปา

ทุนทีเ่ รียก
หุ้น
ชาระแล้ ว ประเภท จานวน(หุ ้น) มูลค่าหุน้ ละ
10

3,648,701 * Peso 100

โรงแรม

825

สามัญ

82,500,000

10

รับจ้าง
บริ หาร

50

สามัญ

5, 000,000

10

รับจ้าง HKD 33,000 สามัญ
บริ หาร

33,000

HKD1

สถาน
บริ การ
ด้าน
สุขภาพ

8

800,000

10

49.99 สอนการ
ประกอบ
อาหาร

40

สามัญ 399,999
บุริมสิ ทธิ์
1

100
100

100.00
99.99

สามัญ
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80,000,000

(บาท)

ทีต่ ้งั สานักงาน
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
3 rd Flr., Dusit Thani Manila
Ayala Center, 1223 Makati
City, Philippines
Tel. (632) 867-3333
Fax. (632) 867-3888
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 3 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3630
Suite 3001-022,30/F, Great
Eagle Center, 23 Habour Road,
Hong Kong
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 9 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2235-1655
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
ชั้น 1 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2237-8877
โทรสาร +66 (0) 2237-8878

%
ประเภท ทุนทีเ่ รียก
หุ้น
ที่
การ
ธุรกิจ
ชาระแล้ ว ประเภท จานวน(หุ ้น) มูลค่าหุน้ ละ
ทีต่ ้งั สานักงาน
(ล้านบาท)
ถือหุ้น
(บาท)
8 Dusit Bird Hotels Private Limited 50.00 รับจ้าง Rs. 28.6 mn. สามัญ 2,860,000 Rs. 10
E-9, Connaught House,
บริ หาร
Connaught Place,
New Delhi – 110001,
Delhi, INDIA
99.99 ประกอบ
4
สามัญ 400,000
10
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
9 บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
กิจการ
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
โรงแรม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
กองทุ
น
รวม
4,094
หน่
ว
ย
409.40
10
195
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
กองทุ
น
รวมอสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
10
ลงทุน
ชั้น 32 ถนนสาทรใต้
และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
30.02 อสังหาริ มทรัพย์
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กทม. 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2686-6100
โทรสาร +66 (0) 2670-0430
ประกอบ USD 38.5 mn. สามัญ 38,500,000 USD 1 Level 2, Orchid Maage’,
11 DMS Property Investment
Private Limited
กิจการ
Ameer Ahmed Magu, Male’,
ถือหุน้ โดย
โรงแรม
Maldives
55.00
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ ีส์
12 Dusit USA Management Inc.
100.00 รับจ้าง USD 40,000 สามัญ 40,000
USD 1 2711 Centerville Road,
Suite 400, in the City of
บริ หาร
Wilmington, Country of New
Castle, 19808, State of
Delaware, U.S.A.
13 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
99.99 ลงทุนใน
40.8
สามัญ 6,800,000
6
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
บริ ษทั อื่น
ชั้น 5 ถนนพระราม 4 สี ลม
บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2200-9999
โทรสาร +66 (0) 2636-3545
14 Dusit Fudu Hotel Management
305A at 2nd – 3rd Floors,
รับจ้าง RMB 18 mn.
(Shanghai) Co., Ltd.*
Tower One, No. 1287
บริ หาร
ถือหุน้ โดย
Shang Cheng Road, Pudong
45.00
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
New District, Shanghai,
People’s Republic of China
หมายเหตุ * เป็ นบริ ษทั จากัด
ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่ งทุนจดทะเบียน
ไม่มีการกาหนดเป็ นหุ ้น
15 Dusit Thani Laguna Singapore 25.01 ประกอบ SGD 1 mn. สามัญ 10,000 SGD 100 11 Laguna Golf Green,
Pte. Ltd.
กิจการ
Laguna National Golf &
โรงแรม
Country Club, Singapore 488047
รายชื่อนิตบิ ุคคล
(บริษัทย่ อย)
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ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ ือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก
กลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรก และผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยอื่น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ครั้งหลังสุ ด
วันที่ 19 มีนาคม 2556 ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น สั ดส่ วน (%)

1. กลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผูเ้ กี่ยวข้อง

42,439,833

49.93

2. บริ ษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท จากัด

9,920,500

11.67

3. PIONEER INETWORK LIMITED

8,765,072

10.31

4. กลุ่มนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล และผูเ้ กี่ยวข้อง

4,718,800

5.55

5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้ กี่ยวข้อง

4,383,939

5.16

6. บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

2,188,243

2.57

7. BARCLAYS BANK PLC, HONG KONG

1,950,000

2.29

8. MR. WANG KONG-WEI

1,451,600

1.71

9. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

736,534

0.87

10. บริ ษทั พรอสเพคท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

550,000

0.65

77,104,521

90.71

7,895,479

9.29

850,000,000
10
85,000,000
(471,500)
84,528,500

บาท
บาท/หุน้
หุน้
หุน้
หุน้

รวม
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอื่น
ทุนจดทะเบียนรวม
มูลค่าหุ น้
จานวนหุ ้นสามัญ
หัก หุ น้ สามัญซื้อคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
รวมจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
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หมายเหตุ 1. กลุ่ ม ท่ านผู้ ห ญิ ง ชนั ต ถ์ ปิ ยะอุ ย และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย บ .ชนั ต ถ์ แ ละ
ลู ก กลุ่มนายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก กลุ่มนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์ และกลุ่มนางสุ นงค์ สาลี รัฐวิ ภาค
2. บริ ษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด ประกอบธุ รกิ จโรงแรม ผู้ถือหุ้ นหลัก
คื อ บริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย โดยถือหุ้ นร้ อย
ละ 99.99 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด
3. PIONEER INETWORK LIMITED เป็ น Investment Holding ผู้ถือหุ้นหลัก คือ
(1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถือหุ้ นร้ อยละ 50 ของหุ้ นที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด ทั้งนี ้ Pioneer
Global Group Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ฮ่องกง ถือหุ้ นใน Pioneer Industries
(Holdings) Limited ร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด
(2) Add Return Company Limited ถือหุ้ นร้ อยละ 50 ของหุ้ นที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด ทั้งนี ้ Mrs. Rossana
Wang Gaw ถือหุ้นใน Add Return Company Limited ร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด
4. กลุ่มนายวิชิต ชิ นวงศ์ วรกุล และผู้เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย นางจารุ ณี ชิ นวงศ์ วรกุล
5. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผู้เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย นางสาวิตรี รมยะรู ป
ข้ อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
ณ วัน ที่ 19 มีน าคม 2556 วัน ปิ ดสมุด ทะเบีย นพัก การโอนหุ ้น เพื่อ สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 20/2556 บริ ษทั มีผูถ้ ื อหุ ้นสามัญรายย่อยร้ อยละ 16.72
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นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
 นโยบายของบริ ษัท บริ ษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นไม่เกินกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น
และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในงบการเงินรวม
ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงผลการดาเนิ นงานและกาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่า มีความสามารถ
ที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด นอกจากนี้ วันที่ 11 สิ งหาคม 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2554 มีมติเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยไม่จ่ายปั นผลระหว่างกาล
ในปี 2556 บริ ษ ทั จ่า ยเงิ นปั นผลประจาปี 2555 โดยจัดสรรจากกาไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 1 บาท
เป็ นเงิน 85 ล้านบาท
 นโยบายของบริ ษั ท ย่ อ ย การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้กาหนดอัต ราส่ ว น
ในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท ย่ อ ยให้ แ ก่ บ ริ ษัท ขึ้ นอยู่ ก ับ ผลประกอบการและงบกระแสเงิ น สด
ของแต่ล ะบริ ษ ทั ย่อ ย หากบริ ษ ทั ย่อ ยมี ก ระแสเงิ น สดเพีย งพอ และได้ต้ัง ส ารองตามกฎหมายแล้ว
คณะกรรมการของบริ ษ ัท ย่อ ยจะพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ นกรณี ไ ป แต่ ท้ ัง นี้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจะต้อง
ไม่เกิ นกว่ากาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ย่อย
 ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลังของบริษัท
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

156

31

108

(108)

217

2. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

85

85

85

85

85

3. กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

1.86

0.37

1.28

(1.28)

2.56

4. เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุน้ )

1.00

0.50

0.50

0.50

1.00

5. เงินปั นผลจ่าย (ล้านบาท)

*85

**42.50

42.50

*42.50

85

54

137

39

-

39

6. การจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ (%)
หมายเหตุ

47

* จัดสรรจากกาไรสะสม
** จัดสรรจากกาไรสุทธิ และกาไรสะสม
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โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
คณะกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จดั การ / ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บริหารสินทรัพย์
 ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ าย
- ฝ่ ายวิเคราะห์การลงทุน
- ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์
- ฝ่ ายการเงิน

บริหารโรงแรมและสปา

การศึกษา
 ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ าย

 ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ าย

-

- วิทยาลัยดุสิตธานี
- บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายขายเเละการตลาด
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
สปา

สานักงานส่ วนกลาง
 ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ าย

-

สานักงานเลขานุการบริ ษทั
ฝ่ ายกฎหมายและการจัดการ
ฝ่ ายบัญชีเเละการเงิน
ฝ่ ายบัญชีโรงเเรมเเละควบคุม
ฝ่ ายจัดซื้อกลาง
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง
ฝ่ ายอาคารสานักงาน
ฝ่ ายบริ การเทคนิค
ฝ่ ายพัฒนาโรงเเรม
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ ายบริ หารจัดการสู่ ความยัง่ ยืน

ปัจจุบนั ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล แบ่งการบริ หารจัดการออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
1. การบริ หารสิ นทรัพย์
2. การบริ หารโรงแรม และสปา
3. การศึกษา
4. สานักงานส่ วนกลาง
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1. การบริหารสิ นทรัพย์
การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ เพิ่ม มูล ค่า สิ น ทรั พ ย์ใ ห้ม ากที่ สุ ด ด้ว ยการใช้สิ น ทรั พ ย์
ของบริ ษ ทั อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิจ ารณาการลงทุ น ในกิ จ การโรงแรมและธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นเจ้าของโรงแรม 7 แห่ง ดังนี้
- ภายใต้เครื่ องหมายการค้า ดุสิตธานี เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีท้ งั หมด 4 โรงแรมคือ
1. โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
2. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
3. โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
4. โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
- ภายใต้เครื่ องหมายการค้าดุสิตปริ๊ นเซส และรอยัลปริ๊ นเซส เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีท้ งั หมด 3
โรงแรม คือ
1. โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส เชียงใหม่
2. โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
3. โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส โคราช
ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล ได้จดั ตั้งทีมงานเพื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งนี้ การพิจารณา
การลงทุน บริ ษทั ได้คานึ งถึ งผลตอบแทนสู งสุ ดและความเสี่ ยงควบคู่ไปด้วย
2. การบริหารโรงแรมและสปา
การบริ หารโรงแรมและสปา มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อลดสายการบังคับบัญชาและเพิ่มการกระจายอานาจ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงานและสามารถตัดสิ นใจได้รวดเร็ ว ซึ่ งจาเป็ นต่อธุ รกิจที่กาลังขยายตัว
และมี ก ารแข่ ง ขัน ที่ สู ง แต่ ท้ ัง นี้ เพื่ อ ความโปร่ ง ใส และให้เ ป็ นไปตามหลัก การควมคุ ม ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
บริ ษทั ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการอนุ มตั ิรายการต่างๆ ไว้ให้ผบู้ ริ หารสามารถดาเนินการได้ภายใน
ขอบเขตอานาจที่ได้รับ หากรายการใดเกินกว่าอานาจหน้าที่จะต้องดาเนินการขออนุมตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
โดยฝ่ ายการรับบริ หารโรงแรมประกอบด้วยแผนกต่างๆ ดังนี้
o ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
o ฝ่ ายขาย และฝ่ ายการตลาด
o ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
o สปา
หลังจากมีการ Re-Branding ดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้จดั ทามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
และการบริ การสาหรับโรงแรมในแต่ละเครื่ องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน โดยเครื่ องหมายการค้าในธุ รกิ จ
โรงแรมของดุสิต อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประกอบไปด้วย 5 เครื่ องหมายการค้า ได้แก่ “ดุสิตธานี ” “ดุสิตปริ๊ นเซส”
“ดุสิตดีทู” และ “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิ เด้นซ์” โรงแรมในแต่ละเครื่ องหมายการค้า จะมีเอกลักษณ์
ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
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เทวารัณย์ สปา
เป็ นสถานบริ การด้านสุ ขภาพ (สปา) ที่มุ่ง สร้า งสรรค์ และ พัฒนาการบริ การด้านสปา ในโรงแรม
ระดับ 5 ดาว โดยเน้นความพิถีพิถนั ในทุกขั้นตอนของการบริ การ เทวารัณย์ สปา เน้นการบาบัดที่ผสมผสาน
ระหว่างศาสตร์ ของตะวันออก และตะวันตกซึ่ งถือเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเทวารัณย์ รู ปแบบการตกแต่ง
จะเน้นบรรยากาศที่ผ่อนคลายเสมือนอยู่ในสวนสวรรค์ ซึ่ งเป็ นกรอบความคิดและที่มาของเทวารัณย์ สปา
ทาให้เทวารัณย์ สปา เป็ นสปาชั้นแนวหน้าของทวีปเอเชี ย ประกอบด้วย
 เทวารัณย์ สปา กรุ งเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
 เทวารัณย์ สปา หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
 เทวารัณย์ สปา พัทยา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
 เทวารัณย์ สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
 เทวารัณย์ สปา มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
 เทวารัณย์ สปา มัลดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
นา้ สปา
เป็ นสถานบริ การด้านสุ ขภาพ (สปา) สาหรับโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยกรอบความคิดของน้ า สปา
เน้นถึงความเรี ยบง่าย และ ความไม่ซบั ซ้อนของการตกแต่งและการบริ การ
3. การศึกษา
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาและเติบโตอย่างมัน่ คง และเป็ นการเตรี ยมบุคลากรที่มีคุณภาพ
สาหรั บ รองรั บ การขยายตัว ของโรงแรมกลุ่ม ดุ สิ ต ธานี แ ละอุต สาหกรรมโรงแรมและการบริ ก ารทัว่ โลก
บริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี จากัด (มหาชน) จึ ง จัด ตั้ง ฝ่ ายการศึ ก ษาขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์มุ่ ง เน้น ที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ
ด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมไปยังจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีโรงแรมดุสิตธานีต้ งั อยู่
ทั้ง นี้ เ พื ่อ เป็ นการผลิต แรงงานที ่มีคุณ ภาพเข้า ท างานในโรงแรมโดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง โรงแรมในกลุ ่ม ดุสิ ต
ปั จจุบนั ธุ รกิ จด้านการศึกษาของกลุ่มได้รับการยอมรับและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
ฝ่ ายการศึกษาของกลุ่มดุสิตธานีประกอบด้วย
(1) วิทยาลัยดุสิตธานี
บริ ษทั ดุ สิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตวิทยาลัยดุสิตธานี เปิ ดสอน
ในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญ ญาโทด้านการครัว การท่องเที่ยว การบริ หารโรงแรม และอื่น ๆ ที่เกี่ ย วข้อง
ในธุ รกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
(2) บริษัท เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต
บริ ษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จัดตั้งขึ้ นโดยการร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
กับ เลอ กอร์ ดอง เบลอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ภายใต้บริ ษทั ร่ วมทุนนี้ ได้จดั ตั้งโรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุ สิต ขึ้น ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เปิ ดทาการเรี ยนการสอนครั้งแรก
เดือนกรกฎาคม 2550 โดยทุกหลักสู ตรที่โรงเรี ยนเปิ ดสอนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การ
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4. สานักงานส่ วนกลาง
เป็ นการบริ หารจัดการในด้านนโยบาย กาหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ทิศทางของบริ ษทั รวมทั้งกาหนด
กฎระเบี ย บ และการปฏิ บ ัติ ง าน ควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ นมาตรฐาน และสอดคล้ อ งกั น ทั้ง กลุ่ ม
การแบ่งแยกงาน และความรั บผิดชอบงานส่ วนดังกล่าวออกจากงานใน 3 ส่ วนข้างต้น เพื่อแบ่งแยกอานาจ
หน้า ที่ ใ ห้ช ัด เจน ทาให้เ กิ ด ความคล่ อ งตัว ในการบริ ห ารงาน และเพื่อ ผลประโยชน์สู ง สุ ด ต่ อ ภาพรวม
ของการบริ หารองค์กร การบริ หารจัดการส่ วนกลางขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) และหัวหน้า
ฝ่ ายปฏิบตั ิการทางการเงิน (CFO) ยกเว้น ฝ่ ายตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
สานักงานส่ วนกลางประกอบด้วยฝ่ ายต่างๆ ดังนี้
 สานักงานเลขานุการบริ ษทั
 ฝ่ ายกฎหมายและการจัดการ
 ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
 ฝ่ ายบัญชีโรงแรมและควบคุม
 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
 ฝ่ ายจัดซื้ อกลาง
 ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง
 ฝ่ ายอาคารสานักงาน
 ฝ่ ายบริ การทางเทคนิค
 ฝ่ ายพัฒนาโรงแรม
 ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
 ฝ่ ายบริ หารจัดการสู่ ความยัง่ ยืน
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 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มี พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ เป็ นประธานที่ปรึ กษา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
และนายบันเทิง ตันติวทิ เป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการ เเละคณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลาดับที่

รายชื่อคณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย**
นายชาตรี โสภณพนิช
ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์
นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์

8.

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

9.

ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ

10.

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

11.

นางปราณี ภาษีผล*

12.

นายสรดิษ วิญญรัตน์

ตาเเหน่ ง

ประธานกิตติมศักดิ์เเละกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ /
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุม
(ครั้ง)
-/7
7/7
6/7
5/7
2/7
7/7
7/7
7/7

7/7
7/7
5/5
5/7

หมายเหตุ * ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 20/2556 วั น ที่ 29 เมษายน 2556 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นางปราณี ภาษี ผ ล
เป็ นกรรมการอิ สระ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2556 เป็ นต้ นไป
และ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2556 วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมตั ิแต่ งตั้งนางปราณี
ภาษี ผล เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ โดยมี ผลตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 จนถึง เมษายน 2559
กรรมการบางท่ า นไม่ ส ามารถเข้ า ร่ วมประชุ มทุกครั้ งได้ เนื่ องจากติ ด ภารกิ จ และบางท่ า นมี ปัญหา
ด้ า นสุ ข ภาพ
บริ ษัทมีกรรมการอิ สระ 5 ท่ าน และกรรมการตรวจสอบ 4 ท่ าน ซึ่ งมีจานวนและคุณสมบัติเป็ นไปตาม
ประกาศที่ เกี่ยวข้ องกาหนด
นอกจากนี ้ กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ บริ หารมี การประชุ ม โดยไม่ มีฝ่ ายจั ด การเข้ า ร่ วมประชุ ม เมื่ อวันที่
19 พฤศจิ กายน 2556
** ท่ า นผู้ หญิ งชนั ตถ์ ปิ ยะอุย ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทด้ ว ยเหตุปัญ หาด้ า นสุ ข ภาพ
โดยมี ผลตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพั นธ์ 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพั นธ์ 2557
จึ ง มี มติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ แ ต่ ง ตั้ง นางปรารถนา มงคลกุล ให้ ดารงตาแหน่ ง กรรมการแทนท่ า นผู้ ห ญิ ง ชนั ตถ์ ปิ ยะอุย
โดยมี ผ ลนั บ ตั้ง แต่ วันที่ 25 กุมภาพั น ธ์ 2557 เป็ นต้ นไป ทั้ ง นี ้ ท่ า นผู้ หญิ งชนั ตถ์ ปิ ยะอุย ยัง คงดารงตาแหน่ ง
ประธานกิ ตติ มศักดิ์ ของบริ ษัท
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ.ดุสิตธานีของกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2556
เปรี ยบเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2555
บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ที่

การถือครองหลักทรัพย์

ชื่อ
ถือโดยตนเอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย
นายชาตรี โสภณพนิช
ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์
นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
นางปราณี ภาษีผล*
นายสรดิษ วิญญรัตน์
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก

2556

2555

4,325,666
5,406
-

4,373,866
5,406
N/A
-

นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์

รวม (หุ้น)

4,331,072 4,379,272

ถือโดยผู้เกีย่ วข้ อง

รวม

2556
2555
2556
2555
42,447,567 42,439,833 42,447,567 42,439,833
10,073
10,073 4,335,739 4,383,939
2,194,508 2,194,508 2,194,508 2,194,508
8,765,072 8,765,072 8,765,072 8,765,072
61,660
61,660
67,066
67,066
N/A
N/A
นับรวมอยูใ่ นกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย
นับรวมอยูใ่ นกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย
53,478,880 53,471,146 57,809,952 57,850,418

เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
7,734
(48,200)
-

(40,466)

หมายเหตุ* ดารงตาแหน่ งกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์
นายชนิ น ทธ์ โทณวณิ ก เเละนางสิ นี เธี ย รประสิ ท ธิ์ กรรมการ 2 ใน 4 ท่ า นลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั
หมายเหตุ วันที่ 5 มีนาคม 2557 บริ ษัทเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงนาม โดยกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันบริ ษัท คื อ ร.ต.ท.ฉั ตรชั ย บุณยะอนันต์ นายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก เเละนางสิ นี เธี ยรประสิ ท ธิ์
กรรมการ 2 ใน 3 ท่ านลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
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 ผู้บริหาร
โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ / ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

กรรมการผู้จดั การฝ่ ายการศึกษา

3

รักษาการหัวหน้ าฝ่ าย
ปฏิบัตกิ ารทางการเงิน/
เลขานุการบริษัท

1

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

2

รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน

5

รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รองประธานฝ่ ายการเงินและ
การบัญชีสานักงานใหญ่ 6

(ประวัติผบู้ ริ หารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ)
ลาดับที่
ตาเเหน่ ง
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการทางการเงิน / เลขานุการบริ ษทั
3. นายคัมภีร์ สุ วรรณรัต
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการศึกษา
4. นางสาวสุ รางค์ จิรัฐิติกาลโชติ
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
5. นายชานาญศิลป์ ชานาญกิจ
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน
6. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ
รองประธานฝ่ ายการเงินและการบัญชีสานักงานใหญ่
หมายเหตุ : 1. วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายเดวิ ด เอี ย ด แชคเกลตั น ได้ ย้ า ยการเป็ นผู้ บ ริ หารจาก
บมจ. ดุสิตธานี ไปยัง บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์ ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่ อย
2. นางสาวสุ ร างค์ จิ รั ฐิ ติ ก าลโชติ ด ารงต าแหน่ ง รองกรรมการผู้ จั ด การฝ่ ายพั ฒ นา
อสังหาริ มทรั พย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
3. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่ เป็ น
ผู้จัดการฝ่ ายขึน้ ไปหรื อเที ยบเท่ า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
ในปี 2556 ผูบ้ ริ หารที่ไม่ได้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ไม่มีการถือครองหรื อซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
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 เลขานุการบริษัท
วันที่ 11 สิ งหาคม 2551 ที่ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 มีมติแต่งตั้ง นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
เป็ นเลขานุการบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2551 โดยมีหน้าที่ดงั นี้
1. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎหมาย
1.1 จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนัง สื อ นัดประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ และรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
1.3 ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
1.4 ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ พรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
1.5 ปฏิบตั ิหน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้น
2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่ อคณะกรรมการ
2.1 จัดท ารายงานการมี ส่ วนได้เ สี ย ที่ รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเพื่ อเสนอประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั และดาเนิ นการตามข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 รายงานคณะกรรมการเกี่ ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิ จการของบริ ษทั และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บข้อ บัง คับ และประกาศของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย และรายงานต่ อประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐาน
2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่และมีมติให้ถูก ต้องเป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับและ
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย
2.4 ให้คาแนะนา สนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานแก่กรรมการเป็ นรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม

55

55

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับข้อมูล เพื่อการพิจารณาและ
ตัดสิ นใจ รวบรวม และกลัน่ กรองเอกสารการประชุ มคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงชี้แนะประเด็นซึ่ งคณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ
2.6 ประสานงานกับ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การในการจัดทาวาระการประชุ ม
คณะกรรมการ
2.7 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุ ปให้ที่ประชุม
กรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจ้งเพื่อทราบ)
2.8 ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่ อฝ่ ายจัดการ
3.1 ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
3.2 ดูแ ล ติด ตามให้ฝ่ ายจัด การให้ป ฏิบ ตั ิต ามกฎหมายและข้อ บัง คับ ต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
กิ จการของบริ ษทั
3.3 ดูแล ติดตามฝ่ ายจัดการให้มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจหรื อจรรยาบรรณ และการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
3.4 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ของผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
4.1 ติ ดต่ อสื่ อสารและให้ ข ้อมู ล กับ ผู้ถื อหุ ้ นของบริ ษ ัทตามความเหมาะสมอย่ างถู ก ต้องตาม
กฎระเบียบ
4.2 ดูแลให้ผถู ้ ือหุ น้ ให้ได้รับการปฏิบตั ิจากบริ ษทั อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว
4.3 เป็ นศู น ย์ก ลางการติ ด ต่ อ กับ สถาบัน ต่ า งๆ และนัก ลงทุ น รายย่ อ ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. อืน่ ๆ
5.1 ดูแล กากับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ถูกต้อง และโปร่ งใส
5.2 ประสานงานกับคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการในการจัดทาวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
5.3 เป็ นศูนย์กลางการติดต่อ สื่ อสาร ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การพ้นจากตาแหน่ ง
ในกรณี ที่เลขานุ การบริ ษทั พ้นจากตาแหน่ งหรื อไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
เลขานุ การบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วันนับ แต่ว นั ที่เลขานุ ก ารบริ ษ ทั คนเดิ ม พ้นจากตาแหน่ ง หรื อไม่อาจ
ปฏิ บตั ิหน้า ที่ไ ด้และให้ค ณะกรรมการมี อานาจมอบหมายให้ก รรมการคนใดคนหนึ่ งปฏิ บ ตั ิหน้าที่แทน
เป็ นการชัว่ คราว ในช่วงเวลาดังกล่าว
 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษ ทั ได้ก าหนดนโยบายค่า ตอบเเทนกรรมการที่เ ป็ นธรรมเเละสมเหตุส มผล มีค ณะกรรมการ
พิ จ ารณาค่ า ตอบเเทนทาหน้ า ที่ ท บทวน โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสม เเละสอดคล้อ งกับ ภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิ น ของบริ ษ ทั เเละเปรี ย บเที ย บกับ บริ ษ ทั ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ระดับ เดี ย วกัน โดยกาหนดค่าตอบเเทนประจาปี 2556 ดังนี้
 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
1. ค่ าตอบเเทนการประชุ ม
ค่ าตอบแทนกรรมการ ได้แก่
- ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท เเละ กรรมการท่านอื่น เดือนละ
10,000 บาท
- ค่าตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท เเละ กรรมการท่านอื่น ครั้งละ
15,000 บาท
ค่ าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ได้เเก่
- คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดค่า ตอบเเทนรายเดื อ น ประธานกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ 30,000 บาท และกรรมการท่านอื่น เดือนละ 20,000 บาท
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เเละคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน กาหนดค่าตอบ
เเทน รายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการท่านอื่น ครั้งละ 7,500 บาท
2. ค่ าตอบเเทนประจาปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
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ในปี 2556 สรุ ปค่าตอบเเทนที่กรรมการได้รับเป็ นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2556

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการอืน่ *
รวมค่ า
รายชื่อกรรมการ
ค่ าตอบเเทน ค่ าตอบเเทน ค่ าตอบเเทน
ค่ าตอบเเทน
ตอบเเทน
รายเดือน
รายครั้ง
ประจาปี
1. ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย
120,000
70,800
- 190,800
2. นายชาตรี โสภณพนิช
180,000
140,000
141,600
- 461,600
3. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์
120,000
90,000
70,800
- 280,800
4. นางวรางค์ ไชยวรรณ
120,000
75,000
70,800
- 265,800
5. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
120,000
30,000
70,800
- 220,800
6. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
120,000
105,000
70,800
- 295,800
7. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
120,000
105,000
70,800
- 295,800
8. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
120,000
105,000
70,800
450,000 745,800
9.ศาสตราจารย์ส รรเสริ ญ ไกรจิ ต ติ
120,000
105,000
70,800
307,500 603,300
10. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
120,000
105,000
70,800
307,500 603,300
11. นางปราณี ภาษีผล**
80,000
75,000
140,000 295,000
12. นายสรดิษ วิญญรัตน์
120,000
75,000
70,800
- 265,800
1,460,000 1,010,000
849,600
1,205,000 4,524,600
รวม (บาท)
* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบเเทน
** ดารงตาแหน่ งกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
ค่ าตอบเเทนกรรมการ
ค่ าตอบเเทน*
ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายครั้ง
ค่าตอบเเทนรายปี
รวม
*ไม่ รวมค่ าตอบเเทนที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ

ปี 2555

จานวนเงิน (บาท)
3,800,000
424,800
4,224,800

ปี 2556
3,675,000
849,600
4,524,600

นอกจากนี้ ยงั มี วงเงิ นสาหรั บใช้เป็ นค่ารับรองท่านละ 120,000 บาทต่อปี โดยในปี 2556 ค่ารับรอง
ที่กรรมการทุกท่านใช้ไปจริ งมีจานวน 1,061,377 บาท
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ค่ าตอบเเทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง ดังนี้
ปี

จานวน (คน)

2556
2555

5
13

จานวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนเเละโบนัส ค่ าสวัสดิการอืน่
24.50
2.41
46.03
6.74

รวม
26.91
52.77

หมายเหตุ 1. ค่ าตอบแทนผู้บริ หารปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จานวน 25.86 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 49 เนื่องจากในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 มีผ้ ูบริ หารเข้ าใหม่ คือ นางสาวสุ รางค์ จิ รัฐิติกาลโชติ ตาแหน่ ง
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายพัฒนาอสั งหาริ มทรั พย์ ทาให้ ผ้ บู ริ หารซึ่ งดารงตาแหน่ งเที ยบเท่ ากับผู้ดารงตาแหน่ ง
ระดับบริ หารรายที่ สี่ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ ในปี 2555
จานวน 5 ท่ าน ไม่ อยู่ในระดับบริ หารรายที่ สี่ ในปี 2556
2. ค่ าตอบแทนผู้บริ หารปี 2555 รวมค่ าตอบแทนของนางจงกลนี ฉั นทวรกิ จ เนื่ องจาก
เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริ หารสี่ รายแรก อย่ างไรก็ตาม ค่ าตอบแทนผู้บริ หารปี 2556 ไม่ รวมค่ าตอบแทน
ของนางจงกลนี ฉั นทวรกิ จ เนื่องจากเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่ เป็ น
ผู้จัดการฝ่ ายขึน้ ไปหรื อเที ยบเท่ า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
ซึ่ งไม่ ได้ อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริ หารรายที่ สี่
บริ ษทั มีกรรมการบริ หาร 3 ท่าน โดยในปี 2556 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริ หาร
 ค่ าตอบแทนอืน่
ค่ าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
- ไม่มี ค่ าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่ วนร้ อยละ 5 ของเงิ นเดื อน
โดยในปี 2556 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หาร 5 ราย จานวน 0.94 ล้านบาท
 บุคลากร
 จานวนพนักงานทั้งหมด
บริ ษ ทั มี พ นัก งานทั้ ง หมด 3,451 คน ซึ่ ง ประกอบด้ว ยพนัก งานของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย
พนัก งานโรงเเรมที่ บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยเป็ นเจ้าของ รวมถึงโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี รวมทั้งหมด 10 เเห่ง
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4
8

484
154.37

12
176

1,295
615.95

877
267.44

3
-

874

บ. ดุสิต
แมนเนจ
เม้ นท์

51
79.62

4
47

-

29
13.06

1
7

21

51
25.26

1
50

-

376
140.10

1
1

3
19.55

3

269
140.66

1
-

15
11.99

15

1
1.77

1

3,451
1,469.77

27
308

Dusit
DMS
Dusit Fudu Dusit Bird รวม
Overseas Property
Hotel
Hotels
Co., Ltd. Investment Management Private
Private
(Shanghai) Limited
Limited
Co., Ltd.
374
268
3,116

บ. ดุสิต
บ.
บ. เลอ Philippine
เวิล์ดวายด์ เทวารัณย์ กอร์ ดอง Hoteliers,
สปา
เบลอ
Inc.
ดุสิต

หมายเหตุ บริ ษัทไม่ มีกรณี การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานหรื อข้ อพิ พาททางด้ านแรงงานอย่ างมีนัยสาคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา

472

1,107

พนักงานปฏิบตั ิการ/
บริ การ (คน)
พนักงานบริ หาร (คน)
พนักงานสานักงานใหญ่
(คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน
(ล้านบาท)

บมจ.
ดุสิต
ไทยพร็อพ
เพอร์ ตสี้ ์

บมจ.
ดุสิตธานี

ปี 2556

 ค่ าตอบเเทนพนักงาน
ปี 2556 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้ น 615.95 ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงิ นเดื อน ค่าล่วงเวลา เงิ นช่ วยเหลื อค่าครองชี พ
เงิ นโบนัส ค่ารั กษาพยาบาล ค่าเครื่ องแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน กองทุ นประกันสังคม เงิ นสมทบกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย
ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดี ยวกันกับบริ ษทั รวม 853.82 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าความเจริ ญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยูก่ บั พนักงานที่มีคุณภาพ บริ ษทั จึงมีนโยบายมุ่งเน้น
ที่จะพัฒนาระบบการบริ หารให้มีความทันสมัยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรู ้ของพนักงานทุกฝ่ าย
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในการดาเนิ นธุ รกิ จ เเละสนับสนุ นให้พนักงานได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองอย่า งเต็ม ที่ รวมถึ ง การมี โอกาสก้า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงาน เเละเติ บโตไปพร้ อมๆ กับ
ความสาเร็ จของบริ ษทั
 พัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่ อเนื่อง
การพัฒนาพนักงานถือเป็ นหัวใจของระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล บริ ษทั จึงได้มุ่งเน้นให้พนักงาน
ทุก ระดับ ได้เ ข้า ฝึ กอบรมอย่า งต่อเนื่ อ ง เพื่อ ให้มีความรู ้ ความชานาญสู ง สุ ด ในสายอาชี พ เพื่อรองรับทิศทาง
การดาเนิ น ธุ ร กิ จ ในอนาคต โดยกาหนดงบประมาณการฝึ กอบรมในเเต่ ล ะระดับ เเละจานวนชั่ว โมงที่ ต ้อ ง
ฝึ กอบรมดังนี้
ระดับพนักงาน

งบประมาณ / คน / ปี จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมอย่างน้ อย / คน / ปี

1. ผูบ้ ริ หาร

30,000

48

2. หัวหน้าแผนก

20,000

48

3. ผูจ้ ดั การขึ้นไป หรื อ เทียบเท่า

10,000

48

4. เจ้าหน้าที่

7,000

48

5. พนักงานปฏิบตั ิการ

5,000

48

บริ ษ ัท จะเป็ นผู ้กาหนดเเนวทางในการพัฒ นาพนัก งาน ทั้ง ในรู ป เเบบการฝึ กอบรมที่ เ หมาะสม
การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชานาญจากประสบการณ์
ในตาเเหน่งหน้าที่ใหม่ เช่น หลักสู ตร Mini MBA in Hospitality Management for Dusit International Executives
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถให้พ นัก งานระดับ สู ง ของเครื อดุ สิ ตธานี ด้า นวิช าการบริ หารธุ รกิ จโรงแรม
โดยครอบคลุ ม ทุ ก สาขาวิช าที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารธุ ร กิ จ ในอนาคต เป็ นต้น ตลอดจนการเเต่ ง ตั้ง เเละ
เลื่ อนระดับ พนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
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 พัฒนาองค์ กรด้ วยกลไก Dusit Weekly News
เพื่อเตรี ย มตัวพร้ อมรั บ การเจริ ญเติบ โตของธุ รกิ จในอนาคต บริ ษ ทั ได้จดั ให้มี Dusit Weekly News
ในทุ ก ช่ วงเช้า วันจัน ทร์ ก่อ นเข้า ทางาน เป็ นรู ป เเบบการสื่ อ สารภายในองค์ก ร เพื่อ ให้พ นัก งานเข้า ใจทิศ ทาง
ขององค์ก ร จะได้บ รรลุ เ ป้ าหมายไปในเเนวทางเดี ย วกัน โดยเนื้ อ หาจะครอบคลุ ม ถึ ง ข่ า วสารในองค์ก ร
ข้อ คิด ในการพัฒ นาศัก ยภาพการทางาน รวมถึ ง วิสัย ทัศ น์ เเละทิศ ทางขององค์ก ร เป็ น การเปิ ดโอกาสให้
พนัก งานทุ ก ระดับ สามารถเเสดงความคิ ด เห็ น เเละมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นา เเละปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนิ นงานขององค์ก ร
 พัฒนาพนักงานโดยกาหนดเป้าหมายการทางาน
บริ ษทั มุ่ง เน้นให้ผูบ้ ริ หารเเละพนัก งานในทุก ระดับ ร่ วมกันกาหนดเเผนงานให้ส อดคล้องกับ ทิศ ทาง
เเละเป้ าหมายขององค์ ก ร ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ก ารดาเนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ว ทั้ง องค์ ก รมุ่ ง ไปสู่ จุ ด หมายเดี ย วกัน ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น บริ ษทั จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เเละ ทิศทางองค์กร (Direction) เป็ นประจา
ทุ ก ปี เพื่อให้เ เต่ล ะสายงานกาหนดเป็ นกลยุท ธ์ธุ รกิ จ (Business Strategy) เเละแผนธุ ร กิ จ (Business Plan)
เพื่อที่พนักงานในเเต่ละสายงานจะได้นาไปกาหนดวัตถุประสงค์เเละตัวชี้ วดั (KPIs - Key Performance Indicators)
เป็ นรายบุ ค คลให้ส อดรั บ กับ ทิ ศ ทาง การดาเนิ น งานขององค์ก ร เเละหน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบของพนัก งาน
ตัวชี้ วดั นี้ จะเป็ นมาตรฐานประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานเเต่ละคน
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การกากับดูแลกิจการ
 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญของการกากับ ดูแลกิ จ การที่ดี ซึ่ ง จาเป็ นต่อ การดาเนิ น
ธุ รกิ จให้มี ก ารเจริ ญเติ บ โตที่ ย งั่ ยืน เพิ่ม ความโปร่ ง ใส ขีดความสามารถในการแข่ง ขัน ของกิ จการและสร้ า ง
ความเชื่ อ มัน่ ให้แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้น นัก ลงทุ น และผูเ้ กี่ ย วข้อ งทุก ฝ่ าย จึง กาหนดนโยบายสนับ สนุ น การกากับ ดูแ ล
กิ จการที่ ดีโดยครอบคลุ มหลักสาคัญดังนี้
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Roles of Stakeholders)
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คานิยามทีส่ าคัญ
คาทีใ่ ช้
กรรมการผูจ้ ดั การ

ความหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO)/
กรรมการผูจ้ ดั การ (MD)
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และมีความเป็ นอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็ นเพื่อพัฒนาปรับปรุ ง การบริ หารจัดการบริ ษทั
ให้มีความก้าวหน้า โปร่ งใส มีการกากับดูแลที่ดี
คณะกรรมการชุ ดย่อย
คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อให้ช่วยศึกษาและ
กลัน่ กรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุ ดย่อยที่คณะกรรมการตั้ง ขึ้ นเพื่อทาหน้าที่ กากับดูแล
การปฏิบตั ิงานภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีระบบการจัดทา
รายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็ นที่น่าเชื่ อถือ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญโดยครบถ้วนและเป็ นไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุ ม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุ ด ย่อยที่ ค ณะกรรมการตั้ง ขึ้ น เพื่ อ ท าหน้า ที่ พิ จารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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คาทีใ่ ช้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา

เลขานุการบริ ษทั

ความหมาย
คณะกรรมการชุ ดย่อยที่ค ณะกรรมการตั้งขึ้ นมาเพื่อท าหน้าที่ ส รรหา
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง และกากับดูแล การดาเนินงานของบริ ษทั
การเปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนงานนักลงทุ นสั มพันธ์ และการปฏิ บ ัติ งาน
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณานโยบายและแผนการดาเนินงาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั
บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ง ขึ้ น เพื่อ จัด ทาและเก็ บ รั ก ษาหนัง สื อ
นัด ประชุ ม และรายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการและผูถ้ ื อ หุ ้น
รวมถึงเอกสารสาคัญอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรื อกฎหมายกาหนด

1) สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายได้รับสิ ทธิ โดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
ของผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1.1 ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุก คนมีสิ ท ธิ ใ นการลงคะแนนเสี ย งตามจานวนหุ ้น ที่ต นเองถื อ อยู่ และได้รับ สิ ท ธิ
พื้ น ฐานต่ า งๆ เช่ น สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ไ ด้อ ย่ า งอิ ส ระ การได้รั บ เงิ น ปั น ผลอย่ า งเท่ า เที ย มกัน
การเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุ มอย่างเป็ นอิสระ การร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญ
ของบริ ษทั เช่ นการเลื อกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุ ม ตั ิ
ธุ รกรรมที่สาคัญของบริ ษทั
1.2 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ ือหุ ้นมีสิทธิ เลือกกรรมการตามที่ต้องการเป็ นรายบุคคลได้อย่างแท้จริ ง
1.3 บริ ษ ทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอวาระการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ เข้า รั บ
การสรรหาเป็ นกรรมการและส่ งคาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชี โดยผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอเรื่ องดังกล่าวต้องมีสัดส่ วนของการถือหุ ้นหรื อถือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
4 ของจานวนหุ ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
1.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชี ของบริ ษทั ในวัน เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมโดยบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุ ม ที่ มี ร ายละเอี ย ดความเป็ นมา วัต ถุ ป ระสงค์ และความเห็ น ของกรรมการในเรื่ อ งต่ า งๆ
ตามวาระที่นาเสนอ ถูกต้องและเพียงพอ และแจ้งล่วงหน้าให้ผถู้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
นอกจากนี้ หากมี เ หตุ ก ารณ์ ส าคัญ ที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งปี และต้อ งขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น
บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
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1.5 ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีการปฏิบตั ิดงั นี้
- จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์ โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละราย เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้น
ได้รับความสะดวก และทาให้ข้นั ตอนการลงทะเบียนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
- ให้ผถู ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ในการออกเสี ยงแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ โดยบริ ษทั ใช้วิธีการนับคะแนนที่โปร่ งใส
สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ สามารถแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยทันที
- ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ื อหุ ้นที่เข้าประชุ มภายหลังจากได้เริ่ มประชุ มแล้ว มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนสาหรับวาระ
ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุ มตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุ ม
และออกเสี ยงเป็ นต้นไป
- เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น แสดงความคิด เห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้ง คาถามในวาระต่า งๆ อย่า งอิส ระ
ก่อนการลงมติ และบันทึกคาถามคาตอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผถู ้ ือหุ ้น ในวาระที่ผถู้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัย ข้อซักถาม บริ ษทั ได้จ ัด เตรี ย มกรรมการ
หรื อ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งเป็ นผูใ้ ห้ คาตอบภายใต้ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
- หลังจากการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสิ้ นสุ ดลง บริ ษทั จัดทารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างละเอียดครบถ้ว น
พร้ อมทั้งคะแนนเสี ยงที่เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงในทุกๆ วาระที่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยง
และจัดส่ งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม พร้อมทั้ง
เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของตลท. และของบริ ษทั ที่ www.dusit.com เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
1.6 กรรมการและผูบ้ ริ หารมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น จึงถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ มีโอกาสได้ซกั ถามปั ญหาที่เกี่ยวกับบริ ษทั
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษ ทั ให้ค วามสาคัญ และปฏิ บ ตั ิ ต่อ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ทุก รายในฐานะที่เ ป็ นเจ้า ของบริ ษ ทั อย่า งเท่า เทีย มกัน
โดยไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดได้รับสิ ทธิ พิเศษเหนือผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ดังนี้
2.1 บริ ษทั ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2.2 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิ ดโอกาสให้
เสนอชื่อกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจาปี
2.3 ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่สาคัญของบริ ษทั เช่ น
ผลประกอบการของบริ ษทั การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกาหนดของ ตลท.
หรื อ คณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (กลต.) อย่า งเท่ า เที ย มและพร้ อ มกัน ซึ่ งบริ ษ ัท
จะเผยแพร่ ข่าวสารในเว็บไซต์ของบริ ษทั และ ตลท.
2.4 บริ ษทั อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ื อหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตัวเอง สามารถมอบอานาจ
ให้ผอู้ ื่นหรื อกรรมการอิสระเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มเเละลงมติแทนได้ โดยบริ ษทั ได้จดั ทาหนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบ
ที่ผถู้ ือหุ ้นกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด และจัดส่ งไปพร้อมกับหนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รวมถึงการแจ้งสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าประชุม
และสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
2.5 บริ ษทั ประกาศกาหนดการประชุ มและวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
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2.6 หนัง สื อ นัด ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม จัด ทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ื อหุ ้นต่างชาติ นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้นยังสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสื อนัดประชุ ม
เอกสารประกอบการประชุม และหนังสื อมอบฉันทะ จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.dusit.com
2.7 บริ ษ ัท กาหนดนโยบายให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง แจ้ง ต่ อ คณะกรรมการเกี่ ย วกับ
การซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อขาย
3) การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ทั ให้ค วามสาคัญ ต่ อ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ทั้ง ภายในเเละภายนอก เพื่อ ให้ไ ด้รั บ การปฏิ บ ตั ิ
ตามความเหมาะสมและเสมอภาค โดยบริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กาหนดของกฎหมายและกฎระเบี ย บต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้สิ ท ธิ ข องผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ได้รั บ การดู แ ลอย่า งดี เพราะบริ ษ ทั ตระหนัก ถึ ง แรงสนับ สนุ น
จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ที่จะสร้ างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ซึ่ งถือเป็ นเป้ าหมาย
ในระยะยาวของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ แยกได้ ดังนี้
3.1 พนักงาน
- ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างสม่าเสมอ
- จัดให้มีสวัส ดิ การต่างๆ เช่ น ประกันสุ ขภาพ กองทุนสารองเลี้ ย งชี พ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทน
ตามที่กฎหมายกาหนด
- สนับ สนุ นและส่ ง เสริ ม การพัฒนาความรู ้และความก้า วหน้า ให้ก บั พนัก งานทุก ระดับอย่า งทัว่ ถึง และ
ต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
- ให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสาเร็ จของบริ ษทั
- จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู ้ความสามารถกับบุคลากรในองค์กร
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แต่ละคน และต้องสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
3.2 ลูกค้ า
- ปฏิบตั ิต่อลูกค้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
- รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพัฒนาการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าแบบยัง่ ยืน
- รับข้อเสนอแนะและ/หรื อรับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าและนามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
- ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกค้า
- ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
- รักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นาข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3.3 คู่แข่ ง
- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
- ไม่ใช้วธิ ี ไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่ง
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3.4 คู่ค้า
- ดาเนินธุ รกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี อนั ดีงาม
- ปฏิบตั ิตามสัญญา เงื่อนไข หรื อข้อตกลงต่างๆ
- ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม
- กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลื อกคู่คา้ โดยพิจารณาจากความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จ สถานะทางการเงินมัน่ คง
ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่ งมอบงานและสิ นค้าตามกาหนด คุณภาพของงาน
และสิ นค้าได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด
3.5 เจ้ าหนี้
- ปฏิบตั ิตามสัญญา เงื่อนไข หรื อข้อตกลงต่างๆ
- ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม
- ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต
3.6 สั งคม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
- เข้าร่ วมกิจกรรมกับโครงการต่างๆ ที่เป็ นการสรรสร้างส่ งเสริ มและพัฒนาความเป็ นอยูข่ องสังคมหรื อชุมชน
- สนั บ สนุ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และร่ วมมื อ กั บ รั ฐ และชุ ม ชนในกิ จ กรรมของชุ ม ชน สั ง คมและ
สถาบันการศึกษา
- ส่ งเสริ มให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
- จัดให้พนักงานมีกิจกรรมหรื อเข้าร่ วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
- สนับสนุนและให้ความร่ วมมือในโครงการต่างๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
- ใช้ทรัพยากร วัสดุ หรื ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด
- ควบคุม ดูแล วัสดุและอุปกรณ์ให้อยูใ่ นมาตรฐาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
3.7 สิ ทธิมนุษยชน
- มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิ บ ตั ิตามกฎหมายทรัพ ย์สิ นทางปั ญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพ ย์สิ นทางปั ญญาของผูอ้ ื่นทุกประเภท
รวมถึง สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้าและลิขสิ ทธิ์
- ไม่ ส นับ สนุ น ให้ พ นัก งานของบริ ษ ัท นาทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของผู ้อื่ น ไปทาซ้ า ดัด แปลง หรื อ
กระทาการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น
3.9 การต่ อต้ านการทุจริตและห้ ามจ่ ายสิ นบน
- สนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน่
- ไม่ เ รี ย กหรื อ รั บ เงิ น ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู ้เ กี่ ย วข้อ งทางธุ ร กิ จ เว้น แต่ เ ป็ นการรั บ
อันเนื่องจากการให้ตามประเพณี นิยม
3.10 คณะกรรมการจัด ให้ มี ช่ อ งทางที่ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม สามารถติ ด ต่ อ และร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ ง
ที่ อ าจทาให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ บริ ษ ทั โดยให้ทาเป็ นหนัง สื อ ถึ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และมี น โยบาย
ในการปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทาผิด
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4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ตระหนักดี วา่ ข้อมูลของบริ ษทั ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่ การเงิน ล้วนมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุ น และผูท้ ี่ มี ส่ วนได้เ สี ย ของบริ ษ ทั จึง ได้กาหนดให้ฝ่ ายบริ ห ารเปิ ดเผยข้อ มูล ให้ค รบถ้วนถูก ต้อ ง
โปร่ งใส ทัว่ ถึ ง และทันเวลาเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูถ้ ือหุ ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ทนั สถานการณ์
ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดมาโดยตลอด ดังนี้
4.1 บริ ษทั มีการเปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ อย่างโปร่ งใส
4.2 รายงานประจาปี ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้
- ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
- ลักษณะการประกอบธุ รกิจและภาวะการแข่งขัน
- ความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
- ประวัติของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- การระบุวา่ กรรมการรายใดเป็ นกรรมการอิสระ
- การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดังสู ง
- การเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล
- การเปิ ดเผยจานวนครั้งของการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
4.3 บริ ษ ทั มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล การทารายการระหว่า งกัน ไว้อ ย่า งครบถ้ว น โดยระบุ ชื่ อ ของบุ ค คล
ที่มีการทารายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ มี ก ารทารายการที่ เ กี่ ย วโยงกันที่เข้า ข่า ยจะต้อ งเปิ ดเผยข้อ มูล หรื อขออนุ ม ตั ิจากผูถ้ ื อหุ ้น
ตามข้อกาหนดของ ตลท. บริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบ
ก่อนที่จะทารายการ
4.4 บริ ษทั กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการถือครอง และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์
ต่อ กลต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแก้ไข
เพิม่ เติมถึงปี 2551)
4.5 บริ ษั ท ก าหนดให้ ก รรมการต้ อ งรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการทราบเป็ นประจาทุกปี
4.6 หากบริ ษทั มี ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ อันเกี่ ยวเนื่ องกับกิจการของบริ ษทั เช่ น การเข้าทารายการใดๆ
หรื อมี เหตุ ก ารณ์ สาคัญเกิ ดขึ้ น และผูถ้ ื อหุ ้น ควรจะรั บ ทราบ แม้ว่า ไม่ เ ข้า หลัก เกณฑ์ก ารขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อกฎหมายไม่ได้บงั คับให้เปิ ดเผย บริ ษ ทั จะเปิ ดเผยข้อมูล นั้นให้ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อนัก ลงทุนอื่นๆ ทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อ ตลท.
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4.7 บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูส้ อบบัญชี ที่มีความเป็ นอิสระและมีความน่าเชื่ อถือ และเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก กลต.
4.8 เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนัก ลงทุ นสามารถเข้า ถึ ง ข้อมูล ของบริ ษ ทั ได้อย่า งสะดวกและเท่า เทีย มกัน
บริ ษทั จึงจัดไห้มีการสื่ อสารข้อมูลของบริ ษทั ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- รายงานประจาปี
- เว็บไซต์ของบริ ษทั
- การพบปะกับนักวิเคราะห์
- การจัดทาจดหมายข่าวที่นาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริ ษทั
- เว็บไซต์ของ ตลท.
4.9 บริ ษทั มีเว็บไซต์ www.dusit.com ที่นาเสนอข้อมูลที่ทนั เหตุการณ์เกี่ยวกับบริ ษทั
4.10 ในส่ ว นของงานนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ น้ ั น บริ ษัท ได้ม อบหมายให้ ผู้บ ริ หารระดับ สู ง ท าหน้ า ที่
ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ว ยบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และเป็ นผู ้มี บ ทบาทสาคัญ
ในการกาหนดนโยบายของบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง การวางแผนดาเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยง และ
ภาพรวมขององค์กร บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายและความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ ดังนี้
5.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
5.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจ และจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณา ทบทวน และอนุ ม ตั ิวิสัยทัศน์และภารกิ จ ของบริ ษทั ทุ กปี รวมทั้ง
พิจารณาและให้ความเห็ นชอบต่อกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ การลงทุน และงบประมาณของบริ ษทั ตามที่
กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการเสนอมา ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิจ
และงบประมาณที่ กาหนดไว้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพื่อ ให้บ ริ ษ ทั มีกาไร และผลตอบแทน
สู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้
5.4 คณะกรรมการเป็ นผู ้พิ จ ารณาก าหนดและแยกบทบาทหน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า ง
คณะกรรมการ อนุ กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร และฝ่ ายจัดการอย่า งชัดเจน รวมทั้ง มีก ารสื่ อสารบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงานของบริ ษทั
5.5 คณะกรรมการเป็ นผูก้ ากับดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การดาเนินการตามนโยบายและข้อบังคับที่กาหนดไว้
5.6 คณะกรรมการกาหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน
ไม่เกิน 5 บริ ษทั
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5.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ
กล่ าวคื อ กรรมการผูจ้ ดั การจะต้องไม่ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษ ทั อื่นที่ ทาธุ รกิ จเช่ นเดี ยวกับของบริ ษ ทั
ยกเว้นการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย
5.8 คณะกรรมการกาหนดนโยบายจากัด จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง ของกรรมการไว้คราวละ
ไม่เกิน 3 ปี เมื่ อครบกาหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับ การพิจารณาเสนอชื่ อต่อที่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา
เลื อกตั้งเป็ นกรรมการต่อเนื่องได้
5.9 คณะกรรมการมีหน้าที่กากับ ดูแลให้ก ารดาเนิ นงานของบริ ษ ทั เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ของ กลต. และ ตลท.
5.10 คณะกรรมการเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบต่องบการเงิ น รวมของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลื อ กใช้น โยบายบัญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บ ตั ิ อ ย่า งสม่า เสมอ และใช้ดุ ล ยพินิ จ อย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.11 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การต้องรายงานผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบ
กับเป้ าหมายให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหน้าของการดาเนินงานในด้านต่างๆ
5.12 คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อระบบควบคุ มภายในทั้ง ในระดับ บริ หารและระดับ ปฏิ บ ตั ิง าน
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยกาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูต้ ิดตามควบคุ มและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิ ดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่า งกันอย่างเหมาะสม
และให้มนั่ ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในทาหน้า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บ ตั ิ ง านและกิ จ กรรมทางการเงิ น สาคัญ ของบริ ษ ทั
ว่าได้ดาเนิ นตามแนวทางที่ กาหนดและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ตรวจสอบการบริ ห าร (Management Audit)
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั (Compliance Control)
5.13 คณะกรรมการก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เเละจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็ นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
5.14 คณะกรรมการจัดให้มี การปฐมนิ เทศกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ข ้อมูลของบริ ษ ัท
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
5.15 กรรมการบริ ษทั ได้เข้าร่ วมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
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5.16 คณะกรรมการสนับ สนุ น กรรมการให้เ ข้า อบรมหลัก สู ต รหรื อ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมสัม มนาที่เป็ น
การเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
5.17 คณะกรรมการต้องประชุ ม ไม่น้อยกว่าปี ละ 6 ครั้ ง ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้มีการประชุ มทุกเดือน
บริ ษทั จะส่ งรายงานผลการดาเนิ นงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถกากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
กรรมการต้องเข้า ร่ วมประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั อย่า งสม่า เสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุ มตั ิ
เรื่ องที่ก รรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายบริ หารเสนอ โดยมีก ารกาหนดวาระชัด เจนล่ วงหน้า หากมีวาระพิจ ารณา
เรื่ องพิเศษ นอกเหนื อจากที่ กาหนดล่ วงหน้า จะเรี ย กประชุ ม เป็ นครั้ ง ๆ ไป เลขานุ ก ารบริ ษ ทั จะจัดส่ งหนังสื อ
นัด ประชุ ม พร้ อ มวาระการประชุ ม ล่ ว งหน้า ก่อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการอย่า งน้อ ย 5 วัน ทาการ เพื่อ ให้
คณะกรรมการได้มี เวลาศึ กษาข้อมูล อย่า งเพียงพอก่ อนเข้า ร่ วมประชุ ม
เมื่ อสิ้ นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูม้ ี หน้าที่จดั ทารายงานการประชุ ม โดยเสนอให้ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการรั บ รองในวาระแรกของการประชุ ม ครั้ ง ถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษ ทั ลงลายมือชื่ อ
รับรองความถูก ต้อง ทั้ง นี้ กรรมการบริ ษ ทั สามารถแสดงความคิดเห็ น ขอแก้ไ ขเพิ่ม เติม รายงานการประชุ ม
ให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุ ม ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองแล้ว จะถู ก จัด เก็ บ ไว้อ ย่า งเป็ นระบบในรู ป แบบของเอกสาร
ชั้นความลับของบริ ษทั ณ สานักงานเลขานุการบริ ษทั
5.18 กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารได้มีการประชุ มระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย
5.19 คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ย งเพื่อปรับ ใช้ท้ งั องค์ก ร และจัดทาคู่มือ
การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานนาไปใช้เป็ นเเนวทางในการจัดการบริ หารความเสี่ ยง
5.20 คณะกรรมการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
เกี่ ยวโยงกันเกิ ดขึ้น โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุก ครั้ ง และหากต้องมีก ารลงคะแนนเสี ย ง
ในวาระนั้นๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงรวมทั้งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และเปิ ดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจาเป็ นไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
5.21 ในการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ทราบข้อมูล
ภายใน นาข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ ยวข้อง และห้ามทาการซื้ อขาย
หลักทรั พย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งไม่ซ้ื อขายหลัก ทรั พ ย์ เเละห้าม
ซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่ วง 1 เดื อน ก่อนที่งบการเงินเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
5.22 คณะกรรมการกาหนดให้ก รรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานการมีส่ วนได้เ สี ย ของของตนเอง
และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
(ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) เป็ นประจาทุกปี และ/หรื อ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
5.23 คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ไว้ชดั เจน
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5.24 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจาปี ของตนเองเป็ นประจาทุกปี ตามแนวทางของ ตลท.
เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
5.25 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ขององค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางของ ตลท.
5.26 คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา มี ห น้า ที่ พิ จ ารณาโครงสร้ า งและองค์ป ระกอบ
ของคณะกรรมการบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย พิจ ารณารายชื่ อ และคุณ สมบัติผู เ้ หมาะสมที ่จ ะดารงตาแหน่ง
กรรมการและกรรมการของบริ ษ ทั ย่อ ย ทั้ง นี้ โครงสร้ า งคณะกรรมการต้อ งมี ค วามหลากหลายทางด้า น
ทักษะ วิชาชี พ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็ นต้น รวมทั้งทาหน้าที่คดั เลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่ อคณะกรรมการ เพื่ อดารงต าแหน่ ง ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษ ทั มี ผูบ้ ริ หารที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ สามารถสื บทอดตาแหน่ งที่สาคัญต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมีหน้าที่จดั ทา Board Skill Matrix เพื่อกาหนด
คุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุ รกิ จโรงแรม ด้านบัญชี การเงิน
ด้านการลงทุนในต่างประเทศ และด้านกฎหมาย โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ
และใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
5.27 ประธานกรรมการของบริ ษทั มิได้เป็ นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการของบริ ษทั
มิได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานประจาของบริ ษทั
5.28 ประธานกรรมการเป็ นบุ ค คลคนละคนกับกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีบ ทบาท อานาจ และหน้า ที่
แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการบริ หารและการกากับดูแลกิจการ
5.29 คณะกรรมการกาหนดนิ ยามความเป็ นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ข อง กลต. และเปิ ดเผยไว้
ให้เป็ นที่ทราบไว้ในรายงานประจาปี
5.30 คณะกรรมการกาหนดนโยบายการถ่วงดุลอานาจของกรรมการ ดังนี้
- คณะกรรมการต้อ งประกอบไปด้ว ยกรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารไม่ น้อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
5.31 คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน
และสมาชิ กคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์กาหนด อย่า งน้อ ย 1 คน
ต้ อ งมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะทาหน้ า ที่ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น
มีเลขานุการ 1คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
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2) ให้ ก รรมการตรวจสอบมี วาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี อยู่ใ นต าแหน่ ง ได้ไ ม่ เกิ น 3 วาระ เว้น แต่
คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
3) มีการเปิ ดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
4) ให้มี ก ารเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบไม่ น้อ ยกว่า ปี ละ 4 ครั้ ง และเปิ ดเผยจานวนครั้ ง
ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจาปี
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ:
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิ จารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ค วามเห็ น ชอบในการพิจารณาแต่ง ตั้ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า งและพิจ ารณาความดี ค วามชอบหัว หน้า หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิจ ารณาคัด เลื อ กบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ นอิส ระ เพื่อเสนอแต่ง ตั้ง เลื อ กกลับ เข้า มาใหม่ และเลิ ก จ้า ง
เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ มอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง
5. พิจ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อ กาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและ
เป็ นประโยชน์ สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
8. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
8.3 ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
8.4 ความเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 จานวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่ ล ะท่ า น
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8.7 ความเห็ น หรื อ ข้อ สั ง เกต โดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รั บ จากการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ตาม
กฎบัตร (Charter)
8.8 รายการอื่นที่เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมองหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. ปฏิ บ ตั ิ ก ารอื่ นใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
10. ในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมี ข ้อสงสัยว่ามี รายการหรื อการกระท า
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี น ั ย สาคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท
ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการของบริ ษ ทั เพื่อ ดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.2 การทุจริ ตหรื อมีส่ิ งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
10.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการของบริ ษ ทั หรื อ ผู บ้ ริ ห ารไม่ดาเนิ น การให้มีก ารปรับ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาตาม
วรรคหนึ่ ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจ รายงานว่า มี ร ายการหรื อ การกระทาตามวรรคหนึ่ ง
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลัก ทรัพย์
11. ในกรณี ที่ ผูส้ อบบัญชี พ บพฤติก ารณ์ อนั ควรสงสัย ว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุค คลซึ่ ง รับ ผิดชอบ
ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ก ระทาความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้ง ข้อเท็จจริ ง เกี่ย วกับ พฤติการณ์
ดัง กล่ า วให้ค ณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั ทราบและเพื่อ ดาเนิ น การตรวจสอบต่ อ ไป โดยไม่ ช ัก ช้า
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สานักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผูส้ อบบัญชี ทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี ถึงพฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้ง
ดัง กล่ า ว และวิ ธี เ พื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ พฤติ ก ารณ์ น้ ัน ให้เ ป็ นไปตามที่ ค ณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1) บริ ษทั กาหนดให้มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็ นส่ วนใหญ่ มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็ นกรรมการอิสระ และสมาชิ กคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนต้อ งติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท
อย่า งสม่ า เสมอเพื่ อ นามาปรั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ใ นการกาหนดค่า ตอบแทน ต้อ งสามารถปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ แ ละ
แสดงความคิดเห็ น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
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2) ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบ
ออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจจะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งต่อไปได้
3) ให้มีการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนไม่น้อยกว่า ปี ละ 2 ครั้ ง และเปิ ดเผย
จานวนครั้ ง ของการประชุ ม คณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทนและการเข้า ร่ วมประชุ ม ของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ:
1. เสนอนโยบายและวิธี ก าร การจ่า ยค่า ตอบแทนแก่ ค ณะกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษ ทั
และบริ ษทั ย่อยที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง ทั้งที่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ของบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ย
ทั้งที่เป็ นตัวเงิ น และไม่เป็ นตัวเงิ น โดยให้สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ก่อนนาเสนอขออนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
3. พิ จ ารณาทบทวน ศึ ก ษา ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงและแนวโน้ม ในเรื่ อ งผลตอบแทน ของ
คณะกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง คณะจัด การของบริ ษ ัท อย่า งสม่า เสมอ โดยเปรี ย บเที ย บกับ บริ ษ ัท ชั้น นาอื่ น ๆ
ที่ประกอบธุ รกิ จอย่างเดี ยวกันเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการบริ หารงานให้เจริ ญก้าวหน้า
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
1) บริ ษ ัท ก าหนดให้มี ก รรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน และสมาชิ กคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยทุกคน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหาต้องมีความรู ้เรื่ องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบ ตั ิหน้าที่และแสดง
ความคิ ดเห็ น รวมทั้ง รายงานผลการปฏิ บ ตั ิ ง านตามหน้า ที่ที่ไ ด้รับ มอบหมายได้โดยอิส ระ มีค วามเป็ นกลาง
ในการสรรหา และคัดเลือกบุค คลผูท้ ี่ส มควรได้รับการเสนอชื่อให้ม าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษ ทั ทดแทน
กรรมการที่หมดวาระหรื อกรณี อื่นๆ
2) ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบ
ออกตามวาระในวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจจะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งต่อไปได้
3) ให้มีก ารเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหาไม่น ้อ ยกว่า ปี ละ 4 ครั้ ง และ
เปิ ดเผยจานวนครั้ งของการประชุ ม คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหาและการเข้า ร่ ว มประชุ ม
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้ในรายงานประจาปี
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หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ:
1. ก ากับ ดู แ ลการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท การเปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ วนงานนักลงทุ นสัมพันธ์ และ
การปฏิ บ ตั ิ ง านของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน ให้เ ป็ นไปตามหลัก การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบตั ิงานตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีให้ทนั สมัยอย่างสม่าเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดาเนิ นงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
5. พิจารณารายชื่ อและคุณสมบัติผทู ้ ี่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
6. พิ จ ารณากลั่น กรองผูท้ ี่ เ หมาะสมที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง กรรมการผูจ้ ัด การของบริ ษ ัท และผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู ง และจัดทาแผนในการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุ กรรมการชุ ดต่างๆ
เป็ นประจา เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั แต่งตั้งแผนกบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งจากฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1 ท่าน ฝ่ ายการศึกษา 1 ท่าน และสานักงานส่ วนกลาง 2 ท่าน
เพื่ อ ทาหน้า ที่ บ ริ ห ารความเสี่ ย งในภาพรวมให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยการพิ จ ารณาปั จ จัย ความเสี่ ย ง
ทั้งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operation Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) และ
ด้า นทางการปฏิ บ ตั ิตามกฎระเบี ย บ (Compliance Risk) ทั้ง นี้ แผนกบริ หารความเสี่ ย งมีหน้า ที่จดั ทารายงาน
การบริ หารความเสี่ ย ง และนาเสนอผลความคืบหน้าการบริ หารความเสี่ ยงต่อที่ประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย งทุก ไตรมาส นอกจากนี้ แผนกบริ ห ารความเสี่ ย งได้จ ดั ฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
สาหรับพนักงานระดับหัวหน้างานในโรงแรมทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2551 ซึ่ งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดทาและเก็บรั กษาเอกสารต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
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จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่ งใส ความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต คุ ณธรรมและจริ ยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริ ญเติบโต และความมัน่ คงของกิ จการ การมีส่ วนร่ วม
การทางานเป็ นที ม ความรั บผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม บริ ษ ทั ดุ สิ ตธานี จากัด (มหาชน) จึง กาหนดจริ ย ธรรม
ทางธุ รกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
จริยธรรมทางธุรกิจ
1. ดาเนิ นธุ รกิ จโดยคานึ งถึ งประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ท ธิ ผล ความโปร่ ง ใสโดยยึดมัน่ ในความรับ ผิดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ ผูล้ งทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตมัน่ คง
2. ปรับ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การกระบวนการ และการปฏิ บ ตั ิต่า งๆ ให้ดี ยิ่ง ขึ้ น อย่า งต่อ เนื่ อ งเพื่อ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
3. ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิ บ ตั ิที่ดี เกี่ ย วกับ การดาเนิ น ธุ รกิ จและการเปิ ดเผยข้อมูล
ทางการเงิน
4. รับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสิ่ งแวดล้อม และการสนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยเข้าไปมีส่วนร่ วม
ตามสถานภาพของบริ ษทั
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
1. ความรับผิดชอบต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
1.3 ปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ พึ ง ปฏิ บ ตั ิ ที่ ดี สาหรั บ กรรมการบริ ษ ทั จดทะเบี ย น และแนวปฏิ บ ตั ิ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
1.4 ปฏิ บตั ิ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม มีความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อนั มิชอบจากการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระทาการใดๆ
ที่จะนาความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงมาสู่ บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
1.6 ใฝ่ หาความรู ้ในธุ รกิจของบริ ษทั รวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผล
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
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2. ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2.2 รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2.3 กากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู้ ือหุ ้น
2.4 กากับ ดู แ ลให้บ ริ ษ ทั เปิ ดเผยข้อ มูล และนาเสนอข้อ มูล ที่สาคัญ ของบริ ษ ทั และการปฏิ บ ตั ิอื่น ๆ
อย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา
3. ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
3.1 กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3.2 กากับดูแลให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีต่อลูกค้า และพนักงาน
3.3 กากับ ดู แ ลและส่ ง เสริ ม ให้บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ภ ายใต้ก รอบกติ ก าของการค้า และการแข่ ง ขัน ที่ ดี
อย่างเป็ นธรรม
3.4 ไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ต รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
เพื่อเป็ นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้อง
3.5 สนับสนุนให้มีระบบหรื อกระบวนการร้องเรี ยนต่างๆเพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อได้
3.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ ยวกับด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม หรื อ
ข้อกาหนดต่างๆ
3.7 ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และร่ วมมื อ กั บ รั ฐ และชุ ม ชน ในกิ จ กรรมของสั ง คมชุ ม ชน สิ่ งแวดล้ อ ม
สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่บริ ษทั ตั้งอยู่
3.8 สร้างจิตสานึ กให้พนักงานของบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจกับสังคมชุ มชนในบริ เวณที่บริ ษทั ตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างกัน
3.9 ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
3.10 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
4.1 ดู แ ลและควบคุ ม ข้อ มู ล ภายในของบริ ษ ัท และไม่ เ ปิ ดเผยข้อ มู ล อัน เป็ นความลับ ของบริ ษ ัท
ต่อบุคคลภายนอก
4.2 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและโปร่ งใส ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนด
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากตาแหน่ งหน้าที่และข้อมูลอันเป็ นความลับ
ของบริ ษทั
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4.4 ระมัดระวังในการทารายการระหว่างกันในกลุ่มบริ ษทั โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นสาคัญ และต้องไม่ข ดั ต่อกฎระเบี ย บของทางราชการและข้อบัง คับ ของบริ ษ ทั กรณี เข้า ข่า ยเป็ นรายการ
เกี่ยวโยงต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
4.5 กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับรายการที่ขดั แย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาตัดสิ นใจ และต้องออกจากที่ประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเรื่ องดังกล่าว
4.6 ไม่ เ ป็ นกรรมการในบริ ษ ัท อื่ น ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ก ับ บริ ษ ัท เว้น แต่
จะได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1.2 ปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจในการดาเนิ นการใดๆด้วยจิตอันบริ สุทธิ์
(good faith) และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1.3 ไม่บริ หารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรื อขาดความยั้งคิด
1.4. เอาใจใส่ จ ริ ง จัง และเคร่ ง ครั ด ต่อ กิ จ กรรมทั้ง ปวงที่จ ะเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
การพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
1.5 ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ โ ดยการประยุก ต์ค วามรู ้ แ ละทัก ษะการบริ ห ารจัด การอย่า งเต็ม ความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั
1.6 จัดการดูแลป้ องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั เสื่ อมค่าผิดปกติหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
1.7 รายงานสถานะและผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท อย่ า งครบถ้ ว นถู ก ต้อ งตามความจริ ง
ต่อคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
1.8 ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง และผูอ้ ื่น
1.9 แจ้ง ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ ก รายทราบอย่า งเท่า เที ย มกัน ถึ ง แนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์ก ร
ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ซึ่ งจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
1.10 ไม่ ดาเนิ น การใดๆในลัก ษณะซึ่ งอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ก ับ บริ ษัท
โดยมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
1.11 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
1.12 ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้ า
2.1 สนองความต้องการของลูกค้า / ผูบ้ ริ โภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริ การที่ดีเลิศ
2.2 กาหนดระดับคุ ณภาพของสิ นค้าและการบริ การให้เป็ นที่ยอมรับได้แก่ลูกค้า

79

79

2.3 เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารเช่ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับสิ นค้า และบริ การอย่า งครบถ้วน
ถูกต้องเป็ นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
2.4 ให้การรั บประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้ขอ้ กาหนดอันเหมาะสม
2.5 ไม่ส่งมอบสิ นค้าและการบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆที่รู้ว่าสิ นค้าและบริ การนั้นๆ มีขอ้ บกพร่ องเสี ยหาย
หรื ออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานตกถึงมือลูกค้า
2.6 จัด ระบบการบริ ก ารลู ก ค้า ให้ ลู ก ค้า สามารถร้ อ งเรี ย นความไม่ พ อใจในสิ น ค้า และบริ ก ารได้
โดยสะดวก และกาหนดให้มีการดาเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
2.7 พยายามบริ หารต้ น ทุ น การผลิ ต ให้ ต่า สุ ดแต่ ย ัง คงรั ก ษาคุ ณ ภาพของสิ นค้ า และบริ การ
ที่ ไ ด้ ม าตรฐานตลอดเวลา
2.8 รั กษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ รวมถึ งไม่นามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ
2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็ นการให้บริ การต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2.10 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อสัญญาต่างๆ ที่มีกบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
2.11 หากมีกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาและป้ องกันความเสี ยหาย
2.12 จัดให้มีระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่นระบบป้ องกันอัคคีภยั ป้ องกันการถูกโจรกรรม
2.13 ไม่ควรค้ากาไรเกิ นควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ และไม่กาหนดเงื่อนไข
การค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน
3.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานแต่ละคน
3.2 ส่ งเสริ มพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า และความมัน่ คง
ในอาชีพ
3.3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกาหนดทิศทางการทางาน และการแก้ไขปัญหาของบริ ษทั
3.4 ดู แ ลรั ก ษาสภาพสิ่ ง แวดล้อ มในการทางานให้มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ชี วิต สุ ข ภาพอนามัย และ
การกระทาด้วยความสุ จริ ต
3.5 การให้รางวัล และการลงโทษพนัก งานต้องอยู่บ นพื้ นฐานของความถูก ต้องและเป็ นธรรมและ
กระทาด้วยความสุ จริ ต
3.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
3.7 บริ หารงานพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆโดยไม่เป็ นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพการงานของพนักงาน
3.8 ปฏิ บตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิ ทธิ หน้าที่
ส่ วนบุคคล
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4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี้
4.1 ปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงที่มีต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์การใช้เงิ น
การชาระคื น การดู แ ลคุ ณ ภาพของหลัก ทรั พ ย์ค้ า ประกัน และเรื่ องอื่ น ใดที่ ใ ห้ ข ้อ ตกลงไว้ก ับ เจ้า หนี้
กรณี ที่จะไม่สามารถปฏิ บตั ิได้ ต้องรี บเจรจากับคู่คา้ และเจ้าหนี้ เป็ นการล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
และป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
4.2 ให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
4.3 ไม่ เ รี ยก ไม่ รั บ หรื อไม่ จ่ า ยผลประโยชน์ ใ ดๆที่ ไ ม่ สุ จริ ตในการค้า กั บ ลู ก ค้า หรื อเจ้า หนี้
ถ้า หากว่า มี ข อ้ มูล ว่า มี ก ารจ่า ยผลประโยชน์ใ ดๆที่ไ ม่สุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ น พึง หารื อกับ คู่ค า้ หรื อ เจ้า หนี้ เพื่อ ร่ ว มกัน
แก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
4.4 รายงานข้อมูลทางการเงิ นที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้ อย่างสม่าเสมอ
5. ความรับผิดชอบต่ อการแข่ งขันทางการค้ า
5.1 แข่งขันทางการค้าขายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับ ของคู่แข่ง ทางการค้า ด้วยวิธี ก ารที่ไ ม่สุ จริ ต หรื อไม่เหมาะสม
ผิดกฎหมาย
5.3 ไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ าย หรื อกระทาการใดๆโดยปราศจากความจริ ง และ
ไม่เป็ นธรรม
6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม
6.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม
6.2 คืนผลกาไรส่ วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่าเสมอ
6.3 ไม่กระทาการใดๆที่จะมีผลเสี ยหายต่อชื่อเสี ยงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.4 ไม่กระทาการใดๆที่ช่วยเหลือและสนับสนุน หรื อยอมเป็ นเครื่ องมือที่จะทาให้เกิดการหลีกเลี่ยง
การปฏิ บตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ
6.5 ปลู กฝั งจิ ตส านึ กความรั บผิดชอบต่ อสังคมให้เกิ ดขึ้ นในหมู่พนักงานทุ กระดับอย่างต่ อเนื่ องและ
จริ งจัง
6.6 ปฏิ บ ตั ิ ห รื อ ควบคุ ม ให้ม ี ก ารปฏิ บ ตั ิ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด ตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
6.7 ไม่นาเงินของผูถ้ ือหุน้ ไปสนับสนุนทางการเมือง
จรรยาบรรณของพนักงาน
ความรับผิดชอบของพนักงานต่ อบริษัท
1. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความมัน่ คง
ของบริ ษทั และตัวพนักงานเอง
2. ร่ วมกันรั กษาและสร้ างสรรค์ให้เกิ ดความสามัคคีและความเป็ นน้ าหนึ่ งเดี ยวกันในหมู่ พนักงาน
ร่ วมกันทางานและแก้ไขปั ญหาเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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3. เอาใจใส่ และปฏิบตั ิหน้าที่การงานของบริ ษทั ด้วยความเสี ยสละ อดทน เพื่อสร้างบริ ษทั ให้มีคุณภาพ
มีประสิ ทธิ ภาพ มีกาไรและพัฒนาบริ ษทั ไปสู่ ความเป็ นเลิศ
4. ใช้ท รัพ ย์สิ น ของบริ ษ ทั อย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพ ประหยัดและบารุ ง รัก ษาไม่ใ ห้เสื่ อมค่า ปกติหรื อ
สู ญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรั พย์สินของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
6. ร่ วมมื อ และช่ ว ยเหลื อในการทางานกับ ผูร้ ่ วมงานทุก คน เพื่อ ประโยชน์ข องบริ ษ ทั และเคารพ
ในสิ ทธิ ของพนักงานอื่นที่ร่วมบริ ษทั เดียวกัน
7. เอาใจใส่ แ ละช่ ว ยเหลื อ ดาเนิ น การใดๆที่ จ ะรั ก ษาสภาพแวดล้อ มและความปลอดภัย ที่ ดี
ในการทางานให้มีความสะอาดปลอดภัย และน่ารื่ นรมย์อยู่เสมอ
8. ให้ความรู ้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานแก่ผูร้ ่ วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้ าหมาย
ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่ งความจริ งและไม่เป็ นธรรม
10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูบ้ ริ หาร หากพบว่ามีการกระทาใดๆในบริ ษทั โดยมิชอบหรื อผิดกฎหมาย
11. ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
12. ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื่ อเสี ยง
13. เอาใจใส่ จ ริ ง จัง และเคร่ ง ครั ด ต่อ กิ จ กรรมทั้ง ปวงที่ จ ะเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
การพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
14. ไม่รับของขวัญในมูลค่าที่เกินกว่า 2,000 บาทโดยปราศจากเหตุผล
ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนั ก ดี ว่ า ข้อ มู ล ของบริ ษัท ทั้ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเงิ น
ล้วนมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จึงได้กาหนดให้ฝ่ายบริ หารเปิ ดเผยข้อมูล
ให้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้อ ง โปร่ ง ใส เเละทั่ว ถึ ง ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ และยึ ด ถื อ ปฏิ บ ัติ
อย่างเคร่ งครัดมาโดยตลอด ในส่ วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์น้ ัน บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยอยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของนายชานาญศิลป์ ชานาญกิจ รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน
ผูส้ นใจสามารถอ่ านข้อมู ลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์เเห่ งประเทศไทยที่ www.set.or.th เเละ
ของบริ ษทั ที่ www.dusit.com/investor
กรณี ที่ นัก ลงทุ น เเละผู เ้ กี่ ย วข้อ งมี ข ้อ สงสัย เเละต้อ งการสอบถาม สามารถติ ด ต่ อ มายัง หน่ ว ยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข +66 2 200 9999 ต่อ 3671 หรื ออีเมลล์: ircontact@dusit.com
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คณะกรรมการชุ ดย่ อย
(1) โครงสร้ างกรรมการบริษัท
โครงสร้า งกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษ ทั เเละคณะอนุ ก รรมการ จานวน 4
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และ คณะกรรมการบริ หาร โดยมี ก รรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษ ทั บริ หารจัดการ
ผ่านคณะผูบ้ ริ หารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
o คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 12 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
หน้ าทีเ่ เละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. อนุ มตั ิแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ ดั การหรื อ CEO และ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย 4 ลาดับนับจากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อ CEO ลงมา
2. ประเมินผลงานประจาปี ของ CEO
3. พิจารณาอนุมตั ิโครงสร้างและการบริ หารงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4. กาหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทาง นโยบายของกลุ่มบริ ษทั และนโยบายการลงทุน
5. พิจารณาอนุ มตั ิงบประมาณดาเนิ นงาน งบประมาณรายจ่ายฝ่ ายทุนประจาปี และโครงการลงทุนของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
6. ติดตามผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
7. พิจารณาอนุ มตั ิรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และอื่นๆ
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
8. พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการก่อหนี้ ภาระผูกพัน และการค้ าประกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
9. พิจารณาเรื่ องข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
10. พิจารณาอนุ มตั ิ แผนกาลังคนประจาปี วงเงิ นการจ่ายโบนัส และการขึ้ นเงิ นเดื อนประจาปี ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
11. พิจารณาอนุ มตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง การบริ การ การเช่า และการให้เช่าที่ไม่อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ในวงเงิน
เกินกว่า 5 ล้านบาท
12. พิจารณาการซื้ อสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ ที่มีมูลค่าเกิ นกว่า 5 ล้านบาท และการใช้จ่ายเกิ นกว่า
งบประมาณร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิ
13. พิจารณาเรื่ องการเช่าและการให้เช่าสิ นทรัพย์ ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี
14. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิ นประจาไตรมาส ประจาปี แบบรายงานประจาปี 56-1 และ 56-2 ฯลฯ ตามกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต.
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15. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง และก าหนดอ านาจหน้า ที่ ข อง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ
กรรมการที่เป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อย และคณะกรรมการบริ หาร
16. เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
17. เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
18. เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม และเงินบาเหน็จกรรมการ รวมทั้งการจัดสรรเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
19. พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ เรื่ องที่ ค ณะกรรมการบริ หารน าเสนอ ตลอดจนเรื่ อ งที่ ก ฎหมายก าหนดให้ต้องนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
20. คณะกรรมการต้องประชุ มไม่น้อยกว่าปี ละ 6 ครั้ง ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีคณะกรรมการ
มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
21. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ก รรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิก ารอย่างหนึ่ ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุม ของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบหมายเพื่อให้
บุ ค คลมี อานาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร
ซึ่ ง คณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิก ถอน เปลี่ย นแปลง หรื อ แก้ไ ขบุค คลที่ไ ด้รับ มอบหมายนั้น ๆ ได้เ มื่อ
เห็ น สมควร ยกเว้น รายการได้ม าและจาหน่ า ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์สิ น และรายการเกี่ ย วโยงจะต้อ งปฏิบ ตั ิต าม
ประกาศและข้อกาหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ทั้ง นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้า ที่ใ นการปฏิ บ ตั ิง านต่า งๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งการมอบอานาจนั้น
ต้องไม่เป็ นรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่ นใดทากับ บริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ ม ตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิไว้แล้ว
22. กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่ตอ้ งลงมติให้งดออกเสี ยง และออกจากที่ประชุม
23. กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุ จริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บ ตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
24. กรรมการต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิด ชอบและความระมัด ระวัง และต้อ งกระท าเยี่ ย งวิ ญ ญู ช น
ผูป้ ระกอบธุ รกิจเช่นนั้นจะพึงกระทาภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
25. กรรมการต้องรายงานให้บริ ษทั ราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร
(ก) ทะเบียนกรรมการ
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(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
(3) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(4) หน้าที่ความรับผิดชอบ นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้เป็ นไปตามคาสัง่ ประธานกรรมการ
ในกรณี ที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษัท พ้น จากต าแหน่ ง หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้ ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ง
เลขานุ การบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่เลขานุ การบริ ษทั คนเดิ มพ้นจากตาแหน่ งหรื อไม่อาจปฏิ บ ตั ิ
หน้าที่ได้ และให้คณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบตั ิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่ อเลขานุ การบริ ษทั ต่อสานักงานภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบ
ในตาแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สานักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ ง (1) และ (2) ด้วย
วาระการดารงตาแหน่ ง เป็ นไปตามข้อบังคับของ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 14 ถึงข้อ 18
บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1. มีหน้าที่ใ นฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และควบคุมให้การประชุมดังกล่าว
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้องตามพรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด และพรบ.หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3. เป็ นผู ้ล งคะแนนเสี ย งชี้ ขาดในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท
มีการลงคะแนนเสี ยง และมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
o คณะกรรมการตรวจสอบ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และด้วยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 พฤษภาคม 2556
มีมติ อนุ มตั ิ แต่งตั้งนางปราณี ภาษี ผล เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบอี กท่านหนึ่ ง โดยมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 13
พฤษภาคม 2556 จนถึง เมษายน 2559 ทาให้ปัจจุบนั บริ ษทั มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน
รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อคณะกรรมการ
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
นางปราณี ภาษีผล

ตาเเหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุ ม (ครั้ง)
11/11
11/11
11/11
5/6

โดยมี นางจงกลนี ฉั นทวรกิ จ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงิ นสานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ

85

85

วัน ที่ 13 พฤศจิก ายน 2556 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ ง ที่ 6/2556 มีม ติท บทวนกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีขอ้ ความรายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนอย่า งน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน
และสมาชิ กคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระได้รับ การแต่ง ตั้ง จากคณะกรรมการ
บริ ษทั และมีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด อย่างน้อย
1 คนต้อ งมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะทาหน้า ที่ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น
มีเลขานุ การ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ค วามเห็ น ชอบในการพิ จารณาแต่ง ตั้ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า งและพิจ ารณาความดี ค วามชอบหัวหน้า หน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บ ริ ษ ทั ปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิ จารณาคัดเลื อกบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระ เพื่อ เสนอแต่ ง ตั้ง เลื อ กกลับ เข้า มาใหม่ และเลิ ก จ้า ง
เพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิ จารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อ กาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและ
เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
8. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
8.7 ความเห็นหรื อข้อสัง เกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบ ตั ิหน้า ที่
ตามกฎบัตร (Charter)
8.8 รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่า ผู ถ้ ื อ หุ ้น และผู ล้ งทุ น ทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมองหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. ปฏิ บ ตั ิ ก ารอื่ นใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
10. ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการของบริ ษ ัท เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.2 การทุจริ ตหรื อมีส่ิ งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
10.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการของบริ ษ ัท หรื อ ผู ้บ ริ ห ารไม่ ดาเนิ น การให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลา
ตามวรรคหนึ่ ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่า มี ร ายการหรื อ การกระทาตามวรรคหนึ่ ง
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
11. ในกรณี ที่ ผูส้ อบบัญชี พ บพฤติ ก ารณ์ อนั ควรสงสัย ว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุค คลซึ่ ง รับ ผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริ ษ ทั ได้กระทาความผิดตามที่ก ฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ย วกับ พฤติการณ์
ดัง กล่ า วให้ค ณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั ทราบและเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบต่อ ไปโดยไม่ช ัก ช้า และ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สานักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผูส้ อบบัญชี ท ราบ ภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ว นั ที่ ไ ด้รั บ แจ้ง จากผูส้ อบบัญ ชี ถึ ง พฤติ ก ารณ์ อ นั ควรสงสัย
ที่ตอ้ งแจ้ง ดัง กล่ า ว และวิธี เพื่อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ข้อเท็จจริ ง เกี่ ย วกับ พฤติก ารณ์ น้ ัน ให้เป็ นไปตามที่ค ณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
อานาจหน้ าที่
1. สามารถเชิ ญ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หั ว หน้า หน่ ว ย หรื อ พนัก งานของบริ ษ ัท หารื อ หรื อ ตอบค าถาม
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถขอคาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญของบริ ษทั หรื ออาจจ้างที่ปรึ ก ษา หรื อผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอกได้
หากมีความจาเป็ น
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วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ ก รรมการตรวจสอบมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง 3 ปี อยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ ไ ม่ เ กิ น 3 วาระ เว้น แต่
คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้อ งโทษจาคุ ก ตามคาพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด หรื อคาสั่ ง ที่ ช อบด้ว ยกฎหมายให้จาคุ ก เว้น แต่ ค วามผิด
ที่กระทาด้วยความประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ทาเป็ นหนัง สื อ ยื่น ต่อประธานกรรมการบริ ษ ทั
ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
ในกรณี กรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถูกพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้บริ ษทั แจ้ง
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทัน ที กรรมการตรวจสอบที่ ล าออกหรื อ ถู ก ถอดถอนสามารถชี้ แจงถึ ง สาเหตุ ด ัง กล่ า ว
ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานัก งาน ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบด้วยก็ได้
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่ง
ต้องอยูร่ ักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่ ตาแหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลง เพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวที่ อ อกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบ
มีจานวนครบตามกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
การประชุ ม และองค์ ประชุ ม
ให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง
ในการเรี ย กประชุม กรรมการตรวจสอบ ให้ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ เลขานุก าร
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคาสั่ ง ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้ง ไปยัง กรรมการตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ใ นกรณี จาเป็ นรี บ ด่ วนจะแจ้ง การนัดประชุ ม โดยวิธี อื่น หรื อกาหนด
วันประชุ มเร็ วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมในเรื่ องต่างๆ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งมี ก รรมการตรวจสอบมาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที่ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่ งมาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุ ม
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การวินิจฉัย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ถื อ เสี ย งข้า งมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งให้มีเ สี ย งหนึ่ ง เสี ย ง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื่ องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุ มสม่าเสมอ โดยได้รายงานผลการดาเนิ นงานเป็ นระยะ
และให้ค วามเห็ นต่อคณะกรรมการเรื่ องความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนของปี 2556
o คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2556 ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม (ครั้ง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7/7
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7/7
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7/7
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
บริ ษ ัท กาหนดให้ มี ก รรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนอย่า งน้อ ย 3 คน ประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระ
เป็ นส่ ว นใหญ่ มี ป ระธานคณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทน 1 คนเป็ นกรรมการอิส ระ และสมาชิ ก
คณะกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนต้อ งติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท
อย่า งสม่า เสมอเพื่ อ นามาปรั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ใ นการกาหนดค่ า ตอบแทน ต้อ งสามารถปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ แ ละ
แสดงความคิดเห็ น รวมทั้งรายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. เสนอนโยบายและวิธี ก าร การจ่า ยค่า ตอบแทนแก่ค ณะกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษ ทั
และบริ ษทั ย่อยที่ คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง ทั้งที่เป็ นตัวเงิ น และไม่เป็ นตัวเงิ น
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งที่เป็ น
ตัวเงิ น และไม่เป็ นตัวเงิ น โดยให้ส อดคล้อ งกับ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ก่อนนาเสนอขออนุ ม ตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
3. พิจ ารณาทบทวน ศึก ษา ติด ตามความเปลี ่ย นแปลงและแนวโน้ม ในเรื ่ อ งผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้ง คณะจัดการของบริ ษ ทั อย่างสม่าเสมอ โดยเปรี ยบเทียบกับ บริ ษทั ชั้นนา
อื่นๆที่ประกอบธุ รกิจอย่างเดี ยวกันเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริ หารงานให้เจริ ญก้าวหน้า
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย
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ในการปฏิ บ ัติ ง านตามขอบเขตอานาจหน้า ที่ ใ ห้ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนมี อานาจเรี ย ก
สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่ วยงานหรื อพนักงานของบริ ษ ทั ที่เกี่ ย วข้องมาให้ค วามเห็ น ร่ วมประชุ ม หรื อ
ส่ ง เอกสารที ่เ ห็ น ว่า เกี ่ย วข้อ งจ าเป็ น นอกจากนั้ น ในการปฏิบ ตั ิห น้า ที ่ภ ายใต้ข อบเขตอ านาจหน้า ที่
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ
หากเห็ นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสมโดยบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ป ระธาน และกรรมการพิ จ ารณาค่า ตอบแทนมี ว าระดารงตาแหน่ ง คราวละ 3 ปี โดยครบรอบ
ออกตามวาระในวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจจะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ งต่อไปได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้อ งโทษจาคุ ก ตามคาพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด หรื อ คาสั่ ง ที่ ช อบด้ว ยกฎหมายให้จาคุ ก เว้น แต่ ค วามผิด
ที่กระทาด้วยความประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ทาเป็ นหนังสื อยื่นต่อประธานกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนพ้น จากต าแหน่ ง ทั้ง คณะ ให้ ก รรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนที่พน้ จากตาแหน่ งต้องอยู่รักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนิ นงานต่อไปพลางก่ อนจนกว่าคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยูใ่ นตาแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน
การประชุ ม และองค์ ประชุ ม
ให้มีก ารเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน
หรื อประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครั้ง
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ในการเรี ย กประชุ ม กรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน
หรื อ เลขานุ ก ารกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทนโดยคาสั่ง ของประธานคณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทน
แจ้งไปยังกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนจะแจ้ง
การนัดประชุ มโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุ มเร็ วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่ องต่างๆ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ในการประชุ ม คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน ต้อ งมี ก รรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทนมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งจึงจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้ นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ย งชี้ ข าด
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
ในปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมสม่าเสมอ และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนได้โดยไม่ถูกจากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จากัด
o คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการสรรหา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดแต่ละท่าน
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 9 สิ งหาคม 2556
มี ม ติ อ นุ ม ัติ จ ัด ตั้ ง คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา โดยกาหนดให้ ค ณะกรรมการสรรหาเดิ ม
เป็ นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทั้งชุด
รายชื่ อและรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในปี 2556 ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาเเหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม (ครั้ง)
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2/2
และสรรหา
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2/2
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2/2
โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
บริ ษทั กาหนดให้มีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน และสมาชิกคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการ
อิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
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กรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหาต้องมีความรู ้ เรื่ องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิ บ ตั ิหน้าที่และแสดง
ความคิ ดเห็ น รวมทั้ง รายงานผลการปฏิ บ ตั ิง านตามหน้า ที่ที่ไ ด้รับ มอบหมายได้โดยอิส ระ มีค วามเป็ นกลาง
ในการสรรหา และคัดเลือกบุค คลผูท้ ี่ส มควรได้รับการเสนอชื่อให้ม าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษ ทั ทดแทน
กรรมการที่หมดวาระหรื อกรณี อื่นๆ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. กากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบตั ิงานตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีให้ทนั สมัยอย่างสม่าเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดาเนิ นงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผทู ้ ี่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
6. พิจารณากลัน่ กรองผูท้ ี่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และจัดทาแผนในการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุ กรรมการชุ ดต่างๆ
เป็ นประจา เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในการปฏิ บตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอานาจเรี ย ก
สั่ง การให้ฝ่ ายจัด การ หัว หน้า หน่ ว ยงาน หรื อ พนัก งานของบริ ษ ทั ที่เ กี่ ย วข้อ งมาให้ค วามเห็ น ร่ ว มประชุ ม
หรื อ ส่ ง เอกสารที ่เ ห็น ว่า เกี ่ย วข้อ งจ าเป็ น นอกจากนั้ น ในการปฏิบ ตั ิห น้า ที ่ภ ายใต้ข อบเขตอ านาจหน้า ที่
คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหาอาจขอคาปรึ ก ษาจากที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระภายนอกหรื อ ผู ้เ ชี่ ย วชาญ
ในวิชาชี พอื่ นๆ หากเห็ นว่ามี ความจาเป็ นและเหมาะสมโดยบริ ษ ทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องค่าใช้จ่ายทั้ง หมด
วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออก
ตามวาระในวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งต่อไปได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้อ งโทษจาคุ ก ตามคาพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด หรื อ คาสั่ ง ที่ ช อบด้ว ยกฎหมายให้จาคุ ก เว้น แต่ ค วามผิด
ที่กระทาด้วยความประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
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6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
กรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ทาเป็ นหนัง สื อ ยื่น ต่อ ประธาน
กรรมการบริ ษทั ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่พน้ จากตาแหน่ งต้องอยู่รักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่ ตาแหน่ ง กรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหาว่า งลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึ ง คราวที่ออก
ตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุ คคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจานวนครบตามกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา อยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ เหลื ออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่ตนแทน
การประชุ ม และองค์ ประชุ ม
ให้มีการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาหรื อ ประธานคณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหาเห็ น ว่า จาเป็ นและเหมาะสม อย่า งไรก็ ต าม
ต้องจัดให้มีการประชุ มไม่น้อยกว่าปี ละ 4 ครั้ง
ในการเรี ยกประชุ มกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรื อเลขานุ การกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แจ้งไปยัง กรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหาไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บ ด่วน
จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่ องต่างๆ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ในการประชุ ม คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา ต้อ งมี ก รรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา
มาประชุ ม ไม่นอ้ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจานวนกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหาทั้ง หมดที่ค ณะกรรมการบริ ษ ทั
แต่ง ตั้ง จึง จะเป็ นองค์ป ระชุ ม ในกรณี ที่ป ระธานคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหาไม่อ ยู่ใ นที่ป ระชุ ม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งให้มีเสี ยง
หนึ่งเสี ยงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขาด
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้โดยไม่ถูกจากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จากัด
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o คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายชื่อและตาแหน่งคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั มีดงั นี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อคณะกรรมการ
ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย
นายชาตรี โสภณพนิช
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์
นายคัมภีร์ สุ วรรณรัต

ตาเเหน่ ง
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
สมาชิก

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ ายบัญชี เเละการเงินสานักงานใหญ่ เป็ นเลขานุการ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
จานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ กาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประธานกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง
หน้ าทีเ่ เละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

เรื่ องที่ตอ้ งเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
1.1 ให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเรื่ องดังต่อไปนี้ เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
1.1.1 กลยุทธ์ เป้ าหมาย และนโยบายของกลุ่มบริ ษทั
1.1.2 โครงการลงทุน งบประมาณดาเนินการ และงบประมาณการลงทุน
1.1.3 แผนกาลังคนประจาปี
1.1.4 การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจาปี
1.1.5 การพิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะวิธีดาเนินการ
1.2 ให้ ค ณะกรรมการบริ หารรายงานเรื่ องดัง ต่ อไปนี้ พร้ อมข้อเสนอแนะให้ ค ณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบ
1.2.1 ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั
1.2.2 การตรวจสอบ จัดทา และสรุ ปเรื่ องสาคัญต่างๆ
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2.

เรื่ องที่มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
ให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่พิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
2.1 การแต่ ง ตั้ ง ปลด และก าหนดค่ า ตอบแทนผู้บ ริ หารในระดั บ ผู้อ านวยการ
(Corporate/General Manager)
2.2 โครงสร้างและการบริ หารระดับคณะบริ หารลงมา
2.3 การพิจารณาและควบคุมการดาเนินงานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ เป้ าหมาย และนโยบาย
ของบริ ษทั และอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
2.4 การจัดซื้ อจัดจ้าง การบริ การ ที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจาปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5
ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการ
2.5 การลงนามในสัญญารับจ้างบริ หาร
2.6 การซื้ อสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้อยูใ่ นงบประมาณ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
ที่เกิ นกว่างบประมาณที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุ มตั ิต่อการพิจารณา
ใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการ
2.7 การเช่าหรื อการให้เช่า สิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ น ที่ดิน อาคาร สานักงาน ร้า นค้า ที่ไม่เป็ น
การดาเนินงานโดยปกติและไม่ได้อยูใ่ นงบประมาณประจาปี โดยมีระยะเวลาไม่เกิน
3 ปี และมีมูลค่าการเช่าหรื อการให้เช่าภายในวงเงินไม่เกินปี ละ 15 ล้านบาทต่อราย
2.8 เรื่ องต่างๆ ที่คณะบริ หารนาเสนอ
3.
เสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยประชุม และเงินบาเหน็จกรรมการ รวมทั้งการจัดสรร
เงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4.
ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
5.
คณะกรรมการบริ หารต้องประชุ ม อย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ ง ในการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
ต้อ งมี ส มาชิ ก มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของคณะกรรมการบริ ห ารทั้ง หมด จึ ง จะเป็ น
องค์ประชุม
วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. พ้นจากตาแหน่งกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
2. ยืน่ ใบลาออก
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
ในกรณี ที่ ตาแหน่ ง กรรมการบริ ห ารว่า งลง ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั เลื อ กผูซ้ ่ึ ง มีคุ ณ สมบัติเหมาะสม
เข้าเป็ นกรรมการบริ หารแทน
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นอกจากคณะกรรมการบริ หาร บริ ษทั ยังได้มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่ อง เพื่อทาหน้าที่
ในการพิจารณาเเละจัดการในเรื่ องต่า งๆ ภายในบริ ษ ทั ให้เป็ นไปด้วยความถูก ต้อง เหมาะสม มีป ระสิ ท ธิ ภาพ
เเละประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อบริ ษทั ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการจัดการของกลุ่มปฏิบตั ิการ
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
 คณะกรรมการบริ หารสปา
 คณะกรรมการปรับปรุ งโครงการ
 คณะกรรมการฝ่ ายกฎหมาย
 คณะกรรมการ IT
 คณะกรรมการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
 คณะกรรมการฝ่ ายเทคนิคและออกแบบ
 คณะกรรมการฝ่ ายการตลาด
 คณะกรรมการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
 คณะกรรมการฝ่ ายการลงทุนและพัฒนา
 คณะกรรมการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
 คณะกรรมการบริ หารจัดการสู่ ความยัง่ ยืน
(2) รายชื่ อคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่ าว
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า และนางปราณี ภาษีผล เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงิน และเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต มีคุณวุฒิการศึกษา การอบรม และประสบการณ์ทางานของกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
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หน้ าทีเ่ เละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ด้ านการบริหารงาน
1.1 กาหนดเป้ าหมาย/(Goal) นโยบาย/(Policy) และแผนงาน/(Business plan) ของบริ ษ ทั นาเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
1.2 ควบคุ มดูแลการบริ หารกิ จการให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงาน และงบประมาณที่ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ
จากคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมายที่ ว างไว้
โดยสามารถเพิ่ม Shareholders value ทาให้กาไรสุ ทธิต่อหุน้ สู งขึ้น
1.3 เป็ นผูร้ ั บมอบอานาจของบริ ษ ทั ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ ข้อกาหนด
คาสั่ง มติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อ มติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษทั ทุกประการ
1.4 ประชุมกับฝ่ ายบริ หารเพื่อติดตามผลงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง
1.5 ร่ ว มแก้ไ ขปั ญ หา และ/หรื อ ให้ข ้อ เสนอแนะกับ ฝ่ ายบริ ห ารหากการประเมิ น ผลของแต่ ล ะเดื อ น
ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
1.6 บริ หารงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2. ด้ านบัญชี และการเงิน
2.1 กาหนดนโยบายและแผนงานทางการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมกับหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการทางการเงิน (CFO)
ตามความเหมาะสม และดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามแผน
2.2 กาหนดให้ฝ่ายบัญชีมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน
2.3 กาหนดให้ CFO มีการจัดทาการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อใช้ในการประเมินผลการดาเนินกิจการ
2.4 จัดให้มีระบบการควบคุ ม ภายใน การประเมิน ความเสี่ ย ง การจัดการเพื่อลดความเสี่ ย งที่ชัด เจน
และถูกต้อง
2.5 พิจารณางบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจาปี และงบประมาณการปรับปรุ งตกแต่งโรงแรมร่ วมกับ
CFO และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
2.6 พิ จ ารณารายละเอี ย ดและอนุ ม ัติ ก ารซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ การปรั บ ปรุ ง ตกแต่ ง โรงแรมตามงบประมาณ
ที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิแล้ว
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2.7 พิจารณาการซื้ อสิ นทรัพย์ที่เกิ นวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการได้อนุ มตั ิไว้แล้วแต่ไม่เกินร้อยละ
10 ของวงเงินที่ได้รับอนุ มตั ิ และนาเสนอคณะกรรมการอนุ มตั ิเพิ่มเติม
2.8 อนุ ม ตั ิ ค่ า ใช้จ่า ยในการดาเนิ น กิ จ การโดยตรงในส่ ว นที่ เ กิ น 1 ล้า นบาท แต่ ไ ม่ เ กิ น 10 ล้า นบาท
ร่ วมกับ CFO
2.9 อนุ มตั ิค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการโดยตรงในส่ วนที่เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ร่ วมกับ CFO
2.10 อนุ ม ตั ิ ก ารซื้ อ สิ น ทรั พ ย์และค่า ใช้จ่า ยซ่ อมแซมบารุ ง รัก ษาร่ วมกับ CFO ในกรณี ฉุ ก เฉิ นเร่ ง ด่ ว น
ในวงเงินที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
2.11 พิจารณาโครงการงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน การป้ องกันความเสี่ ยงโดยประสานงาน
กับ CFO เพื่อดูความเป็ นไปได้ของโครงการ ทั้งนี้ ตอ้ งมีผลตอบแทนคุ ม้ ค่าต่อการลงทุน
2.12 ควบคุ ม ดู แ ลและปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายบริ ษ ัท มหาชน กฎข้อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และ
กฎข้อบังคับอื่นๆ ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
2.13 ร่ ว มกับ CFO ในการควบคุ ม ดู แ ลรายได้แ ละค่า ใช้จ่า ยให้เ ป็ นไปตามงบประมาณที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ตั ิ
จากคณะกรรมการ
3. ด้ านการจัดซื้อ
3.1 กาหนดนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้ ออย่างรัดกุม และโปร่ งใส โดยจะต้องจัดให้มีการประกวดราคา
การเทียบราคา โดยมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ ายเข้าร่ วมเปิ ดซอง หรื อต่อรองราคา
3.2 ควบคุมดูแลและตรวจสอบให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
4. ด้ านบุคลากร
4.1 คัดเลือกบุคลากรระดับผูบ้ ริ หารโดยให้มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
4.2 จัด สายงานการบริ ห ารที่ เ หมาะสม กาหนดผูร้ ั บ ผิด ชอบ และหน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบขององค์ก ร
อย่า งชัดเจน
4.3 สร้างวิสัยทัศน์ของการเป็ นผูน้ าให้ฝ่ายบริ หารทุกระดับ
4.4 วางนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
4.5 จัดให้มีขอ้ บังคับพนักงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
4.6 พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ของพนักงานระดับบริ หาร
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4.7 พิจารณาเรื่ องการเลิกจ้างพนักงานระดับบริ หาร โดยนาเสนอคณะกรรมการบริ หารพิจารณาอีกครั้ง
4.8 จัดให้มีจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
5. นโยบายการตลาด
5.1 กาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ล่วงหน้าทุกปี
5.2 ตั้งเป้ าหมายในการทายอดขายประจาปี
5.3 กาหนดนโยบายในการส่ งเสริ มการขาย การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั กับหน่วยราชการ
และเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
5.4 กาหนดให้มีการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อหาส่ วนแบ่งการตลาด
5.5 กาหนดให้มีการหาช่องทางในการตลาดใหม่ เพื่อขยายตลาดให้มากขึ้น
5.6 ทาวิจ ยั การตลาดพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคเพื่อ นามาประเมิน ผลแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ ง เพื่อ ให้ส นอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
5.7 ประสานงานกับหน่วยราชการในการมีส่วนร่ วมในการช่วยสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 กาหนดนโยบายให้มีการศึกษาถึ งเทคโนโลยีใหม่ๆ หรื อพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยูแ่ ล้วให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน และบริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ วเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั
6.2 กาหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
7. เรื่องอืน่ ๆ
7.1 พิ จ ารณาโครงการลงทุ น และ/หรื อ ขยายกิ จ การของบริ ษ ัท และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท
เพื่ อ อนุ ม ัติ
7.2 ดาเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
อย่า งไรก็ดี อานาจของกรรมการผูจ้ ดั การจะไม่รวมถึ ง รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรื อรายการใด
ที่กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผูจ้ ดั การมีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้ง กับ บริ ษ ัท หรื อบริ ษ ทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง การอนุ ม ัติรายการ
ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิ
รายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกาหนด เว้นแต่ เป็ นการอนุ มตั ิรายการที่ เป็ น
ลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติของบริ ษทั ที่คณะกรรมการกาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของตนเองเป็ นประจาทุ ก ปี ตามแนวทาง
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ซึ่ ง กระบวนการในการประเมินผลการปฏิ บ ตั ิง านของตนเองจะกาหนดให้ก รรมการ
แต่ ล ะท่า นเป็ นผูก้ รอกแบบประเมิ น โดยมี ห ลัก เกณฑ์ก ารประเมิ น ผลคื อ นาคะแนนเฉลี่ ย ของแต่ ล ะหัว ข้อ
มาคานวณผลคะแนนเฉลี่ ย รวม และแจ้ง ผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ใ ห้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบ
เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อปรับปรุ งต่อไป
สรุ ปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาปี 2556 คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีการดาเนิ นการ
ในเรื่ องต่างๆ อยูใ่ นระดับ ดี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่ อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรั พย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อปรับปรุ งต่อไป
ผลการประเมินปี 2556 อยูใ่ นระดับ ดี
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของตนเองแล้ ว
ผลการประเมินปี 2556 อยูใ่ นระดับ ดี
3. คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหาได้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของตนเองแล้ว
ผลการประเมินปี 2556 อยูใ่ นระดับ ดี
การประเมินของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการประเมินผลงานประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ขององค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการประเมินปี 2556 อยูใ่ นระดับ ดี
การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ด้านวิชาชี พของคณะกรรมการ
ในปี 2556 กรรมการที่เข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ดา้ นวิชาชีพ สรุ ปได้ดงั นี้
กรรมการ
หลักสู ตร
สถาบัน
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
- การประเมินระบบการควบคุมแบบ
- สภาวิชาชีพบัญชีฯ
COSO - ERM ของแต่ละระบบงาน
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
COSO 2013
นางปราณี ภาษีผล
Sustainable Accounting
สภาวิชาชีพบัญชีฯ
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
CG Forum 2/2556 เรื่ อง Board
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Monitoring – how to build the spirit of
good CG
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 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษทั มี 5 ท่าน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
4. นางปราณี ภาษีผล
5. นายสรดิษ วิญญรัตน์
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
o คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
บริ ษทั ได้กาหนดนิ ยามของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดย หากถือหุ ้นบริ ษทั ต้องถือหุ ้น
ไม่ เ กิ น 0.5% ของจานวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่ อ ย บริ ษัท ร่ ว ม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย ส่ วนคุ ณสมบัติขอ้ อื่ นให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น
o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตั้งกรรมการอิสระ
การคัดเลือกกรรมการอิสระได้กาหนดให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ประสบการณ์ ทั้ง นี้ จะต้อ งไม่ ข ัด กับ ข้อ กาหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.
เมื่ อ ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหาแล้ว จึ ง นาเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท
ให้ความเห็ นชอบเพื่ อเสนอผูถ้ ื อหุ ้ นอนุ ม ตั ิ ต่อไป
ทั้งนี้ กรรมการอิสระไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อให้บริ การทางวิชาชี พกับบริ ษทั
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน และผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 6 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ คณะกรรมการบริ ษทั และ ผูบ้ ริ หาร
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
o คุณสมบัติกรรมการและผู้บริ หาร
เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจ ากัด พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน
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o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตั้งกรรมการ
ในการแต่ง ตั้ง กรรมการ คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหาซึ่ ง ประกอบด้ว ยกรรมการอิส ระ
จานวน 3 ท่า น มี หน้า ที่ รับ ผิดชอบในการพิจารณาคัดเลื อกและกลั่น กรองบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมตาม
พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั
และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี ่ย วข้อ งกับ บริ ษ ทั จดทะเบีย น และเป็ นผูเ้ สนอชื่อผูท้ ี่มีคุณ สมบัติเหมาะสม เพื่อให้ไ ด้
กรรมการมือ อาชีพ และมีค วามหลากหลายโดยพิจ ารณาจากโครงสร้า ง ขนาด และองค์ป ระกอบข อง
คณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะ
นาเสนอรายชื่ อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
การแต่ งตั้งกรรมการผ่ านทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. การเลื อ กตั้ ง กรรมการจะลงคะแนนเสี ยงเลื อ กตั้ ง เป็ นรายบุ ค คล หรื อหลายคนครั้ งเดี ย ว
เต็มตามจานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร
โดยในการออกเสี ยงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผถู ้ ือหุ ้น
ออกเสี ย งเลื อ กตั้ง จะได้รั บ คะแนนเสี ย งจากผู ้ถื อ หุ ้ น ตามจานวนหุ ้ น ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น นั้น มี อ ยู่ ท้ ัง หมดตาม (1)
โดยผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู้ นึ่ งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุ ค คลซึ่ ง ได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ดตามล าดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ เลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า จานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่ ง กรรมการว่า งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึง คราวออกตามวาระ ให้ค ณะกรรมการ
เลื อกผูใ้ ดผูห้ นึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดื อน บุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ย งไม่น้อยกว่า สามในสี่ ข องจานวน
กรรมการที่ยงั เหลื ออยู่
o กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่ งตั้งผู้บริหารระดับสู ง
ในการสรรหาผูบ้ ริ หารระดับ สู งตั้งแต่ผูจ้ ดั การโรงแรมขึ้นไป คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
เบื้องต้น ในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั เข้าใจในธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถ
บริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ได้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิต่อไป
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 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
 การส่ งตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมการตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
หากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทารายการใดๆ บริ ษทั ต้องดูแลรับผิดชอบด้วย ดังนั้น บริ ษทั จึงส่ งตัวแทน
กรรมการของบริ ษ ทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ย่อยเพื่อควบคุ ม ดูแลการดาเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามนโยบาย
ของบริ ษ ัท ทั้ง ในเรื่ อ งการด าเนิ น งาน รวมถึ ง การต้อ งเสนองบประมาณต่ า งๆ ของบริ ษ ัท ย่อ ยเข้า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั รับทราบ หรื ออนุ มตั ิ ตามแต่กรณี และก่อนที่กรรมการตัวแทนจะไปลงมติ
หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
นอกจากนี้ ต้อ งดู แ ลรายการเกี่ ย วโยงหรื อ การได้ม าหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์สิ น ที่เ ข้า เกณฑ์ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อรายการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการ
ตัวแทนดังกล่าวจะต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งบริ ษทั และกากับ ดูแลให้บ ริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมดาเนิ นการ
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อรายการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
ทั้งนี้ การส่ งตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการจะเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ ้นและต้องได้รับมติอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
 การกากับดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการต่ างๆ ของบริษัทย่อย
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริ ษทั
และบริ ษ ทั ย่อ ยมี รายงานทางการเงิ น ที่ จ ดั ทาขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่รับ รองทัว่ ไป มีก ารเปิ ดเผยข้อ มูล
อย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และเป็ นที่เชื่ อถื อได้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั
2. การทารายการกับบุคคลเกีย่ วโยง
การทารายการกับบุคคลเกี่ ยวโยง บริ ษทั ย่อยต้องให้บริ ษทั อนุ มตั ิรายการดังกล่าวและปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะทาการสอบทานราคา หรื ออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และ
ผูต้ รวจสอบภายในว่าเป็ นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
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3. การได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับผูเ้ กี่ยวข้อง ที่เป็ นรายการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และต้องปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. การทารายการสาคัญอืน่
การทารายการสาคัญอื่น บริ ษทั ย่อยจะปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการขออนุ มตั ิจาก
ที่ ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นตามที่กฎหมายกาหนดไว้
 การกาหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่า งอิส ระ
เกี่ ย วกับ ระบบควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการกากับ ดูแ ลกิ จ การ รวมทั้ง สอบทานให้บ ริ ษ ัท
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทางการ สาหรับการตรวจสอบบริ ษทั ย่อย ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ทาการตรวจสอบ
ปี ละ 1 ครั้ ง โดยเน้ น ตรวจสอบด้ า นการเงิ น เป็ นหลัก รวมถึ ง การสอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน
ตามความเหมาะสม และมี ก ารติ ด ตามดู แ ลการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท ย่ อ ยว่ า สามารถป้ องกัน ทรั พ ย์สิ น
ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย อันเกิ ดจากการที่ ผูบ้ ริ หารนาไปใช้โ ดยมิ ช อบหรื อโดยไม่ มี อานาจอย่า งเพีย งพอ
 กลไกอื่นๆ
กลไกอื่นๆในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย เช่น การอนุมตั ิการเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับมติ
อนุ ม ตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษ ทั และผ่า นการอนุ ม ตั ิ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ของ
บริ ษทั ย่อย และปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้อ มู ล ภายในที่ สาคัญ จะถื อ เป็ นเอกสารลับ ไม่ พึ ง เปิ ดเผย จะเปิ ดเผยต่ อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งเท่ า นั้ น
เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นต้น บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะเรื่ อง และในเวลา
ที่เหมาะสมเท่านั้น และห้ามผูบ้ ริ หาร กรรมการ และพนักงานผูเ้ กี่ ยวข้องนาข้อมูล ลับ ภายในของบริ ษ ทั ไปใช้
เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน มิ ฉ ะนั้น จะถื อ ว่า เป็ นความผิด โดยใช้วิธี พิ จ ารณาลงโทษเป็ นกรณี ไ ป หากมี ข ้อ มู ล
ที่ไม่โปร่ งใสรั่วไหลออกไป สาหรับพนักงานสามารถเเจ้งเบาะเเสได้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ ก ารบริ ษ ทั หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับ บุค คลภายนอกสามารถเเจ้ง ได้ที่
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่อยู่ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.dusit.com/investor หัวข้อ การแจ้งเบาะแส
นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน นาข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผย
แก่บุค คลภายนอกหรื อบุ ค คลที่ ไ ม่มี ห น้า ที่ ไ ม่เกี่ ย วข้อง และห้า มทาการซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์โ ดยใช้ป ระโยชน์
จากข้อมูลภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ เเละห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ในช่วง 1 เดื อน ก่อนที่งบการเงิ นเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
บริ ษทั กาหนดให้ผูบ้ ริ หารที่อยู่ 4 อันดับรองจากกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้งกรรมการผูจ้ ดั การรายงาน
การเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่อ สานัก งานกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ตามมาตรา 59
แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบมจ. ดุ สิตธานี ของกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องต่อที่ประชุ มคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์เป็ นประจาทุกปี
 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ในปี 2556 บริ ษทั มีการปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนตามแนวทาง
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และตามหลัก เกณฑ์โ ครงการสารวจการกากับ ดู แ ลกิ จ การบริ ษ ัท
จดทะเบี ยนไทยของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในเรื่ องอื่นๆ นอกจากเรื่ องที่เปิ ดเผย
ไว้ขา้ งต้น ดัง นี้
1. บริ ษทั จัดให้มี ผูส้ อบบัญชี อิส ระเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ย งในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและ
เปิ ดเผยไว้ในรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
2. บริ ษทั มี สัดส่ วนการถื อหุ ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้ อยละ 5
3. กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้กล่าวถึงนโยบายด้าน CSR ในสารจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ในเรื่ องการกาหนดจานวนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดย่อย บริ ษทั กาหนดไว้ว่า
ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่ งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ไ ด้ ก็ใ ห้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุ ดกับ ส่ วนหนึ่ ง ในสาม กรรมการที่ อ อก
ตามวาระนั้น อาจถู ก เลื อ กเข้า มาดารงตาแหน่ ง ใหม่ก็ไ ด้ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารง
ตาแหน่ ง 3 ปี อยู่ใ นตาแหน่ง ได้ไ ม่เ กิน 3 วาระ เว้น แต่ค ณะกรรมการบริ ษ ทั จะมี ค วามเห็ น เป็ นอย่า งอื่ น
สาหรั บ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่า ตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา มี ว าระดารง
ตาแหน่ ง คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทั้งนี้เมื่อครบกาหนด
ออกตามวาระก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไปได้
คณะกรรมการเห็ น ว่า เงื ่ อ นไขด้า นเวลาไม่มีผ ลกระทบต่อ การปฏิ บ ตั ิห น้า ที่ข องกรรมการ แต่จ ะ
พิจ ารณาจากความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบ ตั ิห น้า ที่ รวมทั้ง คุณ สมบัติต ามข้อ ก าหนดหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็ นเกณฑ์

105

105

 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2556 บริ ษทั ชาระค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศ คือ บ. ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 3.96 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
- Isla Lipana & Co. (บริ ษทั สมาชิกในเครื อข่ายของ PricewaterhouseCoopers), Makati City, Philippines
คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 665,500 เปโซ
- PricewaterhouseCoopers, Male, Republic of Maldives คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 8,000 เหรี ยญสหรัฐ
- PricewaterhouseCoopers Zhang Tian LLP, Shanghai, People’s Republic of China คิดเป็ นมูลค่า
รวมทั้งสิ้ น 308,000 หยวน
ค่ าตอบแทนของงานบริการอืน่
 บริษัท
- ค่าที่ปรึ กษาการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการบัญชี เรื่ องภาษีเงินได้ ซึ่ ง PricewaterhouseCoopers Legal
& Tax Consultants Ltd. ประเทศไทย ได้ให้บริ การและบริ ษทั ได้ชาระค่าบริ การจานวน 300,000 บาท แล้ว
- ค่าที่ปรึ กษาด้านภาษีสาหรับร่ างสัญญารับบริ หารโรงแรมในต่างประเทศ ซึ่ ง Pricewaterhouse Coopers
Ltd., Nairobi, Kenya ได้ใ ห้บ ริ ก ารและบริ ษ ทั ได้ชาระค่า บริ ก ารจานวน 8,000 เหรี ย ญสหรัฐ แล้ว
ในปี 2556 และจะต้องชาระในปี 2557 อีก 2,000 เหรี ยญสหรัฐ
 บริษัทย่อยในประเทศ – ไม่มีค่าบริ การอื่น
 บริษัทย่อยในต่ างประเทศ
DMS Property Investment Private Limied มีค่า บริ การอื่น คือ ค่าสอบทานการคานวณภาษีเงินได้
สาหรั บ งบการเงิ น งวดสามเดื อ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี เ รื่ อ งภาษี เ งิ น ได้ เพื่ อ การจัด ทางบการเงิ น รวม
ซึ่ ง PricewaterhouseCoopers, Male, Republic of Maldives ได้ให้บริ การและได้ชาระค่าบริ การจานวน 1,400
เหรี ยญสหรัฐ แล้ว ในปี 2556
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
 นโยบายภาพรวม CSR ของบริษัท
ในฐานะองค์กรที่เป็ นหนึ่ งในผูน้ าด้านธุ รกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
มีความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาและขยายธุ รกิ จสู่ ระดับนานาชาติ จึงดารงตนเป็ นองค์กรธุ รกิ จและผูใ้ ห้บริ การที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ ดิ นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิ จและ
สังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ นค้าและบริ การที่ เป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีนโยบาย
ส่ งเสริ มกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนและสังคม ด้วยความเชื่ อมัน่ ว่า การเติบ โตโดยคานึ ง ถึ ง ผลกระทบ
ทั้ง ทางบวกและทางลบอย่า งรอบด้า น จะนามาซึ่ ง การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน ในอนาคต สอดคล้อ งกับ วิสัย ทัศ น์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ที่จะมุ่งสร้ างสรรค์ บริ การอย่ างไทยอันทรงคุณค่ า ต่ อยอดการพัฒนา
ด้ วยความรั บ ผิด ชอบ เพื่อ การเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยืน ของบริ ษัท เศรษฐกิจ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ
เพื่อบรรลุ วิสัยทัศน์ดงั กล่าว จึงเป็ นภารกิ จของบริ ษทั ที่จะต้องประกอบกิจการโดยคานึงถึงผลกระทบต่ อสั งคม
อย่ างรอบด้ าน และมีส่ วนร่ วมเสริ มสร้ างการเจริ ญเติบโตอย่ างยั่งยืนของบริ ษัท เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
ของประเทศ ซี่ งปรากฏเป็ นหลักการในการประกอบกิจการโดยสรุ ปดังนี้
- ประกอบธุ ร กิ จ โดยยึด หลัก ความเท่า เทีย มกัน และไม่เ ลื อ กปฏิ บ ตั ิ ส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การ
ด้ว ยความเป็ นธรรมต่ อ พนั ก งาน ลู ก ค้า คู่ แ ข่ ง คู่ ค ้า เจ้า หนี้ รวมถึ ง สั ง คม ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ ม
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ งทางเศรษฐกิจและความยัง่ ยืนของธุรกิจ
- ต่อต้านและไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
- เสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันและส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน ให้ความสาคัญ
ต่ อ สวัส ดิ ภ าพ ความปลอดภัย ในการทางานและสุ ข อนามัย ของบุ ค คล ปฏิ บ ตั ิ ต่อ พนัก งานอย่า งเป็ นธรรม
โดยคานึงถึงหลักสิ ทธิ มนุษยชน และความเท่าเทียมกันของมนุษย์
- ยึดมัน่ ในพันธสัญญาที่ จะส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสมโดยคานึ งถึ ง
ความปลอดภัย สุ ขอนามัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ
- บริ ษ ทั เล็ง เห็ น ว่า ความยัง่ ยืน ทางสิ่ ง แวดล้อ มถื อเป็ นหัวใจสาคัญ ของการบริ หารจัด การโรงแรม
โดยถื อเป็ นภารกิจที่จะคานึ งถึ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมรวมถึงเสริ มสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องกับชุมชน
และสังคมโดยรอบเพื่อความยัง่ ยืน
- ยึด มัน่ และบริ ห ารงานตามหลัก การกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ดี โดยได้จ ดั ทานโยบายการกากับ ดูแ ล
กิ จการที่ดี และจริ ยธรรมทางธุ รกิ จของบริ ษทั และกาหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
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 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
(1) กระบวนการจัดทารายงาน
บริ ษ ัท ได้จ ัด ทารายงานโดยรวบรวมข้อ มู ล จากแนวนโยบาย คู่ มื อ รวมถึ ง การปฏิ บ ัติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
ในด้านต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้อง โดยคานึ ง ถึ ง ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม กล่ า วคือ คู่คา้ พนัก งาน ชุ ม ชน
และสังคม สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดไปจนถึ งสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ เพื่อเน้นย้าถึ งเป้ าหมายขององค์กร
ที่มีต่อสังคมโดยรวม ในปี 2556 บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) ได้จดั ทารายงานเพื่อความยัง่ ยืน (Sustainability
Reporting) ตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่ นที่ 3.1 ระดับ C และได้รับรางวัล
CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัล ทัว่ ไป จากตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยสถาบัน ธุ ร กิ จ
เพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้กรอบความคิดขององค์การแห่งความริ เริ่ มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting
Initiative) ซึ่ ง เป็ นผลจากการจัดทารายงานโดยให้รายละเอีย ดเกี่ ย วกับ การจัดการด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง นโยบายการดาเนิ น งานเชิ ง ปฏิบ ตั ิก าร และกิ จ กรรมต่า งๆ ตลอดปี 2555 เพื ่อ เปิ ดเผย
ผลกระทบและผลลัพ ธ์ ทั้ง เชิ ง บวกและลบ และแนวทางการจัด การของบริ ษ ทั ที่มีต่อ เศรษฐกิ จ สัง คมและ
สิ่ ง แวดล้อม ทั้ง นี้ รายงานความยัง่ ยืนซึ่ ง ให้ข อ้ มูล การดาเนิ นงานตลอดปี 2556 ได้แสดงไว้ใ นหัวข้อรายงาน
ความยัง่ ยืน และเว็บไซต์ของบริ ษทั www.dusit.com/investor หัวข้อ รายงานความยัง่ ยืน
(2) การดาเนินงาน
(2.1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี จากัด (มหาชน) ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญ และประโยชน์ข องการประกอบกิ จ การ
ด้วยความเป็ นธรรมทั้งต่อภาครัฐและเอกชน และได้นาแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งในรู ปแบบ
ของนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิงาน และการสนับสนุนส่ งเสริ มผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ
เพื่อให้พนักงาน คู่คา้ และผูเ้ กี่ ย วข้องได้ท ราบถึ ง แนวนโยบายของบริ ษ ทั ในเรื่ องดัง กล่ า ว และยอมรับปฏิ บตั ิ
ในทิ ศทางเดี ยวกัน ตลอดไปจนถึ งกระบวนการประกอบกิ จการ และการตัดสิ นใจในแต่ล ะขั้นตอนจะมุ่ง เน้น
ทั้งในบริ บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบตั ิต่อลูกค้าและคู่คา้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมภายใต้กรอบ
กติ ก าของการแข่ง ขัน ที ่ เ ท่า เที ย มกัน ไม่แ สวงหาข้อ มูล ที่เ ป็ นความลับ ของคู ่แ ข่ง ด้ว ยวิธี ก ารที ่ไ ม่สุ จ ริ ต
หรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย บริ ษทั ได้ดาเนินกิจการโดยคานึงถึง
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรมในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
- กิ จกรรมการจัดซื้ อจัด จ้า งภายในบริ ษ ทั จะดาเนิ นการโดยฝ่ ายจัดซื้ อภายใต้ระเบีย บวิธี ก ารจัดซื้ อ
จัด จ้า งที่ เ ป็ นแบบแผนเดี ย วกัน ซึ่ ง บริ ษ ทั ได้กาหนดให้มี ก ระบวนการในการตรวจสอบเปรี ย บเที ย บราคา
อย่างเป็ นระบบและนาไปปฏิ บตั ิ จริ งโดยหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
- บริ ษทั มีนโยบายห้ามพนักงานรับ หรื อเรี ยกร้องของขวัญ เงิน หรื อสิ่ งอื่นใดจากบุคคลอื่นหรื อคู่คา้
ที่ร่วมทาธุ รกิจ เว้นแต่เป็ นการรับอันเนื่ องจากการให้ตามประเพณี นิยม
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- ส่ งเสริ มให้มีการร่ วมกันพัฒนาสิ นค้า บริ การ การอบรม รวมถึงการสร้างผลกาไรของทั้งสองฝ่ าย
- บริ ษทั ให้ความเคารพในสิ ทธิ ทางทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคล ไม่สนับสนุ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์
ทุก ประเภท และปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาอย่า งเคร่ ง ครัด รวมถึ ง ไม่ส นับ สนุ น ให้พ นัก งาน
ของบริ ษทั ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นไม่ว่าโดยรู ปแบบหรื อวิธีการใดๆ
แนวนโยบายและแนวปฏิ บ ตั ิใ นการประกอบกิจ การด้ว ยความเป็ นธรรมในด้า นต่า งๆ ของบริ ษ ทั
กาหนดขึ้ นโดยความเชื่ อมัน่ ว่า การเจริ ญเติบ โตและการพัฒนาไปข้า งหน้า ของบริ ษ ทั จะดาเนิ นไปอย่างยัง่ ยืน
หากมี ร ากฐานที่ เ ข้ม แข็ง ตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐานของความถูก ต้อ ง ชอบธรรม โปร่ ง ใส และเคารพต่อ บทบัญ ญัติ
ทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
(2.2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
การทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นปั ญหาที่ บนั่ ทอนความเจริ ญก้า วหน้า และการพัฒนาขององค์ก รในทุก ระดับ
ซึ่ ง จะส่ ง ผลเสี ย ต่อ การดาเนิ น งาน และผลประกอบการ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานะทางการเงิ น ขององค์ก ร
และจะส่ งผลเสี ยต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึง
ความสาคัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า ว และมี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะป้ องกัน แก้ไ ข ไม่ ส่ ง เสริ ม และไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การคอร์ รั ป ชั่น ไม่ ว่า ในรู ป แบบใดๆ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 5/2556 วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2556
จึ ง มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเข้า ร่ ว มการประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ ว มปฏิ บ ัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และอยูร่ ะหว่างดาเนินการเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บ ตั ิ จากคณะกรรมการแนวร่ ว มปฏิ บ ตั ิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
โดยรวบรวมสิ่ ง ที ่ ไ ด้ป ฏิ บ ตั ิ ห รื อ ดาเนิ น การอยู ่แ ล้ว ในปั จ จุบ นั และนโยบายที่ เ สนอเพิ่ม เติม การป้ องกัน
กลไกการติ ด ตามตรวจสอบ รวมถึ ง การสื่ อ สารประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น และ
จะกาหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจาทุกปี
(2.3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษัท ดุ สิ ต ธานี จากัด (มหาชน) ตระหนัก และให้ ค วามสาคัญ กับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอัน เป็ นสิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุ ษ ย์ และเล็ ง เห็ น ว่า หลัก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจะเป็ นรากฐานสาคัญ ของการอยู่ร่ ว มกัน
อย่า งผาสุ ก ซึ่ งมีส่วนสาคัญในการเพิ่มคุณ ค่าของทรัพยากรบุคคล นับเป็ นปั จจัย สาคัญของธุ รกิจในการสร้า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยการไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ัติ ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มและความเสมอภาค
ภายในองค์กร เคารพในสิ ท ธิ ท างการเมื อ งอัน พึ ง มี ข องพลเมื อ งตามระบอบประชาธิ ป ไตย ไม่ แ บ่ ง แยกเพศ
และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
- สนับสนุ นและเคารพการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยบริ ษทั ไม่มีนโยบาย ไม่ก ระทาและไม่มีส่วน
เกี่ ย วข้อ งกับ การล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช่ น ไม่ ก ระทาและไม่ ส นับ สนุ น การบัง คับ ใช้แ รงงานหรื อ
การใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย รวมถึ งต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
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- ส่ ง มอบสิ น ค้า และบริ ก ารด้ว ยมาตรฐานสู ง สุ ด ให้แ ก่ บุ ค คลทุ ก เพศ ทุ ก วัย ทุ ก เชื้ อ ชาติ ศาสนา
อย่างเท่าเทียมกัน
- เปิ ดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน
- บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถร้ องทุกข์ในเรื่ องการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษ ยชน โดยฝ่ ายจัดการ
มีพนั ธสัญญาในการป้ องกันและกาจัดการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนมิให้เกิ ดขึ้นได้
- บริ ษทั จัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนแก่พนักงาน
ยิ่ง ไปกว่า นี้ บริ ษ ทั ได้จดั ให้มี ก ารป้ องกัน การคุ ก คามทางเพศภายในองค์ก รอย่า งเป็ นรู ป ธรรม และ
แสดงให้เ ห็ น ถึ ง แนวนโยบายที่ ไ ม่ ย อมรั บ และไม่ย อมอ่ อ นข้อ ต่อ การคุ ก คามทางเพศไม่ว่า ในรู ป แบบใดๆ
โดยแสดงแนวนโยบายและการบัง คับ ใช้อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation Manual
และจากัดความการกระทาที่ ถื อเป็ นการคุ ก คามทางเพศโดยสรุ ป ดัง นี้
- การแสดงออกโดยวาจา หรื อ การแสดงออกทางกายภาพเกี่ยวกับเรื่ องเพศอย่างไม่พึงประสงค์ เช่น
การวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ ยวกับเรื่ องรสนิ ยมทางเพศของผูอ้ ื่น
- การกระทาใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งทางเพศที่ ส ร้ า งความเป็ นปรปั ก ษ์ หรื อ ข่ ม ขู่ใ นที่ ทางาน
หรื อการกระทาใดๆ ที่ เข้าข่ายไม่พึงประสงค์ในเรื่ องเพศ การเผยแพร่ เรื่ องขาขันเชิ งลามกในสถานปฏิ บตั ิงาน
แสดง ติ ดประกาศ แจกจ่าย หรื อกระจายข้อมูลที่มีเนื้ อหาหรื อรู ปภาพที่แสดงถึ งการคุ กคามทางเพศ
บริ ษทั กาหนดบทลงโทษสาหรั บผูท้ ี่กระทาความผิดในเรื่ องดังกล่าวในระดับ สู ง สุ ด กล่า วคือ เลิ ก จ้า ง
และได้จดั ให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยนผ่านฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของโรงแรม
โดยข้อร้องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ
(2.4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี จากัด (มหาชน) ให้ค วามสาคัญ ต่อ ศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ และสิ ท ธิ ข้ ัน พื้ น ฐาน
ของบุ ค คลซึ่ งเป็ นรากฐานแนวคิ ด ที่ บ ริ ษัท ยึ ด ถื อ ในการปฏิ บ ัติ ต่ อ พนัก งาน และผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก คน
อย่า งเท่า เที ย มกัน โดยเล็ง เห็ นว่า สวัส ดิ ภ าพและความเป็ นอยู่อนั ดี ข องพนัก งานคือความเข้ม แข็ง ขององค์ก ร
การปฏิ บตั ิต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเคารพและให้เกี ยรติ จะช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดจิตสานึ ก
และพลังในการให้ความร่ วมมือ และสนับสนุ นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางานและให้บริ การแก่ลูกค้า
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยดาเนิ นการดังนี้
- จัดให้มีระบบการทางานที่ มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัย ในสถานที่ทางานอย่า งเหมาะสม
เช่ น การมี ร ะบบป้ องกัน มลพิษ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในระหว่า งการปฏิ บ ตั ิง าน การจัด ให้มีส ถานที่ทางานที่ส ะอาด
เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
- พัฒ นาพนัก งานเพื่ อ ฝึ กฝนทัก ษะและเพิ่ ม พูน ศัก ยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พ นัก งานได้เ รี ย นรู้
ผ่า นการทางาน การฝึ กอบรมที่ เ หมาะสมกับ แต่ล ะบุค คลอย่า งสม่า เสมอ การฝึ กฝนผ่า นการปฏิ บ ตั ิง านจริ ง
และเลื่ อนตาแหน่ งเมื่ อมี ผลงานและโอกาสที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน
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- จัด ให้ มี เ งื่ อ นไขการจ้า งงานที่ เ ป็ นธรรมสาหรั บ พนัก งาน และให้ พ นัก งานได้รั บ ค่ า ตอบแทน
ที่เหมาะสมตามศักยภาพโดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่เป็ นอยู่ในธุ รกิจเดียวกัน
- จัดให้มีกระบวนการร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมสาหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
- จัด ให้มี ก ารดู แ ลในเรื่ อ งสวัส ดิ ก ารแก่พ นัก งานตามสมควร เช่ น จัด ให้มีว นั ลาพัก ผ่อ นประจาปี
การรั ก ษาพยาบาล การตรวจสุ ข ภาพประจาปี และห้อ งพยาบาลสาหรั บ การปฐมพยาบาลฉุ ก เฉิ น มื้ อ อาหาร
ในช่ ว งเวลาปฏิ บ ัติ ง าน สิ ท ธิ ก ารเข้า พัก ในโรงแรมของบริ ษ ัท และโรงแรมในเครื อ ในราคาพนัก งาน และ
อัตราค่าห้องพักพิ เศษสาหรั บครอบครั วและมิ ตรสหาย
- ให้ข อ้ มูล สาคัญ แก่พ นัก งานและตัว แทนพนัก งานเพื่อ ให้ท ราบผลการดาเนิ น งาน สถานะ และ
แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็ นต้น
- ส่ ง เสริ มให้ พ นั ก งานมี ดุ ล ยภาพในการใช้ ชี วิ ต ระหว่ า งชี วิ ต การทางานและชี วิ ต ส่ ว นตัว
จัดให้มีการท่องเที่ยวประจาปี งานปี ใหม่พนักงาน และกิจกรรมร่ วมกันระหว่างพนักงาน รวมไปถึงการทาบุญ
ร่ วมกันหรื อทากิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ เช่น การทาบุญใส่ บาตรร่ วมกันในเทศกาลสงกรานต์ การจัดกิจกรรม
ประดิษฐ์กระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง
- จัด ให้มี ก ารให้ร างวัล ตอบแทนและแสดงความชื่ น ชมในรู ป แบบต่า งๆ แก่พ นัก งานที่ทาหน้า ที่
ได้เป็ นอย่างดี หรื อปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green Employee Award,
Long Service Award เป็ นต้น
- จัด สรรสวัส ดิ ก ารต่ า งๆ โดยคานึ ง ถึ ง ความหลากหลายทางเชื้ อ ชาติ และศาสนา ภายในองค์ก ร
เพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อความต้องการที่แท้จริ งของพนักงานและมีความทัว่ ถึง
(2.5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
แนวทางปฏิ บ ัติ ด ้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้บ ริ โภค มี ฐ านความคิ ด มาจากสิ ทธิ ข องผู ้บ ริ โภค
โดยบริ ษัท ในกลุ่ ม ดุ สิ ต ธานี คานึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้บ ริ โภคหรื อลู ก ค้า เป็ นสาคัญ และยึ ด หลัก การบริ การ
ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คามั่น สั ญ ญาที่ ไ ด้ทาการประชาสั ม พัน ธ์ ไ ว้ โดยมี ช่ อ งทางการให้ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ
การบริ ก ารที ่ห ลากหลาย ลูก ค้า จึง มีสิ ท ธิ ไ ด้รั บ ข้อ มูล เพีย งพอที ่จ าเป็ นต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
สามารถเข้า ถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ บริ ษัท ได้ ง่ า ยและสะดวก และหากมี ข ้อ ร้ อ งเรี ยนจากลู ก ค้า บริ ษ ทั
จะรี บ ดาเนิ น การโดยเร็ ว ที่ สุ ด นอกจากนี้ บริ ษ ัท มี ร ะบบการบริ ห ารงานอย่ า งโปร่ ง ใสและเป็ นธรรม
โดยมี ค ณะกรรมการฝ่ ายต่า งๆ ทาหน้า ที่ พิจ ารณาและจัด การในเรื่ อ งต่า งๆ ในบริ ษ ทั ให้เ ป็ นไปอย่า งถูก ต้อ ง
เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลสู ง สุ ด เพื่อรัก ษามาตรฐานการบริ ก ารด้วยปรัชญาการให้บริ ก าร
ของดุ สิ ต ที่ ไ ด้ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ ลู ก ค้า ทุ ก ท่ า นด้ ว ยความอ่ อ นน้ อ มจริ งใจ สม่า เสมอ ทาให้ โ รงแรมในกลุ่ ม ดุ สิ ต
ซึ่ งเป็ นโรงแรมสัญชาติไทย บริ หารงานด้วยคนไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากล
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(2.6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ทั ดุ สิ ต ธานี จากัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ าด้า นธุ รกิ จโรงแรมของเอเชี ย เล็ง เห็ น ถึ ง ความสาคัญ
ของการอนุ รั ก ษ์ส่ิ ง แวดล้อ ม ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ยัง มี โ รงแรมและรี ส อร์ ท ในเครื อ ที่ ต้ ัง อยู่ท้ ัง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่ งโรงแรมแต่ละแห่ งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทศั นี ยภาพงดงาม จึงมีการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
และการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพความงดงามของสถานที่น้ นั ๆให้คงอยูต่ ราบนานเท่านาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อมของกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารจัดการโรงแรม
ในกลุ่ ม ดุ สิ ต บริ ษ ัท ได้พ ฒ
ั นามาตรการด้า นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ มให้สู ง ขึ้ น และได้ดาเนิ น งานสู่ พ นั ธกิ จ
การเป็ นองค์กรผูน้ าด้านการประหยัดพลังงานและอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการเข้าร่ วมโครงการ
เอิ ร์ ธ เช็ ค จัด ขึ้ น โดย EC3 Global ซึ่ งเป็ นองค์ก รด้า นการอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มที่ มี ม าตรฐานเป็ นที่ ย อมรั บ
ในระดับ สากล เอิร์ ธ เช็ค เป็ นโครงการที่ใ ช้วิธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ได้รับ รองและเปรี ย บเทีย บเกณฑ์
มาตรฐานองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,300 องค์กรในกว่า 70 ประเทศ เป็ นโครงการที่จดั ตั้งขึ้ นเพื่อดูแลสิ่ งแวดล้อม
โดยได้รั บ การสนับ สนุ น อย่า งกว้า งขวางในแวดวงวิท ยาศาสตร์ ร ะดับ โลก มี ก ารประมาณค่ า จากตัว ชี้ วัด
ทางสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ อาทิ เช่ น การใช้น้ าและพลัง งาน ปริ ม าณการปล่อยของเสี ย รวมทั้ง สัญญาประชาคม
ว่า ด้วยการรัก ษาสิ่ ง แวดล้อม สาหรับ การประยุก ต์ห ลัก การเอิร์ธ เช็ค มาใช้ใ นภาคธุ ร กิจ ทางโรงแรมต้อ งท า
ข้อตกลงในการพัฒนาองค์กร โดยเปรี ยบเทียบกับสภาพสิ่ งแวดล้อมชุมชน และปั จจัยทางสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์
สภาพชี ววิท ยา การลงทุ น ด้า นสิ่ ง แวดล้อม และการเพิ่ม ผลประโยชน์ท างเศรษฐกิ จ และสัง คมให้ก บั ชุ ม ชน
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.earthcheck.org
ปี 2552 นับเป็ นก้าวสาคัญที่บริ ษทั ได้ผลักดันโรงแรมในเครื อทั้งในและต่างประเทศให้เข้าร่ วมโครงการ
เอิ ร์ธ เช็ ค โดยโรงแรมทั้ง หมดที่ เข้า ร่ วมโครงการเอิ ร์ธ เช็ ค จะต้องดาเนิ นงานภายใต้ข ้อปฏิ บตั ิ ส าหรั บ อนุ รักษ์
สิ่ ง แวดล้อ มที่ ท างเอิ ร์ ธ เช็ ค กาหนดไว้ เพื่ อ ให้ โ รงแรมสามารถลดปริ ม าณมลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากการดาเนิ น การ
ได้ถึงเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ โดยเมื่ อผ่า นการรับ รองคุ ณภาพว่า สามารถวางแผนควบคุ ม มลพิษ และมีก ารจัดการ
ด้านพลังงานที่ เหมาะสมก็จะได้รับอนุ ญาตให้ใช้ชื่อเป็ นสมาชิ ก เอิร์ธเช็ค ทั้งนี้ หากมีการจัดการด้านพลัง งาน
และการควบคุมมลพิษที่ดีก็จะได้รับเกียรติบตั รเพื่อรับรองคุณภาพจากเอิร์ธเช็ค ซึ่ งมี 3 ระดับ คือ ทองแดง เงิน และ
ทอง ตามลาดับ ซึ่ ง โรงแรมในเครื อดุ สิ ต ที่ ไ ด้รั บ ประกาศนี ย บัต รรั บ รองคุ ณ ภาพระดับ เงิ น จากทางเอิ ร์ ธ เช็ ค
ในปี 2556 ได้แก่ ดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ ดุ สิตธานี ดูไบ ดุ สิตธานี หัวหิ น ดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุ สิตธานี พัทยา
ดุ สิ ตธานี มะนิ ล า ดุสิตธานี มัลดีฟส์ และดุสิตธานี เลควิว ไคโร ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดเป้ าหมายให้ทุกโรงแรม
และรี ส อร์ ท ในเครื อ ต้อ งผ่า นการตรวจสอบและได้ร ับ ประกาศนี ย บัต รรับ รองการมีส่ ว นร่ ว มทางด้า น
สิ่ ง แวดล้อ มจากโครงการเอิ ร์ ท เช็ ค อี ก ด้ว ย และมีเ ป้ าหมายเพื่อ ให้บ ริ ษ ทั สามารถก้า วสู่ ก ารเป็ นองค์ก รผูน้ า
ของเอเชี ยด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน สามารถสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ดีใ นฐานะโรงแรม
ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มแก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า และสามารถสนับ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลและประชาคมโลก
ด้านอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
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(2.7) การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรือสั งคม โดยการพัฒนาบุคลากร
โครงการหลักสู ตรผู้บริหาร (Management Trainee)
จากการสนับสนุ นของภาครัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ที่ได้ทุ่มเทงบประมาณเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ทาให้ธุ รกิ จการท่องเที่ยว โรงแรมและรี สอร์ ท ขยายตัวอย่า งรวดเร็ วและทาให้ดุสิต อินเตอร์
เนชั่น แนล มี ก ารขยายตัว อย่า งมากทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ บริ ษ ทั เห็ น ควรพัฒ นาบุ ค ลากรรุ่ น ใหม่
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างผูบ้ ริ หารที่เปี่ ยม
ด้ว ยคุ ณ ภาพส าหรับ บริ ษ ทั ต่อ ไปในอนาคต ฝ่ ายทรัพ ยากรบุค คลจึง รับ สมัค รและคัด เลือ กบุค ลากรในกลุ ่ม
นัก ศึก ษาจบใหม่ผูม้ ีใ จรัก ในงานด้า นธุ รกิจบริ ก าร เพื่อเข้า อบรมในหลัก สู ตรผูบ้ ริ หาร ระยะเวลาอบรม 1 ปี
โดยผูเ้ ข้าอบรมจะต้องเข้ารับฟั งการบรรยายและเรี ยนรู ้รายละเอียดในการบริ หารงานโรงแรมเป็ นเวลา 3 เดือน
จากนั้นอีก 9 เดื อนจึงเข้าร่ วมปฏิ บตั ิงานจริ งกับแผนกต่างๆของโรงแรมในเครื อดุสิต ใน 15 แผนก อาทิ ฝ่ ายขาย
และการตลาด ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม ฝ่ ายสารองห้องพัก ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายจัด เลี้ ยง
และอื่นๆ เพื่อเรี ยนรู ้ประสบการณ์จริ งจากงานในแผนกต่างๆ หลังจากนั้นผูท้ ี่มีความโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือก
เข้า ร่ ว มงานกับ โรงแรมในเครื อ ของดุ สิ ต ในแผนกที่ผู เ้ ข้า อบรมมีค วามโดดเด่น เป็ นพิเ ศษ ซึ่ ง ผูท้ ี่เ ข้า อบรม
โครงการนี้ จะได้ฝึกอบรมและได้ร่วมปฏิบตั ิงานจริ งกับโรงแรมในเครื อดุสิต และได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของบุคลากร
ที่มีคุณภาพของบริ ษทั ต่อไป
(2.8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
นวัต กรรมที่ แ สดงความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม ทาให้สิ่ ง แวดล้อ มและความเป็ นอยู่
ของมนุ ษ ย์มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น อี ก ทั้ง สามารถสร้ า งประโยชน์ ขีดความสามารถทางการแข่ง ขัน และมูล ค่า เพิ่ม
ทั้ง ต่อ ธุ รกิ จและสัง คมไปพร้ อมๆ กัน ในปี 2555 บริ ษ ทั ได้เ ปิ ดโรงแรมดุสิ ตธานี มัล ดีฟ ส์ อย่า งเป็ นทางการ
โรงแรมนี้ ต้ งั อยูใ่ นสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามและเป็ นจุดหมาย
อัน ดับ ต้น ๆ ของนัก ท่อ งเที ่ย ว การออกแบบของโรงแรมดุสิ ต ธานี มัล ดีฟ ส์ ไ ด้ร ับ แรงบัน ดาลใจมาจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอนั งดงามและสมบูรณ์ข องมัลดีฟ ส์ เพื่อให้แน่ ใ จว่า ทุกกระบวนการดาเนิ นงาน
ของโรงแรมจะสร้ า งผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มให้น้อ ยที่ สุ ด เพื่อ รั ก ษาความสมดุ ล ทางชี ว ภาพของมัล ดี ฟ ส์
เพื ่อ การพ ฒั นาอย่า งยัง่ ยืน การด าเนิ น งานทั้ ง หมดของโรงแรมมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื ่อ ลดการปล่อ ยก๊า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ใ ห้เหลื อเท่ากับ ศูนย์ หรื อที่เรี ยกกันว่า โปรแกรมคาร์ บอนสมดุล โดยโรงแรม ดุสิ ตธานี
มัล ดีฟ ส์ ถื อได้ว ่า เป็ นผูน้ าในการนาเอาพลัง งานทดแทนมาใช้ใ นส่ วนต่า งๆ ของการดาเนิ นงาน และเลื อกใช้
นวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการดาเนิ นงาน ยกตัวอย่างเช่ น
- วางระบบมาตรวัด หน่ ว ยกาลัง ไฟ (กิ โ ลวัต ต์) มาตรวัด ช่ ว งเวลาที่ ใ ช้กาลัง ไฟสู ง สุ ด (PEAK)
และมาตรวัดน้ า ในทุก พื้นที่ก ารดาเนิ นงานของโรงแรม ไม่ว่า จะเป็ นในส่ วนการซัก อบรี ด หรื อ
ส่ วนห้องครัว ซึ่ งเป็ นระบบที่ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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- เลื อ กระบบปรั บ อากาศที่ ป ระหยัด พลัง งานสู ง สุ ด และการใช้เ ลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ท์ป ระหยัด น้ า
ในห้องพักของโรงแรม
- ในส่ วนของตูม้ ินิบาร์ และตูเ้ ก็บไวน์ในห้องพักโรงแรม เป็ นระบบ Absorption Type ซึ่ งเป็ นระบบ
ที่ไม่ก่อให้เกิดสาร CFC แทนระบบ Compressor ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม
- งดการใช้ถุงพลาสติก ขวดน้ า หรื อ ขวดพลาสติกทุกชนิด โดยใช้ขวดแก้วบรรจุแทน
- วางระบบผลิตน้ าจืดจากน้ าเค็มที่มีประสิ ทธิภาพและประหยัดไฟสู งสุ ด
- วางระบบการรี ไ ซเคิ ล น้ า ที่ ใ ช้แล้ว มารดน้ า ต้น ไม้ และรี ไ ซเคิล วัต ถุ ดิ บ จากครัว มาใช้ทาปุ๋ ยหมัก
หรื อปุ๋ ยคอก
- ใช้หลอดไฟส่ องสว่า งแบบแอลอีดีม ากกว่า ร้อยละ 80 และลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดยจุดเทีย น
แทนการเปิ ดไฟส่ องสว่างในพื้นที่บริ การอาหารค่าของโรงแรม และสถานบริ การสปา ในช่วงกลางคืน
- วางระบบการเผาขยะที่ เ ป็ นมิต รต่อ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยการเผาขยะในเตาที่ ออกแบบมาเป็ นพิเ ศษ
เพื่อให้เข้ากับลักษณะของขยะคือ มีอตั ราความชื้ นสู ง และมีค่าความร้อนที่แปรผันได้ การเผาไหม้
ต้องมี การควบคุ มที่ดีเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เช่ น ก๊าซพิษ เขม่า และกลิ่น เป็ นต้น
ก๊าซซึ่ งเกิดจากการเผาไหม้จะได้รับการกาจัดเขม่าและอนุภาคก่อนที่จะปล่อยออกสู่ บรรยากาศ
- เลื อกใช้รถพลังงานไฟฟ้ าสาหรับใช้ภายในโรงแรม ในระบบชาร์ จไฟขณะเบรค ซึ่ งเป็ นระบบใหม่
ที่ป ระหยัด พลัง งานสู ง และเลื อกใช้เ รื อ สปี ดโบ้ตเครื่ อ งยนต์ 4 จังหวะ ที่ป ระหยัด พลัง งานและ
ไม่ปล่อยสารพิษลงสู่ ทะเล แทนเครื่ องยนต์ 2 จังหวะ ที่มีราคาต่ากว่า
- วางระบบนาความร้ อนเหลื อใช้จากเครื่ องปั๊ มความร้อนกลับ มาใช้ในการต้ม น้ า ร้อน เพื่อทดแทน
การใช้พลังงานไฟฟ้ า
นอกจากนวัตกรรมประหยัดพลัง งานผ่า นเทคโนโลยีใ หม่ดงั กล่า ว โรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดี ฟ ส์ ตั้ง อยู่
บนเกาะ Mudhdhoo ใน Baa Atoll และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตสงวนชี วมณฑลของโลกที่ได้รับการประกาศ
และปกป้ องโดยองค์การยูเนสโกอีก ด้วย ในการนี้ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟ ส์ ได้เข้า ร่ วมกับ องค์การยูเนสโก
โดยมี กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์แ ละปกป้ องเขตสงวนชี ว มณฑลที่ ห ลากหลาย โดยนัก ชี ว วิท ยาทางทะเลท้อ งถิ่ น
ของโรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดี ฟ ส์ เป็ นผูป้ ระสานงานในกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์พ นั ธุ์ เ ต่ า ทะเล
ปลากระเบน ปลากระเบนนก ฉลามวาฬ รวมทั้งกิ จกรรมอนุ รักษ์พนั ธุ์ฉลามโดยรณรงค์งดการบริ โภคหู ฉลาม
กิ จ กรรมงดใช้ ถุ ง และขวดพลาสติ ก เนื่ อ งจากเป็ นสาเหตุ ใ ห้ สั ต ว์ท ะเลสู ญ พัน ธุ์ นอกจากนี้ ยัง มี กิ จ กรรม
ที่ให้ความรู ้ และส่ ง เสริ ม ให้นกั ท่องเที่ย วร่ วมอนุ รัก ษ์และปกป้ องสิ่ งแวดล้อมทางทะเล เช่ น กิ จกรรมเยี่ย มชม
แนวปะการัง ใกล้เ กาะ และเยี่ย มชมเขตสงวนชี วมณฑลขององค์ก ารยูเ นสโก จากความร่ วมมือและกิจกรรม
ดังกล่ าวเป็ นการสร้ า งมาตรฐานการอนุ รัก ษ์และปกป้ องเขตสงวนชี วมณฑลให้ก บั โรงแรมและรี ส อร์ ท พื้ นที่
ติดทะเลอื่นๆ ก่อให้เกิดความยัง่ ยืนแก่สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเป็ นการร่ วมพัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรม
ที่ดาเนิ นการแล้วประสบความสาเร็ จสู่ สาธารณชน เพื่อเป็ นแนวทางกับผูอ้ ื่นต่อไป
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 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (after process)
บริ ษทั ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) ตั้งใจที่จะมีส่วนร่ วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็ นอยู่ที่ดี
ของชุ ม ชนที่ บ ริ ษ ทั ได้เข้า ไปใช้พ้ืน ที่ ดาเนิ น ธุ รกิ จ ดัง นั้น บริ ษ ทั จึง สนับ สนุ นโครงการด้า นความรับ ผิด ชอบ
ต่อสัง คมขององค์ก ร (Corporate Social Responsibility - CSR) โดยการบริ จาคในรู ป แบบกิ จกรรมการกุศ ล
ที่หลากหลายภายในโรงแรมและรี สอร์ ท รวมทั้งธุ รกิจในเครื อดุสิตที่กระจายอยู่ทวั่ โลก
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (After process) หมายถึ ง กิ จกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานขององค์กรโดยตรง ในฐานะองค์กรหนึ่ ง
บริ ษ ัท ตระหนัก ดี ว ่า บริ ษ ัท คื อ ส่ ว นสาคัญ ในการแบ่ ง ปั น และส่ ง เสริ ม หลัก ปฎิ บ ัติ เ บื้ อ งต้น ของโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอันเนื่ องมาจากความใส่ ใจในการรับผิดชอบต่อสังคมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงประเด็น
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่รายล้อมรอบตัว
ในปั จจุบนั โครงการ CSR ไม่ได้เป็ นเพียงการกระทาสิ่ งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการร่ วมแรงร่ วมใจ
ของแขกผูเ้ ข้าพัก พันธมิตรทางธุ รกิจ และพนักงานของบริ ษทั ให้ยึดหลักปฏิบตั ิอนั ทรงคุณค่า โครงการ CSR นี้
จึงเป็ นเครื่ องยืนยันได้ว่าบริ ษทั มีความตั้งใจและจิตสานึ กที่ดี อีกทั้งยังส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตใจอันงดงามให้กบั
ทุกคนในองค์กรอีกด้วย ผลการดาเนิ นงาน CSR โดยสรุ ปแบ่งเป็ นกิ จกรรมหลัก 2 ด้าน ดังนี้
1. กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคม
ดุสิต สไมล์ (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิม้ แห่ งความสุขของเด็กๆ
ดุ สิ ต สไมล์ เป็ นหนึ่ ง ในโครงการด้า นความรับ ผิดชอบต่อ สัง คมที่ริเ ริ่ ม ขึ้ น สาหรับ เด็ก ซึ่ ง ได้พ ฒั นา
เป็ นโครงการการกุศลระดับสากลที่นามาปฏิ บตั ิทว่ั ทุกบริ ษทั ในเครื อ โครงการดุสิต สไมล์ เป็ นการมอบรอยยิ้ม
ให้แ ก่เ ด็ก ๆ รวมทั้ง เสริ ม สร้ า งโลกให้เ ป็ นสถานที่ที่น่า อยู่ม ากขึ้ น ด้ว ยการร่ ว มมือ กับ มูล นิ ธิ ส ร้า งรอยยิ ้ม
Operation Smile (www.operationsmile.org) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่รวบรวมกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ ที่มีจิตอาสา
มาให้บริ การการรักษาและแก้ไขโดยวิธีผา่ ตัดที่ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพแก่เด็กที่มีใบหน้าผิดรู ปโดยกาเนิ ด
หรื อที่เรี ยกว่า โรคปากแหว่งและเพดานโหว่ เป็ นต้น
ด้ว ยกิ จ กรรมมากมายตลอดปี ภายใต้โ ครงการดุ สิ ต สไมล์ มิ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ก ารช่ ว ยจัด หากองทุ น
เพื่อสนับ สนุ นการปฏิ บตั ิง านต่า งๆ เท่า นั้น หากแต่บ ริ ษทั ยัง เน้นย้า ถึง ความสาคัญของโครงการเพื่อยกระดับ
ความเข้าใจของแขกผูเ้ ข้า พัก องค์กรพันธมิตร และพนักงาน ผ่า นทางการฝึ กอบรม การดูงาน งานสื่ อมวลชน
สั ม พัน ธ์ การประชาสั ม พัน ธ์ การสื่ อ สารการตลาด และช่ อ งทางอื่ น ๆ อี ก มากมาย โครงการดุ สิ ต สไมล์
เริ่ ม ก่อ ตั้ง ในปี 2553 มีก ารระดมเงิ นบริ จ าคผ่า นช่อ งทางต่า งๆ อาทิ ซองบริ จ าคในห้อ งพัก แขก การหัก จาก
เงินเดือนพนักงานที่เต็มใจมอบเงินบริ จาค และขอรับบริ จาคจากหุ ้นส่ วนธุ รกิ จทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น
โดยสรุ ปยอดรวมเงิ นบริ จาคนับแต่เริ่ มโครงการมียอดรวมทั้งสิ้ น 3,905,548.03 บาท และได้ทาการผ่า ตัดเด็ก
ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ท้ งั สิ้ น 262 คน
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ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จากพายุไห่ เยี่ยน พนักงานโรงแรมดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่ และ
โรงแรมรอยัล ปริ๊ นเซส เชี ย งใหม่ สองโรงแรมในเครื อ ได้จดั กิ จกรรม Garage Sales เป็ นประจาทุก เดื อ น
โดยในเดือนพฤศจิกายน 2556 หารายได้ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จากพายุไห่ เยี่ยนได้รับเงิน
ทั้งสิ้ น 21,130 บาท
ดุ สิ ต ร้ อ ยฝั น ปั น รั ก สู่ บ้ า นพั ก บางแค 1 โรงแรมดุ สิ ต ธานี กรุ ง เทพฯ ร่ ว มกัน จัด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
ในนามของโรงแรมในโครงการ “ดุ สิ ต ร้ อ ยฝั น ปั น รั ก สู่ บ ้า นพัก บางแค 1” ด้ว ยการจัด เลี้ ย งอาหารกลางวัน
พร้อมมอบชุ ดของใช้ส่วนตัวให้แก่ผสู ้ ู งอายุ 277 ท่าน ณ ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค
โดยรวบรวมเงินบริ จาคของพนักงานเป็ นจานวนเงิน 50,833 บาท
กิจกรรมแห่ เทียนพรรษาประจาปี พนักงานโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้ร่วมกับโรงแรมในเครื อ
ลากูน่าภูเก็ต ร่ วมกิจกรรมแห่ เทียนพรรษาประจาปี ซึ่ งได้ร่วมกันจัดเทียนพรรษาอย่างสวยงาม เพื่อร่ วมขบวนแห่
ไปถวาย ณ วัดเชิ ง ทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่ งเป็ นวัดที่อยู่ใกล้กบั โรงแรม และกิจกรรมครั้ ง นี้ ได้ร่วมบริ จาคเงิน
ให้กบั ทางวัดเป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น 47,616.75 บาท ซึ่ งกิจกรรมนี้ได้จดั ร่ วมกันเป็ นประจาทุกปี
ดุ สิ ต ธานี ลากูน่ า ภูเ ก็ต เป็ นเจ้ า ภาพเลี้ย งอาหารกลางวัน เด็ก ด้ อ ยโอกาส ทีม ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน
ของโรงแรมดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็ นเจ้าภาพเลี้ ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาส 30 คน มีเกมส์ สนุ กสนาน
บริ จ าคเครื่ อ งเขี ย น อุ ป กรณ์ กี ฬ า และอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ให้ก ับ ศูน ย์ดู แ ลเด็ก Holland House ในจัง หวัด ภูเ ก็ต
งานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรม ที่กาลังดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง จุดมุ่งหมาย
ของโครงการ Holland House คือการช่วยดูแลและให้การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบั เด็กด้อยโอกาสจากชุมชนแออัด
และพื้นที่ใกล้เคียง
งานทอดผ้ าป่ าสามัคคี คณะผูบ้ ริ หารและพนักงานโรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ร่ วมกับ โรงแรม
ในเครื อ และโรงแรมรอยัล ปริ๊ น เซส หลานหลวง ร่ ว มจัด งานทอดผ้า ป่ าสามัค คี เพื่อ หารายได้ส มทบทุน
ปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถ ณ วัดโพธิ์ ไทร ต.โพธิ์ ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ยอดรวมทั้งสิ้ น 146,383 บาท
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา สนับสนุนการแข่ งขันว่ ายน้าการกุศล Cross Bay Swim โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
ได้รับ มอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากสโมสรโรตารี่ จ อมเทีย น-พัท ยา เพื่อ แสดงความขอบคุ ณที่ทางโรงแรม
ให้ก ารสนับ สนุ น กิจกรรมการแข่ง ขันว่า ยน้ า การกุศ ล Cross Bay Swim ข้า มอ่า วพัท ยา โดยทางโรงแรม
สนับ สนุ น ในส่ ว นของอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สาหรั บ นัก กี ฬ าที่ ร่ ว มการแข่ ง ขัน เจ้า หน้า ที่ แ ละผู ้ส นับ สนุ น
ที ่ร่ ว มจัด งาน อาทิ บริ ษ ทั การบิน ไทย โรงแรมดุสิ ต ดีท ู บาราคูด า้ พ ทั ยา โรงพยาบาลกรุ ง เทพพัท ยา
หนังสื อพิมพ์พทั ยาเมล์ โดยรายได้มอบให้องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อช่ วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ได้แก่ โครงการ
น้ าดื่ มสะอาดในโรงเรี ยน เป็ นเงิ นจานวนทั้งสิ้ น 60,000 บาท
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บริ การด้ วยความใส่ ใ จ พนัก งานของโรงแรมดุ สิ ตธานี มะนิ ล า ได้แสดงความห่ วงใยต่อผูป้ ระสบภัย
จากพายุไต้ฝุ่นไห่ เยี่ยน ด้วยการเป็ นอาสาสมัคร นาโดยผูจ้ ดั การทัว่ ไป พร้อมผูบ้ ริ หารและพนักงาน ทาการขนส่ ง
เครื่ อ งอุป โภค บริ โ ภคไปยัง สถานที่ป ระสบภัย ทางโรงแรมได้บ ริ จ าคอาหารกระป๋ องเป็ นจานวน 250 ลัง
ขนมปั ง 800 แถว น้ าดื่ ม 500 แพ็ค และเครื่ องนุ่ งห่ ม ทั้งนี้ พนักงานยังได้ช่วยเหลือจัดสิ่ งของร่ วมกับสมาคมสตรี
ประเทศอังกฤษอีกด้วย
2. กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสิ่ งแวดล้อม
โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา เดินหน้ าเต็มที่เพื่อช่ วยรั กษ์ โลก ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะช่ วยโลก โรงแรมดุสิตธานี
มะนิ ลา ดาเนิ นการเต็มที่กบั โครงการลดขยะ เพื่อการอนุ รักษ์ทรัพยากร ปกป้ องสิ่ งแวดล้อม และช่ วยเหลื อชุ มชน
โรงแรมเก็บ รวบรวมและบริ จาคกระป๋ องอลู มิ เนี ย มและขวดพลาสติก ที่ใ ช้แล้วให้กบั Little Sisters of ISLA
ตลอดจนกล่องกระดาษที่ใช้แล้ว หนังสื อพิมพ์และนิตยสารเก่าๆ เพื่อช่วยระดมทุนให้กบั Mother Te-resa’s and
Mango Tree House ในฐานะที่เป็ นผูร้ ับรางวัล Silver Earth Check ถึงสามครั้ง โรงแรมได้ออกแคมเปญรณรงค์
โครงการ "Dusit Green Hour" และส่ ง เสริ มการใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรกับสิ่ ง แวดล้อม และรี ไซเคิลถุงกระดาษ
ร้านอาหารของโรงแรมก็เป็ นส่ วนหนึ่งในการช่วยลดขยะและอนุรักษ์พลังงาน
ร่ ว มใจปลู ก ป่ า โครงการประชาอาสาปลูก ป่ า ๘๐๐ ล้ า นกล้ า ๘๐ พรรษา มหาราชิ นี ที ม พนัก งาน
ของโรงแรมดุ สิ ต ดี ทู เชี ย งใหม่ และโรงแรมรอยัล ปริ๊ น เซส เชี ย งใหม่ พร้ อ มด้ว ยเจ้า หน้า ที่ ข องเทศบาล
เมืองแม่เหี ยะ ร่ วมใจกันปลู กต้นไม้จานวน 109 ต้น เพื่ออนุ รักษ์ธรรมชาติอนั ยัง่ ยืน และเพิ่มสี เขียวให้ก บั โลก
ณ พื้นที่ ปลู กป่ าของธนาคารกิ่ งไม้ใบไม้ เพื่อชุ มชนเมืองแม่เหี ยะ
โรงแรมดุ สิ ตธานี พัทยา พร้ อมด้ วยคณะดาเนิ นงานด้ านอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้ อมกลุ่ มกรี นทีมของทางโรงแรม
ได้ รับรางวัลมาตรฐานโรงแรมสี เขียว (ASEAN Green Hotel Standard 2012-2014) โดยกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา จากการพิจารณาคัดเลือกอีก 9 โรงแรมสี เขียวในประเทศไทย จากจังหวัดเลย
เชี ย งใหม่ ภู เ ก็ ต สมุ ย หัว หิ น กรุ ง เทพ และ พัท ยา เพื่อ ร่ ว มเข้า รั บ รางวัล อัน ทรงเกี ย รติ น้ี และพร้ อ มกับ
โรงแรมต่างๆ จาก 9 ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติน้ ี
เช่ นกัน ได้แก่ บรู ไน กัมพูชา อิ นโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า ฟิ ลิ ปปิ นส์ สิ งคโปร์ และเวียดนาม โดยพิธีรับมอบ
รางวัลจัด ขึ้ น ณ โนโวเทล มานาโด กอล์ ฟ รี ส อร์ ท แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็ น เตอร์ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ที่เป็ นผูน้ าในการสนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎโรงแรมสี เขียว
มากว่า 10 ปี อี ก ทั้ง เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม และเป็ นการยกย่อ งผูป้ ระกอบการโรงแรม รี ส อร์ ท ที่ ต ระหนัก ถึ ง
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และเป็ นการกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการรายอื่น ได้เกิ ดแนวคิดเรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานอย่างยัง่ ยืน
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นอกเหนื อ จากโครงการที่ ก ล่ า วมา บริ ษ ัท และโรงแรมในเครื อ ได้ดาเนิ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นประจาทุกปี ดังนี้
กิจกรรมเพือ่ สั งคม
1. การบริ จาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
2. กิ จกรรมวันงดสู บบุหรี่ (วันดุ สิตพิชิตบุหรี่ (Dusit No Tobacco Day) เนื่ องในวันงดสู บบุหรี่ โลก)
เพื่อให้พนักงานและประชาชนทัว่ ไป ได้ทราบถึงโทษภัยของบุหรี่ และกระตุน้ การเลิกสู บบุหรี่ อย่างยัง่ ยืน
3. กิจกรรมวันเด็ก โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และปลูกฝังเด็กๆ ในด้านการรักษาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
แจกอุปกรณ์การเรี ยน และของเล่น เป็ นต้น
กิจกรรมเพือ่ สิ่ งแวดล้อม
1. กิ จกรรม Earth Day โดยผูบ้ ริ หารและพนัก งานร่ วมกันทากิ จกรรมเนื่ องในวันคุ ม้ ครองโลก เช่ น
ทาความสะอาดพื้นที่ โดยรอบโรงแรม การมอบกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า รวมทั้ง ปฏิ ทินตั้ง โต๊ะ ให้แก่โรงเรี ย น
สอนคนตาบอด และการบริ จาคอลูมิเนียมเหลือใช้ อาทิ ฝากระป๋ อง ถาดเทียนทีไลท์ ให้แก่มูลนิ ธิขาเทียม เป็ นต้น
2. กิ จ กรรม Earth Hour เป็ นกิ จ กรรมร่ ว มงดใช้ไ ฟฟ้ าระดับ นานาชาติ โ ดยจัด ขึ้ น พร้ อ มกัน ทัว่ โลก
ในปี 2556 กาหนดให้วนั เสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2556 มีการปิ ดไฟ 1 ชัว่ โมงในส่ วนที่ไม่จาเป็ นตามบริ เวณอาคารหลัก
ร้ า นอาหาร ห้ อ งโถงหลัก รวมไปถึ ง พื้ น ที่ โ ดยรอบในบริ เ วณโรงแรมที่ ร่ ว มกิ จ กรรม อี ก ทั้ง ส่ ง จดหมาย
แจ้ง ให้แขกผูเ้ ข้า พัก ทุ ก ท่า นได้ร่วมปิ ดไฟ และงดใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าที่ไ ม่จาเป็ นภายในห้องพัก ในวันดัง กล่า ว
อี ก ด้วย
 การป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
(1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ตระหนักดีวา่ การทุจริ ตเป็ นอุปสรรคสาคัญทั้งในระดับหน่วยธุ รกิจและ
ระดับประเทศ และมีความตั้งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ จึงกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยทุกคนปฏิบ ตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิจในเรื่ องการต่อต้านการติดสิ นบน
และการคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด รวมถึงระมัดระวังการกระทาการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุสนับสนุนการคอร์ รัปชัน่
ในองค์ก รหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ บริ ษ ทั มี น โยบายที่ ช ัด เจนในการสนับ สนุ น มาตรการทั้ง ของรั ฐ และเอกชน
ในการต่อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นโดยในปี 2556 ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ดุ สิ ตธานี จากัด (มหาชน)
ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเข้า ร่ ว มการประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ ว มปฏิ บ ัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้า นการทุ จ ริ ต และจะกาหนดให้มีก ารทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจาทุกปี ทั้งนี้ นโยบายการป้ องกันการมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษ ทั
จะตั้งอยูบ่ นแนวปฏิบตั ิหลัก ดังนี้
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- ไม่เสนอ เรี ยก รับ หรื อให้ค่าตอบแทนหรื อสิ นบน จากบุคคลหรื อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยมุ่งหวังให้มีการตอบแทนการปฏิบตั ิที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน
หรื อหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริ ษทั
- ไม่ทาธุ ร กรรมโดยไม่ช อบธรรม ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกับ เจ้า หน้า ที่ภ าครัฐ หน่ ว ยงานอื่น หรื อ บุค คลอื่น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
- ไม่บริ จาคเงิ น ให้ของขวัญ ประโยชน์ หรื อสิ่ งตอบแทน เพื่อก่อให้เกิ ดความสะดวกไม่ว่ากรณี ใดๆ
- มีก ารกาหนดขั้น ตอนควบคุ ม การเบิก จ่า ย และแสดงวัตถุป ระสงค์ที่ช ดั เจน พร้อ มระบบจัดเก็บ
ข้อมูลที่สามารถติดตามตรวจสอบได้
- มีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั และรณรงค์ให้ทุกฝ่ ายตระหนักถึง
ความสาคัญ ในเรื่ อ งดัง กล่ า ว ผ่า นกลไกและสื่ อ ต่ า งๆ อาทิ การอบรมโดยผ่า นการปฐมนิ เ ทศพนัก งานใหม่
การรณรงค์ผา่ นสื่ อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของบริ ษทั และ Intranet เป็ นต้น
- จัดให้มีช่องทางและวิธีการที่ปลอดภัยในการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน หรื อเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่
ผ่านกล่องรับเรื่ องร้องเรี ยนภายในองค์กร หรื อสามารถร้องเรี ยนโดยตรงไปยังกรรมการตรวจสอบได้
(2) การดาเนินการ
บริ ษัท อยู่ ร ะหว่ า งดาเนิ น การเพื่ อ ขอรั บ ประกาศนี ย บัต รรั บ รองฐานะสมาชิ ก แนวร่ วมปฏิ บ ัติ
จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยในเบื้องต้นบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงที่ระบุในคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้า นการทุ จริ ต ซึ่ งบริ ษทั ได้ร่วมลงนาม โดยสรุ ปดังนี้
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ต รวมถึงกาหนดนโยบายเกี่ ย วกับการต่อต้า น
การทุ จ ริ ต และแผนการกากับ การปฏิ บ ตั ิ ง าน และจัด ให้มีคู่มือ หรื อ แนวทางในการดาเนิ นธุ ร กิ จ แก่ผูบ้ ริ ห าร
และพนักงาน
- เปิ ดเผย มีส่วนร่ วม หรื อแลกเปลี่ ยนนโยบาย ประสบการณ์ แนวปฏิบตั ิที่ดีและแนวทางความสาเร็ จ
ในการสนับสนุ นให้เกิ ดการทารายการทางธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่ งใสในประเทศไทย
- ให้ความร่ วมมื อกับบริ ษทั ในอุ ตสาหกรรมเดี ยวกัน คู่คา้ และผูม้ ีส่ วนได้เสี ยกลุ่ มอื่นๆ โดยการสร้ า ง
แนวร่ วมปฏิบตั ิ และการเข้าร่ วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริ ต
ทั้งนี้ เมื่ อได้รับการรั บรองฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ฯ แล้ว บริ ษทั จะดาเนิ นการให้มีก ารสอบทาน
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผลต่ อไป
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 รายงานความยัง่ ยืน
บริ ษ ัท ได้จ ัด ท ารายงานความยัง่ ยื น ขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ สื่ อ สารนโยบาย การบริ ห ารจัด การ
และการดาเนิ นงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตามรอบเวลาในการปรับ ปรุ งข้อมูล รายปี ที่บ ริ ษ ทั กาหนด ซึ่ ง จัดทาข้อมูล ครั้ ง สุ ดท้า ยวันที่ 31 ธันวาคม 2556
โดยการจัดทารายงานนี้ ใช้แนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่ นที่
3.1 (G3.1) ระดับ C และเป็ นการเก็บข้อมูลในระหว่างปี 2556 เท่านั้น และสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
www.dusit.com
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลส่ วนกลาง
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี 946 ถนนพระราม 4 กรุ งเทพฯ 10500
โทร 02 200 9999
www.dusit.com
ขอบเขตเนือ้ หาของข้ อมูล
รายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลโดยพิจารณาจากระดับการควบคุมที่บริ ษทั มีต่อโรงแรม
ในกลุ่ม ขอบเขตของการรายงานจึงครอบคลุมเฉพาะโรงแรมที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของและรับบริ หาร
ที่ ต้ งั อยู่ในประเทศไทยเท่า นั้น โดยจะไม่รวมถึ ง กิ จการควบรวม กิ จการของบริ ษ ทั ย่อย ธุ รกิ จการศึก ษา คู่คา้
เว้นแต่มีการระบุ เป็ นกรณี ที่อยู่ภายใต้การจัดการโดยตรงหรื อกรณี ที่ก ารปฏิ บ ตั ิง านอาจส่ ง ผลกระทบที่สาคัญ
ต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ดัง นั้น รายงานฉบับ นี้ จึ ง ครอบคลุ ม นโยบาย และแนวทางการดาเนิ นงานเพื่อความยัง่ ยืน ของบริ ษ ทั
ดุ สิตธานี จากัด (มหาชน) และโรงแรมในเครื อ 8 แห่ ง ได้แก่ โรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ โรงแรมดุ สิตธานี พัทยา
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
โรงแรมดุ สิตปริ๊ นเซส โคราช และโรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ สาหรับข้อมูลนอกเหนื อจากรายงานฉบับนี้
จะแสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี 2556
บริ ษทั ได้ทารายงานความยัง่ ยืนตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ Global Reporting
Initiative (GRI) รุ่ นที่ 3.1 (G3.1) ระดับ C โดยมีคณะกรรมการบริ หารจัดการสู่ ความยัง่ ยืนทาหน้าที่กาหนด
สาระสาคัญ กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็ นชอบประเด็นที่มีนัย สาคัญที่ส่ ง ผลกระทบต่อความยัง่ ยืน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็ นระยะ ทั้งนี้ เพื่อทาให้
มีการกาหนดเนื้อหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
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ระดับการแสดงข้ อมูลตามดัชนีชี้วดั (GRI Application level Criteria)

*บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) จัดทารายงานความยัง่ ยืนในระดับ C
ขอบเขตของข้อ มูล และวิธี ก ารที่ ใ ช้ใ นการรายงานครั้ ง นี้ เ ป็ นแบบเดี ย วกับ ที่ใ ช้ใ นการจัด ทารายงาน
ความยัง่ ยืนประจาปี 2555 โดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ที่มีนยั สาคัญ อย่างไรก็ดี ในปี 2556 บริ ษทั ได้เข้าร่ วม
การประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
เพื่ อ ขอรั บ ประกาศนี ย บัต รรั บ รองฐานะสมาชิ ก แนวร่ วมปฏิ บ ัติ จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บ ัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรคือ บุคคลหรื อกลุ่มคนที่สร้างผลกระทบหรื อได้รับผลกระทบจากการดาเนิน
ธุ รกิ จหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเหล่านี้ ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุน ลูกค้า พนักงาน
สังคมและหน่วยงานรัฐ ที่มีความเชื่ อมโยงเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบ และ/หรื อได้รับผลกระทบจากองค์กร
ความรับผิดชอบของบริษัทต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

ความรับผิดชอบของบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริ หารงานอย่างโปร่ งใส
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั
มาตรฐานการบริ การ
ความพึงพอใจและความปลอดภัย
สิ นค้าและบริ การคุม้ ค่ากับราคา
ไม่เอาเปรี ยบลูกค้า





2. ลูกค้ า
นักท่องเที่ยว นักธุ รกิจ ผูม้ าประชุมสัมมนา 

ผูม้ ารับบริ การของโรงแรม
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ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

ความรับผิดชอบของบริษัท






3. พนักงาน
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง







4. สั งคม
ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส
สถาบันการศึกษา
5. หน่ วยงานรัฐ
หน่วยงานราชการผูก้ าหนดนโยบาย











รักษาความลับของลูกค้า
ส่ งเสริ มการพัฒนาด้านการบริ การและหลังการบริ การ
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริ การผ่านช่องทางที่หลากหลาย
การให้บริ การอย่างเต็มที่โดยไม่ตอ้ งรอให้มีการร้องขอจากลูกค้า
รักษาความต่อเนื่องของธุ รกิจและการให้บริ การในสถานการณ์
ฉุกเฉินหรื อสถานการณ์พิเศษ
หากมีขอ้ ร้องเรี ยนจากลูกค้าจะรี บดาเนินการโดยเร็ วที่สุด
สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี
ความมัน่ คงและความเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน
โอกาสในการพัฒ นาและเข้า ฝึ กอบรมเพื ่อ เพิ ่ม ทัก ษะ
อย่างเท่าเทียมกัน
พิจารณาพนักงานปั จจุบนั เป็ นอันดับแรกเมื่อมีตาแหน่ งงาน
ที่สูงขึ้น
จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทางาน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การที่คานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
การกาจัดของเสี ยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การอยูร่ ่ วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์
สนับสนุนและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนและเคร่ งครัด
เผยแพร่ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล

บริ ษทั ได้กาหนดให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ย เหล่านี้ เป็ นหนึ่ ง ในองค์ป ระกอบที่ตอ้ งคานึ งถึงและให้ความสาคัญ
ในการดาเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การดาเนินงานของบริ ษทั จะเป็ นไปอย่างมีความรับผิดชอบ
ซื่ อ สั ต ย์ โปร่ ง ใส โดยให้ค วามส าคัญ กับ สิ ท ธิ ข องผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ ายควบคู ่ไ ปกับ การมี บ ทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่ น ผูถ้ ื อหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สัง คมและสิ่ ง แวดล้อม ภาครัฐ
และหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้อง อย่า งเหมาะสม ทั้ง สิ ทธิ ที่ให้ไ ว้โดยกฎหมาย หรื อภายใต้ข อ้ ตกลงที่ทาระหว่างกัน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงาน ไว้ในนโยบาย
การกากับ ดูแลกิจการที่ดี จริ ย ธรรมทางธุ รกิจของบริ ษ ทั และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนัก งาน เพื่อ ให้เ กิ ด ความโปร่ ง ใส และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่ ว นได้เ สี ย กลุ่ม ต่า งๆ และได้สื่ อ สารผ่า นเว็บ ไซต์
ของบริ ษทั เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
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ประเด็นสาคัญและความเกีย่ วข้ องของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ความสาคัญต่ อดุสิต

สาคัญมาก






สาคัญ

ความสาคัญต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย






สาคัญ
ทาให้ลูกค้าพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัย
เมื่อเข้ามารับบริ การ และรู ้สึกคุม้ ค่า
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ยอดกาไรสุ ทธิ
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
อย่างถูกต้อง
การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ
ก่อนและหลังการขายอย่างรับผิดชอบ
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเป็ น
พลเมืองที่ดีในการกากับดูแลกิจการ
ต่อสังคมและในชุมชนใกล้เคียง
การป้ องกันอุบตั ิเหตุและภัยพิบตั ิ
ที่อาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต
การตอบข้อร้องเรี ยนของลูกค้า






สาคัญมาก
มาตรฐานของสิ นค้าและการบริ การ
การให้บริ การอย่างเต็มที่โดยไม่ตอ้ งรอ
การร้องขอจากลูกค้า
การเป็ นบริ ษทั ธรรมาภิบาล
การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริ การที่รักษา
สิ่ งแวดล้อม

 การดูแลพนักงาน และการให้ความมัน่ คง
และความเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงาน
 การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ

บริ บทของธุรกิจ
บริ ษ ัท และโรงแรมในเครื อ มี เ ป้ าหมายในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ เชิ ง รุ ก ควบคู่ ไ ปกับ การบริ ห ารต้น ทุ น
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมุ่ง เน้น การเพิ่ม จานวนโรงแรมที่รับ บริ หารทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศมากขึ้ น
ในขณะเดี ย วกัน ยัง ได้พิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนในกิ จการโรงแรม การศึก ษา โดยมีเป้ าหมายเพื่อดารง
มู ล ค่ า ของธุ ร กิ จ ในระยะยาวบนพื้ น ฐานการเผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรมความเป็ นไทย การขายสิ น ค้า และบริ ก าร
ด้ว ยความรั บ ผิด ชอบต่ อ คามัน่ สั ญ ญาที่ ไ ด้ป ระชาสัม พัน ธ์ ไ ว้ การบริ ห ารงานอย่า งโปร่ ง ใสและเป็ นธรรม
โดยมี คณะกรรมการฝ่ ายต่า งๆ ทาหน้า ที่ พิจารณาและจัดการในเรื่ องต่า งๆ ให้เป็ นไปอย่า งถูก ต้อง เหมาะสม
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด และเพื่อ ให้เ กิด ความยัง่ ยืน ทางสัง คม บริ ษ ทั ได้ดาเนิ น การพัฒ นา
ศักยภาพพนักงานเพื่อให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานและมีความมัน่ คงในอาชี พอันจะนาไปสู่ ความมัน่ คง
ของครอบครัว รวมถึง สัง คมโดยรอบ นอกจากนี้ ยัง ได้อ าศัย ช่ อ งทางด้า นการศึก ษาโดยพัฒ นาหลัก สู ต ร
การศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ ถึ ง พร้ อ มด้ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความสามารถ ตลอดไปถึ ง
การให้ค วามสาคัญ กับ ชุ ม ชนที่อยู่โ ดยรอบของโรงแรม การให้ค วามร่ วมมือกับ หน่ ว ยงานรัฐ และช่ ว ยเหลือ
สังคมเมื่อมีโอกาส การให้ความรู ้ เรื่ องสิ่ งแวดล้อมกับพนักงาน ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ย การเลือกใช้อุปกรณ์
เครื่ องใช้ในโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม และการใช้พ ลัง งานอย่า งคุ ม้ ค่า ทุก กระบวนการ เพื่อให้อนุ ช น
รุ่ นหลังได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ใช้ต่อไป
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ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
เพื ่อ บรรลุ ต ามเป้ าหมายของบริ ษ ทั ในการที่จ ะประกอบธุ ร กิ จ อย่า งเป็ นธรรม โดยคานึ ง ถึง สัง คม
โดยรวม และดารงมู ล ค่ า ของธุ ร กิ จ ในระยะยาว บนพื้ น ฐานของการเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม โอกาส
ทางธุ รกิจ และการเผยแพร่ วฒั นธรรมไทยไปสู่ นานาประเทศ ในปี 2556 บริ ษทั ได้ล งนามในสัญญาร่ วมทุน
จัดตั้งบริ ษทั และร่ วมลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทุน 2 แห่ ง ใน 2 ประเทศด้วยกัน กล่าวคือ Dusit Fudu International
Hotel Management (Shanghai) Company Limited เพื่อดาเนิ นกิ จการรับจ้างบริ หารโรงแรมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ Dusit Thani Laguna Singapore Pte., Ltd. เพื่อขยายฐานธุ รกิจโรงแรมและรี สอร์ ทของบริ ษทั
ในประเทศสิ งคโปร์ ด้วยบริ ษทั เล็งเห็ นถึ งศักยภาพทางธุ รกิ จและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ซึ่ งนับเป็ น
ประเทศที่มีบทบาทสาคัญในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคเอเชี ย และเศรษฐกิจโลก การขยายโอกาส
ทางการลงทุน เพื่อนาพาเครื่ องหมายการค้าของบริ ษ ทั ไปสู่ อุตสาหกรรมธุ รกิจการท่องเที่ย วในประเทศต่างๆ
ถื อเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญในการสร้ างความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิ จ และแสดงถึ ง ศัก ยภาพในการบริ หารงานและ
การเติบโตของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่า งยิ่งทาให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ ทั้ง ยัง เป็ นการเพิ่มช่องทาง
รายได้ของบริ ษทั สร้ างคุ ณค่าให้แก่เครื่ องหมายการค้าให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นในต่างประเทศ และขยายเครื อข่าย
ด้านการตลาด นับเป็ นก้าวที่สาคัญในการสร้างความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจทั้งต่อธุ รกิจของบริ ษทั และต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
การบริหารค่ าจ้ าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ
บริ ษทั ถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต่าซึ่ งกาหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ต้ งั ของโรงแรมเป็ นแนวทาง
ค่าจ้างสาหรับพนักงานแรกเข้าทั้งเพศชายและหญิง ซึ่ งในทางปฏิบตั ิ ค่าจ้างของพนักงานแรกเข้าจะสู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน โดยเปรี ย บเที ย บจากค่า จ้า งของโรงแรมในระดับ เดี ย วกันในท้อ งถิ่ น เดี ย วกัน และเพศไม่ไ ด้มีผ ล
ต่อการกาหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด
บริ ษทั มี การปรั บค่าจ้างและผลตอบแทนให้ก บั พนัก งานในเดื อนเมษายนของทุก ปี โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง าน KPIs ของแต่ ล ะบุ ค คล และตามผลประกอบการ ดัง นั้น พนัก งานทุ ก เพศ
ทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม นอกจากนี้ ยังได้กาหนดโครงสร้า ง
เงิ นเดื อนและสวัสดิ การอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอาทิ ค่าครองชีพ โบนัสประจาปี อาหารและขนมหวาน
รวมถึงเครื่ องดื่ม 2 มื้อต่อวัน วันหยุดพักร้อน วันลาป่ วย เงินกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ ประกันชี วิตแบบกลุ่มและ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุ ขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ ง
ประกัน การเดิ น ทางกรณี ที่ ต ้อ งเดิ น ทางเพื่ อ ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ และพวงหรี ด แสดงความเสี ย ใจ
เมื่อ บิ ด า มารดา หรื อ บุ ค คลในครอบครัว เสี ย ชี วิต เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พิเ ศษกรณี ไ ด้รับ ผลกระทบจากภัย ภิบ ตั ิ
สวัส ดิ ก ารค่ า ห้ อ งพัก โรงแรมในเครื อ ในราคาพนัก งานและสามารถให้ เ ครื อ ญาติ เ ข้า พัก ในราคาพิ เ ศษ
สิ ทธิ ลดหย่อนค่าเล่าเรี ยนบุตรในวิทยาลัยดุสิตธานี ส่ วนลดบริ การค่าซักรี ด ส่ วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงาน
หรื อบุตรที่โ รงแรมในเครื อ สวัส ดิ ก ารการกูเ้ งินอัตราดอกเบี้ ย พิเ ศษกับ ธนาคารที่เข้า ร่ วม และเงิ นค่า ชดเชย
เกษียณอายุ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารตรวจสุ ข ภาพประจาปี ตามกลุ่ ม อายุ เพศ โดยจัด ให้มี บุ ค ลากรจากโรงพยาบาล
มาให้บริ การตามสถานที่ที่จดั ไว้ตามความเหมาะสมรวมถึ งจัดแพทย์มาให้คาแนะนาเมื่อพนัก งานมีขอ้ สงสัย
หรื อข้อสอบถามเรื่ องสุ ขภาพ
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ความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อม
ความยัง่ ยื น ทางสิ ่ ง แวดล้อ มถื อ เป็ นหัว ใจส าคัญ ของการบริ ห ารจัด การโรงแรมในกลุ ่ ม ดุ สิ ต
โรงแรมภายใต้ก ารบริ ห ารทุ ก โรงแรมได้รั บ การรั บ รองด้า นการพัฒ นาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและสัง คมที่ ย งั่ ยืน
จากเอิร์ธ เช็ค โดยบริ ษ ทั และโรงแรมในกลุ่ ม ให้คามัน่ สัญญาที่มีส าระสาคัญ ว่า จะปรับ ปรุ ง สภาพแวดล้อ ม
และสัง คมอย่า งต่อ เนื่ อ งโดยใช้เ ครื่ อ งมื อ วัด ที่ อ อกแบบโดยเกณฑ์ม าตรฐานของเอิร์ ธ เช็ค ด้า นการอนุ รัก ษ์
และการจัดการพลังงานอย่า งมีประสิ ท ธิ ภ าพ การใช้ท รัพ ยากรน้ า การอนุ รัก ษ์และการจัดการสภาพแวดล้อม
การจัด การด้า นสัง คมและวัฒ นธรรม การวางแผนและการจัด การการใช้พื้ น ที่ การป้ องกัน คุ ณ ภาพอากาศ
และการควบคุ ม เสี ย ง การจัด การน้ า เสี ย การจัด การขยะมู ล ฝอย การจัด เก็ บ วัต ถุ ที่ มี พิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม
ทั้ง นี้ บ ริ ษ ทั ได้ดาเนิ นการจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานที่เอิร์ ธ เช็ค กาหนด และได้ป ฏิบ ตั ิตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม และจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อมุ่งสู่ มาตรฐานสากล
บริ ษทั ได้แต่งตั้งผูอ้ านวยการด้านเทคนิ คส่ วนภูมิภาคเพื่อให้ผูป้ ระสานงานเอิร์ธ เช็ค และทุก โรงแรม
มีค ณะทางานทีม สี เขียว ทาหน้าที่ติดตามการทางานด้านสิ่ งแวดล้อม ประเมินความเสี่ ย ง บันทึกและติดตาม
ผลกระทบรวมทั้ง กาหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสัง คมอย่า งยัง่ ยืน รวมทั้ง พิจารณาจ้า ง
พนัก งานและผูร้ ับ เหมาที่มีภูมิลาเนาในท้องถิ่น รวมถึง การจัดซื้ อและจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ ก ารจากชุ ม ชน
ท้องถิ่นที่คานึ งถึ ง สิ่ ง แวดล้อมเป็ นหลัก นอกจากนี้ ไ ด้กระตุ น้ ให้พ นักงานนาเสนอต่อแขกที่ม าพัก ผูส้ ่ ง สิ นค้า
และบริ ก าร ผูร้ ับ เหมาและตัว แทนจาหน่ า ยสิ นค้า ถึง พัน ธะสัญญาที่เกี่ ย วข้องกับ การพัฒ นาสิ่ ง แวดล้อ มและ
สังคมที่ยง่ั ยืน รวมถึ งสถานภาพของโรงแรมภายใต้กิจกรรมเอิร์ธเช็คอีกด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องการคัดเลือกวัสดุเครื่ องใช้ในโรงแรมและห้องพักที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม อาหารที่สดสะอาด ผ่า นการคัดกรองคุณภาพจากแผนกจัดซื้ อ เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในคุณภาพ
ทุกครั้งเมื่อมาใช้บริ การ
พลังงานไฟฟ้า
เพื่ อ เป็ นการลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยัง่ ยืน และไม่ ก ระทบต่ อ การให้บ ริ ก าร
ที่ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้เ ริ่ มดาเนิ นการเปลี่ย นหลอดไฟฟ้ าทุก ชนิ ดเป็ นหลอดประหยัดไฟฟ้ า
และรักษาสิ่ งแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้ าหมายเสร็ จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา
5 ปี นับ แต่ปี 2555 นอกจากนี้ ย งั ได้ติ ดตั้ง ระบบควบคุ ม แสงไฟฟ้ ารวมทั้ง ระบบตรวจจับ เมื่อเปิ ดประตู และ
ตั้งเวลาอัตโนมัติ วางระบบเครื่ องทาน้ าเย็นชุ ดใหม่เป็ นประเภท Screw ที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการควบคุมความเร็ ว
และเปลี ่ ย นพลัง งานความร้ อ นมาใช้สาหรั บ เครื่ อ งปั ๊ ม ความร้ อ น มีร ะบบโซลาร์ เ ซลล์ส าหรับ ท าน้ า ร้ อ น
เครื่ องทาความร้ อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน้ ามันเชื้ อเพลิงดีเซลสาหรับ ทาน้ าร้อน เปลี่ ยนมอเตอร์ และระบบ
ควบคุ มหรื อเปลี่ ยนอุปกรณ์ ตวั ใหม่ สาหรับการซักอบรี ด ครัวทาอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าและสามารถนามาปฎิบตั ิได้
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นอกจากนี้ ยงั มีการรณรงค์ให้พนักงานร่ วมกันลดการใช้พลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่ น ใช้บนั ไดแทนลิฟต์
ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขณะพักเที่ยง หรื อขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิ ดไฟ และตั้งเวลาปิ ดเปิ ด
เครื่ องทาความเย็นอัตโนมัติ รวมทั้ง เชิ ญชวนให้ลูก ค้า และพนัก งานร่ วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour)
ซึ่ ง จัด เป็ นประจาทุก ปี ผลจากการวางแผนการใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ าและความร่ ว มมือ ของพนัก งานและลูก ค้า
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ค่าเฉลี่ ยการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่อการใช้ห้องพัก จานวน 167.91 ล้านจูน ลดลง
ร้อยละ 18.3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ ยปี 2555
นา้
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ โรงแรมมี ค วามจาเป็ นต้อ งใช้ ท รั พ ยากรน้ า เป็ นจานวนมาก ดัง นั้ นการใช้ น้ า
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและไม่ ก ระทบต่ อ การให้ บ ริ ก ารตามมาตรฐานสากลจึ ง ต้อ งใช้วิ ธี บ ริ ห ารจัด การน้ า
เป็ นอย่า งดี ทุ ก โรงแรมมี ม าตรการจัดการลดการใช้น้ า อย่า งเป็ นรู ป ธรรมได้แก่ ตรวจสอบความเสื่ อมโทรม
ของท่อ ประปา มาตรวัด น้ า และดาเนิ นการเปลี่ย นท่อที่ชารุ ด หรื อ แตกหัก เลือ กใช้โถสุ ข ภัณฑ์ ก๊อกน้ า และ
ฝั กบัวชาระแบบประหยัดน้ า ใช้เกลื อคลอรี นสาหรับสระว่ายน้ า และอบรมให้ความรู ้พนักงานเพื่อความเข้าใจ
ถึ งหลักการในการใช้น้ า อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั้ง นี้ โรงแรมในกลุ่ ม มีเป้ าหมายการใช้น้ า อย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพ
เพื่อ ลดปริ ม าณการใช้ท รัพ ยากรน้ า ในทุก กิจ กรรมอย่า งต่อ เนื่ อ ง ทาให้ค ่า เฉลี่ย การใช้น้ า ต่อ การใช้ห ้อ งพัก
จานวน 586.8 ลิตร ลดลงร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2555
การกาจัดของเสี ยแบบฝังกลบ
เพื่อให้ก ารจัดการลดจานวนขยะ และการกาจัดของเสี ย เป็ นไปอย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมการที มสี เขียวจึงได้รณรงค์โครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทั้ง
ส่ วนกลางรณรงค์และให้ความรู ้ แก่พนักงาน เช่น การใช้กระดาษโดยใช้ท้ งั 2 หน้า การจัดเก็บเอกสารในแผ่น
บันทึกความจาแทนการบันทึกบนแผ่นกระดาษ การใช้ภาชนะ จาน ชาม ถ้วย ที่ทาจากวัสดุคงทน การแยกขยะ
เป็ นหมวดหมู่ ทุกโรงแรมมีวิธี การจัดการกาจัดของเสี ยให้เป็ นไปอย่า งมีประสิ ท ธิ ผลและแยกขยะออกเป็ น 2
ประเภท คือ ขยะที่สามารถนาไปใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น กระดาษที่ใช้แล้ว แก้ว
อลู มิ เ นี ย ม ขวดพลาสติ ก จะรวบรวมไว้เ ป็ นหมวดหมู่ และส่ ง ไปเข้า กระบวนการทาลายและผลิ ต ใหม่
เศษอาหาร ผัก ผลไม้นาไปหมักทาปุ๋ ยอินทรี ย ์ และขยะที่ตอ้ งส่ งไปฝังกลบ เช่ น แบตเตอรี่ เพื่อให้มีก ารกาจัด
อย่า งถู ก วิธี ไ ม่เ ป็ นอัน ตรายต่อ ผูอ้ ื่ น ผลของการจัด การของเสี ย แบบฝั ง กลบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทาให้ค่า เฉลี่ ย
การนาของเสี ย ไปฝั งกลบต่อการใช้ห้องพัก เหลือจานวน 2.19 ลิตร ซึ่ งลดลงร้อยละ 26.7 เมื่อเปรี ย บเที ยบกับ
ค่าเฉลี่ ยปี 2555
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สรุปผลการปฏิบัติการด้ านสิ่ งแวดล้ อมปี 2556
กระบวนการใช้ปี 2556 เปรี ยบเทียบปี 2555
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ด้านการใช้น้ า
ด้านการนาของเสี ยไปฝังกลบ

จานวนเปอร์เซ็นต์ : การใช้ห้องพักของลูกค้า
18.3 %
13.9 %
26.7 %

จานวน ต่ อ การใช้หอ้ งพักของลูกค้า 2552-2553 2553-2554 2554-2555 2555-2556 เป้าหมายของแต่ ละปี
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ า (ล้านจูน)

280.61

228.83

205.62

167.91

N/A

-18.4%

-10.1%

-18.3%

904.15

767.31

682.10

586.80

% การผันแปรจากปี ก่อน

N/A

-15.1%

-11.1%

-13.9%

ด้านการนาของเสี ยไปฝังกลบ (ลิตร)

4.18

3.53

2.99

2.19

% การผันแปรจากปี ก่อน

N/A

-15.5%

-15.3%

-26.7%

% การผันแปรจากปี ก่อน
ด้านการใช้น้ า (ลิตร)

127

127

ลดลง 8 %
ลดลง 8 %
ลดลง 10%

การใช้ น้า

ลดลง 11.1%
ลดลง 13.9%
ลดลง 25%

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

ค่าเฉลี่ย (ลิตร ต่อ การใช้ห้องพัก)

การนาของเสียไปฝังกลบ

ลดลง 15.3%
ลดลง

26.7%

Reduction

ลดลง 42%

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

ค่าเฉลี่ย (ลิตร ต่อ การใช้ห้องพัก)
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ในปี 2556 บริ ษทั และโรงแรมในเครื อได้ดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรม โดยดาเนินการดังนี้
1. ติ ด ตั้ง หลอดไฟฟ้ าแบบ แอลอี ดี เพื่ อ ประหยัด พลัง งาน ณ ปั จ จุ บ ัน ดาเนิ น การเสร็ จ สิ้ น มากกว่า
ร้ อยละ 60 ของโรงแรมในเครื อทั้งหมด
2. ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ก ารประหยัด น้ า ณ ปั จ จุ บ ัน ดาเนิ น การเสร็ จ สิ้ น มากกว่า ร้ อ ยละ 40 ของโรงแรม
ในเครื อทั้งหมด
3. ตรวจเช็คบารุ งรักษาและติดตั้งเครื่ องทาน้ าร้อนมากกว่าร้อยละ 70 ของโรงแรมในเครื อทั้งหมด
4. มีการทาให้ส่ิ งของเหลือใช้นากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (Recycling) ร้อยละ 80 ของแต่ละโรงแรม
5. แผนกแม่บา้ นตั้งอุณหภูมิห้องที่ 26 องศาเมื่อไม่มีลูกค้าอยูใ่ นห้องพักและประหยัดน้ าหรื อใช้ผ ้า ม่ า น
ที่ลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย
6. ในการซัก รี ด เน้นการประหยัดการใช้น้ า และลดการใช้ส ารเคมี และใช้ระบบอบโอโซนทดแทน
รวมทั้งการนาน้ าซักล้างผ่านการบาบัดและนากลับมาใช้ใหม่ เช่น นามารดต้นไม้ เป็ นต้น
7. เปลี่ยนเครื่ องทาน้ าเย็นชุ ดใหม่เป็ นประเภท Screw ซึ่ งเชื่อมกับระบบหมุนเวียนความเย็นภายใน
อาคาร ที่ มีประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ ดีกว่าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มการประหยัดพลังงานมากกว่าถึ ง
ร้ อยละ 80 และใช้พ ลัง งานเชื้ อเพลิ ง ใหม่แบบแอลพีจีท ดแทนมากกว่า ร้ อยละ 30 ในการซัก รี ด และอบแห้ง
ด้วยเครื่ อง
8. ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ เ กี ่ ย วกับ การควบคุ ม ระบบพลัง งานไฟฟ้ าและเปลี่ ย นมอเตอร์ รุ่ น ใหม่เ พื่อ เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ ดี ก ว่ า และประหยัด พลัง งาน ณ ปั จ จุ บ ัน ดาเนิ น การเสร็ จ สิ้ น มากกว่า ร้ อ ยละ 50
ของโรงแรมในเครื อทั้งหมด
9. เลือกใช้ผลิตภัณท์อนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อสิ่ งแวดล้อม
ที่ ย งั่ ยืน สาหรั บ แผนกแม่ บ ้า น แผนกต้อ นรั บ และแผนกซัก รี ด โดยพัฒ นาระบบและใช้ผ ลิ ต ภัณ ท์ซัก ล้า ง
สาหรับน้ าเย็นในการซักเครื่ องแทนน้ าร้ อนเพื่อประหยัดพลังงาน
10. เปลี่ ย นระบบฆ่า เชื้ อในสระว่า ยน้ า ด้ว ยเกลือ คลอรี นแทนคลอรี น เพื่อลดการใช้ส ารเคมี ปั จ จุบ นั
ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นมากกว่าร้ อยละ 60 ของโรงแรมในเครื อทั้งหมด
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รายงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
ที่

ตัวชี้วดั การดาเนินงาน

1

ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
(EN5)

2

3

ปริ มาณการใช้พลังงานน้ า (EN8)

การนาขยะไปฝังกลบ (EN22)

เป้าหมาย

การปฏิบัติ

> ลดการใช้พ ลัง งานงานไฟฟ้ าในทุ ก ประเภท
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายในระยะเวลา 5 ปี
นับแต่ ปี 2555 และแต่ละปี ลดได้ถึงร้อยละ 8
> ดาเนิ นการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ าทุกชนิ ดเป็ นแบบ
LED ร้อยละ 100 ภายในระยะเวลา 5 ปี นับ แต่ ปี
2555

> ติดตั้งระบบควบคุ มแสงไฟฟ้ า
รวมทั้ ง ระบบตรวจจั บ เมื่ อ เปิ ด
ประตูและตั้งเวลาอัตโนมัติ

การกาหนดแนวปฏิบัติ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า

ลดการใช้พลังงานน้ า

ลดปริ มาณขยะไปพื้นที่ฝังกลบ

> เปลี่ ย นและติ ด ตั้ง หลอดไฟฟ้ า
ปั้ มท าความร้ อ นส าหรั บน้ าร้ อน
ระบบโซล่าร์เซลล์สาหรับทาน้ าร้อน
เครื่ องทาความร้อนใช้ก๊าซแอลพีจี
แทนน้ ามันเชื้ อเพลิ งดี เซลสาหรั บ
ทาน้ าร้อน
> เปลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุ ม
หรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ตวั ใหม่ สาหรับ
การซักอบรี ด ครั ว ทาอาหารและ
ลิฟท์
> อบรมและให้ความรู ้ พนักงาน
เพื่ อความเข้าใจถึ งหลักการในการ
ลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าและ
สามารถนามาปฎิบตั ิได้
> ลดการใช้พลังงานงานน้ าในทุกกิจกรรม การใช้ > ตรวจสอบความเสื่ อมโทรมของ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายในระยะเวลา 5 ปี ท่ อ ประ ปา ม า ตรวั ด น้ า แ ล ะ
นับแต่ ปี 2555 และแต่ละปี ลดได้ถึงปี ละร้อยละ 8 ดาเนิ นการเปลี่ ยนท่ อที่ ชารุ ดหรื อ
แตกหัก
> เลือกใช้โถสุ ขภัณฑ์ ก๊อกน้ า และ
ฝักบัวชาระแบบประหยัดน้ า
> ใช้เกลือคลอรี นสาหรับสระว่ายน้ า
> อบรมและให้ ค วามรู ้ พ นัก งาน
เพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการ
ลดการใช้พลังงานน้ าและสามารถ
นามาปฎิบตั ิได้
> เ ลื อ ก ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ท์ อ นุ รั ก ษ์
พลัง งาน ตามมาตรฐาน ECOLAB
เพื่อสิ่ งแวดล้อม
> การจัดการกับขยะอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและลด > จัด โปรแกรมรณรงค์ Reduce,
ปริ มาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรม Reuse and Recycle
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับ แต่ ปี 2555 และแต่ละปี
> จัดพื้นที่แยกประเภทของขยะ
ลดได้ร้อยละ 10
> นาขยะประเภทเปี ยก เช่ น
เศษอาหาร ผัก ผลไม้นาไปหมัก
ทาปุ๋ ยอินทรี ย ์
> การจัดการการขนย้ายขยะเพื่อ
ไปพื้นที่ฝังกลบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
> ใช้ภาชนะและบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มและสามารถ
ย่อยสลายทางชี วภาพได้ง่าย เช่ น
ถุงพลาสติกทาจากแป้ งข้าวโพด
> อบรมและให้ ค วามรู ้ พ นัก งาน
เพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการ
ลดปริ มาณขยะและสามารถนามา
ปฏิบตั ิได้
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ความยัง่ ยืนทางสั งคม
ด้วยปณิ ธานของท่านผูห้ ญิ งชนัตถ์ ปิ ยะอุย ผูก้ ่อตั้งดุ สิตธานี และวิทยาลัยดุ สิตธานี ที่เห็ นความสาคัญ
ของการพัฒนาสังคมที่ยง่ั ยืนด้วยการศึกษา ทาให้ ณ วันนี้ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) เป็ นเพียงบริ ษทั เดียว
ที่บริ หารธุ รกิ จโรงแรมและการศึ กษาควบคู่กนั และสร้ างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้า สู่ ส ายอาชี พ การโรงแรมและ
การบริ การด้วยความภูมิใจ นอกจากนี้บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาทัว่ ไปเข้ามาฝึ กงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิต
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรี ยนรู ้ อีกด้วย
พนักงานเป็ นทรั พยากรสาคัญของการสร้ างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของสัง คม ดัง นั้นพนัก งานทุก คน
จึงได้รับการพัฒนาเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเข้า ร่ วมเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน โดยได้รับการพัฒนา
ทัก ษะการทางาน และ ด้า นภาษาอัง กฤษ นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดหลัก สู ต ร Executive Trainee Program
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น หรื อเข้าทางานในโรงแรมในเครื อทั้งในประเทศ
และต่า งประเทศ หรื อแม้แต่บ ณ
ั ฑิ ตจบใหม่ที่ ส นใจงานด้า นโรงแรม โดยจัดโครงการ Management Trainee
Program เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุ รกิ จบริ การและโรงแรมเข้ารับการฝึ กงาน
โดยจะได้รับการฝึ กงานจากทุกหน่วยงานหลักของบริ ษทั เพื่อเรี ยนรู ้ถึงการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั แบบองค์รวม
และสามารถเข้าทางานกับบริ ษทั และโรงแรมในเครื อในฝ่ ายที่มีความถนัดและสนใจ
การมี ส่ ว นร่ ว มในสัง คมถื อ เป็ นอี ก ภารกิ จ หนึ่ ง ที่สาคัญ ซึ่ ง บริ ษ ทั ได้จดั กิ จ กรรมและปฏิ บ ตั ิต่อ เนื่ อ ง
เป็ นประจาทุกปี อาทิ
- การจัดให้พนักงานบริ จาคโลหิ ตและมอบให้กบั สภากาชาดไทย
- การจัดกิจกรรมในวันเด็กให้กบั เด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม
- การรณรงค์เรื่ องความสะอาดและทาความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม
- การจัดตั้งกลุ่ม “อาสา...ดุสิต” เพื่อหาทุนและให้ความช่วยเหลือเร่ งด่วนต่อพนักงานและชุ มชน
โดยรอบเมื่อประสบภัย
- เข้า ร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการสนับ สนุ น งานการกุศ ล “เหรี ย ญกุศ ลบนถนนสี ล ม” หรื อ
“Coins on Silom” ซึ่ งจัดโดยสโมสรโรตารี่ กรุ งเทพใต้ โดยรับบริ จาคจากผูท้ ี่สัญจรบนถนนสี ลม
รายได้จากการบริ จาคจะนาไปสนับสนุ นโครงการการกุศลต่างๆ ของสมาคมโรตารี่ กรุ งเทพใต้
อาทิ โครงการช่ วยเหลื อเด็ ก พิ ก าร โครงการพัฒนาแหล่ง น้ า เพื่อโรงเรี ย นในชนบท ห้องสมุ ด
สาหรับโรงเรี ยนในชนบท
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การพัฒนาบุคลากร
บริ ษ ทั เล็ง เห็ น ว่า พนัก งานคือ ทรัพ ยากรที ่ส าคัญ ขององค์ก ร การพัฒ นาศัก ยภาพพนัก งานถือ เป็ น
นโยบายสาคัญ โดยบริ ษทั ได้อนุ มตั ิงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั้งปี ของแต่ละโรงแรม
เพื่อใช้ใ นการฝึ กอบรมพนัก งานทุกคน และกาหนดให้แต่ล ะบุคคลต้องเข้า รับ การฝึ กอบรมทั้ง ปี ไม่ต่ากว่า 48
ชัว่ โมง ทั้งนี้ หลักสู ตรฝึ กอบรมได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามแต่ละระดับ
และแผนกงาน โดยการฝึ กอบรมถื อเป็ นหนึ่ งในตัวชี้ วดั (KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐาน
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานเเต่ละคนซึ่ งจะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี
ส าหรั บ พนัก งานแรกเข้า ทุ ก คน จะได้รั บ การอบรมหลัก สู ต รปฐมนิ เ ทศ ซึ่ งแบ่ ง เป็ น 3 หลัก สู ต รคื อ
หลักสู ตรแรกเข้า ทางานครบ 60 วัน และ 365 วัน ตามลาดับ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ
ระเบียบปฏิ บตั ิในการทางาน ข้อปฏิ บ ตั ิ นโยบายขององค์กร รวมทั้ง ความรู ้เกี่ย วกับผลิตภัณฑ์และสถานที่ต้ งั
ของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมที่จะเข้าร่ วมงานกับผูอ้ ื่น
แผนฝึ กอบรมของพนักงานในแต่ ละระดับ

TYPE
Compulsory
Training

Career Training

Competitive
Training

Corrective
Training

Grade 1
Division Head
 New Staff Orientation
 Dusit Guest Experience Module
1 (Dusit Thai Graciousness)
 Performance Appraisal
 Dusit Signature Service (Our
Service Behaviours)
 Professional Trainer

 Seminars/Workshops (Jobrelated/Position-based)

 Revenue Management or
Finance for Non-Finance
 Leadership Profiling and
Competencies
 Influencing Skill
 Presentation Skill
 Empowered Skill
 Crisis Management (Emergency
Procedure&Practice)
 Handling Disciplines and
Grievances

Management Staff
(Min. 48 Hrs)
Hrs
Grade 2 – 3
Dept. Head/Section Manager
12
4
2
6

12-15

8-12
6-12

 New Staff Orientation
 Dusit Guest Experience Module
1 (Dusit Thai Graciousness)
 Operational Trainer
(For Grade 3)
 Performance Appraisal
 Dusit Signature Service (Our
Service Behaviours)
 Interview Skill
 Front Line Leadership (Some
modules)
 Professional Trainer

 Job-related Training Program

 Situation Leadership the Core
Plus (For Executive Trainees)
 Crisis Management (Emergency
Procedure&Practice)

Hrs

12
4
15
2
6
8-12
15-18

12-15

12
4-6

Non-Management Staff
(Min 48 Hrs)
Grade 4 – 5
Supervisor/Service Agent
 New Staff Orientation
 Dusit Guest Experience Module
1 (Dusit Thai Graciousness)
 Product Knowledge and
Position Skill (SOPs)
 Performance Appraisal
 Dusit Guest Experience Module
1&2
 Frontline Leadership (For Grade
4)
 Operational Trainer
(For Grade 4)
 Emergency Practice
 Competency Development
(Language or Computer)
 On-The-Job Training
 Personality Development &
Telephone Etiquette
 Job-related Training/ On-TheJob Training
 Other Languages Required
 Up Selling Trainings

Hrs

12
4

2
2
18
30
15
4-6
24-30
30
6
6

8-12
8-12
12
4-6
8

 Handling Disciplines and
Grievances
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8

8

 Handling Grievances
(only for grade 4)
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สุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงที่กาหนดให้โรงแรมต้องจัดฝึ กอบรมพนักงานในด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัย
ในที่ทางานและสถานประกอบการ ดังนั้นทุกโรงแรมในเครื อดุสิตได้จดั ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึ กอบรม
3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี้
1. หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับหัวหน้างาน
2. หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับผูบ้ ริ หาร
3. หลักสู ตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน สาหรับคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ทุกโรงแรมได้จดั ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน ทาหน้าที่สารวจความปลอดภัย
การจัดทาข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน การวางระบบการรายงานสภาพการทางาน
ที่ไม่ปลอดภัย การประเมิ นผลการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัยในการทางาน และการประชุ ม การติดตามงาน
เป็ นต้น
สั ดส่ วนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน
ชื่อโรงแรม

กรรมการ

พนักงาน

อัตราเฉลีย่ (%)

1

ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ

13

657

1.98

2

ดุสิตธานี พัทยา

11

538

2.04

3

ดุสิตธานี หัวหิน

7

398

1.76

4

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

7

394

1.78

5

ดุสิตดีทู เชียงใหม่

7

135

5.19

6

ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์

7

183

3.83

7

ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช

7

176

3.98

8

รอยัลปริ๊ นเซส เชียงใหม่

8

141

5.67
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ความปลอดภัยด้ านสุ ขภาพและการทางาน
เพื่อให้พ นัก งานทางานอย่า งปลอดภัย และลดการสู ญเสี ย ที่อาจเกิดขึ้ น พนัก งานจะได้รับ การอบรม
เรื่ องการทางานอย่า งปลอดภัยอย่า งสม่ าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัย ในการทางานได้มีการเก็บ ข้อมูล
สวัส ดิ ภ าพของพนัก งาน โดยแบ่ง เป็ น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการทางาน วันทางานที่สู ญเสี ย และ
การขาดงาน ได้ดงั นี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลการดาเนินงานด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัย
จานวนกรณี การเจ็บป่ วยจากการทางาน
จานวนกรณี การบาดเจ็บจากการทางาน
จานวนพนักงานเสี ยชีวติ จากการทางาน
อัตราการบาดเจ็บจากการทางาน (Injury Rate)
อัตราวันทางานที่สูญเสี ย (Lost Day Rate)
อัตราการขาดงาน (Absentee Rate)
จานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(กรณี )
(กรณี )
(คน)
(กรณี ต่อ 200,000 ชัว่ โมง)
(วัน ต่อ 200,000 ชัว่ โมง)
(วัน ต่อ จานวนวันทางานของพนักงานทั้งหมด)
(คน)

ปี
2555 2556
45
1.38
20.04
0.31
2,745

11
0.35
3.76
0.08
2,622

หมายเหตุ: 1. การบาดเจ็บจากการทางาน เป็ นกรณี ที่ พนักงานได้ รับบาดเจ็บจากการทางานและต้ องหยุดงาน
อย่ างน้ อย 1 วันขึน้ ไป โดยไม่ รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล
2. วันทางานที่ สู ญเสี ย คื อ จานวนวันที่ เสี ย ไปเนื่ องจากพนัก งานเจ็บหรื อป่ วยจากการทางาน
โดยจะเริ่ มนับตั้งแต่ หยุดงานในวันถัดไป
3. การขาดงาน คื อ จานวนวันที่ พนักงานขาดงานด้ วยสาเหตุต่างๆ ทั้งที่ สืบเนื่ องจากการทางาน
และนอกการทางาน แต่ ไม่ รวมถึงวันหยุดตามประเพณี และการลาตามสิ ทธิ ต่างๆ
4. ปรั บปรุ งข้ อมูลปี 2555 ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันกับปี 2556
คอร์ รัปชั่ นและสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั และโรงแรมในเครื อสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชน
ขั้นพื้นฐานและการต่อต้านการคอร์ รัป ชัน่ โดยได้กาหนดให้พ นัก งานทุกคนต้องผ่า นการฝึ กอบรมเรื่ องสิ ท ธิ
มนุ ษยชนและการต่อต้า นการคอร์ รัปชัน่ ผูบ้ ริ หารและพนัก งาน ทุก คนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่า งกันในแต่ล ะประเทศและเชื้ อชาติที่ดุสิ ตเข้า ไปเกี่ ย วข้อง เคารพหลัก สิ ท ธิ
มนุ ษยชนสากลอย่างเคร่ งครัดตามหลักปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมทั้งไม่สนับสนุ นกิ จการที่ละเมิด
หลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล ในปี 2556 พนักงานทุกคนของโรงแรมในเครื อได้ผ่านการอบรมหลัก สู ตรต่อต้า น
การคอร์ รัปชัน่ และสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ่ งมีระยะเวลาฝึ กอบรม 1 ชัว่ โมง บรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ในปี ที่แล้ว
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การให้ บริ การและความพึงพอใจจากลูกค้ า
Market Metrix Hospitality Index (MMHI) โดย Market Metrix กลุ่มโรงแรมดุสิตได้รับการประเมิน
จากลูกค้าที่เข้าพักผ่านการสารวจความพึงพอใจของธุ รกิจด้านการให้บริ การของ Market Matrix โดยสารวจ
ความพึงพอใจในทุกรอบ 3 เดือน จากนักท่องเที่ยว 40,000 คนทัว่ โลก ซึ่ งเป็ นการสารวจข้อมูลด้านประสิ ทธิ ภาพ
ผูน้ าการให้บ ริ ก ารของธุ รกิ จ บริ ก ารที่ ล ะเอี ย ด และน่ า เชื่ อถื อมากที่สุ ด และในปี 2556 ไตรมาสที่ 3 โรงแรม
ในกลุ่มดุ สิตได้รับการจัดอันดับโดย Market Matrix ให้เป็ นโรงแรมที่ได้รับคะแนนสารวจความพึงพอใจสู งสุ ด
เป็ นอันดับที่ 5 ของโรงแรมในกลุ่มเอเชี ยแปซิ ฟิก ในกลุ่ม Upper Upscale โดยได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 80.5 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่สูงมาก และได้รับคะแนนสารวจความพึงพอใจสู งสุ ดเป็ นอันดับที่ 10 ของโรงแรม
ในกลุ่ มเอเชี ยแปซิ ฟิก เมื่ อจัดอันดับรวมกับโรงแรมในกลุ่ม Luxury อีกด้วย
โรงแรมในเครื อ ดุ สิ ต ได้ รั บ รางวัล โรงแรมยอดเยี่ย ม ปี 2556 รางวัล โรงแรมยอดเยี่ย ม จากเว็บไซต์
ทริ ปแอดไวเซอร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งช่วยให้นกั ท่องเที่ยวสามารถวางแผนและสร้างสรรค์
การเดิ นทางที่ส มบูรณ์ แบบที่สุ ดได้ด้วยตัวเอง รางวัล “โรงแรมยอดเยี่ย ม ปี 2556” นี้ ถื อว่า เป็ นองค์ก รธุ รกิ จ
ที่ได้รับความนิ ยมสู ง ตามคาติชมของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก และได้จดั ขึ้นให้แก่สุดยอดที่พกั ไปจนถึงสุ ดยอด
ร้ านอาหารที่ไ ด้ส่งมอบประสบการณ์ การบริ ก ารที่น่า ประทับ ใจแก่ นัก เดิ นทางที่นาเอาประสบการณ์ ดงั กล่า ว
มาแบ่งปั นผ่านทางเว็บไซต์ทริ ปแอดไวเซอร์ ซึ่ งโรงแรมเหล่านั้นจะต้องได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดับ 4
หรื อมากกว่า จากคะแนนเต็ม 5 นอกเหนื อจากนั้นยัง ขึ้ นอยู่ก บั จานวนความคิดเห็ นในช่ วง 12 เดื อนที่ผ่า นมา
ซึ่ งโรงแรมในเครื อดุ สิ ต ได้รับ รางวัล โรงแรมยอดเยี่ย ม ปี 2556 ดัง นี้ ดุ สิ ตธานี กรุ งเทพฯ ดุ สิ ตธานี พัทยา
ดุสิตธานี หัวหิ น ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี มะนิลา ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร ดุสิตธานี มัลดีฟส์
ดุ สิ ตไอส์ แ ลนด์ รี ส อร์ ท เชี ย งราย ดุ สิ ตดี ทู เชี ย งใหม่ ดุ สิ ตดี ทู บาราคูด้า พัท ยา ดุ สิ ตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์
ดุสิตปริ๊ นเซส โคราช ปทุมวัน ปริ๊ นเซส และ รอยัลปริ๊ นเซส เชี ยงใหม่ รวมทั้งสิ้ น 15 โรงแรม
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ตัวบ่ งชี้การดาเนินงาน
ตัวชี้วดั

รายละเอียด
เศรษฐกิจ
EC5 ระดับมาตรฐานค่าจ้างโดยเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานค่าจ้างขั้นต่าและค่าจ้างในท้องถิ่ น
ที่ปฏิบตั ิงาน
สิ่ งแวดล้อม
EN22 น้ าหนักรวมของของเสี ยแบ่งตามประเภทและวิธีการกาจัด
EN5 การประหยัดพลังงานเนื่องจากการอนุรักษ์และการปรับปรุ งที่มีประสิ ทธิภาพ
EN8 การใช้น้ าตามแหล่งกาเนิดน้ า
สั งคม
SO3 อัตราส่ วนพนักงานที่ได้รับการฝึ กอบรมเรื่ องนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและข้อปฏิบตั ิ
การปฏิบัติงานและการทางานทีด่ ี
LA6 อัตราส่ วนร้ อยละของลู กจ้างทั้งหมดเป็ นตัวแทนในการจัดการสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้คาแนะนาด้านอาชี วอนามัย
และโปรแกรมด้านความปลอดภัย และการฝึ กอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่ องการรักษา
ความปลอดภัย
LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกี่ยวกับการทางาน พนักงานสู ญเสี ยวันลา เนื่องจากการเจ็บป่ วย
เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงาน การขาดงาน และจานวนอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจากการทางาน
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า
LA10 การฝึ กอบรม ชัว่ โมงการฝึ กอบรมต่อปี แบ่งตามระดับของพนักงาน
สิ ทธิมนุษยชน
HR8 อัตราส่ วนร้อยละของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรมตามนโยบายของ
องค์กรหรื อวิธีการเกี่ ยวกับแง่มุมของสิ ทธิ มนุษยชนและในเรื่ องของการปฏิบตั ิการรักษา
ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่ อผลิตภัณฑ์
PR5 การปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้องต่อความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ารวมถึงผลของการสารวจการวัด
ความพึงพอใจของลูกค้า
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
 สรุ ปความเห็นคณะกรรมการเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้
ซึ่ งระบบการควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง จะครอบคลุ ม ถึ ง การควบคุ ม ทางด้า นการเงิ น การดาเนิ นงาน การก ากับ ดู แ ล
การปฏิ บ ตั ิ ง านให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและระเบีย บที ่เ กี ่ ย วข้อ ง และการบริ ห ารความเสี ่ ย ง ดัง นั้ น
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริ ษทั
มีรายงานทางการเงินอย่า งถูก ต้องและเพีย งพอ สอบทานให้บ ริ ษทั มีระบบควบคุม ภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม
และสอบทานให้ป ฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์
แห่ งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งนี้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่ วยงานหนึ่ ง
ของบริ ษทั ทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการกากับดูแลกิจการ
ระบบการควบคุ ม ภายในที่ บ ริ ษัท ได้ จ ัด ไว้อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ จะช่ ว ยให้ บ ริ ษัท มี ค วามมั่น ใจ
อย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ที่จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื่ อง ต่อไปนี้
 ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้
 ได้มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ทรัพย์สินของบริ ษทั มีอยูจ่ ริ งและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี
 การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ ง ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษ ทั
ได้ทาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในซึ่ งรวมถึ งการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามกรอบแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่ วนดังนี้
(แบบประเมินดังกล่าวได้มีการขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
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โดยประกอบกับ ข้อ คิ ด เห็ น จากคณะกรรมการตรวจสอบและการซัก ถามข้อ มู ล จากฝ่ ายบริ ห าร
เห็ น ว่า บริ ษ ัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ ถึ ง แม้ว่า บริ ษ ัท อาจต้อ งมี ก ารยกระดับ ปั จ จัย ควบคุ ม
ตามหลัก การย่อ ยบางส่ ว นให้มี ค วามครบถ้ว นและชัด เจนมากขึ้ น ส่ ว นรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ไม่ปรากฏข้อบกพร่ องเกี่ ยวกับระบบควบคุมภายในที่เป็ นนัยสาคัญ นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชี ภายนอกของบริ ษทั
คือ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.) เป็ นผูต้ รวจสอบ
งบการเงิ น ประจาปี 2556 ไม่ ไ ด้มี ข ้อ สั ง เกตในข้อ บกพร่ อ งที่ มี ส าระสาคัญ เกี่ ย วกับ ระบบควบคุ ม ภายใน
ทางด้านบัญชี การเงิ นของบริ ษทั
ฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มัน่ ตามสมควรว่า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ทั รั ด กุม เพีย งพอ และ
การจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการป้ องกัน รักษาทรัพย์สิน
จากความเสี ย หายที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการใช้ หรื อการจาหน่ า ยโดยไม่ไ ด้รับ การอนุ ม ตั ิ และมีก ารติดตามดูแล
การด าเนิ น งานของบริ ษ ทั ย่อ ยว่า สามารถป้ องกัน ทรัพ ย์สิ น ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย อัน เกิ ด จากการที่
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจอย่างเพียงพอ
ทั้ง นี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั มีห น้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบประเมิน ผล
อย่า งอิ ส ระเกี่ ย วกับ ระบบควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการกากับ ดูแ ลกิ จการ รวมทั้ง สอบทาน
ให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบของทางการโดยเฉพาะเรื่ องรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ฝ่ ายงานมีอตั ราบุคลากรรวม
7 อัตรา โดยในปี ที่ผ่านมาฝ่ ายตรวจสอบภายในได้จดั ทาแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของปี
2556 โดยโรงแรมขนาดใหญ่ ทาการตรวจปี ละ 1-2 ครั้ ง และโรงแรมขนาดเล็ ก ทาการตรวจปี ละ 1 ครั้ ง
แต่ละครั้งได้กาหนดแนวทางการตรวจสอบโดยให้น้ าหนักในด้านการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
กว่าร้ อยละ 70 ส่ วนที่เหลื อเป็ นการสอบทานการดาเนิ นงาน (Operational Audit) รวมถึงรายการที่เกี่ ยวโยงกัน
ตามแนวข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับธุ รกิจโรงแรมตามความเหมาะสม
ส่ วนการตรวจสอบสานัก งานใหญ่ และบริ ษ ทั ย่อยต่า งๆ นั้น ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ทาการตรวจสอบปี ละ
1 ครั้ง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงิ นเป็ นหลัก รวมถึงการสอบทานรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ตั้ง แต่ ป ลายปี 2549 บริ ษ ัท ได้จ ัด ตั้ง ที ม งานบริ ห ารความเสี่ ย งขึ้ น เพื่ อ นาผลการศึ ก ษา
และข้อ เสนอแนะของ PricewaterhouseCoopers FAS (“PwC”) ไปใช้ใ นการดาเนิ น กิ จ กรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ย งทั้ง ในระดับ องค์ก ร และระดับ โรงแรม ซึ่ งจะช่ ว ยเสริ ม ให้ร ะบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

138

138

139

ลักษณะของรายการ

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย รายได้ค่าบริ หารโรงแรม
และอื่นๆ
กับ บมจ. เอ็ม บี เค
ซึ่ งมีนายชนินทธ์ โทณวณิ ก
และนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
เงินปันผลรับ

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย จัด พิ ม พ์ป ฏิ ทิ น ประจ าปี
กับ บ. แอคมี พริ นติ้ง
แล ะ ร า ย ง า นป ร ะ จ า ปี
ซึ่งมีนางสิ นี เธียรประสิ ทธิ์
ของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

บริษัท/บริษัทย่ อยทีท่ ารายการ

-/12.29

-/11.74
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0.02/2.92

0.07 /1.28

ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
(ล้านบาท)
ปี 2555
ปี 2556
0.05/0.44
1.90/2.19

รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจาเป็ น

ตามราคาที่ประกาศจ่าย

เงื่อนไขราคา และค่าบริ การ ในด้านการขายและการตลาด
คิดในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับโรงแรมอื่น

บริ ษ ทั ว่า จ้า งให้ บ. แอคมี พริ น ติ้ง โดยใช้วิธี ป ระกวด
ราคาแข่ง ขัน กับ บริ ษ ทั อื ่น เพื ่อ เปรี ย บเทีย บเงื ่ อ นไข
และราคาที่เ สนอมาโดยพิจ ารณาถึง ประโยชน์สู ง สุ ด
แก่บ ริ ษ ทั โดย ผู เ้ กี ่ย วโย งไ ม่ม ีส ่ ว นไ ด ส้ ่ ว นเสี ย
ในการตัดสิ นใจ

1. บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมีรายการระหว่ างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งระหว่ างปี 2555 และปี 2556 ดังต่ อไปนี้

รายการระหว่ างกัน
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ลักษณะของรายการ

รักษาพยาบาล

เป็ นประธานกรรมการ

ซึ่ งมีนายชาตรี โสภณพนิ ช

กับ ธนาคารกรุ งเทพ

การบริ หาร

ค่า ใช้จ่า ยในการขายและ

ดอกเบี้ยรับ

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย เงินปันผลรับ และ

เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

ซึ่ งมีกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์

กับ บ. ปิ ยะศิริ

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย ค่าใช้จ่ายในการ

บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ

- /9.76

- /0.64

0.10/0.22

- /0.57

เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป

ที่ประกาศจ่าย

เงื่ อ นไขราคาเป็ นไปตามการค้ า ทั่ว ไป/ตามราคา

ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจาเป็ น
(ล้านบาท)
ปี 2555
ปี 2556
- /0.29
- /0.34
เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป
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ลักษณะของรายการ

-/ 0.22

- /0.36

เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป

-/0.15
ตามราคาที่ประกาศจ่าย
1.67/14.12 บริ ษัท ท าสั ญ ญาการจ าหน่ า ยห้ อ งพัก กับ บ. เจที บี
(ประเทศไทย) เพื่ อ ด าเนิ น การจัด จ าหน่ า ยห้ อ งพัก
โรงแรมโดยรายการดังกล่าวถื อเป็ นรายการสนับสนุ น
ทางธุ รกิ จปกติ และมี เงื่ อนไขราคาเป็ นไปตามการค้า
ทัว่ ไป
- /0.53
เงื่อนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว่ ไป

-/1.84/9.47

- /0.67

0.09 / -

1.57 / -

คิ ด ในอัต ราที่ ใ กล้ เ คี ย งกับ ที่ คิ ด กับ กิ จ การโรงแรม
มีเ งื่ อ นไขราคาแบ่ง ตามสัด ส่ ว นที่ใ ช้จ ริ ง ไม่ไ ด้บ วก
เพิ่มราคา

รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจาเป็ น
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ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ ง ที่ 2/2557 ได้พิจารณาแล้ว มีค วามเห็ นว่า รายการระหว่า งกันข้า งต้น เป็ นไปอย่า งสมเหตุส มผล
โดยราคาและเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้าโดยปกติทว่ั ไป

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
กับ บมจ. นวกิจประกันภัย
ซึ่ งมีศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
เป็ นกรรมการ
บริ ษ ทั ย่อย และบุ ค คลเกี่ยวโยง ค่าเช่าบ้านพักพนักงาน
คณะกรรมการของบริ ษทั

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย รายได้คา่ บริ หารโรงแรม
กับ บมจ. ลากูน่า รี สอร์ ท
และอื่นๆ
แอนด์ โฮเต็ล
ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 0.74
เงินปันผล
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย รายได้จากการขายและ
การให้บริ การ และอื่นๆ
กับ บ. เจทีบี (ประเทศไทย)
ซึ่ งมีนายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น

บริษัท/บริษัทย่อยทีท่ ารายการ

ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
(ล้านบาท)
ปี 2555
ปี 2556

2. รายการระหว่ างบริ ษัทกับบริ ษัทย่ อยในการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
นอกจากรายการที่เ ป็ นการทาธุ ร กรรมตามปกติซ่ึ ง ได้เ ปิ ดเผยไว้ที่ห มายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
แล้วนั้น บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับผูเ้ กี่ ยวข้อง ที่เป็ นรายการ
ที่ได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนาเสนอแจ้งเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2555 และปี 2556 บริ ษ ัท มี ก ารทารายการที่ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น หรื อ บริ ก าร และ รายการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยซึ่ งเป็ นรายการทางธุ ร กิ จ ปกติ ทั้ง นี้ การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงิ นแก่ บ ริ ษ ทั ย่อยนั้น มี เงื่ อ นไขและค่า ตอบแทนในราคาตลาดและยุติธ รรม โดยสามารถสรุ ป ยอด
การเปลี่ ยนแปลงของยอดคงเหลื อและยอดคงเหลือของรายการกูย้ ืมได้ดงั นี้
บริษัทย่อย

ยอดเปลีย่ นแปลง (ล้านบาท)
ปี 2555
ปี 2556
1. บ. เลอ กอร์ดอง
(12.00)
เบลอ ดุสิต
(0.58)
-

ยอดคงค้ าง (ล้านบาท)
รายละเอียด
ของรายการ
ปี 2555
ปี 2556
บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้น
0.21
ดอกเบี้ยรับของบริ ษทั

3. มาตรการหรือขั้นตอนการทารายการระหว่างกัน
ในการเข้าทารายการระหว่างกันบริ ษทั กาหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังนี้
1. ราคาซื้ อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้าปกติ
2. รายการเกี่ ย วโยงที่ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ได้เ สนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่าวและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะทาการสอบทาน
ราคา หรื อ อัต ราของรายการดัง กล่ า วกับ เจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท แลผูต้ รวจสอบภายในว่า เป็ นราคา
ที่สมเหตุสมผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
3. บริ ษ ทั มีข้ นั ตอนการอนุ ม ตั ิก ารท ารายการระหว่า งกัน โดยดาเนิน การเช่น เดีย วกับ การจัด ซื้ อ
จัดจ้างโดยทัว่ ไปของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ื อหุ ้นไม่มีส่ วนได้เสี ย ในรายการระหว่า งกัน และ
ไม่มีส่วนในการอนุ มตั ิในเรื่ องดังกล่าว
4. ในการเข้าทารายการระหว่างกันบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย อย่างเคร่ งครัด
ทั้ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ ยวกับ ความเหมาะสมของรายการและราคา
โดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรม เพื่อเป็ นประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
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บริ ษ ทั ปฏิ บ ตั ิ ต ามเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยว่า ด้ว ยรายการที่เ กี่ ย วโยงกัน และ/
หรื อ การได้ม าหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นซึ่ งจะมี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม การปฏิ บ ัติ
รวมถึ ง การเปิ ดเผยสารสนเทศต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั ผู ล้ งทุ น ทัว่ ไปและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งรวมถึ ง
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยและมีการขออนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนดไว้
4. นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การทารายการระหว่ า งกัน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตจะต้อ งเป็ นไปตามมาตรการดัง กล่ า วข้า งต้น
ซึ่ ง รวมถึ ง รายการระหว่า งกันกับ บ. แอคมี พริ นติ้ง บ. เดอะเพนนิ นซู ล่ า ทราเวล เซอร์ วิส และบมจ. ดุสิต
ไทยพร็ อ พเพอร์ ต้ ี ส์ และ/หรื อ บริ ษ ัท อื่ น ซึ่ งอาจมีความขัดแย้ง
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
1.

ภาพรวมผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ

ภาพรวมการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษ ทั ได้ป ฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แล้ว คือ
มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงิ นได้ ซึ่ งบังคับใช้ในไตรมาสแรกของปี 2556 และมีการปรับปรุ ง
ย้อนหลังสาหรับงบการเงินเปรี ยบเทียบปี 2555 และยอดยกมาสาหรับต้นปี 2555 ทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจานวน 121.63 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้น จานวน 115.36 ล้านบาท
และภาษีเงิ น ได้ (รายได้) ในงบกาไรขาดทุน สาหรับ ปี 2555 และ ปี 2556 จานวน 27.07 ล้านบาท และ 4.40
ล้านบาท ตามลาดับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) เรื่ องผลกระทบจากปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ย น
เงิ น ตราต่ า งประเทศ การเปลี่ ย นแปลงของมาตรฐานฉบับ นี้ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษ ัท คื อ เรื่ องการพิจารณา
สกุล เงิ นหลัก ที่ใช้ในการดาเนิ นงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก ซึ่ งธุ รกิจดาเนิ นอยู่ บริ ษ ทั ได้พิจารณา
และได้ขอ้ สรุ ปว่าสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) นี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้สินและกาไรสะสมของบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 8 เรื่ อ งส่ ว นการดาเนิ น งาน ก าหนดการนาเสนอส่ ว นงาน
ดาเนิ น งานในลัก ษณะเดี ย วกับ รายงานนาเสนอให้ แ ก่ ผู ้มี อานาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการดาเนิ น งาน ทั้งนี้
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวมี ผลกระทบเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเท่านั้น
ภาพรวมผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ
บริ ษทั มีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีผลต่อภาพรวมของผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน ที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก
ในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปรับตัวดีข้ ึนอย่างรวดเร็ วหลังจากเกิดปั ญหา
น้ า ท่วมในช่ วงปลายไตรมาส 3 ถึ ง ไตรมาส 4 ของปี 2554 และเริ่ ม ฟื้ นตัวดี ข้ ึ นในปี 2555 ต่อเนื่ องมาในปี 2556
เศรษฐกิ จทัว่ โลกเริ่ มฟื้ นตัว ในช่ วง 10 เดื อนแรกบริ ษทั สร้ างรายได้เพิ่มขึ้นจากโรงแรม 10 แห่ งในประเทศไทย
อัต ราเข้า พัก เพิ่ม ขึ้ น เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 10 ประกอบกับ โรงแรมดุ สิ ต ธานี มัล ดี ฟ ส์ เริ่ ม ดาเนิ น การเต็ม ปี เป็ นปี แรก
ส่ ว นรายได้จ ากค่ า บริ ห ารงานจากทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6 แต่ เ นื่ อ งจากมี ปั ญ หา
ทางการเมือง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 และมีแนวโน้มต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 จึงอาจทาให้บ ริ ษ ัท
เสี ยโอกาสในการสร้ างรายได้เนื่ องจากมี การยกเลิ กการจองของลูกค้าทั้งกลุ่ มจัดประชุ ม และกลุ่ม นัก ท่องเที่ย ว
อย่างต่อเนื่ องขณะที่ ยอดจองใหม่อยู่ในช่ วงชะลอตัว
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ปัจจัยภายใน
จากปั จจัย ภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบกับ ธุ ร กิ จบริ ษ ทั มีค วามเสี่ ย งสู ง ที่จะได้รับ ผลกระทบจากเหตุก ารณ์
ที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศ จึ ง ได้ว างนโยบาย และกลยุท ธ์ โ ดยการกระจายความเสี่ ย งต่ อ การกระจุ ก ตัว ของรายได้
ที่เกิ ดขึ้นจากในประเทศ มาเป็ นการกระจายให้มีสัดส่ วนรายได้จากต่างประเทศที่สูงขึ้นในอัตราส่ วนที่ใ กล้เคีย ง
กับรายได้ในประเทศ ในการเพิ่มอัตราส่ วนรายได้จากต่างประเทศ ได้กาหนดกลยุทธ์ไว้ดงั นี้
 ด้ านการลงทุน
บริ ษทั จะพิจารณาลงทุนในภูมิภาค หรื อประเทศที่มีศกั ยภาพการท่องเที่ยวที่สูง และได้ผลตอบแทนที่ดี
จากปี 2554 บริ ษ ทั ได้ล งทุ น ธุ ร กิ จ โรงแรมในมัล ดี ฟ ส์ เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ประกอบด้ว ย 100 วิล ล่ า
ในสาธารณรัฐมัลดี ฟส์ ซ่ ึ งตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited (DMS)
ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้ น 60 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 38.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ชื่อโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
โดยบริ ษทั ได้ลงทุ นโครงการดังกล่ าวผ่านบมจ. ดุ สิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ ในอัตราร้ อยละ 55 โรงแรมดัง กล่ า ว
ได้เปิ ดอย่างเป็ นทางการในวันที่ 8 กันยายน 2555 ซึ่ งในปี 2556 รายได้จากการขายและการให้บริ การที่เพิ่มขึ้ น
จากปี ก่อนร้ อยละ 10.41 มาจากโรงแรมดุ สิตธานี มัล ดี ฟ ส์ ในอัตราร้ อยละ 8.10 นอกจากนี้ ใ นปี 2556 บริ ษ ทั
มีก ารลงทุ นในกิ จการร่ วมค้า ชื่ อ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ในสัดส่ วนร้ อยละ 45
ของเงินลงทุน 30 ล้านหยวนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจานวน 19.09 ล้านบาท และ
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่ Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd ในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพการ
ท่องเที่ยวที่สูงในภูมิภาคเอเซี ย ในอัตราร้อยละ 25.01 ของเงินลงทุน 115.2 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ โครงการดังกล่าวเป็ นรี
สอร์ท สร้างใหม่กลางเมือง ภายในบริ เวณรี สอร์ ท ประกอบด้วยสนามกอล์ฟและสโมสรลากูน่า สามารถเดินทาง
เพียง 5 นาที โดยรถยนต์จากสนามบินนานาชาติ ชางงี
 ด้ านการรับจ้ างบริหารโรงแรม
ในปี 2556 บริ ษทั รับจ้างบริ หารโรงแรมในประเทศ 2 แห่ง (ไม่รวมที่เป็ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 10 แห่ง)
และต่างประเทศ 5 แห่ ง โดยมีสานักงานและบุคลากรฝ่ ายพัฒนาและการลงทุน (Developmentand Investment)
ทั้งในฮ่องกงและดูไบ การร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ในประเทศอินเดีย เพื่อจัดตั้งบริ ษทั รับบริ หารโรงแรมในอิน เดี ย
โดยบริ ษ ทั ลงทุ นร้ อยละ 50 ของเงิ นลงทุ น 35 ล้านอินเดี ย รู ปี การจัดตั้ง บริ ษ ทั ในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริ ก า
เพื่อรองรับการบริ หารโรงแรม ซึ่งในปัจจุบนั ได้ลงนามสัญญารับบริ หารแล้ว 2 แห่งคือ โรงแรมดุสิตธานี กวม และ
โรงแรมดุ สิ ต ดี ทู พาซาดี น่า ในปี 2556 บริ ษทั มีรายได้จากการรับจ้างบริ หารโรงแรมจานวน 65.06 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 4.02 ล้านบาท ส่ วนใหญ่จากโรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อย่างไรก็ตาม
บริ ษ ทั ยัง คงปฏิ บ ตั ิต ามแผนระยะยาวของบริ ษ ทั ในการเพิ ่ม จานวนโรงแรมที่รับ บริ ห ารทั้ง ในประเทศและ
ต่า งประเทศ โดยมุ่ง เน้นที่ภูมิภ าคตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก เช่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ร่วมลงทุนกับบริ ษทั ในจีน เพื่อจัดตั้งบริ ษทั รับบริ หาร
โรงแรมในจีนโดยบริ ษทั ลงทุนร้อยละ 45 คาดว่า ในปี 2563 จะมีโรงแรมที่บริ หารถึ ง 5,000 ห้อง และภูมิ ภาค
เอเชี ยใต้ เช่น ประเทศอินเดีย

145

145

 ด้ านการศึกษา
จากการเป็ นผูร้ ิ เริ่ มด้า นการศึ กษา ในการบริ หารโรงแรม ครัว และอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง จนสามารถสะสม
ประสบการณ์ และประสบความสาเร็ จ และเป็ นจุดแข็งหนึ่ งของบริ ษทั นอกเหนื อจากการบริ หารโรงแรม บริ ษทั
ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุ รกิจการศึกษา จึงกาหนดกลยุทธ์ในการขยายธุ รกิจด้า นการศึก ษาทั้ง ในส่ ว น
ของการลงทุ น และการบริ หาร ทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ ซึ่ งในปี 2556 บริ ษ ทั มีรายได้จากการบริ หาร
การศึกษาให้กบั Lyceum of Philippines University (LPU) ในหลักสู ตรการบริ หารโรงแรมจานวน 20.63 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 1.47 ล้านบาท และในปี 2557 บริ ษทั จะลงนามในสัญญาให้บริ การที่ปรึ กษาด้านการศึกษากับ
Yayasan Pusat Pengembangan Dan Pelatihan Bali International ประเทศอินโดนีเซียอีก 1 แห่ง
นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายในการปรับปรุ งและพัฒนาโรงแรมทุกปี และวางแผนการปรับปรุ งครั้งใหญ่
ทุก 5-7 ปี ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานของโรงแรมรวมทั้งเพิ่มศักยภาพของโรงแรมเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขัน
ในธุ รกิจระดับเดียวกันได้ ในปี 2556 บริ ษทั ได้ใช้งบประมาณลงทุนในการปรับปรุ งและพัฒนาโรงแรมไปกว่า 156
ล้านบาท และในอีก 3 ปี ข้างหน้าจะใช้งบประมาณไม่ต่ากว่า 322 ล้านบาท
บริ ษทั กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการขยายธุ รกิจ (Growth Strategy) ตั้งแต่ปี 2550 และในปี 2556
เริ่ มส่ งสัญญาณดีข้ ึนเล็กน้อย จากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ แต่ยงั ไม่ตรงตามเป้ าหมาย
ทั้ง หมด อย่า งไรก็ ต ามการขยายธุ ร กิ จ บริ ษ ัท จาเป็ นต้อ งมี บุ ค ลากร ระบบงานในทุ ก ส่ ว น รวมทั้ง มี ค่ า ใช้จ่ า ย
ในการศึกษาโครงการต่างๆ ส่ งผลให้บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ยงั ไม่เป็ นไปตามที่
คาดหมาย ส่ วนหนึ่ งเกิดจากปั จจัยภายนอก ดังนั้นตั้งแต่ปี 2557 เป็ นต้นไป หากไม่มีปัจจัย ภายนอกส่ งผลกระทบ
ต่อการดาเนิ นงานของโรงแรมภายใต้บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย และโรงแรมที่บ ริ ษ ทั ได้ล งนามสัญญารับ บริ หาร
ไปแล้วสามารถเปิ ดดาเนิ นการได้ตามเป้ าหมาย บริ ษทั คาดว่าจะสามารถสร้างผลกาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
ได้ในอนาคต
แนวโน้ มในอนาคต
ในการขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ไม่ ว่า จะเป็ นด้า นการลงทุ น การรั บ บริ ห ารโรงแรม รวมทั้ง การบริ ห าร
การศึ กษาล้วนมี ความจาเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการต่างๆ ส่ งผลให้บริ ษ ทั
มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ ร ายได้จ ะรั บ รู้ เ มื่ อ โครงการที่ มี ก ารลงนามในสั ญ ญานั้น มี ร ายได้
นอกจากนั้นการล่าช้าของการเปิ ดดาเนิ นการโรงแรมนั้นๆ มีผลกระทบโดยตรงกับรายได้ของบริ ษทั
อย่างไรก็ตามจากการที่บริ ษทั กาหนดกลยุทธ์ และเป้ าหมายที่มุ่งเน้นการขยายธุ รกิจรับบริ หารโรงแรม
ไปยัง ภูมิ ภ าคต่า งๆ เพื่อกระจายความเสี่ ย ง รวมทั้ง การขยายธุ รกิ จด้า นการศึก ษาซึ่ ง นับ เป็ นจุดแข็ง ของบริ ษ ทั
อี ก ธุ ร กิ จ หนึ่ ง โดยได้มี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งการเปิ ดสถาบัน การศึ ก ษาด้า นการบริ ห ารโรงแรมในระดับ อาชี ว ะ
เพื ่อ รองรับ การขยายการรั บ บริ หารโรงแรมของบริ ษทั ที่ จะขยายตัวในอนาคต อีก ทั้ง โรงแรมในประเทศ และ
ต่างประเทศยังขาดแคลนบุคลากรในระดับนี้
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วิเคราะห์ ผลการดาเนินการ ฐานะการเงิน และ งบกระแสเงินสด
วิเคราะห์ ผลการดาเนินการ
สาหรับผลประกอบการทุกๆ งวดสามเดือนของปี 2556 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 มีดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2555
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
กาไรต่อหุ น้
(บาท)

2555

2556

1,127.85
324.02
59.49
90.00
75.48
68.03
95.61
1.13

1,428.97
487.74
182.35
211.61
197.22
162.98
142.55
1.69

ผลต่ าง
301.12
163.72
122.86
121.61
121.74
94.95
46.94

%
26.70
50.53
206.52
135.12
161.29
139.57
49.10

โดยรวมภาวะเศรษฐกิ จของประเทศดี ข้ ึน และไม่มีผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ส่ งผลให้ผลประกอบการ
ของโรงแรมโดยรวมเพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2555 และปั จจัยหลักเกิดจากรายได้ของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
เพิ่ม ขึ้ น 192.90 ล้า นบาท ซึ่ ง เริ่ ม เปิ ดดาเนิ น การเต็ม ไตรมาสในปี นี้ (เริ่ ม เปิ ดดาเนิ น การอย่า งไม่เ ป็ นทางการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2555) ส่ งผลให้บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จานวน 142.55 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปี 2555 จานวน 46.94 ล้านบาท
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สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2555
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
(บาท)

2555
922.21
174.32
(122.33)
(86.32)
(104.32)
(104.86)
(62.89)
(0.74)

2556
946.30
208.89
(89.84)
(53.48)
(68.99
(55.57)
(43.73)
(0.52)

ผลต่ าง
24.09
34.57
32.49
32.84
35.33
49.29
19.16

%
2.61
19.83
26.56
38.04
33.87
47.01
30.47

เนื่ องจากเริ่ มเป็ นช่วง Low Season ของธุ รกิจโรงแรมช่วงเดือนมิถุนายน ทาให้บริ ษทั มีรายได้รวมจานวน
946.30 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 24.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.61 และมีขาดทุน
สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จานวน 43.73 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 19.16 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 30.47 ส่ วนใหญ่มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของโรงแรมโดยรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2555
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
(บาท)

2555
906.54
147.06
(97.76)
(40.65)
(60.42)
(54.24)
(27.64)
(0.33)

2556
995.05
227.07
(71.46)
(35.15)
(53.43)
(50.22)
(40.51)
(0.48)

ผลต่ าง
88.51
80.01
26.30
5.50
6.99
4.02
(12.87)

%
9.76
54.41
26.90
13.53
11.57
7.41
(46.56)

ต่อเนื่ องจากช่ วง Low Season ของธุ รกิ จโรงแรม บริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 995.05 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้ น
จากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนจานวน 88.51 ล้านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 9.76 แต่มีผลขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
จานวน 40.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 12.87 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 46.56
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สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2555
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
2555
2556
ผลต่ าง
%
รายได้จากการขายและให้บริ การ
1,300.84
1,330.18
29.34
2.25
กาไรขั้นต้น
363.55
391.21
27.66
7.61
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
53.40
52.26
(1.14) (2.13)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
175.35
78.93 (96.42) (55.00)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
157.70
62.51 (95.19) (60.36)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
153.29
55.77 (97.52) (63.62)
กาไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
151.78
31.87 (119.91) (79.00)
กาไรต่อหุ น้
(บาท)
1.80
0.38
เป็ นช่วงฤดูกาล High Season ของธุ รกิจโรงแรม แต่เนื่ องจากมีเหตุการณ์ทางการเมือง ทาให้มีการชะลอ
การท่องเที่ยว ส่ งผลโดยตรงกับรายได้ของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ที่ลดลงจานวน 35.30 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั
มีกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จานวน 31.87 ล้านบาท ลดลงจากกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ของปี ก่อน
ที่ยงั ไม่รวมกาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 101.11 ล้านบาทจานวน 18.80 ล้านบาท
เมื่อรวมผลประกอบการทุกๆ งวดสามเดือนของปี 2556 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
2555
2556
ผลต่ าง
%
รายได้จากการขายและให้บริ การ
4,257.44 4,700.50
443.06
10.41
ต้นทุนขายและให้บริ การและค่าเสื่ อมราคาและ
(3,248.48) (3,385.59) (137.11)
(4.22)
ค่าตัดจาหน่าย
1,008.96 1,314.91
305.95
30.32
กาไรขั้นต้ น
%
24%
28%
รายได้อื่นจากการดาเนินงาน
236.46
265.13
28.67
12.12
ค่าใช้จ่ายรวม
(1,352.62) (1,506.73) (154.11)
(11.39)
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
(107.20)
73.31
180.51
168.39
รายได้อื่น
144.47
128.60
(15.87)
(10.98)
กาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
101.11
- (101.11) (100.00)
กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
138.38
201.91
63.53
45.91
ดอกเบี้ยรับ (จ่าย) สุ ทธิ
(69.94)
(64.60)
5.34
7.64
กาไรก่อนภาษีเงินได้
68.44
137.31
68.87
100.63
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(6.22)
(24.35)
(18.13) (291.48)
กาไรสุ ทธิ
62.22
112.96
50.74
81.55
กาไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
(94.64)
22.78
117.42
124.07
กาไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริษัท
156.86
90.18
(66.68)
(42.51)
กาไรต่ อหุ้น
(บาท)
1.86
1.07
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ผลการดาเนินงานปี 2556 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การจานวน 4,700.50 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน 443.06 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.41 เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของโรงแรมโดยรวม ส่ วนใหญ่เป็ นผลจาก
โรงแรมดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ ที่เริ่ มเปิ ดเต็มปี และโรงแรมดุสิตธานี พัทยา เมื่อหักต้นทุนขายและค่าเสื่ อมราคาแล้ว
ทาให้บริ ษทั มี กาไรขั้นต้นจานวน 1,314.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่ อนจานวน 305.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
30.32 รวมรายได้อื่นจากการดาเนิ นงาน ประกอบด้วยรายได้ค่าบริ หารงาน และรายได้อื่นจานวน 265.13 ล้านบาท
ทาให้มีกาไรก่อนค่าใช้จ่ายจานวน 1,580.04 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายรวมจานวน 1,506.73 ล้า นบาทที่เพิ่ม ขึ้ นจาก
ปี ก่อนจานวน 154.11 ล้า นบาท ซึ่ ง ประกอบด้วยค่า ใช้จ่า ยในการเปิ ดสานักงานขายในประเทศญี่ป่ ุ นเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2556 และบริ ษทั ร่ วมค้าอีกแห่ งหนึ่ งในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ย งั มี ก ารส่ ง เสริ ม การขาย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่นๆ แล้ว ทาให้มีกาไร
จากการดาเนิ นงาน 73.31 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้อื่น 128.60 ล้านบาท ตลอดจนดอกเบี้ยรับ (จ่าย) สุ ทธิ จานวน
64.60 ล้านบาท รายการหักภาษีเงินได้จานวน 28.75 ล้านบาทในขณะที่มีรายได้ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี จานวน 4.40
ล้านบาท และส่ วนผลกาไรที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 22.78 ล้านบาท ส่ งผลให้มีกาไรสุ ทธิ
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษ ทั จานวน 90.18 ล้า นบาทหรื อคิดเป็ นกาไรต่อหุ ้นเท่า กับ 1.07 บาท เพิ่ม ขึ้ นจากกาไรสุ ท ธิ
ของปี ก่อน (ที่ไม่รวมกาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน) จานวน 34.43 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
ผลประกอบการของโรงแรมโดยรวมที่มีกาไรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
ในปี 2556 บริ ษทั มี การเปลี่ ยนแปลงสาคัญที่เกิ ดจากโรงแรมดุ สิตธานี มัลดี ฟส์ ไ ด้เปิ ดดาเนิ นการเต็มปี
(หลังจากได้เปิ ดดาเนิ นการบางส่ วนอย่างไม่เป็ นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2555) อย่างเป็ นทางการในวันที่ 8
กันยายน 2555 ) และในเดือนตุลาคม 2555 มีกาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 101.11 ล้านบาท
แต่ในปี 2556 ไม่มี
รายได้ จาแนกตามกลุ่มธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จาแนกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

โครงสร้ างรายได้
1. รายได้จากการขายและการให้บริ การ
- รายได้จากธุ รกิจโรงแรม
- รายได้จากธุ รกิจอาคารให้เช่า
- รายได้จากธุ รกิจบริ การเพื่อสุ ขภาพ
- รายได้จากธุ รกิจสอนการประกอบอาหาร
- รายได้จากธุ รกิจฝึ กอบรม

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2555
ปี 2556
ผลต่ าง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
4,076.21
61.62
22.10
96.83
0.68
150

85.84 4,499.80
1.30 66.51
0.47 22.95
2.04 111.24
0.01
-

88.22
1.30
0.45
2.18
-

423.58 10.39
4.89
7.94
0.86
3.89
14.41 14.88
(0.68) (100.00)
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โครงสร้ างรายได้

ปี 2555
ปี 2556
ผลต่ าง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
4,257.44 89.66 4,700.50 92.16 443.06 10.41
61.03 1.29 65.06 1.28
4.03
6.60

รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริการ
2. รายได้ค่าบริ หารโรงแรม
3. รายได้อื่น
- รับรู ้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า
25.43 0.54 25.43 0.50
- กาไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
1.26 0.02
1.23 100.00
- กาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 101.11 2.13
- (101.11) (100.00)
- ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
106.93 2.25 88.58 1.74 (18.35) (17.16)
- ดอกเบี้ยรับ
9.09 0.19
6.30 0.12 (2.79) (30.69)
- เงินปันผลรับ
12.12 0.26 13.34 0.26
1.21
9.98
- รายได้อื่น *
175.43 3.69 200.07 3.92 24.64 14.05
รวมรายได้ อนื่
430.11 9.06 334.97 6.57 (95.14) (18.55)
รวมรายได้
4,748.58 100.00 5,100.54 100.00 351.96
7.41
* รายได้อื่ น ๆ เช่ น ค่า เช่ า ร้ า นค้า ในโรงแรม ค่า สิ่ ง พิม พ์โ ฆษณา ค่า บริ ก ารการตลาดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การบริ หารโรงแรมเป็ นต้น
รายได้ร วมปี 2556 เพิ่ม ขึ้ น จากปี 2555 จานวน 351.96 ล้านบาท คิด เป็ นร้ อยละ 7.41 หากในปี 2555
ไม่รวมรายได้จากกาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ 101.11 ล้านบาท จะทาให้รายได้รวมปี 2556
เพิ่ม ขึ้ น จากปี 2555 จานวน 453.07 ล้า นบาท คิด เป็ นร้ อ ยละ 9.75 ส่ ว นใหญ่เ กิ ด จากรายได้จ ากการขายและ
การให้บริ การของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
ผลการดาเนินงานในงบการเงินรวม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริ การจานวน 4,700.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
จานวน 443.06 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.41โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ ดังนี้
- กลุ่มธุ รกิจโรงแรมภายใต้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้เพิ่มขึ้น 346.18 ล้านบาท ปัจจัยหลักเกิดจากรายได้
ของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์เพิ่มขึ้น 308.55 ล้านบาท
- กลุ่มธุ รกิจโรงแรมภายใต้กองทุนรวม มีรายได้เพิ่มขึ้น 77.41 ล้านบาท
- กลุ่มธุ รกิจอื่น มีรายได้เพิม่ ขึ้น 19.47 ล้านบาท
เมื่อหักต้นทุนขายและบริ การ และค่าเสื่ อมราคาแล้วทาให้บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นในปี 2556 เท่ากับ 1,314.91
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 305.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.32
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รวมรายได้อื่นจากการดาเนินงานที่ประกอบด้วย รายได้จากการรับบริ หารงาน 65.06 ล้านบาทและรายได้
อื่น 200.07 ล้านบาท มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 4.02 ล้านบาท และ 24.64 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นรายได้ค่าบริ การทางเทคนิคในโครงการต่างๆ รวมกับรายได้อื่นของโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ
ค่า ใช้จ่า ยรวมจานวน 1,506.73 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้ น จานวน 154.11 ล้า นบาท หรื อ คิด เป็ นร้ อ ยละ 11.39
ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารของโรงแรมและส่ วนกลางประกอบด้วย
- ค่ า ใช้จ่ า ยในการขายเพิ่ ม ขึ้ น 26.11 ล้า นบาท ได้แ ก่ ค่า ใช้จ่ า ยด้า นการตลาดการส่ ง เสริ ม การขาย
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- ค่า ใช้จ่า ยในการบริ หารเพิ่ม ขึ้ น 141.82 ล้า นบาท ประกอบด้วยค่า ใช้จ่า ยศึก ษาโครงการเพื่อลงทุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร และค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ หารอื่ น ๆ ทั้ง นี้ บริ ษัท ยัง คงมี น โยบายบริ หารค่ า ใช้ จ่ า ย
อย่างระมัดระวังต่อเนื่องจากปี ก่อน
- ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่ ายลดลง 11.46 ล้านบาท เป็ นผลมาจากมีทรัพย์สินที่เริ่ มหมดอายุการใช้งาน
ของโรงแรม
- ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 2.36 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั มีการขายทรัพย์สิน
ที่ไม่ใช้แล้วในปี 2555
ทาให้มีกาไรจากการดาเนิ นงานจานวน 73.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 180.51 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้อื่น
ประกอบด้วย เงิ นปั นผลรับ รับ รู ้ รายได้จากค่า เช่า รับล่วงหน้า กาไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม กาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 101.11 ล้านบาท
ซึ่ ง มีแต่ใ นปี 2555 แล้ว บริ ษทั มีกาไรก่อนดอกเบี้ย และภาษีเงินได้จานวน 201.91 ล้า นบาทเพิ่ม ขึ้ นจากปี ก่อน
63.53 ล้านบาท หักดอกเบี้ยรับ (จ่าย) สุ ทธิ จานวน 64.60 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นดอกเบี้ยจ่ายของโรงแรมดุสิตธานี
มัลดี ฟส์ ส่ งผลให้มีกาไรก่อนภาษีเงินได้จานวน 137.31 ล้านบาท หลังหักภาษีเงินได้จานวน 24.35 ล้านบาทและ
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 22.78 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
จานวน 90.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกาไรสุ ทธิ ของปี ก่อน (โดยไม่รวมกาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน)
จานวน 34.43 ล้านบาท สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
จานวนเงิน
กาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
305.95
รายได้ อนื่ เพิม่ ขึน้
29.88
- รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่าบริ หารงานรับ รายได้ค่าเช่า เงินปันผล เป็ นต้น
1.26
- กาไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รายได้ อนื่ ลดลง
(18.35)
- ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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รายการ
- กาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ขึน้
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ค่ าใช้ จ่ายลดลง
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ดอกเบี้ยรับ (จ่าย) สุ ทธิ
ภาษีเงินได้เพิม่ ขึ้นจากปี 2555
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
กาไรสุ ทธิลดลง

จานวนเงิน
(101.11)
(167.93)
11.46
2.36
5.34
(18.13)
117.41
(66.68)

วิเคราะห์ ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น รวมของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย ณวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 เปรี ย บเที ย บกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งได้มีการปรับ ปรุ ง ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี (Deferred Income Tax) ทั้ง ในด้า น
สิ นทรั พย์และหนี้ สินแล้ว ส่ งผลให้ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555 มีมูลค่าสู งขึ้ น 121.63 ล้านบาท
และ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 มีมูลค่าสู งขึ้น 115.36 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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31 ธันวาคม
2555
1,297.11
7,241.63
8,538.74
1,745.82
2,109.13
3,854.95
4,060.49
4,683.79
8,538.74
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31 ธันวาคม
2556
1,399.50
7,229.45
8,628.95
1,839.61
1,967.83
3,807.44
4,142.95
4,821.51
8,628.95

ผลต่ าง

%

102.39
(12.18)
90.21
93.79
(141.30)
(47.51)
82.46
137.72
90.21

7.89
(0.17)
1.06
5.37
(6.70)
(1.23)
2.03
2.94
1.06

สิ นทรั พย์ รวม จานวน 8,628.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.21 ล้านบาท เนื่ องจากปั จจัยสาคัญต่อไปนี้
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 102.39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้ นจานวน 49.07 ล้านบาท จากผลการดาเนิ นงาน ลูกหนี้ ก ารค้าและลูกหนี้ อื่น-สุ ทธิ เพิ่มขึ้ นจานวน 30.19
ล้านบาท (ส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่น ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า) ค่าเช่ าที่ดิน
และอาคารจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจานวน 2.10 ล้านบาท และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจานวน 22.43 ล้านบาท
(ซึ่ ง เป็ นภาษีมูล ค่า เพิ่ม ขอคืนและเงิ นจ่า ยล่วงหน้า ค่า เงินลงทุนในบริ ษ ทั ร่ วม) ในขณะที่สิ นค้า คงเหลือ ลดลง
จานวน 1.40 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจานวน 12.18 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก จากค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่าย
ล่ ว งหน้า ส่ ว นที่ เ กิ น หนึ่ ง ปี -สุ ท ธิ จานวน 98.79 ล้า นบาท ซึ่ ง เกิ ด จากการตัด จาหน่ า ยตามระยะเวลาการเช่ า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จานวน 7.52 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนสะสมทางภาษีในขณะที่มีการเพิ่มขึ้น
ของเงินลงทุนเผื่อขาย 59.44 ล้า นบาท เนื่ องจากมูล ค่ายุติธ รรม (ราคาตลาด) ที่สู ง ขึ้น เงินลงทุนในบริ ษ ทั ร่ วม
(กองทุนรวม) 0.68 ล้านบาท จากส่ วนแบ่งกาไรจากการลงทุนและเงิ นปั นผลรับในระหว่างปี ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์-สุ ทธิและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ เพิ่มขึ้นจานวน 14.67 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุ ง ตกแต่ง
โรงแรม และค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายในระหว่า งปี สิ นทรัพ ย์ไ ม่มีตวั ตน-สุ ท ธิ เพิ่ม ขึ้ น 17.90 ล้านบาท
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจานวน 1.44 ล้านบาท
หนีส้ ิ นรวม มีจานวน 3,807.44 ล้านบาท ลดลงจานวน 47.51 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยหลักดังนี้
- หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น 93.79 ล้า นบาท สาเหตุ ห ลัก มาจากการเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ น กู้ ยื ม ระยะยาว
ที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี จานวน 87.19 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 7.40 ล้านบาท
จากเจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่นจานวน 6.96 ล้านบาท ภาระหนี้ สินจากการค้ าประกันค่าเช่ าให้กบั กองทุ นรวม
จานวน 5.67 ล้านบาท ในขณะที่ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 13.43 ล้านบาท
- หนี้ สินไม่หมุนเวียนลดลง 141.30 ล้านบาท เกิดจากการคืนเงิ นกู้ยืมระยะยาว จานวน 133.13 ล้านบาท
และจากรายได้ค่ า เช่ า รั บ ล่ ว งหน้ า จากกองทุ น รวมลดลงจานวน 25.43 ล้า นบาท จากการรั บ รู ้ เ ป็ นรายได้
ในระหว่างงวด และอื่นๆ จานวน 2.03 ล้านบาท ในขณะที่ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจานวน 17.51
ล้านบาท ตามการคานวนทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจานวน 1.78 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น มีจานวน 4,821.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.72 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกาไรสุ ทธิ
112.96 ล้า นบาท ผลกาไรที่ ย งั ไม่เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของเงิ น ลงทุ น เผื่อ ขาย (จากมูล ค่ า ราคาตลาด) 59.44 ล้า นบาท
ผลขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นในการแปลงค่า ข้อ มูล ทางการเงิ น ของบริ ษ ทั ย่อ ย จานวน 67.03 ล้า นบาท
ผลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สาหรับ โครงการผลประโยชน์พ นัก งาน
จานวน 2.94 ล้า นบาทและภาษี เ งิ น ได้เ กี่ ย วกับ องค์ป ระกอบของกาไรเบ็ด เสร็ จ อื่น จานวน 10.66 ล้า นบาท
หัก เงิ น ปั น ผลของบริ ษ ัท จานวน 85.00 ล้า นบาทและส่ ว นที่ เ ป็ นของส่ ว นได้เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อานาจควบคุ ม
จานวน 3.11 ล้านบาท
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ผลกระทบจากภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ที่ บ ัน ทึ ก ด้า นสิ น ทรั พ ย์ม ากกว่า หนี้ สิ น มี ผ ลกระทบต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 121.63 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 115.36
ล้านบาท อัตราส่ วนหนี้ สินที่ไม่รวมค่าเช่ารับล่วงหน้า ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.65
ต่อ 1 และอัตราส่ วนหนี้ สินเฉพาะเงินกู้ (Interest Bearing Debt) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 0.41 ต่อ 1 และมีมูลค่า
ตามบัญชี (Book Value) เท่ากับ 49.01 บาทต่อหุ น้
วิเคราะห์ กระแสเงินสด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิได้จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
กระแสเงินสดสุ ทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

2554
402.78
(2,058.99)
1,864.80
4.24
212.83

2555
528.82
(493.23)
32.91
4.17
72.67

2556
730.95
(405.29)
(284.58)
7.99
49.07

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดเปรี ยบเทียบสาหรับปี 2555 กับปี 2556 ได้ดงั นี้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ จากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 730.95 ล้านบาท เกิ ดจากกาไรจากการดาเนิ นงาน
ก่อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน 815.56 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการดาเนิ นธุ รกิ จที่ดีข้ ึน
ลดลงด้วยลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น 22.59 ล้านบาท ที่ยงั ไม่ได้รับชาระเงินจากลูกหนี้ สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
22.24 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd.
จานวน 25.25 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 3.15 ล้านบาท แต่มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 2.71 ล้านบาท
รวมเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น 26.79 ล้านบาท ภาระหนี้ สินจากการค้ าประกันค่าเช่ าให้กบั กองทุนรวม
5.67 ล้านบาท และหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น 3.53 ล้านบาท แต่ลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น 12.58 ล้านบาท และ
จ่ายคืนสารองผลประโยชน์พ นักงาน 15.09 ล้านบาท รวมเงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 4.85 ล้านบาท
และหักจ่ายภาษีเงินได้ 52.51 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 405.29 ล้านบาท เกิ ดจากการใช้ไปของการจ่ายเพื่อ
ซื้ อ ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ จานวน 506.05 ล้า นบาท ในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาโรงแรมที่เ ป็ นเจ้า ของ
จ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน เช่ น ระบบซอฟต์แวร์ จานวน 9.85 ล้านบาท และจากการซื้ ออสัง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่อ การลงทุ น จานวน 0.19 ล้า นบาท ในขณะที่ มี เ งิ น สดรั บ จากดอกเบี้ ย รั บ 4.75 ล้า นบาท เงิ น ปั น ผลรับ
13.33 ล้า นบาท เงิ น ปั น ผลรับ จากกองทุ น รวม 87.89 ล้านบาท และ เงิ น สดรับจากการขายที่ดิ น อาคาร และ
อุปกรณ์ จานวน 4.83 ล้านบาท
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กระแสเงิน สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิจ กรรมจัด หาเงิน จานวน 284.58 ล้า นบาท เกิ ดจากการใช้ไ ปในการจ่าย
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 135.02 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นของ DMS Property Investment Private Limited (DMS)
จ่ายดอกเบี้ยจานวน 67.77 ล้านบาท จ่ายชาระคืนหนี้ สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงินจานวน 0.49 ล้านบาท
และจ่ายเงินปั นผลจานวน 88.12 ล้านบาท และกูย้ มื เงินระยะสั้นสุ ทธิจากสถาบันการเงินจานวน 6.82 ล้านบาท
2.

ความสามารถในการทากาไร
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมามีดงั นี้
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
2554 2555
2556
อัตรากาไรสุ ทธิ
ร้อยละ
0.79 3.30
1.77
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
ร้อยละ
0.79 3.91
2.20

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร ในปี 2556 มีอตั รากาไรสุ ทธิ (Net profit margin) เท่ากับ
ร้อยละ 1.77 ของรายได้ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 2.20 ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากปี 2556
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ 90.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จานวน 66.68 ล้านบาท หากในปี 2555 ไม่รวม
รายได้จากกาไรจากการขายอสัง หาริ ม ทรัพย์เพื่อการลงทุน 101.11 ล้า นบาท จะทาให้อตั รากาไรสุ ท ธิ ปี 2555
เท่ากับร้อยละ 1.17 เป็ นผลให้อตั ราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เนื่ องจาก
บริ ษทั สามารถสร้างรายได้จากธุ รกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น ซึ่ งมีท้ งั ปั จจัยที่เกิดจากการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยช่วงก่อนมีปัญหาทางการเมือง และผลประกอบการของ DMS Property Investment Private
Limited แต่เนื่องจากมีปัญหาทางการเมือง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ส่ งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ที่โรงแรม
ดุสิตธานี กรุ งเทพฯ และการลงทุ นในโครงการใหม่ย่อมมีตน้ ทุนที่สู ง ขึ้ น ทาให้ใ นช่ วงปี แรกๆ ของการลงทุน
ยัง ไม่ส ามารถสร้ า งกาไรให้เ พีย งพอกับ ต้น ทุน และค่า ใช้จ่า ยจานวนที่สู ง ทาให้ก ระทบต่อ ผลกาไรโดยรวม
ของบริ ษทั เช่นกัน
นอกจากนั้นบริ ษทั มีการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นอย่างต่อเนื่ อง และมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นและปี 2556 ที่ประชุ มคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556 โดยจัดสรรจากกาไรให้ผถู้ ือหุน้ หุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นจานวนเงิน 85.00 ล้านบาท
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3.

ความสามารถในการบริหารสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการบริ หารสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตามประสิ ทธิ ภาพ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ และ
ผลตอบแทนสู งสุ ดแก่บริ ษทั มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุ ทธิ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - ค่าบริ หารและค่าบริ การอื่น ๆ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น -บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
เงินมัดจา
เงินประกันขอคืน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น- สุ ทธิ

262.62
48.28
21.46
(0.40)
2.33
0.15
38.40
29.53
9.27
115.59
0.54

273.54
47.63
16.49
(0.64)
0.39
0.19
32.00
18.77
9.53
9.13
0.50

286.01
44.64
28.61
(0.61)
2.04
0.21
35.62
25.41
3.65
11.85
0.30

527.77

407.53

437.73

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ลู ก หนี้ การค้า เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากลู ก หนี้ การค้า
ของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระสรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย: ล้านบาท
ยอดหนี้ทคี่ ้ างชาระ
- ต่ากว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
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31 ธ.ค. 2554
256.71
20.14
276.85
(14.23)
262.62
157

31 ธ.ค. 2555
264.85
25.68
290.53
(16.99)
273.54

31 ธ.ค. 2556
287.36
8.36
295.72
(9.71)
286.01

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดลูกหนี้ที่คา้ งชาระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป จานวน 8.36
ล้า นบาท ซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นลู ก หนี้ ที่ เ ป็ นตัว แทนจาหน่ า ย (Agents) อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย
มี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจานวน 9.71 ล้านบาท ซึ่ งคาดว่าเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน
ประสิ ทธิภาพในการบริหารสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2554
0.83
11.17
0.54

2555
1.63
13.64
0.56

2556
2.35
13.43
0.59

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ปี 2556 มีอตั ราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ (ROA)
เท่ากับร้อยละ 2.35 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เนื่องจากปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ 90.18 ล้านบาท และ
สิ นทรัพย์รวมปี 2556 จานวน 8,628.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 90.21 ล้านบาท โดยบริ ษทั ยังคงมีการลงทุน
สิ น ทรั พ ย์ถ าวรเพิ่ม ขึ้ น ได้แ ก่ การปรั บ ปรุ ง ตกแต่ง โรงแรมและห้อ งอาหารของโรงแรมต่า งๆ อย่า งต่อ เนื่ อ ง
ซึ่ งสิ นทรั พ ย์ที่ ไ ด้รับ การปรั บ ปรุ ง เหล่ า นี้ จะมีป ระสิ ท ธิ ภาพในการสร้ า งรายได้ซ่ึ ง นามาสู่ ผลตอบแทนที่สู ง ขึ้ น
ในปี ต่อๆ ไปซึ่ งจากอัตราส่ วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีความสามารถในการสร้างประสิ ทธิ ภาพต่อการใช้
ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
4.

สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
โครงสร้ า งเงิ น ทุ น ของบริ ษ ทั ประกอบด้วยเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น และเงิ น กู้ยืม ระยะยาว และจากผูถ้ ื อ หุ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดของเงินกูย้ ืม สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
วงเงินกู้ยมื
ยอดคงค้ าง
อัตราดอกเบีย้
1. เงินเบิกเกินบัญชี
88.00
MOR
2. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
MMR
260.70
450.00
- บมจ. ดุสิตธานี
MMR
150.00
- บมจ. ดุสิตธานี
ตามธนาคารกาหนด
250.00
- บมจ. ดุสิตธานี
MMR
800.00
- บมจ. ดุสิตธานี
- บมจ. ดุสิตธานี
MMR
350.00
350.00
MMR
50.00
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
MMR
33.00
50.00
- บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
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วงเงินกู้ยมื
50.00
76.95

ยอดคงค้ าง
19.00
-

อัตราดอกเบีย้
MMR
LIBOR 6
เดือน+3.425%

3. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- DMS Property Investment Pvt. Ltd

24.47

13.11

LIBOR6
เดือน+3.425%

4. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- Philippine Hoteliers, Inc. (2)
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.(1)

364.32
1,269.17

32.06
1,245.05

2.6348%
LIBOR 6
เดือน+3.425%

3,972.91

1,952.92

- บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
- DMS Property Investment Pvt. Ltd.(1)

รวม

(1) DMS Property Investment Private Limited มีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นและวงเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบัน
การเงิ น แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศไทยเท่ า กับ 2.50 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ และ 41.50 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ
ตามลาดับ โดยทาสัญ ญากู ้ย ืม ระยะสั้ น เพื่อ เป็ นทุน หมุน เวีย น และทาสัญ ญากู ้ย ืม เงิ น ระยะยาว
เพื่อชาระหนี้ ตามสัญญาขายและซื้ อทรัพ ย์สิ นและอุป กรณ์ ที่ใ ช้ดาเนิ นงาน เฟอร์ นิเจอร์ ทรัพ ย์สิ น
ติดตรึ ง และอุปกรณ์เพื่อการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายก่อนเปิ ดดาเนิ นการและอื่นๆ โดยวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นและ
วงเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวมีหลักทรัพย์ใบหุ ้นของ DMS Property Investment Private Limited
จานวน 38.50 ล้านหุ ้น วางเป็ นหลักประกัน และมีการค้ าประกันโดยบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 60 และ
ผูถ้ ือหุ ้นอื่นอีก 2 รายในอัตราร้อยละ 40 และวงเงินกูย้ ืมระยะยาวมีการเบิกใช้แล้วเต็มจานวน
(2) วงเงินกูย้ มื ระยะยาวของ Philippine Hoteliers, Inc. เท่ากับ 510 ล้านเปโซ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น เท่ากับ 0.79 ต่อ 1 หากไม่รวมรายได้
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจานวน 686.14 ล้านบาทอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของเจ้าของเท่ากับ 0.65 ต่อ 1 และส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่เท่ากับ 4,142.94 ล้านบาท มีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เท่ากับ 49.01 บาทต่อหุ ้น
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อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า
เท่า

2554
0.72
0.59

2555
0.74
0.61

2556
0.76
0.62

จากอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งและอัต ราส่ ว นสภาพคล่ องหมุ นเร็ ว ของบริ ษ ัท ปี 2556 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2555
เนื่ องจากบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวีย นเพิ่มขึ้นที่เกิ ดจากกระแสเงินสดคงเหลือจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ น 49.07
ล้านบาท ลู กหนี้ การค้า และลู กหนี้ อื่น-สุ ทธิ เพิ่มขึ้น 30.20 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลื อสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 1.40 ล้านบาท
ค่าเช่ าที่ดินและอาคารจ่า ยล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 2.10 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นของ DMS สิ นทรัพ ย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้ น
22.43 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่ Dusit Thani Laguna Singapore Pte.Ltd.
ในประเทศสิ ง คโปร์ และมี หนี้ สิ นหมุนเวีย นเพิ่ม ขึ้ น เนื่ องจากปี 2556 บริ ษ ทั มีเงินเบิก เกินบัญชี และเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นเพิ่มขึ้น 7.40 ล้านบาท เจ้าหนี้ ก ารค้าและเจ้าหนี้ อื่น เช่ น เจ้าหนี้ ค่า จัดหาสิ นทรัพ ย์
เป็ นค่าตกแต่ง อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงิ นมัดจารับเพิ่มขึ้น 6.96 ล้านบาท ภาระหนี้ สินจากการค้ าประกันค่าเช่า
ให้กบั กองทุนรวม เพิ่มขึ้น 5.67 ล้านบาท ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เพิ่มขึ้น 87.19
ล้านบาท จึงทาให้บริ ษทั มีสภาพคล่องดี ข้ ึน อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์จากสภาพคล่องของบริ ษทั ตามงบแสดงฐานะ
ทางการเงิ นแล้วจะเห็ นว่าบริ ษทั มีสภาพคล่องในอัตราส่ วนที่ต่า เป็ นเพราะปั จจุบนั บริ ษทั ใช้แหล่งกูเ้ งินระยะสั้น
ในสัดส่ วนที่ ค่อนข้างสู ง เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ ย ที่ค่อนข้า งต่า อย่า งไรก็ตามบริ ษ ทั ได้พิจารณาถึงความสามารถ
ในการชาระหนี้ และเปลี่ ยนเป็ นวงเงิ นกูร้ ะยะสั้นเป็ นระยะยาวตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้น
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการบริหารหนีส้ ิ น
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
(ส่ วนหนี้สินไม่รวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

เท่า

2554
0.65

2555
0.67

2556
0.65

เท่า
เท่า

0.81
20.09

0.82
6.69

0.79
10.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี้ สิ นต่อผูถ้ ื อหุ ้นเท่า กับ 0.65 เท่า และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.67 เท่า (ส่ วนหนี้ สินไม่รวม รายได้ค่าเช่ ารับ ล่วงหน้า ) สาเหตุที่อตั ราส่ วน
ดังกล่าวลดลง เกิดจากส่ วนของหนี้ สินรวมบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการชาระคืนเงินกูย้ ืมบางส่ วน อัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ดัง กล่ า วมี อ ตั ราต่ า กว่า เงื่ อ นไขที่ ต ้อ งคงไว้ต ามสัญ ญาเงิ น กู้ซ่ึ ง กาหนดให้ดารงอัต ราส่ ว นหนี้ สิ น
ต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไม่ให้เกิ นอัตราส่ วน 1.75 : 1 และความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยเท่ากับ 10.31 เท่า
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เนื่ อ งจากในปี 2556 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมี ก ระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้จ ากการดาเนิ น งาน
เพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยจ่ายลดลงจานวน 8.13 ล้านบาท พิจารณาโดยรวมแล้ว บริ ษทั ยังมีความสามารถในการชาระ
ดอกเบี้ ย ได้ ต ามกาหนด อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ เป็ นการบริ หารหนี้ สิ น บริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายอัต ราส่ ว น
หนี้ สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นไม่เกิ น 1 เท่า
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5.

ปัจจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยภายนอกทีม่ ีผลต่ อธุรกิจโรงแรม
ธุ รกิจโรงแรมเป็ นธุ รกิจที่อ่อนไหวต่อผลกระทบจากปั จจัยภายนอก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ความไม่สงบภายในประเทศ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจภายใน และภายนอกประเทศ
รวมทั้งการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการทาประกันภัยคุ ม้ ครองความเสี่ ยง
ทุกประเภท (All risks) และคุม้ ครองการขาดรายได้จากการหยุดดาเนินธุ รกิจ (Business Interruption) คุ ้ม ครองภัย
จากการก่อการร้ าย เพื่อลดความเสี่ ยงจากผลกระทบดังกล่าว สาหรับในด้านการตลาด บริ ษทั ได้มีการหาลูกค้า
จากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลูกค้าในภูมิภาคที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการตั้งสานักงานขายเพิ่มใน ญี่ปุ่น จีน ดูไบ
รัสเซีย และสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
นอกจากนี้ เพื่อกระจายความเสี่ ยงของการกระจุกตัวของรายได้ภายในประเทศ จึงกาหนดกลยุทธ์ในการขยาย
การลงทุนและการรั บ บริ ห ารโรงแรมไปยัง ต่า งประเทศในหลายๆ ภูมิ ภ าค สาหรั บ ธุ ร กิ จ การรั บ จ้า งบริ ห าร
โรงแรม อาจมี ค วามเสี่ ย งที่อาจจะถูกบอกเลิ กสัญญาก่อนกาหนด หรื อไม่ต่อสัญญาหลังหมดอายุสัญญา ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อรายได้โดยรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงได้มีก ารจัดทาสัญญาให้รัดกุม มากขึ้ น เพื่อลดความเสี่ ย ง
ที่จะเกิ ดความเสี ยหายจากการที่ คู่สัญญายกเลิ กสัญญาก่อนกาหนด นอกจากนี้ วิก ฤตเศรษฐกิ จ ทางการเงิ นโลก
ที่เกิดขึ้น กับธุ รกิ จโรงแรมอาจทาให้รายได้ดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการจัดตั้ง
สานักงานการพัฒนาและการลงทุน (Development and Investment Office) ทั้งในฮ่องกง และดูไบ เพื่อหาโรงแรม
ที่รับบริ หารเพิ่มขึ้น อีกทั้งในปี 2556 ได้มีการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมลงทุน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)
Co., Ltd.ในประเทศจีน เพื่อรับบริ หารโรงแรมในประเทศจีน โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “Dusit Fudu” ในการร่ วมลงทุน
ดังกล่าวนอกจากบริ ษทั จะได้รับค่าเครื่ องหมายการค้า (Licensing Fee) แล้ว ยังเป็ นการขยายเครื่ องหมายการค้า
และชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ไปยังภูมิภาคดังกล่า ว อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการเพิ่ม เครื อข่า ยด้า นการตลาดในกลุ่มดุสิต ทาให้มี
ช่องทางการขายเพิ่มขึ้น ซึ่ งสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
ปัจจัยภายในทีอ่ าจมีผลต่ อธุรกิจ
บุค ลากรนับ เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ต่อ ธุ ร กิจ ของบริ ษ ทั ในปั จ จุบ นั ธุ ร กิ จ โรงแรมขาดแคลนบุค ลากร
โดยเฉพาะในด้านการบริ หารโรงแรม และเมื่อมีโรงแรมเกิดขึ้ นใหม่ๆ จึงมีการหมุนเวียนพนักงานจากโรงแรม
เดิ ม ไปโรงแรมใหม่ บริ ษ ัท จึ ง ได้ใ ห้ ค วามสาคัญ ต่ อ การพัฒ นาบุ ค ลากร ด้ว ยการจัด ฝึ กอบรม เพื่ อ รองรั บ
การหมุ น เวีย นของพนัก งานและการขยายธุ ร กิ จ ทั้ง โรงแรมที่ เ ป็ นเจ้า ของ และรั บ บริ ห ารในอนาคต ดัง นั้น
การที่ บ ริ ษ ทั มีวิทยาลัยดุสิตธานี ที่สอนในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ด้านการโรงแรม ซึ่ งสามารถคัดเลือก
บุคลากรจากสถาบันของบริ ษทั เองได้ นอกจากนี้ การที่บริ ษทั เข้าไปบริ หารใน Lyceum of Philippines University
(LPU) สามารถช่ วยตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรสาหรับขยายธุ รกิ จโรงแรมในอนาคตได้
การด้ อยค่ าของทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
จากสภาวะการแข่ง ขันที่สูงประกอบกับการท่องเที่ยวที่ถดถอยลง ในขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวลดลง
อย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงมีการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม โดยให้ผปู้ ระเมิน
อิสระประเมินมูลค่าตามวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ของโรงแรมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ทั้งหมด หากมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงแรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าประเมินตามวิธีกระแสเงินสด
คิดลดดังกล่าว บริ ษทั จะต้องรับรู ้การด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริ ษทั จานวน 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า และนางปราณี ภาษีผล
เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่า งปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีก ารประชุ ม ทั้ง สิ้ น 11 ครั้ ง โดยมีรายละเอีย ดในการ
เข้าร่ วมประชุมดังนี้
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธาน
เข้าร่ วมประชุม 11/11 ครั้ง
2. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ กรรมการ
เข้าร่ วมประชุม 11/11 ครั้ง
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการ
เข้าร่ วมประชุม 11/11 ครั้ง
4. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการ
เข้าร่ วมประชุม 5/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้กากับดูแล
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในรอบปี 2556
ดังต่อไปนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เชิญผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริ หารมาร่ วมประชุมเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่างบการเงินที่ผสู้ อบบัญชีรายงานแสดงความเห็นถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชี และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่ อถือได้ ข้อสังเกตและข้อแนะนาของผูส้ อบบัญชี
ได้รับการพิจารณาและนามาปรั บปรุ งให้เกิ ดประโยชน์แก่ บริ ษทั อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุ มกับผูส้ อบบัญชี เป็ นการเฉพาะ 1 ครั้ง ผูส้ อบบัญชีได้ยืนยันว่า ไม่มีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
และมีความเป็ นอิสระ รวมทั้งได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างดี ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายการเงิน
และบัญชีสานักงานใหญ่ให้การยืนยันว่าระบบบัญชีของบริ ษทั เป็ นระบบที่มีประสิ ทธิผล เชื่อมัน่ ว่าได้มีการรวบรวม
และบันทึกรายการบัญชี ค รบถ้ว น ถูก ต้อ งตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ใ ช้ใ นปั จ จุบ นั จากผลการสอบทาน
รายงานและคาชี้ แจงของผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานงบการเงิ น
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน และเป็ นที่เชื่อถือได้
2. การสอบทานระบบควบคุ มภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุ ม
ภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
ซึ่ งรายงานไม่พบข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญ และฝ่ ายตรวจสอบภายในได้รายงาน โดยสรุ ป ว่า ระบบ
ควบคุ มภายในของบริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอต่อการป้ องกันและค้นพบการทุจริ ตได้ รวมทั้งผูส้ อบบัญชี
ภายนอกได้รายงานว่า ระบบการควบคุ ม ภายในทางการเงิ นของบริ ษ ัทมี ความเพี ย งพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็ นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม
สาหรับ การบริ ห ารความเสี่ ย งได้พิจ ารณาจากแผนงานและรายงาน ของฝ่ ายบริ หารแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ายังอยูร่ ะหว่างดาเนินการ
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3. การสอบทานการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ ยวโยงกันและการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ในปี 2556 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับการยืนยันจากผูบ้ ริ หารว่า บริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย และข้อกาหนดต่างๆ
ข้างต้นแล้ว มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด จากรายงานและค ายืน ยัน ของผู บ้ ริ ห ารที่ รั บผิดชอบ และผลของการสอบทานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็ นว่า บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ และมี การเปิ ดเผยรายการที่เกี่ ยวโยงกันอย่างถูกต้องเป็ นไปตามกฏหมาย
ข้อกาหนด และกฎระเบียบ
4. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรได้โดยไม่ถูกจากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้
โดยไม่จากัด คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองแล้ว ผลการประเมิน
อยู่ใ นระดับ ดี และเป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ นชอบในการพิจารณาความดี ค วามชอบ การเสนอแต่ง ตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
5. การแต่ ง ตั้ง ผู ส้ อบบัญ ชี ป ระจาปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ของผูส้ อบบัญชี ในปี ที่ผา่ นมาเป็ นที่น่าพอใจ และได้พิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและสอบทาน
คุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์กาหนด อย่า งไรก็ดี เนื่ อ งจากครบรอบการตรวจสอบ 5 ปี คณะกรรมการตรวจสอบ
จึ งได้พิจารณาผูส้ อบบัญชี ใหม่จากข้อเสนอของสานักงานสอบบัญชี 3 แห่ ง และได้เสนอต่ อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้ง นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธุ์ หรื อ นางสาววรรณาพร
จงพีรเดชานนท์ หรื อ นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก หรื อ นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับปี 2557 ต่อไป โดยมีค่าสอบบัญชี สาหรับบริ ษทั
จานวน 1,260,000 บาท และบริ ษทั ย่อยในประเทศจานวน 2,150,000 บาท

(ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2556 จึงกากับดูแลให้การจัดทางบการเงิน
ดัง กล่า วเป็ นไปตามมาตรฐาน และหลัก การบัญชี ที่รับ รองทัว่ ไป ภายใต้นโยบายการบัญ ชี ที่เ หมาะสมและ
ให้ถื อ ปฏิ บ ตั ิ โ ดยสม่ า เสมอ โดยยึด หลัก ความระมัด ระวัง ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น เป็ นจริ ง และสมเหตุส มผล
เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง อีกทั้งได้ให้มีการรายงานผลการดาเนิ นงาน
และเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ อย่างโปร่ งใสและเพียงพอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
และผูล้ งทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีและดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และการก ากับ ดู แลที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื่อให้ม น่ั ใจว่า ข้อมูล ทางการเงิ น
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้ องกันการกระทาทุจริ ตหรื อ
การดาเนินการที่ผดิ ปกติอย่างมีนยั สาคัญ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน เพื่อทาหน้าที่
กากับดูแลสอบทานความน่ าเชื่ อถื อและความถูกต้องของรายงานทางการเงิ น รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็ นไปอย่างพอเพียงและเหมาะสม จึงมัน่ ใจได้วา่ งบการเงินดังกล่าวของบริ ษทั เป็ นที่น่าเชื่อถือได้

164

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- เป็ นมารดาของ
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
30 กันยายน 2509

1. ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย
- ประธานกิตติมศักดิ์
- กรรมการ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

คณะกรรมการบริษัท

89

อายุ
(ปี )

- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการโรงแรม
Johnson & Wales University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

49.94

264

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

สภาหอการค้าไทย

นายกสมาคม

2509 - 2549

ปัจจุบนั

2525 - 2529

ชื่อหน่ วยงาน

2539 - 2543

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ/ บมจ. ดุสิตธานี
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
ประธานกิตติมศักดิ์
Philippine Hoteliers, Inc.
ประธานกรรมการ
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
บ. ชนัตถ์และลูก
บ. นิวแอตแลนติค
บ. ธนจิรัง
กรรมการ
มูลนิ ธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานกรรมการ /
บมจ. ดุสิตธานี
กรรมการผูจ้ ดั การ/
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
สมาชิกวุฒิสภา
วุฒิสภา

ช่ วงเวลา

รายละเอียดเกีย่ วกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม

265

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
27 เมษายน 2548

2. นายชาตรี โสภณพนิช
- ประธานกรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

80

อายุ
(ปี )

- อาชีวศึกษาชั้นสูง Kwang Tai High
Accountancy College
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
- อุดมศึกษาจาก London Regent
Street Polytechnic สหราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร
จาก Institute of Bankers
สหราชอาณาจักร
- นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
Pepperdine University, Malibu,
California ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
De La Salle University
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่ง
มหาวิทยาลัยซัวเถา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- Director Accreditation Program
รุ่ น CP/2005

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

5.10

265

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ปัจจุบนั

2542 - ปัจจุบนั

2548 - ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน

ประธานกรรมการ

บ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์

ประธานกรรมการ/
บมจ. ดุสิตธานี
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางาน

266

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
29 เมษายน 2537

3. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์
- กรรมการ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

81

อายุ
(ปี )

- Advanced Management Program
Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
University of Wales
สหราชอาณาจักร
- Director Certification Program
รุ่ น 66/2005
- Director Accreditation Program
รุ่ น 45/2005

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ไม่มี

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
มูลนิ ธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์

สภานิติบญั ญัติเเห่งชาติ
บมจ. การบินไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
สมาชิก
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

2549 - 2551
2535 - 2536

บมจ. เอ็ม บี เค

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ

วิทยาลัยดุสิตธานี

กรรมการสภา

ปัจจุบนั

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหน่ วยงาน

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

ตาแหน่ ง

2537 - ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางาน

267

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
11 สิ งหาคม 2552

4. นางวรางค์ ไชยวรรณ
- กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

46

อายุ
(ปี )

- Master of Business Administration
in Finance and Investment
George Washington University,
Washington D.C.
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
- Director Accreditation Program
รุ่ น 60/2006
- Certified Financial Planner รุ่ นที่ 1
ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(Thai Financial Planners Association)
- The Invitaion Life Insurance Top
Executives Seminar 2008, FALIA,
JAPAN
- นักศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รุ่ นที่ 5

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

2.58

267

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

บ. ไทยประกันชีวิต

Vice President

2544 - 2549

2550 - 2552

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน

2549 - ปัจจุบนั

กรรมการ

ตาแหน่ ง
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
บมจ. ไทยประกันชีวิต
บ. แสงโสม
บ. กาญจนสิ งขร
บ. เฟื่ องฟูอนันต์
บ. ธนภักดี
บ. มงคลสมัย
บ. ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง
บมจ. ไทยประกันชีวิต
บมจ. ไทยประกันสุ ขภาพ
บ. ไทยเอเชียแปซิ ฟิก บริ วเวอรี่

ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางาน

268

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
30 เมษายน 2546

5. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
- กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

43

อายุ
(ปี )

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

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

Home Inns and Hotels Management Inc.

กรรมการ

2549 - ปัจจุบนั

Strand Hotels International Ltd.
Myanmar Hotel International Pte. Ltd.
Siam Food Products Plc.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2546 - ปัจจุบนั

2537 - ปัจจุบนั
2543 - 2549

2541 - ปัจจุบนั

บมจ.ดุสิตธานี
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
Pioneer Global Group Ltd.

กรรมการ

2548 - ปัจจุบนั

Gaw Capital Partners

Cape Nga Development Ltd.

กรรมการ

2551 - ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน

10.31

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางาน

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

269

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- บุตรท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย
- พี่ชายนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2523

6. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
- กรรมการ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

56

อายุ
(ปี )

- Master of Business Administration,
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Director Certification Program
รุ่ น 72/2006
- Director Accreditation Program
รุ่ น 10/2004

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

269

รวมอยูใ่ น
กลุ่ม
ท่านผูห้ ญิง
ชนัตถ์
ปิ ยะอุย

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

2549 - 2551 และ
2542 - 2543
2547 - 2551 และ
2541 - 2545
2544 - 2546

2549 - 2551
2549 - 2551

ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

Philippine Hoteliers, Inc.
วิทยาลัยดุสิตธานี
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ ีส์
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์/ บ. เทวารัณย์ สปา
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์/ บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
Dusit Overseas Co., Ltd.
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
Dusit USA Management Inc.
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd.
บ. ชนัตถ์และลูก/ บ. นิวแอตแลนติค
บ. ปิ ยะศิริ/ บ. ธนจิรัง/ บ. เจทีบี (ประเทศไทย)
The Hong Kong Polytechnic University

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหน่ วยงาน

ประธานอุตสาหกรรมบริ การ

สภาหอการค้าไทย

สมาชิกคณะที่ปรึ กษาโรงเรี ยน
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สภานิติบญั ญัติเเห่งชาติ
สมาชิก
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเเละ
กรรมาธิการ
การท่องเที่ยว สภานิติบญั ญัติเเห่งชาติ
Asean Hotels and Restaurants Association
ประธาน
สมาคมโรงแรมไทย
นายกสมาคม

กรรมการ

กรรมการผูจ้ ดั การ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภาวิทยาลัย
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางาน

270

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- บุตรท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย
- น้องสาวนายชนินทธ์
โทณวณิ ก

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
26 เมษายน 2522

7. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
- กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

55

อายุ
(ปี )

- Mac Duffies Springfield, MA
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
จดทะเบียน รุ่ น 8/2555
- Director Certification Program
Refresher Course รุ่ น 2/2009
- Improving the Quality of Financial
Reporting รุ่ น 1/2006
- Finance for Non-Financial Director
รุ่ น 22/2005
- Director Certification Program
รุ่ น 65/2005
- Director Accreditation Program
รุ่ น 9/2004

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

270

รวมอยูใ่ น
กลุ่ม
ท่านผูห้ ญิง
ชนัตถ์
ปิ ยะอุย

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา
กรรมการ / เลขานุการบริ ษทั /
เลขานุการคณะกรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
รักษาการหัวหน้าฝ่ าย
ปฏิบตั ิการทางการเงิน
กรรมการ

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล
Philippine Hoteliers, Inc.
Dusit Overseas Co., Ltd.
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
DMS Property Investmen Pvt. Ltd.
Dusit USA Managament Inc.
บ. แอคมี พริ นติ้ง / บ. ชนัตถ์และลูก /
บ. นิ วแอตแลนติค / บ. ปิ ยะศิริ / บ. ธนจิรัง

บมจ. ดุสิตธานี

ประสบการณ์ ทางาน

271

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
30 เมษายน 2542

8. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
- กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

84

อายุ
(ปี )

- Master of Business Administration,
University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program
(0/2000)
- Fellow Member สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- วุฒิบตั ร วปอ. 2524
- ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการ
บริ ษทั โรงเรี ยนการจัดการ
Yale University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ไม่มี

271

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

2543 - 2551
2533 - 2537
2529 - 2531

2542 - ปัจจุบนั

2542 - ปัจจุบนั

2543 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา
2546 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธานที่ปรึ กษาศูนย์พฒั นา
การกากับดูเเลกิจการที่ดี
ประธานคณะกรรมการทดสอบ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย
กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา /
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผูว้ า่ การ

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การขนส่ งรถไฟฟ้ ามหานคร
การรถไฟแห่งประเทศไทย

บมจ. ดุสิตธานี

บมจ. นวกิจประกันภัย

บมจ. ไทยคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรมสรรพากร

ชื่อหน่ วยงาน
ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ ทางาน

272

87

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

9. ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ ไกรจิตติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
28 เมษายน 2531

- กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

- ธรรมศาสตรบัณฑิต
- เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ
Lincoln’s Inn, London
- นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Director Accreditation Program
รุ่ น 5/2003
- วุฒิบตั รหลักสูตรการป้ องกัน
ราชอาณาจักร ประจาปี การศึกษา
2513 (วปอ. รุ่ น 13)

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

0.08

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

สมาชิกวุฒิสภา

2534 - 2543

วุฒิสภา

สภากาชาดไทย

กรรมการ

2531 - ปัจจุบนั

2539 - ปัจจุบนั

2530 - ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน

บมจ. ดุสิตธานี
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ 7
กรรมการอิสระ
บมจ. ดุสิตธานี

ตาแหน่ ง

2542 - ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางาน

273

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
24 มิถุนายน 2542

10. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
- กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

78

อายุ
(ปี )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิ ชยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Executive Program Stanford National University of Singapore
Senior Executive Program SASIN
Role of the Compensation Committee
Program รุ่ น 9/2009
Director Certification Program Refresher
Course รุ่ น 2/2006
Role of the Chairman Program รุ่ น 4/2001
Director Certification Program รุ่ น 13/2001
Handling Conflicts of Interest :
What the Board should do? รุ่ น 4/2008
How to Develop a Risk Management
Plan HRP รุ่ น 2/2012
Audit World – Conference
Audit World – Post Conference
June 2012 Resorts World Convention
Center Singapore
การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของ COSO – ERM ของแต่ละระบบงาน
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน
COSO – 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2505
ใบอนุญาตทนายความตลอดชี พ ตั้งแต่ปี 2529

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ไม่มี

273

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

2528 - 2542

2543 - 2553

2554 - ปัจจุบนั

2543 - ปัจจุบนั

2542 - ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

กรรมการและผูช้ ่วยเหรัญญิก

กรรมการและเหรัญญิก

รองประธานกรรมการ

ความเสี่ ยง

ค่าตอบแทน/ กรรมการบริ หาร

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอิสระ/

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี

มูลนิ ธิแพทย์อาสา

สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี

มูลนิ ธิแพทย์อาสา

สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี

มูลนิ ธิแพทย์อาสา

บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์

บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์

บมจ. ดุสิตธานี

ประสบการณ์ ทางาน

274

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
29 เมษายน 2556

11. นางปราณี ภาษีผล
- กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

64

อายุ
(ปี )

- บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน
ประจาปี การศึกษา 2546 - 2547
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
รุ่ นที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสานักงานกฤษฎีกา
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง
ด้านการค้าและการพาณิ ชย์รุ่ นที่ 2
สถาบันวิทยาการการค้า
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสูง
หลักสู ตรที่ 1 รุ่ นที่ 30 สานักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตร Chang Management
Ripa International ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Distance Learning
Course for Insurance Supervisors
(Module 2) World Bank
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- Director Certification Program
รุ่ น 10/2001
- Advance Audit Committee Programs

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ไม่มี

274

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

2550 - 2553
2549
2547
2543

ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกองทุนประกันชีวิต
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มและควบคุมคุณภาพ
งานผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการบริ หาร
การปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการทดสอบ
การปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
การบัญชี - การเงิน และการลงทุน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขา
การเงินและการบัญชี
หัวหน้าผูต้ รวจราชการ
ที่ปรึ กษาการพาณิ ชย์
รองอธิ บดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รองอธิ บดีกรมการประกันภัย

กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์

สานักงาน ก.พ.

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการส่ งออก
กองทุนประกันชีวิต
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อหน่ วยงาน
บมจ. ดุสิตธานี
กระทรวงพาณิ ชย์

ประสบการณ์ ทางาน

275

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
30 เมษายน 2553

12. นายสรดิษ วิญญรัตน์
- กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

73

อายุ
(ปี )

รุ่ น CP/2005

- Director Accreditation Program

สหราชอาณาจักร

College of Banking

- อบรมการธนาคาร City of London

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ไม่มี

275

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทรวม
ผู้เกีย่ วข้ อง
(%)

กรรมการบริ หาร
ผูบ้ ริ หาร ด้านการตลาดและ
บัตรเครดิต

2525 - 2544
2530 - 2541
2500 - 2533

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ

ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บ. สรชัยวิวฒั น์
บ. เอ็ม. วี. เอส. โฮลดิ้ง
บ. พีเอช. ดี เชียงราย
บ. ไพร์ม แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์)
กลุ่ม โรงแรมแลนด์มาร์ค

บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์

ประสบการณ์ ทางาน

276

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

1. นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
2. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ์
3. นายคัมภีร์ สุ วรรณรัต

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ใน
บริษัท (%)
ช่ วงเวลา

-

-

Dr. Ken Blanchard, Thailand
Management Association
General Managers Program
(GMP), Cornell University
School of Hotel Administration
Professional Development
Program (PDP),
Cornell University, School of
Hotel Administration

276

2529 - 2540

2540 - 2550

รายละเอียดปรากฏอยูใ่ น ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ น ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ไม่มี
2550 - ปัจจุบนั
69 - Bachelor of Business
Administration
University of Hawaii
- Post Graduate Studies,
School of Hotel,
Administration, Cornell
University of New York
- Director Accreditation Program
- Leading at a Higher Level,

คณะผู้บริหาร และประวัติ
อายุ
ชื่อ-สกุล
(ปี )

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ/
รองประธานอาวุโส/
รองประธานบริ หาร

กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หาร
การศึกษา
กรรมการสภา
กรรมการ

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางาน

บมจ.ดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี
บมจ. ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
บ. ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
Philippine Hoteliers, Inc.
บ. เวิลด์ คลาสเร้นท์อะคาร์
บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท

บมจ.ดุสิตธานี

ชื่อหน่ วยงาน

277

2. 5. นายชานาญศิลป์ ชานาญกิจ

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

1. 4. นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ

ชื่อ-สกุล

55

54

อายุ
(ปี )

-

-

-

-

-

Master of Business
Administration, Tarleton State
University, Texas,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
Bachelor of Science (Marketing)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสู ตรพื้นฐานกฎหมายและ
กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จด
ทะเบียน รุ่ น 8/2555
Director Accreditation Program
2003

ปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
Montclair State College

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

ไม่มี

ไม่มี

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ใน
บริษัท (%)

277

2539 - 2548

2548 - ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

2545 - 2548

2548 - 2553

2555 - ปัจจุบนั
2553 - 2555

ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

บ. วัชร์ธนกาญจน์

บมจ. ดุสิตธานี

บ. เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน่

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

บ. นันทวัน
บ. ภูเก็ตสแควร์ จากัด

บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อหน่ วยงาน

กรรมการและรองประธานบริ หาร Interlife John Hancock Assurance PLC.
อาวุโส-การเงินและปฏิบตั ิการ

กรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ที่ปรึ กษาฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานและประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
รองประธานฝ่ ายพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
รองประธานฝ่ ายพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางาน

278

60

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

ไม่มี

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ใน
บริษัท (%)

2540 - 2547

ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน

รองประธานฝ่ ายการเงินเเละบัญชี บมจ. ดุสิตธานี
สานักงานใหญ่
กรรมการ
บมจ.ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์
บ. เทวารัณย์ สปา
บ. ดุสิต เวิลด์ วายด์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บมจ. ดุสิตธานี
ส่ วนกลาง

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางาน

278

หมายเหตุ: ในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา ไม่ มีก รรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมที่ มีประวัติการถูกลงโทษเนื่ องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า พ.ศ. 2546

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี

6. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
ประเภทธุ รกิจ
ทะเบียนเลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ข้ อ มู ล ของบุ ค คลอ้ า งอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ที่ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
DTC
เลขที่ 946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานีช้ นั 5 ถนนพระราม 4
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
ธุ รกิจหลักกิจการโรงแรม
0107536000617
+ 66 (0) 2200 9999
+ 66 (0) 2636 3630 และ + 66 (0) 2636 3545
www.dusit.com
850 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 85 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2229 2800
โทรสาร
+ 66 (0) 2359 1259
นางณฐพร พันธุ์อุดม
ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3430
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิต้ ี ทาวเวอร์
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2344 1000
โทรสาร
+ 66 (0) 2286 5050
บริ ษทั สานักงานกฎหมายธีรคุปต์ จากัด
เลขที่ 546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 15
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์
+ 66 (0) 2511 1512 และ + 66 (0) 2513 1976
โทรสาร
+ 66 (0) 2938 1247 และ + 66 (0) 2938 1957

ข้ อ มู ล สาคั ญอื่น
บริ ษทั ไม่มีขอ้ มูลสาคัญอื่นที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน

* ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมของบริ ษัทได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ของบริษทั ทีแ่ สดงไว้ ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ ของบริษทั www.dusit.com/investor
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